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KONSEKRUOTA ŠV. JO
KŪBO BAŽNYČIA 

RYGOJE.

RYGA, geg. 14. — Vietos 
Šv, Jokūbo katedros konsek
ravimo apeigos buvo labai į- 
spudingos. Dalyvavo didžiau 
sios minios žmonių, daugybė 
sukviestu svečių ir nemažai. at 
stovi! iš kiekvienos Latvijos 
parapijos.

Katedra kaip viduj, taip iš- 
oro buvo dailiai nupuošta. 
Nuo pat ryto minios žmonių 
rinkosi priešais Dievo namus, 
norėdamos pamatyti Įspūdin
gų iš Arkivyskupo rūmų pro
cesijų.

z Procesijų sudarė katalikiš
kos organizacijos, dvasiškos 
seminarijos auklėtiniai, kuni
gai. Paskui ėjo Arkivysku
pas Springovie su savo pa
dėjėju Vyskupu Rantzen. Po
liaus sekė Mogiliavo Arkivys
kupas von der Ropp ir Vii? 
niaus Vyskupas Jurgis Matu
levičius. Paskiausia visų ė- 
jo Arkivyskupas Zeccbini, A- 
paštalinis Delegatas Lietuvai, 
Latvijai ir  Estijai. Vietos 
garnizono kareiviai katalikai 
išvesti paradam Jie atidavė 
militarinę pagarbų, procesi-i 
jai. .

Tai buvo nepaprastai dide
lė Latvijos katalikų manifes
tacijai

Man Stovi Už Ekspertų 
Planus

SAKO, T A I V IE N A T IN Ė  V O K IE TIJA I PAGELBA
BERLYNAS, bir. 6. —Ko

munistams atstovams begalo 
nekultūringai triukšmaujant 
Reichstage, kanclieris Mark 
supažindino atstovus su savo. 
naujuoju ministerių kabinetu. 
Paskui paskelbė valdžios pro
gramų, kokių ateity vyky- 
šianti.

Išėmus komunistus, visi at
stovai; su atsidėjimu klausė. 
kancKeriaus Marxo prakalbos 
jam pasakojant apie Įvairias 
problemas.

Teėiaus daugiausia laiko 
!<jis pašventė ekspertų pla
nams. Tie planai kadangi 
valdžios programoje nžftna 
pirmiausių vintų.

Ekspertų planų pripažini- 
inas, tai vienatinė Vokietijai 
pagelba apsidrausti, pragaiš
ties, ąakė ka'nclieris Mara.. 
Delta, valdžia imsis ruoštis 
tuos planus vykinti, nežiūrint 
kai-kurių elementų nepasiten
kinimo.

Jam kalbant komunistai at
siliepė.*

‘ ̂ Tamsta mėginsi vokiečių 
darbininkų kailius' parduoti 
intemacionaliams kapitalis
tams.”  <

Kanclieris, atsisukęs į rėks
nius, atsakė.*

* ‘Argi jums jau truks ta ka- 
dir mažiausio susivaldymo t 
Argi jus neįsiVaizduojatę, 
kad visas pasaulis tėmijasi į 
jūsų elgimąsi?” .

Po to jis toliaus kalbėjo a- 
pie ekspertų planus, apie Vo
kietijos visų dalių vienybės 
reikalingumų ir  apie kitus gv-, 
vuosius Vokietijos reikalus.

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

Imperialė taryba patvirtino 
ministerių kabineto sustaty
tų  1924 metams biudžetų. Su
balansuotas biudžetas bus a- 
pie 6 bilionai auksinių mar
kių. »

ITA L IJA  GRAŽIUOJU SU 
V A T IK A N U .

ROMOS VIKARAS KARA
LIŠKAI PAGERBIAMAS.

■ ROMA, birž. 6. — IŠ Pary
žiaus pranešta/ kad nauja 
Francijos kairiųjų elementų 
valdžia, kuri tomis dienomis 
paims savo rankosna valsty
bės vairų, savo programon 
stato atnaujinti kovų Katali
kų Bažnyčiai.

Kokių kovų 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 Kuo
sa veikti taip, kaip jai tinka
miausia.

Kuomet Francijos socialis
tai iškalno nusako katalikams 
kovų, Italijos valdžia tuotdr- 
pu vis daugiaus palankumo 
reiškia (Vatikanui. Italijos 
valdžia nori gražiuoju sugy- 
venti su Apaštalų Sostu.

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

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

BRATIANO  V A LD Ž IA  DAR | HERRIOT N E P R IIM A  PRE- 
LAIKO SI.

yiENNĄ, birž. 6. — Ru
munijos sostinės Bukarešto 
aeroplanų; čionai atvyko vie
nas civilis inžinierius, kuris 
nupasakojo,, kas tikrai ten 
veikiasi,

Gen. Avereseu su 10 tūks
tančių valstiečių Bratiano, 
valdžios. nekliudomas inėjo 
Bukareštan. Valstiečiai nu- 
maršavo .Carol aikštėn, kur 

gen. Averėscu pasakė prakal
bų.

iDenuncrjavo jis premiero 
Bratiano gaidžių ir  reikalavo 
jos atsistatydinimo.

Valstiečių delegacija pas
kui ĮdaVė protestų karaliui. 
Protestas atkreiptas prieš 
valdžių.

Po tos pa tingos demonss 
trapi,į os valstiečiai kuo rami a u 
šia ėinė skirstytis ir apleido 
Bukareštu.

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

PARYŽIUS, birž. .6. —
Francijos prezidentas Mille- 
rand vakar vakare į savo ra
mus palmetė radikalų vadų 
Herriot ir  šiam pasiųLė užim
ti premiero vietų ir suorgani
zuoti ministerių kabinetų.

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

N U Ž U D Y T A S  KATALIKU  
KD N IG A S.

JAPONAI NORI BŪT GRA
ŽIUOJU SU AMERIKA.

Kolegijos pagerbia atsistaty
dinusį ambasadorių.

DRACUT, Mass., birž. 6.— 
John KBng, Sr., vakar i savo 
namus pasikvietė Šv. Marijos 
bažnyčios, iš Collinsville dįs- 
trikto, klebonų kun. Mykolų 
Gilbridge. Kirig sirgo. Kle
bonas nuėjo ir. teikė ligoniui 
paskutius Sakramentus. Tuo 
laiku kambarin inėjo sergan
čio Simus ir nieko netarus nu 
Šovė klebonų.

žmogžudį s tai atlikęs pabė
go iš namų. Policijos; veja
mas jis šovė ir sužeidė Lowel- 
l ’io policijos kapitonų Patric.

Visgi suimtas. Kolitas ne
patirta tos baisios tragedijos

__ Kaip i priežasties. Žmogžudis yra

Tėvynėje4 Lietuvoje
LIETUVIŲ BYLOS. 'kaip paltus, portfelius su- do- 

— — - kumentais. Jo tėvas irgi po-
Vilnians apygardos teisme licijos suareštuotas i t  kalti-

kaipo pirmojoj instancijoj:
V-13 bus nagrinėjama vald

žios uždaryto “ Vilniaus Ke
lio”  savaitraščio .redakto 
riaus Jono Kuldio. Patrauk 
tas teismai! įš 129 B. K. strai
psnio 4«lBliipBidinimų Nr. 9 
! (1923 m.) eilių “ 600 metų 
Vilniaus sukalriuvės.” Eilė
se randama gyventojų kurs
tymo atplėšti nuo Lenkijos 
Vilnių.

jV-1‘9 paskirta bylą valdžios 
.uždaryto savaitraščio “ Zie- 
mia Ojczysta”  redaktoriaus 
Tado, Jasaus. Patrauktas 
teisman [iš 154 B. K- str. už 
išspausdintų Nr. 14 (1923 m.) 
straipsnį “ Rozniovva Polaka 
z Litwinem,” nes tame straip 
sny .esų įžeisti lenki) kariai ir  
valdininkai.

V-19 bus nagrinėjama lie
tuvių knygyno Vilniuje savi- 
ninlois Marijos Šlapelienės 
byla. Kaltinamoji patraukta

namas vagystėje. Mat be
turtis, nuolatinio darbo netu
rėdamas, kų veiks nevogęs. 
Sūnūs ir sparčiai seka tėvo 
pėdomis. Motina sako, buk.. 
teisinga esanti ir  draudžian
ti vagiliauti, bet neklaužada 
vaikas neklausus. Pavogtus 
daiktus pardavinėjo dažniau
siai žydelkoms i r  šios mielai 
pirkdavo. Greta jo šiuose va- 

iliarimuose įtariama dar 11 
vaikų, kurijų vienok vadu skai 
tomas minėtas Kaupas.

AIKVOTOJU BYLA.

(J. Macevičiaus, N. Oznob- 
kienės, Kazlauckio ir brolių 

Grebliauckų).

Iš apkaltinimo airio ir iŠ 
daugelio liudininkų parodymų

Kauno Apygardos Teismas 
balandžio mėn. nagrinėjo, ga
rsių bylų apie aikvojimų J. 
Mackevičiui paliktos. Amęrii

Albanijos Revoliucionieriai 
Pažangiuoja

PAĖMĖ JIE  SC U TA R I M IE S T Ą
ATĖNAI, birž. b. — Smar

ki kova eina revoliucionierių 
su valdžios kariuomene visoj 
Albanijoj, anot gantų 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 vienų, pusę Berato.

Abi pusi savo armijas stip
rina, pašaukdamos tarnybon 
valstiečius.

Karo laivo reikalauja.

TVASHINGTON, birž. 6.— 
..Amerikoniškas pasiuntinys 
Tiranoj, Albanijos sostinėj, 
pareikalavo j Durazzo pakra
ščius tuojaus pasiųsti karoi 
laivų, matyt, amerikonų gy
vasčių ir jų mantos «apsau
gai. Nes einanti revoliucija 
visiems pavojinga.

Karo laivyno departamen
tas paskelbė atatinkamus pa
rėdymus vice-admirolui And
re ws, kurs vadovauja ameri
koniškam laivynui. 'Europos 
vandenyse.

[tarinę pagarba, ko nebūta 
nuo 1871 metų.

Pasirodo, toks gražus sugy 
veninias yra begalo. naudin
gas pačiai Italijos valstybei.

į Paėmė Scutari.

; BELGRADAS, birž. 6.. — 
į Anot depešų, albanai revoliu- 
’cionieriai itąėinė Visa Scutari! 
miestų.

i Pranešta, kad iš Scutari re
voliucionierių spėkos pa

brauks ant sostinės Tirana,
Į kur buvęs užsienių reikalų, 
jministeris Vrioni perorgani
zavo valdžių ir gaminasi gin- 

!ti sostinę.
(Pirm poros dienų buvo pra

nešta, kad sostinę Tirana re
voliucionieriai jau užėmę). 

Revoliucijos priežastis.

ROM A,, birž; 6. — Neramy-, 
bė ir nepasitenkinimai Alba
nijoje kilo nuo to laiko, kuo
met šalis pasiskelbė nepri
klausoma ir kuomet valdžia•• ••
[pateko feudalų rankosna. 
į Anot informacijų, šiandie
ninę Albanijos valdžių suda
ro keturios feudalų musulraa- 
nų šeimynos, kurios šalį' val
do savo ir kaimini ligų šalių 
.gerovei. Šiandieninė valdžia 
nenori girdėti apie jokias ša- 

:ly reformas, nors valstiečiai 
jau senai to gr ęžtai reikalam 
ja-

I ’ašalinti neaptinkamų val
džių sudaryta jaunų, naciona
listų organizacija, kurion pri
sidėjo kaip musui manai, tai p 
katalikai, imant kartu ir O’va- 
suT’-ja,

TOKYO, birž. 6. 
žinoma, čionai iŠ diplomatinės Į 
tarnybos atsistatydino Suv. j 
Valstybių ambasadorius Cy- 
rus E. AYoods. Nebeužilgo 
jisai apleis Japoniją.

Vietos japonų universitetų 
ir kolegijų, viso 36 Įstaigų, 
atstovai turėjo susirinkimų ir 
išnešė rezoliucijų, kuriųja pa
gerbia atsistatydinusį amba
sadorių.

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

37 nietų.

BUVĘS KARO LAIVYNO 
SEKRETORIUS TEI

SINAMAS.

WASHINGTON, birž. fi.— 
Senato komitetas, kurs tyri
nėjo žinomų Teapot Dome. 
žibalo skandalų, raportų ida- 
Vė senatui.

Raportas laikomas slapty
bėj. Tik žinoma tiek,.’ kad 
buvęs ridujinių reikalų sek
retorius Fall nupeikiamas^ gi 
buvęs karo laivyno, sekreto
rius Denby teisinamas.

teisman iš 300 B. K. straips- vos ggipūno draugijos Lietu- 
nio už tai, jog per revizijų vos hiednuomenės . vaikams 
knygyne rasta seniau snkon- medžiagos ir  maisto prodnk- 
fiskuotų “ Lietuvos Rytų”  ir
“ Lietuvos Kelio”  numerių, i Teismas nusprendė: Mace- 
- Vl-16 nagrinės kun. Krau-įvijinį 3 metus sunkiojo kalė- ' j

jalio, Mm. Jakovanio ir 9 mo- jimo, išskaitant *6 mėnesius 
kytojų bylų už neva slaptų praieįstus kalėjime ir amnes- 
mokyklų steigimų ir laikymų, Efijų turi kalėti vienus metus 
nors tos mokyklos ilgų laikų į jv 0 mėk Oznobkienei 1 me- 
gyvavb. buvo minimos oficia- tus kalėjimo, išskąitanį 4 mo
linėj korespondencijoj ir  kai-:nesįus praleistus kalėjime ir  
kurios net lenkų vizitatorių amnestijų, turi kalėti 4 mėne- 
lankomos. Visi patrauktieji j gins, Kazlauckas ir  broliai 
Taikos teisme, yra nubaiisti pfebb’aųekaS, turint omeny t e  
po 100 auksinų pabaudos kiek [ prasėdėk laikų kalėjime. —
vienas. išteisinti.

ŽYMUS VAGILIS.
'Abelis. Kcrtkwna$.

Bet japonų tauta tikisi, kad 
atsistatydinęs ambasadorius 
per savo įtakų pataisys tai, 
kų amerikoniškas Kongresas 
yra bloga padaręs japonų tau 
tai. (Tiktai taktinguoju budu 
bus galima atsiekti naujas Ja 
ponijos su Amerika draugin
gumas.

Atsistatydinęs ambasadorius 
Japonija apleis šiandie. Visi 
japonų luomai tad reiškia ap
gailestavimų ir velija jam 
laimingos kelionės grvžti sa
vo tėvynėn.

NAUJA DEL ŽIBALO 
KOVA.

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

ligų laikų ta organizacija4 
darbavosi ramiuoju būdu pa
keisti valdžia. Bet kuomet 
nevyko ‘ atsiekti tikslų, sukel
ta revoliucija, Revoliucijon 
pasiruošimas buvo ilgas. Bet 
šiandie tas žygis jau duoda 
vaisių.

Amerikoniškas pasiuntinys 
Albanijoj pasisiųlė tarpinin
kauti, norėdamas sutaikinti a-' 
bi pusi. Bėt revoliucionieriai I 
su tuo nesutiko,

NAUJAS STREIKAS 
LONDONE.

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

Dėlto, Londone susisieki
mas ir vėl paraližiuojamas.

NEGAUS FEDERALĖS 
PAGELBOS.

WASHINGTON, birž. 6.— 
Farmeriai šiuokart negaus jo 
Irios federalės pagelbos page
rinti savo interesus. Tai pa- 
gelbai paduota įvairios rųšies 
projektų. Bet Kongresas ne
turi laiko svarstyti. Rytoj 
pertraukia sesija.

Policija suėmė 12 metų vai
kinų ~  MieČišlova Kaupų, ku 
ris pasižymėjo nepaprastu 
uolumu .vagystėse. Jis vog
davo smulkius daiktus.

P I N I G Ų  K U R S A &

Lietuvos 10 litų 
Anglijos- sterl. svarai 
Francijos 100 frankų 

Kai-1 Italijos 100 lirų
kada sugriebia ir stambesnių, Šveicarijos 109 f  r.

$1.00
4.30
5,10

.4.34
17.78
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, Siųskite Savo Giminėms
I

L i e t u v ą

P i n i g u S
“ORABGA”
NES, DRAUGAS pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. “ DRAU
GAS” siunčia per didžiausia Lietuvos 
banką —  ŪKIO BANKĄ.

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

“ DRAUGAS,“  PUBL. CO.,
2334 So; Oakley Avenue Chicago, UL

Ofiso Valandos.* Nuo 8 ry to  ik i 8 v7 vak.
Sekmadieniais uždaryta. 
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d s x n a a b - Penkiadieni*, birik (i. 1924-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I B  N-R A 3 T I 3

“ D R A U G A S ”
s s k s k s BALTij0S w
tas, i š . visur kreipia akį už- KAIPO KARO PAIE6A.
lenglas paminklas. Tiek apie

ne nuo Naują Uotų. Norint permai
nyti
t i  i i  senas ad Pinigai

krasoje a i ei- 
Otdei” arba įdedant 

Itrueta laišku. 

DRAUGAS PUB. GO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois.
Tel. Roosevelt 7791

TRUPINIUKAI
“ Nuo Dievo žodžio Įsikuny 
“ tuo metuose tūkstantis devy 
“ ni šimtai dvidešimts ket 
“ virtuose, >—
“ Nuo Šiaurės Amerikos Su
v ie n y tų  Valstybių Bespub- 
“ likos įsteigimo —  šimtas 
“ keturios dešimts aštuntuos,- 
“ Nuo atstatymo Lietuvos Ne 
“ prikjnusomos Respublikos 
“ septintuose, —
“ Jo Šventenybei Papai Pijui 
“ X I Dievo Bažnyčių, laimin- 
“ gai valdanti Jo Eminencijai 
“ Šv. Boluos Bažnyčios K-ar 
“ dinolui -Mundelein Cbieagos 
“ arkivyskupijų valdant, — 
“ Suvienytoms. Valstybėms 
“ Calvin Co'olidge’u.i pirminiu 
“ kaujant, —
“ Šv. Eįazimiero Seserų Vie 
“ liuolynų' Motinai Marijai 
“ Kąupiutęi tvarkant, —
“ Jo  Malonybė pirmasis Suv. 
“ Valstybėse leituvis šv. Tėvo 
‘Namų pralotas kun. Myko- 

“ las L.- Krušas, —
Irisai Cliieagos nuėsto lietu- 

dvasiškijai dalyvaujant, 
‘Didžiausios minios akyvaiz- 

“ doje, -
“ ŠĮ kertinį šv. Kazimeiro ko- 
“ plyčios akmenį, šv. Kaži- 
“ iniero Akademijos Rėmėjų 
‘•‘lėšomis parūpintų, — 
“ Šiandienų birželio S dienų, 
“ Šv. Dvasios Atsiuntime 
“ Šventėje, —
“ —Pašventino ir  padėjo. 
“ Ko Liudytojais buvusieji 
vo ranka pasirašė:

(seka parašai).

jį težinome, kad- darė tą pa
minklų Cliieagoje goriausias 
dailininkas, l;ad išpildė jo 
sumanymus garsi, paminklų 
firma, kad visas jis iš marmu 
ro balto, kad aplinkui ji’u.in 
Ido uždėti atminčiai ir  gar
bingi lietuvių tautai parašai 

paveikslai;
Bet stivo akimis mė's tų pa-' 

minklą pamatysime taip pat 
•tiktai birželio 8 d. 3 va!, po 
pietų.

T a s . paminklas pastatytas 
šventos atminties vyrui, iš ku 
rio dvasios išaugo įstaiga, sa
vo darbaįs škleidžiar ri .Ame
rikos lietuvių mažy.'-iaris apš- 
vielos spindulius.

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

Tas šventos atminties vy- 
s  ir  tautos didvyris yra  a. 
kun. Staniukynas.

48.000 k. kil,, Latvija.:— 65,t! 
j 00.0, k. k. ir  L ietuvą 40,000 
Įketv. kil.
I Gyventojų dabar {turi (m a

tų gegužyje K.luue |no apsleaitliavimiijy '

Akyvaizdoje tų įvykių, ne 
be vieta rašyti apie smulk

ias. Iš  smulkmenų suside
da gyvenimas, ir  be jų. nega
lima apseiti. Bet smulkaic- 

kartais suseina į. vieną 
daiktų ir  kaip iš lašų, suda
ro upės galingas ir  juras.

Kad musų gyvenimo smul
kmenos neišsisklaidytų vėjui 
papųtus i, dulkes, k a d . iš gy
venimo smulkmenų mes susi 
lauktume galingų jurų džiau
gsmo ir  pergales, reikia tas 
gyvenimo smulkmenas rinkti 
į vienybę, joms duoti vieną 
pakraipą, vienų tikslų.

Ypač dabar, besiartinau! 
itai šventei, apš,vietos šven'ėi, 
mes turime atsiminti, ka i vi
los nrasų gyvenimo, smulkme
nos tikslų i r  kelių nurodo imi 
sų Tautos Giesmė:
' “ I r  Šviesa ir Tiesų mus žin 

ganius telydi.”
Musų darbiai, visu darbai, 

visų pastangos togu siekia 
Šviesos ir  Tiesos, tuomet są 
vaimi įvyks musų Tautos vii 
nybė ir  galybė.

Siu. Ule 
įvyko Baltijos valstybių kon
ferencijų ir  tų" pačių. valsty
bių karininkų delegacijos 
svečiavosi Kaime; Suintere
suotų valstybių spauda vėl 
plačiai prabilo apie 4 ar 3 
(be '  Suomijos) Baltijos res
publikų sąjunga. Prie šios 
progos pravartu ir  vėl prisi
minti apie minimu valstybių 
■politiniai — kurinės sąjun
gos galimybės.

3 ar 4 valstybių sąjunga?

Šis klausimas keliamas, la
biausiai dėlto, kad abejojamu 
apie Suomijos prisidėjimą. 
Mat Suomijos nepriklausomy
bė buvo anksčiau pripažinta 
ne tik  tolimesnių valstybių, 
-bet ir  pačios (priėšbolševiš, 
tinęs) Rusijos. Tad Suomija 

{mažiau, prisibijo Rusijos im
perializmo,. dar ypač dėlto, 
kad Suomijos pajūris Busi
mai baveik nereikalingas, Bė 
to. Suomija bando vis labiau 
glausties prie Skandinavijos, 
kame ji tū ri kultūrinių gimi
ningumų sn švedais. Tad Šuo 
linijos prisidėjimas labai abe

jotinas. Greičiausia Baltijos 
Sąjunga susikurtų iš 3 vals
tybių: Estijos, Latvijos ir
Lietuvos. '

Suomija apie 3,50(1,000 
Estija, arti .1,200,00.0 
Latvija apie 2.000,000 
Lietuva arti 2,200,000.

TRUMPOS ŽINIOS. K A TALIK ĮPASAULY.
Naujoji, Zelandija.

J7 kovo dienų sukako J. 
pie 1800 gatvių .vardai. Še- !•• R. Kedivojd’iii. VVillingtu-

Vardus keis.
Bostone bus pamainyta a-

šios gatvės IVasbingtono var 
dų turėjo.

Pasigailėjo.
Maskvoje sulaikytus it.i.ir-

Visos karta  8.900,000 gyv. ties nuosprendis 17 teisėjams,
. .  - . .  . . advokatams bei valdininkams.Nora žemes plotu (o29,000 i ■ . . .  , .. . .

, , , • ''Pakeista bule amžinu kaleji-ketv. kilometrų arija- apie į- ‘ ‘ *
212,000 ketvirtainių mylių) 4 mu‘
Baltijos valstybių sąjunga 
lygtų tokioms didelėms vai-, 
štvbėms kaip Pranciją ar Vo
kietija, bet jos 9 milionaį gy
ventojų svertų mažiau negu. 
viena Jugoslavija” (13 mijionų

Pratęsta sutartis.

įii tiki' truputį daugiau negu j bar yra išviso, penki šimtai 
mažutė Belgiją sn 7 i r  %  mi- kolegijų i,r universitetų 
liono gyv.

Nes ten, kur vienius likd.i
kur geras‘tikslas, tenai negn-j Suomija užima 300,000 ket 
Ii būti pasidalinimo. ‘ virhiinių kilonielrų. Estija -

ii’o arkivyskupui 50-ti vysku 
puvimą meta... . Jisai yra se- 
niausiąs vyskupus pasauly J . 
E. gimė 8 balandžio 1839 me
tais ties Stafford (Anglijoje) 
3 metų amžiaus pateko su vi
sa šeimyna į Naujųjų Zelan
d iją . 15-os metų įstojo. į T,6- 
vų Mai-istų kongregaciją. Prc> 
fesoriavo Irlandijoje, Bunbo •

Ispanija su Suv. Am, V als t.' tke. 1865 metais tapo įšvęstas 
sutarlė pratęsti prekybinės su j Į kunigus, o 1874 m. tapo jis 

tarties galiotumų iki 6 geg. .-nominuotas AVillington’o vys 
1925. m.

X Suy. Am. Valstybėse d'ą-
kupu.

J . E, Bechvood buvo tuo
met jauniausias, pasauly vy
skupas, nes vos 35 metų, o

Toki parašų ant brangaus 
pergamino, lotynų kalboje, 
birželio S d. 3 vai. po pietų, 
amžiniems laikams, mes v 
susirinkę padėsime i kertinį 
šv. Kazimiero koplyčios ak 
meni.

Tas įvyks, ne trupiniukas, 
bet svarbus, lietuvių tautai 
m okom ai.

Tas įvyks, —  tarvuin ihas

I niųsų daugelio. m etų ', '.argų,! 
rūpesčių ir  aukų.i « i 

Tęs įvyks, ' l a i ' padėjimai-,
kertinio alnneAs ■ musu ' jakui- i  
nto, .musų ateinanuiosį kartįjs ’ 
tolimesniai apsviltai.

Tai pašventinimas Dievui 
ĮŽ  to,' kų padSr4uie,| taiįm alda, 
s?,kad,' tolimesniems musų' g.'-f 

■  tiems darbams palaimintu Vi-

f Birželio Šaltienų 3 vai. po 
i/il p ietį, Šv. Dvasios dienoje, vi-
« j *i tiiicugos’ ir 'apyliiuliių :i- ■ 
f.liiv iįi prirtili) liek turėti ;;c- 

K i l i s  t/viįsos, kiiiA iife; išfelinėi 
K  iiuyikG. f ' ■’ ■ ■< ,,,f

Tię iulvKtįUičiiii i r  tukslun 
ą,, kfli'iilfįiėilĮp 
en.uolyną, lū

r  Tų: lukstiUičiui 
1' r m i įgerą žiuoiiių,. 
"į- šv. KoziiuiėSfi fie

Kariuomenės.

Taikos melu Suomija laiko 
30,000 kareivių, Latvija 20,- 
000 ir  Estija, apie 15,000. Jei 
ne lenkų plėšrumas, ta i Lie
tuvai užtektų 10-15,000 karei 
vių. Dabar-gi Lietuva yra pri 
versta laikyti apie 30,000 ka
riuomenės. Tad šiuo'laiku su
jungta 4 Baltijos respublikų 
kariuomenė sudarytų apie.. 
95;000 — ginkluotų vyrų. Gi 
kuro metu šis skaitlius gali 
Imti padidintas šauliais malc- 
šimilai iki, vieno niiliono vyrų, 
Miliūnas vyrų . apginkluoti 
butų labai sunku, bet tiek 
žmonių išmaitinti i r  aprėdy
ti bent vienų metą laikui da
bartiniais Baltijos respublikų 
turtais yna visai . negalima. 
Ilgesniam karo žygiui, man 
rodos, Suomija galėti} staty
ti iki 100,000 organizuotos, 
ginkluotos ir maistu aprūpin
tos kmiuouiciiės; Lietuva ir 
Latvija kiekviena po 00,000 ir 
Estija 40,000; Gi. visos 4 res
publikos kariu galėtų pasta
tyti 2(10,000,. l i e t  iki 3,1,00,00!)

X Japonai įtūžę an t Snv. dabar jisai y ra  kaipo vysku- 
Ain. Valstybių už im igrac ijo /pas seniausias pasaulyj Nuo 

istątyiuiį. Londono “ Daily
Telegrapli”  praneša, l;ąd vi
suomenė verste verčia valdžią 
ginti japonų tautinius reika
lus bei garbę.

X Anglų-rusųjconferenvjja 
•Londone eina prie galo. Ko-, 
m i sąrąs Rakovskis pareiškė,
'kad tik  Britanijos valdžios 
nusileidimas nuo pirmesni©

1887 metų W illington’o vys
kupija pakelta į. arkivyskupi
jų. Iš fotogi’af’.jos Atrodo J . E. 
visas, gyvas, energingas. AVil- 
lingtono katalikai suruošė są 
.vo ganytojui dailų aukso su
kaktuvių paminėjimų, 

itaąyą.

, Italijos valdžiai paskelbus, 
nusistatymo galis pagerinti lęad visi kurie neteisėtai sa- 

vinasi augštosios kilmės (ba
jorų) titulus butų 5,000 Btu

padėti.
X  Čekoslovakijoje, Pragoję 

atidai'oma tarptautinė, aerop
lanų paroda.

X Li.verpool srity, Anglijo
je, 2,000 darbininkų pakilo 
strėikan, protestuodami prieš 
ai lygini.! no -už. darbų sumaži
nimų. Loekaųt'jus gali paliesti 
750.000 darbininkų.

X Meksikoje mbskutiųis su 
k i lėli ų miestas. Bermoša pa-- 
imtas va,ltl.ži.os kariuomenės. 
Karo ministerio pmiięšium, re 
voliūeinis .sųkiliųms i\leksiko 
je pabaigtas.

X  Pnunatoma, kad Itounri-s

baudžiami, keletas Italijos lai 
kraščiii pradėjo rašyti apie su 
teiktus Šv. Tėvo titulus. Tas 
žinias pagavo įvairus užsie
nio laikraščiai, išpūtė dešim
teriopai — ir  jau  kolizija Šv. 
šosio su kvirinalu pagamin. 
ta

Tuoin tarpu “ Carriere L ’ 
Ilaliart paduoda tikresnių žt 
:nių. Nuo 1870 metų Šv. Sos
tas suteikė viso apie 50-iai 
vyrų 'bajorų  titulus, ty. maž
daug po 1 į metus. J ų  regis
tracija vedama “ Ita lija i ba
jorijos aukso knygoje”

4 valstybių Sąjungos kariną 
galybė.

Prįleidžianl kad Baltijos 
Sųjutig'a susidėtų iš 4 valsty
bių,, pažvėlglriin kiek jos vi
sos galėtų jnobiliznoti ir  aįė 
ginkluoti, vyrų savo laisvei 
^ n ti,

!'■' Plotas ir  gyventojai.

Iš visų 4. valstybių, ir  gy
ventojais ir  ypač žemės plo
tu, didžiausiu yra Suomija.
■Jos vienos .plotas du karta 
'didesnis negu visų 3 jus pie
tinių kaimynų kartu imamų.
'Bet S6% jos ploto yra niišy mažų. tarnų misvę išpiešti u. ,..yli „  (;. Illllsu kulluros (!ur. gOs vra oficialis dokumentas. 
U i, ežerai, ar .balos. Dirba- Įturhis.pasisavinti. Tad ir '>'»-įbuos(. tik- jr  tereikia.’atydžiui saugojamas. Tai yra
m os žemės Suomija turį lili|žas Baltijos respublikų P“-- Apie ginklus kalbame tik  kai-į visa tai, ko reikalauja Itali- 

ir !Ą nuoš. Tad šiuo atveju jėgas visgi verta jungti, ncsjpo api(; neišveugtinų šių lai-,’jos valdjžia.
j ji yra visai maža valstybė.

jos inezblcnlas Millerand. tu-i'žinomi valdžiai i r  Vatikanui, 
afinijų, kuri priverstų užpuo' pasitraukti iš užimamos (Todėl nei. kokių' falsifikatų
lantj priešų ieškoti žymiai <11- 
desnės spėkos, kad galėtų šių 
mažų. tautų laisvę išpiešti ar

įdėtos. t’ąnie dalyke negali būti. Šios 
Lidijos bajorijos aukso kny-

tik sujungtos jų  pnegos p r’-įkų  blogybę, kurios dyr neiš^ 
jų bendrų priešų juobom prašalinti.

dūmoti”  ir ain iai nžs ila i-

| Vien tik  laikraštininkų vai 
’zduotė galėjo šį dalykėlį taip

K. P. i laimi išpusti.

KAIP PRIŽIŪRĖTI PIENĄ
IR  PIENO PRODUKTUS 

n a m ie .

Pienas ir  Smetona yna kas
dieniais musų maistas, bet

labai greitai suteršiųs, jeigu 
tik  netinkamai prižiūrėti. Iš 
čia gali. k ilti didelis kartais 
sveikatai j/avojus. Pienas ir 
pieno išdirbiniai kasdieniniam 
vartojimui, ukėse tu ri būti 
taip švariai užlaikyti, kaip 
užlaikoma pirmos klasės pie
ninėse. Pienas bus daug ge 
resnis ir. sveikesnis, jeigu, mel
žiant užlaikomas švarumas, 
jeigu sterilizuoti daigtai var
tojamų jeigu tuoj pienas iš
sunkiama ir atvėsinama. Pie 
nų reikia vėsiai lakiyti 50. 
laipsnius F , arba mažiau, jei 
gu galima. Svarbu prie piė- 
ųo. neprileisti musių, dulkių ir 
kitų  kvapų. P atirta , jog vai
kai ukėse nemėgsta gerti pie 
no todėl, kad  atsiduoda k a r
vės arba tvarto kvapu.

Kuomet pienas p irk tas iš 
pienines y ra  geriausia jį lai
kyti bonkoję, kurioje atneštas. 
Reilria pieną tuoj paimti, bon 
ką nuplauti i r  padėti į šal
dytuvų (refrigerator), kurio 
šalčio laipsnis yra  50 laips
n ia i F. Nuplaunant bonkų v- 
patiirga atyda tu ri būti kręip 
ta į bonkos viršų,. Majžiausiast 
pakėlimas temperatūros gini: 
dys bakterijas. Suv. Valsty
bių Agrikultūros Departamcn 
tas duoda patarim us kaip na 
mie pasterizuoti pienų.

Sviestas turi būti laikomas 
Šaltai ir  uždengtame inde, Ims 
nėprielidžra svetimus kvapus. 
•Jeigu sviestas pirktas popie
rini uose baksūdse gerai svies
tų juose laikyti. Kuomet daug, 
sviesto su  syk pirkta, p ir
miausia nuplauti- šaltu vande 
n iu  ir  suvynioti į plonų nudek 
lėlį. kuris buvo pam erktas į 
Silpnai dvusknotų vandenį.

Suris leugvai apipelėja. A- 
pipelėjinras šiek liek sulaiko
mu, jeigu laikomas šaltoje 
vietoje ir  gerai apvyniojama 
vaškuota popiera. Minkštas 
suriš turi būti laikomas į ori
ginališkų pbpięrų palcol vario 
tas. Būrio kvapas geresnis, jei 
gu jisai suvyniotas arti svies-, 
to, kiaušinių d: kito, maisto.

FLIS.

Anthony Mątre.

ROMA VALERIJONO LAIKAIS.
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMĄ. 

Vertė A. Matutis.

‘jhiksiitnčiai ateis visi, nei; la i *ąvi> uuolukįi.
KVINTIl.

, Tąsa. ^. tv 
TKBCLĮįĮS:, Ąfiii ■ jums, ilicvai, i už • 

lql:įo sumaiiaįis padėjimo sulcikiiną. Nu-. , 
ugi;' Kįibifiju, /tave .aš (t^riii skvo' giUėją;- 
Kvinlil'ijiis žus';’ šiųliiaKi.» bTandjeęųJjia 

►'dar) yij^'.lavo ’si&i'cdužįiais, liet, gi. ryloj 
f lu busi',jau iiiaiioL,;(ats?krciĮKliuua&; į+cė-i.* 

sVr^ai;.!pdsisl<jpiciį,Jiki(>iiš,'T 
f.duošiū žffliklų;''t^la -pasiąkubuisil čion if, .* 

kurį. nurodysiu, suimkit, kiek'o pijįto'jam 
nėdaiykit, bet.ūl^ubiai'mivilkit jį Jfifliięi-- i 

Vtjno kAlėjiffiaii ^ir, įiua^cit ' į  giliaiisiąs ' 
tams urnas. Dabar gi . alsitraukit! ' .('Alnį 
du kareiviu prasišalina). A ,' olą f  arti
nasi ir mano lydinys. Kaip neapkenčiu,'

• jo. Na ir pasielgsiu su juo, laiip ligi'aų 
su savo auka.' (įžengus Kvinliluiii). 1G0 

1 nj vakarų tamsiai, Gal prilaši maną pa- 
(įšviiltj iiiiiių lainjiiigąjam tamstosjKUsituo- 
‘/kimui su grifeiąj'a. mergele Nobilcja?'Kąd 
wir mjtuWjaū<.įąiin4i daljjvauli sutuoklu- 

v3se, tečiad, įkilto vis-gi slidžiai ^npčnubs'p 
u tumstos Ioiijiėsi u. Pasitikiu, jog tamsta M 

busi luimiugtfcfiiAluinnngai gyvensi- su

F jiį  ššenlė, (afuiiisų visų sv e ti', , KVINTILĮJf,S (ruščiai) :■ lštikrųjų? 
7  (,•. . ■ Ar gi manai, kuomet Tcrc.ijus suteikia.

.  | (  p  -t *-*' •; '*• . man pasveikiBinią, tai kS',.-.u pagerbiąs''
Ne! Tavo pasveikinimą®yra dėl manęsPuAš .augšlus ramus, tarp

įžeidimu.
TEBCHCS: Ha, lia, lia! Delko gi, 

drauge Kvintiiijau, esi taip rustus? Iš! 
t-krųjų j— esi nedėkingas tani, Diirs vė
lina tamstai viso gero -4- ir, kursi pri rėli-1'

,  gė tamstai lokį; gražų jąurinvių.ikmip
/  liarii ir; t$i dovanai, .t.
g' KyitNTILJJJJ^.- Ni-Aauiiapk, ,Tercik . 

ji^u. Neklausysią, ,ir, paįsefgčk,-nes aš .
,i galiu atsilygiiitij .tavu, oiiekingięius. įžeb., 
•^^niąipę. J u iįg i y a įilą iję y jį^ - įi.įjd n įa n ^

piuiąšij;Įus į tęive— vyijųgiąnįbi^šuieiž^.' 
kmiis.  ̂ j > (

, »^^/rjEl^CUIpS:^štiki^nų įąi/suvis prus-. ... 
fa'sį aUyginįnįiš ,už, visj^ ' inaniĮ'pašvėiki- 
ninius iv gcrįis linkėjimus. 'J’cčaui —• ai-

to leisiu tanfstai. Didis mano Tiipinįm'asis .
■ tamstos sntuqktuyėmis su'NoBilijafvėikia '' 

į įiiaiic, jog Visai'pamirštu tokAneilėkin-
gunių ir jiriękaištą.

I<\ lN 'lb J JH S  (įširdęs): ' Nutilk! "

Tavo Įžeidimas, įnirŠino mane. Jau  per 
daug, tų  vjso. Kurimslu.- GiiĮjlfis (tuįf^aįly!

(Jiedu kaunasi kardais) *Percijus> tam-
. pa., permuštas?- kuomet!' pašaukia' abudu ' 

įeiMųį.’F ' u |P l t ; kf, » '
' TEltCjlJHBi 'U -u!' giHįieian!• skubiau! jp,i

■r(A()lidui'k|iu'eiifiuf iejna).' Tai 'jis,4saigai! ' 
jis 'yfa: jųsąf latlin jflį I, • ' » 1
■ • (Kvintilijus. po trumpos priešinimosi 
kovos, tampa isgitiklpotap į .  surištos ką- 

.lUivių):
T E R C IJU iį (A-lia! Kilnusis mano 

paukštelis lapo.Sugautas! Vargšas uelai- 
eyiįj! D ab a^ i aš liu'ėsiu gražių, ,  pnijją

atsiteisti už. tų smngi, kurį suteikei man 
pereitų, mėnesį netoli Eabįjauš gyvenimo.

K V lN TIL lJLS: Baily, alli.uosuok 
vienų mano lunkų, tik  vienų, ir, T asidrą ' 
siūle sutikti mane šalip vyliugių savo 
drif iigų. Pąduok. mano raukai ūžUkt'nlfci 

, 'IrflaSiųj'lį-ljaSdąįĮ ^liits .apsišarvuok. šarsaiovfl^ 
i r  ėf>!. fiašiitnidamas'tvirčiausius', glnltlusf-U,' 

drįsk sutikti nianb* 'n tj  
'{(i TKHftfiJCŠį 4da,,t!a, )ia!*.Titti»’.'tu rė t į 
, tmii''ftitH-feladio.ftįViimi’! Kaip gar.‘j{ii,,S)kiipi ’ 

betilęt^jĮiislfl.‘4,iįlijįlba‘*'Bqm,uls . anifitea'llūl 
į i r  labui Ungnilęjtauju,. Imd genijau“ ta^Įtej, , 

i -‘to!, ūčiįiMiSpiJddfikis negSUių. Toeiail, TO- 
* žiftriill- td^visot’yfli'tiŲteį^siu taiSstaiŠAdo^ ū 

til Jį'i'tižijjp^’i/ng'tu'vių kaiabarį; .Tainsta Uii 
ri ji priimti. —‘ Šiifp'dd §arbjugu kaituvift į 

< nuljAlėshamSfii į  jį^kilfš'randasi-Naniei:liiV>!
no' kalejiiuo sienų apitčįoje. Ten <vnt gra- ; 

.rtžiojiflaiĮiiiluia.'Tnnistįf neJmši, ;tfcn Iriomis:' ’ 
Oij nę 'f,Turėąi'draugi. tBupužūs, diacįjbii 
i r  gyvatės, kuHųj&ninėimižąliįyra, išgĮcli. 

f l»-s!tnįnftt«įrti5o ^igėmoinĄijĮ'gr neturi jiadė-*
' k(Js įžodžių, bžt Vįfeų/AlTūiigrnginuo': globąft 0 

...—j  saldyk! t ' » t?
"  • KVHvTIiIjIJ'US!: tžeidžiaiitysis 'šm ef-^t! 

p Žike! Jolaftoi! litbiaūsSaiabttišėlliii ir Uiliu-'-'r 
• retini si);tvėr»Hiiį!l Irltlulko giliau turiji, liį 

ti. taip kanldnamaš? t?, i.

3'EBCIJjU.S: Tadgi, klausyk .visų- tu 
rs i krikščionis ir  čla^šlai v-arantns siiė- * 
mimui tavęs.

.  . . .KVlNTlLUr-S: Tatai, kajtidiviai, ve
skite mane šalin iš šios vięloš. Mano, g i ' j

akys lencmalo tokio niekšo, kaip jis (ror, 
dydamas į Tercijų).

TEKCUGS: Palūkėkit, - kareiviui, ,iiį}
. čioti-pabukit tlar triunpų vulandalę.^. T o, 

asmens kalbą yra tai grakšti muzikuyilel^ 
‘maiięs. ' '  . . įJ ' D į

H I  J^-VINTILIJL'S (v;n"žydaniiisis): Žiniį-Į,”; 
'■ nes, luiraivff^į a r  gi galįuia taip lycBKB 

lis, iš jivvo giminės.’ A r gi Boiuėnai gatiyij 
j, ta ip ; nusižeminti, kad garbingi, ją  vadai " 

1.1j,paUijj!tų’ j'i\udiiu lokio' niekšo.1 SusimildiK, 1
šy ru i,le sk ite  mane iš čia!

-f.Į <kVINTHLijUfj Jkaaeivių išvečlariui^,,. 
♦ę.'fe’tsigi-įžta^v pęrsergsti T e re ij i / |: , Terei- 

•'•'jau,.iapsisaugok, kmSiJiel kitų karių .sįusi'-’ 
i tiksi va (rodo kumštį ir prasišalina su -į' 
e kareiviais) ' * ' 4 ;  *  *'i ’’
■i TEBGIJU iI (ulriiins, išįĄlėdaimis ' 4 
{SKviiiitilijų, nušikviftoja): Ha,“ liti, ha *“

(Pirmojo veiksmo pabaiga), 

t  ANTKASIS'VEIKSMAS.

r  tč 
!

Pirmoji Vaidyklą.
į v /  . Valenij.ono Palooius, < r t ' 
i , (Imperatorius'sėdžias sosto. MaJnyA.’*j 
sargai, daĮįjmrėtoj&i,.

VALEBUGNĄK: Šalis' dabar aižiau- • 
ginsi ramumu. Musų priešai visur-Tiugai- . 
lėtilir- dreba baimėje. Krikščionys gi yra  4
.'štikiiuiausi pavaldiniui- J ie  ta i liejo 

kraujų karo laukuose dėl Klimus gerbu- 
•vio. .P  e i ,  :. (Bns dapgiap),.
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K  <Z įjįgfeee<&€ee€€€ee€€e<*^^€€K€<i€€«€eee€€€€€KS€e€€€e«€e€«£ 
tuojams tas Matthews suska
to. vykti Paryžiun ir  atgal 
Londonan, tai vėl Paryžiun. 
I r  apie tai spauda pradėjo 
rašyti ilgiausius straipsnius.

Vokiečiai mokslininkai sa
vo išradimą sekretus laiko 
stipriai užgniaužę. Matyt, 
francuzai- su anglais tuo su
saltu triukšmu mėgino vokie
čius pabauginti, taip, kad jie 
galėtu nprs dalį paslapties iš
duoti. Petį, 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 i 
visi laikomi kuodidžiausioje 
paslapty. Sako, vokiečiai 
tus išradimus pavartosiu bu
simame kare. I r  karas tru
mpoj ateity turės įvykti, jei 
francuzai nepaliaus nešmoniš- 
kai spaudę ir engę vokiečiu.

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

' Tai visa žino anglai su 
francuzais. Ypač francuzams 
rupi išgauti nors dalelę tą 
vokiečiu paslapčių. Bet ne
vyksta..

Saugok, Dieve, nuo karo. 
Bet jei turės kuomet nors 
įvykti karas, tai jis bus bai
sesnis už visus iki šiol buvu
sius.

S Ė J I K A S
____ _ __M - ___ _____________________

MIRTIES SPINDULIAI.

|'/Pastarom is dienomis angli
ška spauda padavė daug žinią 
i iš Londono r  Paryžiaus apie- 
l j^Ut ten. “ mirties spindu- 

ilius”  (death rays). Kas tie 
“ mirties spinduliai?”
• Anot žįniUj tai naujas iš

radimas, tai nauja prietaisa 
žmonių žudymui, jei pakiltu 

I naujas karas.
J  Ta prietaisa, tai savos ru- 
E'šies mašina. Ją  buk išradęs 
anglas Grindell Mathews. Tu 

' masinu užtaisius, iš jos visais 
šonais, kaip žemai, taip aukš- 

; iki, .žaibo greitumu skleidžiasi 
nematomi elektros spinduliai, 

į Tais spinduliais aplinkui, sa
rkoma, per 8, marles tolumo,
[ galima sustabdyti orė aero
planu motorus, gi ant žemės 
automobilius, jurose motori
nius laivus. Gi kuomet pa
vartojama daug stipresnės tu 
spinduliu srovės, tai tais* spi
nduliais galima aplinkui iŠžu- 

' dyti visus žmones ir visokiu 
ant žemės gyvybę.

Nežinia, kiek tame yra tei
sybės. Bet jei butą teisybė, 
tai karai ateity nebūtu gali
mi. Valstybė turėdama tos 

: rūšies mašinas galėtą pamuš
ti kitas valstybes. Ne vien 
ji. nebijotu priešo puolimo, 
bet svajotu dar užkariauti vi
su pasaulį.

Anot telegramų, tas gabus 
' anglas išradėjas seniaus savo 
išdariniu norėjęs parduoti 
Francijai. Tečiaus nėsusi- 
taikinta sąlygomis. Dabargi, 
aną diena jis išvykęs Pary
žiun išnaujo išradimu pasiu- 

Į lyti Francijai, nes Anglijos 
valdžia atsisakiusi pirkti. 
Jam išvykus pasirodė, kad 
tas išradėjas Matthews nėra 
mašinos savininkas. Mašina 
priklauso bendrovei. Didžiu
ma tos bendrovės nariu krei
pėsi Londono, teisman ir gavo 
' uždraudimu mašiną (išradi- 

1 iną) parduoti Franci jai.
Dėlto, Matthews mašinos 

Francijai nepardavė ir gryžo 
Ųondonan. Vedamos dery
bos su Anglijos valdžia.

Matthews iš jo išradimas 
atrodo ..viena pasaką-pasaka. 
Tai visa sugalvotą vokiečiu 
mokslininkams

/JMirties spinduliu” išrastos -sus išmokėti pinigais. Nes 
mašnos visus sekretus turi kai-kurie Kongreso atstovai 
vokiečiai. Kuomet vokiečiai apskaitą įsitikina, kad pini- 
paskelbė apie tą  išradimą, gaiš išmokėti valdžiai daug

BONUSAI VETERANAMS.

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

Kongrese - iškeltas projek
tas prie pravesto bonusą įs
tatymo prisegti priedą. Tuo 
priedu norima valdžią autori-

b a u g i n t  i. žuoli karo veteranams bonu-

PETRAS PETRAITIS.pigiaus atsieiną, už andraudi- 
mus.

Bet ar tas projektas gaus 
reikiamos paramos, iškalno 
begalima sjpfėti. Greičiaus jis 
negalės pereiti, nes Kongre
sas turi daug daruo, tuo tar
pu artinasi partijų- konvenci
jos, atstovai nori pasiliuosuo- 
ti atostogoms.

Bonusu įstatymas slinkiai 
pravestas, Bilįui buvo prie-! 
šingąs Prezidentas. Kuomet | 
jis atsisakė patvirtinti, Kon
gresas antrąkart bilią prave
dė'. i

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

Tik viena neteisybė tai ta,j 
kad bilijonus doleriu bpnu- 
sams turės sudėti lygiai visi 
Suv. Valstybių gyventojai, 
kaip turtingieji, taip darbi-j 
ninkai.

Karo laiku galybė čia žmo
nių pasidarė didelius turtus. 
Vieni ju atsiekė teisingu bū
du, o kiti suktybėmis. Ko
dėl gi tie praturtėją žmonfės 
negalėjo būti priversti- sudėti 
reikalingas bonnsams pinigu 
sumas? Nors tuo budu jie 
butu atsilyginę su Dėde Samu 
ir butu išdildę nejauku jiems 
patiems įtarimą. Viši butu 
sakę: Štai jie uždirbo, bet ir 
duoda. Dabar ‘jau klausimas 
baigtas, Bonusai pripažinti 
ir  veteranai bus atlyginti. 
Tas atlyginimas yra teisin
gas. Bonusai yra teisingumo 
aktas. Nėra tai jokia užmo- 
kesnis už patriotizmą, kaip 
kas norėtą manyti, bet atpil- 
dymas ,už vargus ir ekonomi
nius nuostolius.

Iš  AMERIKONIŠKOS 
POLITIKOS.

Yra Amerikoj žmonią, ku
rie sakosi negalį suprasti, 
delko šiandie galybė žmonių 
mažai interesuojasi šalies po
litika, delko milionai piliečiu 
rinkimą dienomis šalinasi nuo 
balsavimo priedermiu. Jie 
atranda, jog tik nežymi dalis 
piiečįą naudojasi balsavimo 
teisėmis.

Tie žmonės, tai pseudo-pa- 
triotai. Tai politikieriai, ku
rie visais laikais, prisidengę 
patriotizmo skraiste, dirbą

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

tik savo ir partiją gerovei) ir 
naudai. Valstybė iš ju dar-i 
bo nieko nepelno, dažnai dar 
nuostolius turi.

Jie žino, delko milionai žmo 
nią atšalę nuo politikos. Te- 
čiaus nuduoda to, visa nesu
prantą.

Kelios dešimtys metu kaip 
šią šalį mainomis ; valdo re- 
publikonu ir demokratu parti
jos. Šios abidvi politinės pa
rtijos kaip. senos, taip jose 
nėra jokios pažangos. Abie
ju partijų politinis nusistaty
mas (platforma) yra toji pa
ti. Kas ketvirti metai renka- 
kamas prezidentas, abi parti
jos daro didėlius išmėgini
mus, politinei kampanijai iš
leidžia milionus. Bet ar ta 
kampanija vedama už kokius 
idealus? Tik už pirmenybę, 
už vietas.

Taigi tu* žmogel, balsuok 
už tuos ar už kitus, visvien 
tą 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 
jan senai darbuojasi arba 
šias dvi senas partijas — re- 
publikoną ir  demokratą, re
formuoti arba jas apgriovus 
iškelti naują politinę pažan
gią partiją.

Tečiaus šios partijos šian
die dar tiek stipriai įsigalė
jusios, kad. sunku jas ir už
kabinti. Jos abidvi kas ket
virti metai pešasi už pirme
nybę ir be atodairos žiuri,

idant kas trečias neįsimaiŠy- 
•llj.

1912 metais mėgino tas 
partijas iŠ ją  senu vėžiu iš
versti įžymus šios šalies poM- 
tikas-patriotas, buvęs prezi
dentas, pulkininkas Roose- 
velt. Jis mėgino sudaryti 
trečią pažangią partiją ir  a- 
nas dvi nustelbti. Pulkmin- 
as Roosevelt buvo galingas

šalies politikoje. • Spėta, kad 
jis atsieks tikslą. Tečiaus 
nevyko. Senos atsilikusios 
partijos pasirodė dar gana 
stiprios.

Tečiaus. pulk. Roosevelto 
paskelbtus idealus mėgina vy
kinti jo, pasekėjai. (Vienas 
iš ju yra senatorius La Falle- 
tte iš Mįchigano' valstybės. 
Jis yra repnblikonas, bet pa
žangus rępublikonas. Už tai 
jis vadinamas radikalu, nors 
su radikalizmu nieko bendra 
neturi.

Senatorius La Follette an
dai paskelbė j kad jei republi- 
konai ir  demokratai savo- par
tijose neatliks jokiu reformą, 
jis. pasiskelbs kąndidtu į pre
zidentus ‘ kaipo nepriklauso
mas kandidatas.

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

Tuomet turės tikrai įvykti 
atmaina ir  naują idėją gady- 
rtė , pradės aušti. Aš.

TRUMPOS ŽINIOS.

šešias
DEŠIMTIS

SEPTINI
M E T A I
A T G A L

«NSWEETENED

^APORATE®
milk

Paroda^
Itaijos karalius Venecijoje - 

atidarė tasptautinę daiėš pa
rodą. Dabar jis vieši Angi- ; 
joje.
Sutartis.

Suv. Am. Valstybės su Nor
vegija padarė ketvirtą alkoli- 
nę sutartį. Pasirašė Hughes ir 
Bryn, Norvegijos ministeris.

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

Kad būtumėt tikri, kad gautumėt 
absoliutiškai šviežą, gtyB$ pieną tam 
dalykui, jie pastate savo pirmą išdir- 
bystę netoli ganyklą kur ganosi gal
vijai. Kiekviena nauja išdirbystė to
kioje vietoje yra pastatyta. Pienas 
kuris eina i Borden’s kenus yra tur
tingiausias ir gryniausias produktas. 
Vartokite jį dėl visą virimą ir  kepi
mą, nes jis užganėdina visais atžvil
giais kaipo šviežias skystimas.

Pieną keną galite laikyti penterėje 
—- atsakantis dalykas visuomet -ant 
ranką. Jis užsilaiko bile kokiame kli
mate bile kola laiką. Net ir po ati
darymo jis bus geras keletą dieną le- 
daunėje arba šaltoje vietoje. Iš jo pa
daroma ideališkas sriubas, sosus, dre- 
singus, desertus; virimui ir  kepimui 
galima vartuoti ten kur reikia Šviežą 
pieną vartoti Pabandykit' ir  kavoj.

Jei jąs norite žinoti kaip virti-' su 
Borden’s Evaporated Pienu, išpliky
kite kuponą pažymėdami kokį receptą 
jąs norite ir mes atsiąsime jį jums dy-- 
kai.

THE BORDEN COMPANY e
Borden Buildins New Y ork ■

AR ŽINAI, KAD 
Aukso karūna kuri puošė sto 
vylą Šv. Panelės Šv. Petro 
bažnyčioje Romoje bus su^*ą 
žinta 'atgal birželio 15 d. Št 
karūna tapo pavogta Nepole

I ono laiką ir atvežta į Paryžią 
Ar žinai kad paprastieji ci- 

| garėtai turi savyje paprastą 
| tabaką gi Helmar Turkiški 
iCigaretai turi 100% grynai 
Turkiško Tabako?

Duona Sosai Pajai
Saldainiai .Mėsa Pudingai
žnvLs ■Peistrės Sriubos

Ijithuanian

KRISTAUS TURTAI IR... 
“NAUJIENOS.”

Patsai' sustatymas užvardymo yra 
labai keistas.. Nes socialistinis laikra
štis tiek turi bendro su Kristumi Įtiek, 
sakysime, saulė su šiukšlynu. Bet ką 
padarysi, ne mes kalti. Socialistinis re
daktorius panorėjo vieną kartą pasirem
ti Evąngelijos žinojimu,' paslydo labai 
negražiai. I r  norėdamas paslėpti tiesą 
ir savo kompromitaciją žodžią tvane ra
šo ir rašo. Paskutinį kartą prirašė 4 i 
'skiltis nesąmonių, dabar jau turbut pri
rašys 4 puslapius.
K  Mums negaila, jeigu “ N-nos”  pa-, 
sidarvs nuobodžios, kaip daug kalbanti 
senutė be dantą. O kad jie tenai tapo 
panašąs tokiai nedaug nemanančiai, bet 
daug kalbančiai bobutei, tai čionai bus 
mątyti.

Buvo taip. Parašė “ N-ną”  bedie-j 
rukai, kad Kristus pasmerkė turtus, kai
po nuodėmę. Mes pastabejome, kad jei

gu tai butą tiesą> tai socialistai neįeitą 
į dangaus karalystę, nes jie visi turtus 
mėgsta. Ypač Jurgelionis su Grigaičiu, 
kuris gauna kas mjėnesj. po 400 doleri
niu “ nuodėmią.”

Čia tai ir  prasidėjo.
Pasirodė, mes ir šv. Rašto nežiną, 

ir  melagiai esą, ir  ne krikščioms, ir  taip 
toliau ir taip toliau. Pripratę prie 
‘ ‘ džentlmonišką *J sociali stą kotio jimos, 
mes į  ją  'gražius žodelius neatsakysime. 
O visą ginčą paliesime tie tiek, kiek mu
są žmonėms pats klausimas yra įdomus.

Nėra kalbos, kad klausimas apie 
turtus ir Kristaus nusistatymą turtą 
žvilgsniui yra ne tik įdomius, bet begalo 
svarbus ypač šiandieniniame .gyvenime, 
kuomet eina kova labai smarki tarp 
daug turinčią ir turintiems taniaujan- 
cįą.

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

Evangelijose randame štai kaip už

rašyta;.
M t 19, 16-26.
16. “ Štai vienas priėjęs jam tarė; 

Gerasis Mokytojau,,., lcą gera aš turiu da
ryti, kad laimėčiau amžinąjį gyveni
niu.?”

17. Jis tarė; Kam mane klausi a- 
pie tai, kas gera? .Vienas geras, Dievas.

Jeigu nori įeiti į gyvenimą, laikykis 
įsakymu. ’

18. Jis ' jam tai$: Kurią? Jėzus at
sakė: neužmuši, nesvetimoteriausi, nevo
gsi, nei i ūdysi 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?
20. Jėzus jam, tarė: Jei nori būti to

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

22. Išgirdęs tą  žodį jaunikaitis nu
ėjo nulindęs, nes turėjo labai daug lo

bio.
23. Jėzus gi tarė mokytiniams; Iš- 

tiknjją, sakau jumis, turtingam nepigu 
įeiti į dangaus karalystę.

24. I r  dar aš jums sakau: Pigiau 
kupranugariui išlysti per adatos ausį, 
kaip turtingam įeiti į dangaus karalystę.

25. Tai išgirdę mokytiniai’labai ste
bėjosi ir sake; (Tai* 1 kas gi gali būti iš
ganytas ?

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

Lk. 18, 18-27.
18. “ Vienas vyresnysis paklausė jį 

sakydamas; Gerasis mokytojau, ką turiu 
daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyve
nimą,?”

19. Jėzus jam) 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.

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

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

23. Jis, tai išgirdęs,, nulindo. neš 
buvo labai turtingas;

24. Matydamas jį nuliūdusį, Jėzus 
tarė; Kaip gi vargiai tie, kurie turi pi
nigą, eis į Dievo karalystę!

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

26. Tie, kurie girdėjo, jam sakė; 
I r  kas gi gali būti išgelbėtas.

27. Jis jiems atsakė; Kas negalima 
žmonėms, galima Dievui.

M. 10, 17-27.
17. ‘^Kuomet jis išėjo į kelią, vie

nas atbėgęs atsiklaupė ties juo ir  jį 
klausė: Gerasai Mokytojau, kas man da
ry tį kad laimėčiau amžinąjį gyveni* 
m ąl”
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Verta pasvarstyti.
D abar pats karščiausias pik 

nikų — išvdžiavimų įlietus* 1 
Ateina karštos vasaros dienos 
su savo vargais. Troškina žmo 
g ų  miesto dulkės, sveikata 
nuo įvairiausių kaminų dūmų 
sugadinta, o krūtinė negali 
plačiai ty ru  oru atsikvėpti. 
Savaime žmogų traukte irau  
k a i liuosu nedėlios popiečio 
mėtų į  Įvairias pramogas, is: 
važiavim us,. piknikus, i š ly ta  
oteu Ten pasimatyme su pa- 
z.įtąiųaįi, gimiųppnš^ durnu 
giMs._ J^asidžiaugiaiiie *žal iu q -. 

j i^ ia /g u m tų ,-  dideliais miš- 
k«L p’n rkų .. medžiąi s, gauruo
tam  krūmais, dailiomis- gėlė
mis? Ta#-visa gera, nes musų

ir  su saiku i r  retkarčiais v a r
tojamas silpnina visų musų 
organizmų, o ypač atsiliepia 
j smegenų veikimų. Juo  dau
giau alkolį kas varto ja, juo 
labiau savo proto veikimų m a 
žiną. Pamišėlių namuose al- 
kolikų pilna. Juos be laiko 
m irtis skina i r  negarbingai 
net žmonių atm intyje žūva.

Daug šiandie kalba gydyto
ja i npįo žii’dioĄjigas. Jų  y- 
«Q.rv4vairiausi,ų,. Bet kad šir
dis y ra  kięuu-.nors netvarko
je, kitų . priežasčių, . siuar- 
kiausiųi-ntsi-KėpijI ̂ j ą  ddkolio 
yėifeimas; Kiekvienaš. darbas, 
šilko pro f. RojBgafoJdį. ̂ >agi|ti-

DIDELIS LAIMĖJIMAS IR DIDELIS DŽIAUGSMAS.
Briingiiš Priedeliai ir  B ro lia i’

Laikraščio skaitytojai ir. leidėjai sudaro vienų didelę
šeimyna. Skaitytojų y ra  kliudančiai ir tūkstančiai bet v i 

s ų  vienodi reikalai, i r  troškimai, bendros mintis. T ad  ir 
skubmaniivš Tamstoms pranešti gerų naujienų, kuri nu
džiugins kiekvienų mu#ų priedelį,. kiekvienų susipratusį Iie-: 
tuvį katalikų, kuris brangina musų ap.švieta, musų spaudų*

Toji linksmi naujiena y ra  tokia.*

’u Laivas/9 išeinu dvigubai didesnis ir dvigubai gražes
nis negu iki šioh

Padvigubinti laldrašfcį, nepadvigubinus jo * kainos y ra  
sunkus ir  didelis darbas. B et pasisekė mums ta i padary 
ti ačiū tiem s,k u rie  pasišventusiai dirbo laike “ Laivo”  kon- 
testo. J ie  tiek  surinko mums skaitytoju, kad mes “ L a i
vo”  leidėjai galėsime tų  g ražų  laikraštėlį duoti skaityto
jams' dabar; .tikrai' didelį laikraštį.

Koks bus turinys naujo “ Laivo 1”
ririn iausia , dabar “ L aivas99 eis nebe 10 puslapių, bet

3r2 puslapi^ lias savaitėm
Viršelis g ra lia i sustaty tas su paveikslu j į  darys akiai 

patraukiamų. Viršelio laildiių"išvaizdų galįto pam atyti čio
nai greta. • Paskui viršelis b u s , dar pagražintas.

Viduje, turiny# bus toks:
1. Gražios, įdomios apysakos, kurias pradėjęs skaity

ti negalėsi, atsitraukti, kol nepabaigsi.
2; Rimti, moksliniai straipsn ia i apie tuos klausimus, 

kurie;m ūšų žmones labiausiai rūpina.*
.3... Žinios iš viso jjlftU uą ̂ j^aųlip^ ajge įvykius per sa- 

jV-aįtęz
4. Visuomenįo U etu \dų<^venįni£A m erikQ jej ir  L ie tu 

voje apžvafea. -
5. ; i ts a ty m a T 'i  paklausinĮus'* uą^ių^ skaitytųjų. Tas 

■^Kiausifflų-Afsakyiffil-’*"sKyėiusį J^urjno^i; iki ,_sioi*, visi bėga- 
io^dėTngvO^ų" bu ą jdahar j^dl^gubiiįtaš.

‘j . Korespondebgtjfe j . lš . Jįę^ųyjų M ^ejįį^A nierifcbje.

į blaivybės; vėliava u^ 
žmonijos idealus. 7č. M.

plakim ų."  T a s  
varto  jau- j

•Į^rusalfeblr pakyla kctėw *#u- t-' 
ritu* d̂ uigj >â lcS ė ~
H a n č i u s . ;  '

Kuo i žfcsUgi .sTruis pergroTla i 
mmorim^fti’̂ -pębfifcSk kraujas 
dusina žmogų; iš čia Ji'u?Į7f>i- 

-«$>&Įpimaį, o  karįaį^Įfair

■ • 'K ^v fe fc^ S k o iĮ?
K urie norį savo .protų nia- 

^g^įsaria^ciftį^veiki niį^ ^ b- 
dytf, š ird į. sau * sngad b it i, 4  i c

tina širdies 
pĄ^t'enieia

n u j^ ų - ^ jk a  
P&Vbjai. 

frtr trč  i a.'T’rfi
v ^ g ^ J u d i  nnunyse I r  "aivai 

'.žj^yjjį^iose į  piknikų daly -| 
y> ū o m \ - *  Jau  s.tgiai žįnoma .tie- j

rt^-piąci.švjua
«s savokg

z

ita&riš

&- į . pi k JWl>is?**3važiavi įnus.1 U
<Xi.Vpži uodimu ptfsnm'a su 
v irti; tjfesa’^rcnoKTf«i> j r  "na 

buftdUttį'^-kitįT’*' Ta'' 
’ vfnHMČnineK ’ jie iru te i. stTvSr-

w£įt_ . .K u r iZ tį^ ie -

k ia d a a g įH P f t^ g e r ia  ; • kaip 
nori'‘pamažu sau - ligų įv a ry ti; 
tie; y«a atsargesni; Bu
kime .̂ tikroj prasmėj e bjaiv i- 

„ a j ^ s t l r  sl.iMcliH^ęoP'51-1 *  yrotu if^ iatisB iu  ir

_  -4 1'
žavim e viefiaiff kit&m "blaivi 
nkjkuif Ja u  J r ^ i t i i ’ėk,-,'Waivi-

šitdiniLj nevartokime

“r 4\ a  rlaT£*dard' gi r  lupki! ai... pž 
nietiniųs b laįviniakarus.^^’ik 

. "Šia ta s  įr  tas geriam o yra 
sVėikas, kaip i  ridikas,-, raudo - 

)•& nųjjMąi. .. j ’ie.įiauTiri ^ i s ų j į  £  as^ilgai.^gyVeąm 
n įjt  j  žmogų A;e3aa-jrienodai,. . Tiesa, kartai^gyvem iįję.pa- 
nors jų ni ^ į a jjs ig  jnįnuunm šitaiko, kad į  kaikųrie ^asiųęns 
* x.. . - i i  -r p Brs; sy^i&Įųosius. gė rąĮtįfc. V ar

tuja,- lieka • sveikų, bet iždo ne
galima padary ti išvadosr/ltad 
ijlm lis ngĮ»ut^,.;, .kenk^uirįgas, 
arba kad ir  kam n o iM ^ S m  

sveikata, nor^^iJžfJtit^  ^TfiL^iisaiaOTai-gfeiinfcsaivo blėdingo

jd^kitų, trečių. ^TęšmTpaliuo- 
ių negana Tu,- bet i#avė 

geramstvardui., savo ^yeik&fap' 
sųvo dynugams„iič savo kiniui
tl^sig įakęjm ė. .. ' J.
JAlĘcįis £gryna degtum)-y£

svaiga-

VIRŠELIS

* ?.X'T; PaŠfefltS^^T^2t1liPS 1S j .im  M >unlyja'  *p>r jy.
ĮČių sky?iiw> . ^ l ’iamOr'.mu^ų \a ika i ras sau ir 

- -^JyĮftinokimo iV .. 2

gv’veiiim uį^lnis naudm 
. Kiekvienai

S1 žinomų

aini g ra-

nešimai ir  ^nforhW įflK , Ja

>, B e  Jo 3ar,*lms k as^ u fth ’iž, kžlp i r  iM b g a a M S B t t M M j M

■ r l 'fljv9 į£ 7 ę ^ ^ į ^ i į Į e k Ą įt^pali, iffamns iki
pos 1 diunoš ', P in l ig  ĮSHulfttl!l tBi ž ai t  d ic-

t-Ms č'lįĮftįjro”  kab lį, bus p ^ d ta  iki ^2.W  .
Tad visi pasunk ink ite , užsirašyti ■J"L aiva*r*xlabar, kol 

kajn a nępMįlMįįBf1?- ̂ Cttp^ąys^sėsk, ^ a iin k  popierių ir  pi aks- 
šgy°. ė k ' $1.5Q sr. atsiųsk

Imuns tokiu. So: Oaklcif Avė., ^Hi-
cagd, 1K~Z , Z r * *  _____

N esigailėjo. imi v i m į ^ k ^ ^ l S J v į ^ 11-' pradėjo skaityti, 
besigailėki ir  T au^ įa . -K v a e ^ m j^ ia d  Sukus į musų skai- 
tytojų šeim yna^ ** . . -
j  • '  • I  . . - • • •  r  -. ^Luivo99 leidėjai^

b rla i nei kiek nėra^^pfleatai 
Reikalingi. J ie  y ra  žalingi. 
IškilĮiiės..dėleiį ar. delei kvai
lo ųp^iiuodps geidi,, u .dar la
biau su tudgarš.intis ,-4 jokio 
nėra praldlnumo, nei valios; 
stiprybės. A'r gi buU iJpiu- 
gelis; stiprios > valais, jeigu 

katu/’ -gertųpiiė.-' ' veiki oto neparodytų. 4' " ’• •' pargrįuvųšpurvynųu. .guj£tų
Alkolio įtekmė- -• ’ *?;- - u B a  saiku nikolio vastojiaias Įnr- nenorėtų kcltį^. Tas jo  vie

K aip  inedieiiioš f.daktarasJ'nėr& niekfe ^daugiau, UaiįųSa- Į liprąs. įa k d t i  IŠ- purvo netįąng 
prpJ'.. Kosenfeld sako, alkobs ves prigaudinejfraas. * &vai-aį)ie j o . pvoįų liudytų, o. dar

A-Įažai-Hų jom>dų-.^aėnQ,-ma
žai Savo syj^satiį TjpakenT;.si- 
nu», daug išgėrę -ttt daug^pa-, 
kęnksisie. Bet,mes-įpatys už 
t?r silpnumų atsakome savo

mažiau apie jo valių. 
Paraginimas.
} Bukime tikri lilaiviuinkai-' 
sNe' iš prievartos, ne dūlei «a- 
kiu,"bet giliai įsitikinę, kad 
blaivybės, j/alųikyma- prisidės 
VaiM: ja ie  kilnaus darbo, ve&- 
į i  save, 5x5 vfeų:-£vfeubfiifcn& į 
įvelka, šviesių nteįtį. G irtuo- 
kliu daiasi kaip 5ų- \aptemęs: 
p ro tas ateatis, '5© blaivbiiakų 
})Wvi, š^esi. T VeFtU .sdptį po

kibiins^įiais ir  nekenk^, ta i  beftt Į r  ?S^enl^*.L*1 "BSddymab^arb-
ąiuo-atžvilgiu jo  ygįkįjUag i dės -kafl -vartojam o alkolio 90
labai- konksmiųgas h \  labai „nuošimčių paliko^ be pasek-

z  MOKSLININKŲ NUO- 
į  ~ MOKĖS.
> / * ‘ A lfcolis, ‘ vadinamas ę /Ii įks- 
| i i ų ' n uodas^ daXn«U veikia į 
regėjimo dirfeoniuš;-;' J is ' nai- 
|tlna’ sugebėjimų ' skirti spal
vas. y.tjąč raudonų . i r  žalių. 
Nors i r  nepėrdidėnšj alkolio 
Vąrtojimas,, j e i ' kitai# atzvit-

trukdo pažinimo tikrum u./9 - 
f . D r.-A <Beker:

Balinazl, VĮęm 
į  “ N ėra.žinoni^gyvenim e to 
kiųm ųųUkių^kur alkolbį-gab^-

mių; daų |tdy  a tw jų  pakenkė 
ir  tik  labai^rpįai kam pagel
bė jo?’ .

: Med- ’d-Tas* Iv. Brigleb, ■ 
f  - .Visaip ne tenka abejoti,' kad

įų  kU 'padėti^(pagėllSti). K ą i j^larbo produytyvumų inažina 
kurie man’o, bųk_nikolis esųs!nors i r  m aža išgerto alkolio' 
v a r tą s ,  B et t ^  TęikŠlo. I ̂ o2a. . ’ č \  .
Tos-ypatybes alkcžiui priskir-1 > P ro f. med.. d-rus A . Pick.

KRISTAUS TURTAI IR.. 
“ NAUJIENOS.”

(tųtfa iš 3 pusi.)

18. Jėzus jam  ta rė : Kam mane va
dint g e ru i Nė vienas nėra geras, tik 
vienas Dievas.

19. Žinai įsakymus: nesvetimote- 
riauk, neužmušk, nevogk, ueliudyk ne
teisingai, neapgaudinėk, gerbk savo tė 
vų ir  motinų.

20. A tsakydamas jis  jam  ta rė ; Mo
kytojau, visa lai sergėjau nuo p a t mano 
jaunystės.

21. Pažvelgęs į jį, Jėzus pamilo j į  
ir  jam  ta rė : vieno dalyko tau  trūksta : 
eik, parduok, kų tik  turį, i r  duok betur
čiams, taip  tu  tu rėsi tu rtų  danguje, pas
kui ateik ir  sek mane.

22. J is  nulindęs (lai to žodžio, nuėjo 
šalin 1 iuilnas, nes turėjo daug lobio.

23. Pažvelgęs aplinkui, Jėzus tarė 
savo nvikytiniam s: K aip  gi sunku įeiti 
į Dievo karalystę, kurie tu r i •pinigų !

,24. Mokytiniai, g i-laba i nustebo dėl 
jo žotlžifp Bet Jėzus vėl atsiliepdam as 
jiems ta rė : Vaikučiai, kuip g i vargu įei
ti į Dievo karalystę tiems, kurie pasiti
k i pini?ęais.

25. -J’igiųur kupranugariui išlysti pro 
a/kiyOS ausį, kaip turtingam  įeiti į Die
vo karalystę.

2d. Ji^. diu* labiau stebėjosi, ^aky 
dam i vieiii' kitiem s; T a i kas gi galį bu-

| ti išganytai
27. Pažvelgęs į’ juos, Jėzus tarė : 

Pas žmones ta i negalima, bet ne pas 
Dievų, nes ims Dievų v isa ,-galuntu

Taip sako Evangelijos. K as pano
rės nešal išimi, randai palyginti i r  su
staty ti visų tr ijų  Evangelijų sakymus, 
tas lengvai pam atys štai kų:

1. Du ldansiiųu: K aip gauti amži
nų 'gyvenimui: K aip ta ip ti tobulu. .Jė
zaus pasekėju? Atsakymas: išganymui 
gauti —  “ laikyk įsakymus.”  Tobuly
bei pasiekti, r— “ parduok vislių, išdalyk 
neturtėliams ir  sek Manę.”

2;”D a ' budu sakymo: vienas — tie
sioginis: “ kaip.Sunku y ra  įeiti į įlan- 
gaus karalystę tiems, kurie tu rta is  pasi
tik i,”  bet **pas Dieyų visų y ra  galima. 
I r  antras, netiesioginis, palyginimas a- 
pie kupranugarį i r  atados sliylę.

? J a u  buvo sakj-ta, kad palyginimas 
buvo padarytas žydų kalboje, kuri mtėg- 
stii padidinimus. Be to, kaikųrie sa- 
ko  ̂ kad Jeruzolimoje buvę .m aži 
miesto sienoje varta i, per kuriuos kup

ran u g a ris  labai sunkiai išliedavo. I r  tie 
varteliai vadinosi “ Adatos Skylė,P. Ar 
Jėzus priežadį paėmė, .ar palygino prie 
unų vartų, visviėpa palyginimas yra pa
lyginimas. I r  jo tiesiog imti negali
ma atskirai, lx*t reikįa sutaikyti sų tie-.) 

siogbiiais žodžiais, kad turtąolįs sun ’ 
•kiai, bet gali įeiti į dangaus karalystę, :

Je igu  palyginimų mes norėtume v i - į 

suopmt imti, neatsižvelgdami į tiesiogi-; 
nį pasakymų pam atinį, visuomet p deisb ;

mų ncsųmonių. Salcysimę, toks pavyz
dys, “ N-nų”  redaktorius aphe tikėji
mų nieko nenumano, o statosi labai auk- 
štai ir  kolioja kitus ignorautais.. Je i
gu mes dabar , pavadinsime Grigaitį už 
tokių negudrybę “ kopustgalviu,”  ta i vi
sai nereikš, kad galima iš jo  galvos v ir
ti sriubų.

3. I r  trečių dalykų pastebėsime, 
kad Jėzus pats nurodo, jog geras suvar- 
lojimafi turtų gali privesti, netik priė 
išganymo, bet ir  p rie tobulo K ristaus 
sekimo. Būtent Jėzus sako; Eik, par
duok, išdalyk,, o paskui ateik ir  sek m a
nę. Ju k  pardavimas ir  išdalinimas yra 
tu rto  suvartojimas^ T ik ' tai y ra  čia su- 
vartojimas,-genas ne sau, bet Ztitų labai.

Jeigu turtingas jaunikaitis butų J ė 
zaus paklausęs butų nuėjęs savo tu rta is 
neturtėlįų šelpti. Bet jeigu nesuspėjęs 
savo tu rtų  išdalyti bukų numiręs. Tai 
a r  tada ja u  tas jaunikaitis butų buvęs 
pasmerktas ? Jokiu budu ne. J is  tik
tai liūtų nesuspėjęs ateiti pas Jėzų, kad 
tapti jo  apaštalu.

D abar apie “ N-uų” ' nesųmones.
Pradžioje jie Į»arašė, kad Jėzus jav- 

.^įmukęs turtus, kailio nuodėmę. Mes 
nurodėme, kad tu rtas y ra  daiktas, o 
daiktas nuodėmė būti niekuomet negali.

Nuodėmė gali. Imti tiktai darbas. Pav. 
Grigaičio durna galva, bet ji  daiktas 
ir pati ji  niekuomet nuodjėinė būti nega-Į 
Ii. Kuonu4; ta  durna galvelė padaro t 
mebį, tuomet umlas^ dąrbas. yra miodė-Į 
mė* . , . . '

Paskui jie teisinosi, kad Jėzus smer 
kęs visus turtuolius. Mes sakėme* kad 
apgalėjo Jėzus sverkti turtuolių-
Smerkė tik tuos, kurie neteisingai turtu# 
įsigijo, nedorai juos varto ja. Juk  
nepasmerkė gi turtingo jaunikaičio už 
lai, kad js  turtingas, bet “ pamylėjo.”  jį  
už įsakomų pildymų ir  patarė  tu rtus v i
sus sunaudoti žnžonių labui. V isur, kur 

Jėzus smerkė turtuolius, smerkė juos 
no už tai, kad jie  turtingi, bet, kad be
širdžiai, skriaudikai, jie niekam gero ne
nori daryti. X**-

Tada jie  sako, kad Jėzus pasmer
kė visokį vartojimų. I r  patįs pripažįs
ta, kad Jėzus n e t pats vartojo turtų, 
nes valgė, buvo apsirėdęs. J ie  patys 
pripažįsta, kad Jėzus i r  pats vartojo 
tu rtu  liek, kiek reikia savo pragydreni- 
mui. Taigi, reiškia* negalėjo Jėzus pa
smerkti visokio tu rto  vartojimo. J is  
galėjo pasm erkti tik  blogų vartojimų.

I r  dar dvi nesųmoni. Ilgiausius 
straipsnius raųė “ N-nos”  apie Jėzaus 
mokslų ir  ; prisivarė iki to, kad, girdi, 
Evangclijoius n ė .v isa i gulima tikėti. A- 
pie Jėzaus mokslų mes iš k itu r jokių ži
nių neturime, kaip tik. Evangelijose. I r  
jeigu, jonis “ N-nos”  negali tikėti, ta i 
nieko apie Jėzų jie  negali žinoti. O je į 
nieke nežino, ta i tegul eitų gulti i r  už
baigtas kriukis. •

P askutin į- dalykų,, jie labai išmintin
gai pastebėjo, kad Jėzus skyręs žmones 
tik į dvi rusi; i tuos, kurie gaus dangų.

*  .į ir. kurie uogaus, O kitokįų sldrluinii, į

tobulus ir  netobulus nedaręs;
iŽĮioma d ary ti nereikėjo to, kas jau

buvo padaryta. Sakysim nereikia skir
ti plaukuoto Jurgęlionio nuo nuplikusio 
Grigaičio.. Jiedu, savaimi skiriasi. Bet 
kad Jėzus bu tų  nem atęs esamų sldrtu- 
mų, tai galį sakyti tik  tokie trum pare
g iai šv. R ašto žinovai, kaip ‘N-nų”  r a 
šytojai. Jėzus m atė raišus i r  sveikus, 
augalotus i r  trtunpičkius. M atė ta ip  
p a t i r  tuos, kurie sugebės už  j į  apašta
laudami gyvybę padjėti, i r  tuos, kurie 
taip sau gyvenimėlį padoriai pragyvens.

Na, baigsime.
Jėzaus mokslas apie tu rtus yra 

toks, sulyg Evangelijų liudymo ir  svei
ko proto numanymo.

T urtas nėra i r  negali būti nuodėu^ė, 
neš daiktas negali būti nuodėmė.

Turtuoliai nebus prakeikti tik už 
tai, kad jie tu ri tu rtų . Bet už btv 
širdiškumų, už sunaudojimų tu rtų  vien. 
tik sau, o ne žmonių labui, jie nepateks 
į amžinų gyvybę.

Turtuoliai, kurie sau  tiek .tik sunau
dos,; kiek reikia kasdieniam padoriam 
pragyvenimui, o ldtų tu rtų  panaudos, 
žmonių labili su lyg ' Dievo įsakymų, ga
lės būti išganyti, nors ta i žmogui, y ra  
labai sunku.

Turtuoliai, kui’ie atsižadės .savo- tu r 
tų. netik vartojim o, bet i r  valdymo, tie. 
kviečiami būtį artiimiausiais Jėzaus m o
kiniai^, J o se k sa is  prie aukščiausios to 
bulybės,. lygiai su  neturtingais žvėjuisj. 
apaštalais.

■■n
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICE8UJE JUBII4SJINIS SEIMAS.

CHIGAGOJE f> A K T A  R A I
NORTH, SIDE.

A. Bacevičiaus išleistuvės.

C I C E R O
U ž la ik a u  g ra ž iu i; 
slasr m a l ia v a s  gt*- 
r ia u s J u  kom pa ni 
Jų. s a t a v p s  i r - n e  
g a t a v o s ,  o  k a m  
r e i k a l i n g a  s u t a i 
s a u . g ra ž iĄ n s ių  
s p a lv ą .. n e s  d a u 
g e l i  m e tų  e su  
p a ty r ę s  m ą lia v o -

Ĥcrį defi zfeaJla- 
’ v o ji in o , nisfeSdainlj g jraž ia j lžpup& l 
k a m b a r iu s  krep k iU -ar p a s ;

S T A N L E Y  BUKAUSKAS
1447 S. 50th Ave« Cicero, 

įė j im a *  n u o  1 5 'e t r . . ' in  rear

' Phone Cicero 8003

rosty “ Draike

VLAUUI PAGARSĖJUS 
UMMENTAS

. Kaudęjuzua nuo .^fiS tanglii ajndrių

f Nno.. Kksuanų t-rulm&ie "r |« ė iu i« Į  
KutrtncfcJ U a ū a rijoyosjhau muapuius

N uraia :.n filiui drebant-ttj’, dur<uičl\
neurulfrijtis gnullų 

Nuo Moarininuj w \ nuo 
Nuo ir »kau»

•I tf l’alrlukit iuoinl Pravys J f fiitlin.į Vtauoineb laikykite Trink/, pa Tunka—* 1/irkuonirt neKal’t’žinoti, ki*«Ja jisJums bn< raįk./lwųf4r.
, Ir.TOc. ut flylia uptlekofc. /  

F. AEh RICHTER &  CO. 
į tO4-lIjy 4th Stl. Brooldyn, N.Y-.

• nunitaįniUi >kau»JsR ravye ŝ ua:

'Iš  Vaiku Parodos.
Lietuves moterys. kurios

dalyvavo parodoje buvo la
bai nepatenkintos, nes dova
nos buvo duodamos neatsiž
velgiant į. teisybe. Pirmenybę 
turėjo komisijos giminės.

Birželio pamaldos yra laiko 
mos 2 sykiu Į savaitę. Gegu
žines pamaldas žmones skait- 
tingiau lankė, kaip V. Jėzaus 
Širdies pamaldas.

Parapijos pikniko g'aspadi- 
nės skaito valandas, kiek. va
landų yra,, iki piknikui. Jps 
žada važiuoti į Bergman’s 
daržų apie 4 vai. išryto, kad 
viską prirengus.

Po keliu mėnesiu atostogų, 
ši rytinių valstybių sugryžo, 
p-nia E, Rakauskienė. Moty t, 
kad rytai savo dainininkės 
buvo kilnu išsiilgę, nes gra
žiai atrodo, tik ir kalba vien 
apie rytus.

Koresp.

ati?a is w a s .

‘‘Brango” 132 X-ry, Vai 
nykų Dienos, apyskaitoje įvy
ko. klaida. Buvo ntsimusdin 

i ta: J. Kančienė surinko aukų 
Į $2,02, 0 turėjo būti $29,02.

Komitetas

Ž IN IO S I ID E T R O IT O .

Tolo fonas Bouievard 9550 J
DR. HARRY TETER 1

DENTISTAS
Setas dantų fjaduroiuuh taip T  
kaip tik jūsų pačių dantys.! 
Duodu gus. Peržiūriu X-ruyj

3100 So. Halsted Str. «

1 -

Remkite tuos biznierius, ku- h 
He dažniausiai garsinasi dien-

NORĖDAM I!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI 
NYTI VlSADOe KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUM S BUŽ

-ANT- NAUDOS. "
1LFABB NAS 61

809 W. 350) $fc Gbicagū)
Tek. Bouievard 0611 i t  0774 Į 

PADAROM PIRKIMO IR  PAR.
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir  į 
•  Parduodam Laivakortes. •  į

40 valandų atlaidai
Beg, 2.3/2# ir 27 <t šv. Pet

ro bažnyčioje įvyko 40 vai. 
a t budai. Kunigų svečių buvo 
sekanti: ku u. B. Bumšas, kun 
Deksnis, kun, T.ipkui?, kun 
t.'rŽHUskns kun. Kųružis, kun 
Valaitis. Įspudiugus pamoks
lus palukė: gerb. kun. Br, 
Buinšjis, kun. Li.pkus ir kun. 
boksais. Klebono kun. J. K. 
Jonaičio rųpeščiu viskas gr« 
ž.iai pavyko, JAirapijonai la
bai a pgn dėstau ja, kad klubo* 
rims dar turi sunkiui skau
dančių rankų, o darbo, garui 
daug.

Pirmoji Komunija ir 
virmavopė.

Birželio H d. 3v. Jurgio baž 
nyčioje 8:00 va b ryte bu«
(mokyklos. vaikų pirmoji Ko-, 
'uutnij®, Sųtiių , laikys J. Al’. 
V y sk ūpas i r b i|& Dirn un’onė. 
Atvyks daug svetimų kunigų. 
Primicijos.
.^Kum . M,. . F, Duhnanto iškil 
mingos* primicijos įvyks birž. 
15 d. 10:30 šv.^Jurgio.baž
nyčioje. Pmnok-sl užsakys gerb. 
kun? F. Kemėšis. Detroito ka
talikams reikėtų kuoskaitliib 
ginusiai dalyvauti šiose ižkit- 
nioBo.

Pa-rapijonas. -,

A.. L. l t  K. Moterų Sų-gos 
narės ruoškimės prię TOtiea r .  
metų Jubilėjinio Seimo,

Rugpjūčio $8-19-20 d. š. iu. 
įvyks “ Moterų Sąjungos 10—- 
tis Jubilėjinis {Svirnas Chica- 
go, III.

.Dienos jau ųaskvlbtąs. Da
bar reikia fcbopoms ir aps- 
kričiams ruoštis sunkti susi- 1 
rinkimus, rinkti atstoves, ga
minti naujus sumanymus, įne 
Šimus .Sąjungos gėrovei.

Kiekvienų motų musų orga 
nizaeija; stiprėja te žengia pir 
,myn prie užbrėžto tikslo, tas 
įvyksta pasidarbavimu visų 
sųjungiečių.

Kadangi augant inusų or
ganizacijai atsiranda ir naujų 

i reikalų, kuriuos reikia ups- 
rarstvti. išgvildenti, dėl to y- 
a šaukiami Seimai kiekvie

nų metų, kad visus reikalus 
•sutvarkius kuogeriausiai.

Seimo pasekmės priklauso 
tuo skaitlingo debigūčių šuva 
'Javinio. Šiais metais, Vpaė 
kuopos ir apskričiai privalo 
•dusti skaitlingai delegačių, 
nes sulaukusios lOte Jubilė- 
jinio Seimo gulėsime perkra
tyti visų 1 Uties metų darbuotę 
ir nustatyti, tvarkų tolimęs- 
ainiu Sujungus veikimui Šį 
net daug pasidarbavome Mo
terų Sąjungos Vųjaus metu, 
prirašėme porų šimtų naujų 
narių. Tas padaryta pasidar
bavus smarkiau sųjungietėms. 
Bet reikia kartu pastebėti, 
kad reikėjo didesnį skaitlių 
narių prirašyti, nes daug mo
terų šioje išeivijos šalyje dar 
nėru prisirašiusių. Tos nerei
škia, kad u jo  sųjungietės ne- 
užtektinai dirbome vųjuus me 
tu, tik j et italo, kad dar nevi
sus moterys supranta geros 
organizacijos svarbų ir laukiu 
tole-Miio laiko, kol bus aiškiau 
suprantama.

Padarysime ŠĮ seimų vienų 
pusekmingiaurių, siųsdamos 
delegates ir gamindamos mm 
dingus piešinius musų organi
zacijos labui.

Marijona Jokubaitė,
M. S. Centro pirm.

Federacijos Apskričio su
lų apyniu ir Nori h Sidėn Vy
tų kuopos darbu įvyko birže

lio 3 iL labai malonios išleis
tuvės pn. Bacevičiaus Chica- 
gos Federacijos Apskričio pir 
alininko ir nenuilstamo visuo 
menės veikėjo.
’ Antradieny nelabai, patogi 
dienų susirinkimains, ypač, 
kari tų dienų visose kuone ko- 
lųiiijose buvo kitoniški pas
kirti 'nnkščiaus Misirinkimai. 
Lajluis tolus išleistuvėms su
rengti buvo. trumpas* bot’ vis 
vien. į vakarų susirinko virš 
šimto žmonių. Tarpe svečių 
buvo matytis iš daugelio ki
lų lęolouijų Chteagoje*

Vietinė Vyčių kuopa parū
pino malonų užkandį pa. Bra 
zuiti s parūpino gi'ažių muzi- 
kalę programa, o kalbėtojais 
išreiškė mintis ir jausmus, kn 
'rie ytsk visų Cbicagos lietuvių 
veikėjai širdyse. > 

Muzikalėj programoj daly
davo dvi mažos mergaitės Sfc. 
Martinkaitė ir O. Valioniutė. 
A. Kaminskas, M. Norbiutė, I 
viena mergaite, kurios povar- 

‘ lės neteko sužinoti, visi savo 
užduotį atliko labai gražiui, 
■ypač žavėtina buvo p-v Xor- 
; binte ir A. Kaininslvis.

Ponas adv. B. ilastauskas 
pirmasis turėjo kalbų, kaip 

jir visuomet taip te tų dienų 
! įiseu gyvai ir jautrini nupie
šė p. Bacevičiaus veiklumų 
nenuilshuitį }<asišvenitmų ir 
linkėjo jam, kad jis Lietuvo
je rastų vienų gyriausj tlaly- 
kų būtent tų laivų, kuris jį 
atgal j Ameriką par\ežtų. To 
liaus kalbėjo nuo Vyčių kuo- 
pos •!. Paliulis ir įteikė do-

^ E e lc fo n a s  R b ulevard  tl>3V

Dr,S,A, Brenza
4 6 0 8  SO . A S H U A N D  A  V E N Ų  E , 

C h lc a so , III.
VAI.: 0  r y lą  Ud 1 3  p lc l:  A  p»» 
p ie t  Iki 3  p o  p ič t . G:3U v a k . Iki 
0 :3 0  vak .

T elcfou aa  H eeley 748®

Dr, I. M , F e io h e r g
O /d o  specI&D&l v iso k ia *  vyru  iė 

m o terq  lytlfikae lig a s.
•4 0 1  M ad lson  R treet 

4 « o p ,  W ca (cm  A vė. —  Cbk-ago  
V alan d os: 3— 4 p o  p ie ty  rak .

T e l. B o u iev a r d  2 (8 0
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Chlcako, III.

Dr. MatiriceKahn
Gydytojas i r  Chirurgas 

4 6 3 1  S . A s h la n d  A v ė .  
Tel. Yards 0994

Valandos *
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3; po piet 

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

Tel. Bouievard 3686 
P R A N E Š I M A S

DR. JO N A S  P. POŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

vunų labai gražia plunksnų su į Perkėlė savo ofisų po nnm. 
pušelių; nuo Eederacijos Cen- 3337 So, Morgan Str. 
tro Valdybos ir nuo Aps* Į VALANDOS: 9—12 iš 
kričio kalbėjo kun. B. Būni
tas, Kederacijos sekretorius t
te i lo lu in a s  g a r b ė s  d ip lo m ų  už! --------- --------- — js ” j n. t 4 e tg=
nuolatinj tteThų visuomenė J  y tdio ir atsisveikino kuosir-
dirvoje ir nuo Federacijoj j •,i
(.-hieugoiš Apskričio gružų lai
krodėli su {Mirasu: Brangiam 
A. Bneevięiui, Amerikos Lie- 

Su-

ryto
i <no 2 vai. po piet iki 9 vak.

l'e l. P .oa levard  0837

D r M arya 
Dowiat-Sass

-  I7OT W . - 47-tR Ht. 
V a la n d o s n uo  8 iki 12 d ien ą , ė o o  < 
Iki 8 r a l . r a k . N e d ė lio ta is  a a o  8

Ik i Z r&L p o  p ie tų .

Dr. A. R ačk u s
Gydytojas, Chirurgas. Ob3 

tetrikas ir Specijalistas
Elektrotcrapas.

IŠIMA TONSILUS —
1 ,— B « m arta lm , ,•)—Ba peili* ta b« kMmmr >)—B« imoj*.
<)— Be j th lt  pnrnjaaa n r lk a t i! , 
fi)—Pacljcntul nrrvlkla tirėti, g* .U tuoj VMlrytl, ta a*U *Jll I darbo.

P o rrd o  'G a ll-.ton ee’ (a k m en i*  tu'.frJe) 
Ir  ak m en is Aiapnmo p ūslėj* ko o -  
peracIJOB, ku ta m  l i i im m l*  m o k s -  
Itikom ls p riem on ėm is bei ra ista is .

Apkurtu«lrm « su r r ą iin a  slrd ejlm n - . .  
( i /d o  v isok ias U gas p asek m in ga i. Ir Jai

r m  re ik a las  daro  op eracijas.
ProfosU enall p a tarn avtm * te ik is  sa r o  

o(kte:
1411 So. 50 Avė. Cicero. UI.
OUras a tld a rr ia r : kasd ien  nuo S «ai. 

po p ie t Iki •  vak vakaro.
N edėliota is Ir oeredom ls o fisa s  a td a 

rytas.

DR, A . K. RUTKAUSKAS
G Y D Y T O JA S I R  C H j n j 'n G A 8

4442 So. Western Avė. 
T e lc f .  I m f a y c t tc  4140

, )£ lso  T e l .  B m U cvard  080.2 
R czk L  T e l. D rrjtel 0101

DR. A . A . RDTH
ULBAS GYDYTOJAS IR  

CHIRYRGAS
SpeclKll-uivs M ot cr išb ų , V  y rRUų 

V aik ų  Ir v lsq  chruntSkų Hmj.

Ofisas 3103 S. HalsteO SI
Kampas 31st Str.

Vai.: X®— IX ryto : 2—2 po plot 
7—8 vata. Ned. 1®— X2 d.

D r. CHARLES S E G A L
P e r k ė lė  sa v o  o fls*  p o  n u m e r io

4729 S. Ashland Avė
SPECUALISTAS 

D žkivų . M otery, ( r  V y r y  L lm  
V ai.: r y lo  n u o  10— 3 2 n u o  2— 4 
p o  p ie ty : n u o  7— 8 ,» «  ▼sJt&ro
N d d ėlto m is: 10 Iki 12.

T e le f o n a s  M iilv v a y  2 8 8 0

T el. C anal 0257 V ak . C a n a l 2 118

DR, f ,  Z . Z A tA T D R IS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Str.

rV aan d os: 1 0  Iki 1Z r y te ;  X Hd 0  
p o  p ie tų : G Ik i 9 v ak are

, S . D , LA G H A W IC ZEletavfs Oratorius
į i Į 3S J 4  W . SSrd n. 

t ;  deflgo, in.
>  P ataro& nJa la ld o -  
tu v ėe e  kuoptifląuaift.

■ .- 1
i

R e ik a le  m e ld ž iu  a t-  
slA a u k tt o  m a n a  
d arb u  b u s ite  nžffa-' Didinti.TeL Canal 1S71 M00

Telefonas Canal 5395

JO HN G. M E Z tA IS K IS
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas.
2319 We?t 24-th Street 

Chicago, III.

T o l. iA f a y c t t e  4221

P L U M  B I  N  G
Stulpo Ik tu v y s , l ie tu v ia m s  r iš a .  

«lo.s p c ‘aro»uJ>j k u ogvr lau id s
M. T l 6KA

< J 8228 M m  t  88-u: Street

PITTSBURG H, PA .
Birželio 1 «1. šv. Kuziiuiero 

pn rupijos hv«*tninėje buvo su- 
Viyigtn gerb. U-u u. Kazėnui iš 
leistuvių vukuičlih su įvairiu 
iirtfgrainu. 'Paine vakarėly ė- 
mė dalyvumų vietinis )mr»pi- 
jos .choftis, tretini ūkų drau
gija ir mergaičių draugija, 
taipgi buvo daug svočių at 
šliaukiusių iš apielinkių.

Gerb. klebonui, kmų Kgzė 
nui suteikta daug įvairių clo-‘ 
vanėlių nuo draugijų ir pa 
vienių pipapijonų^ Gerb. turis 
tui suteiktu, kuogeriausių jai-, 
sisekimų tolimojo'kelionėje, i 
visų 'kalbėtojų, buvo pagei
daujama, kad gerb. ldebond 
sugrįžtų laimingai atgal.

Žemaitis.

Maliarija.
, , Piet^ų-rytų R/uropUje už 
registruoti 8’ milijonai susir
gimų mulioriju. Ligai plėstis, 
Įtudedu. ehiuįnv stoka tose 
KĮ*iXXb'e.
Pragy veuiinąs • brangsta* 

ĮfcrtuguĮjj oje pr agyvenimąs
nuo 1 sausio dieuėb pabrun- 
;& nuo 1U iki L t nuošimčbi.

tuvių Federacija 6-3-24. 
vo kalboje kun. B uiiišuk <r 
Vuieagos lietuvių vardu ir 
Amerikon Katalikų visuome
nės vardų išreiškė ir dėkin
gumų p. Bacevičiui ir linkė
jimus gi‘riuusio {sasisekimo te; 
tos energijos kuri žymi {mm 
ti<*k iigų metų p-ni Nausėdie 
nė savo kalboje {mbriežė sa
vo luilboje tų retų p. Bacevi
čiaus. dorybę kuri neieškoda
ma. savo garbės atliks savo 
visus, daifbus kokio, pųsitui* 
kyijavo ir jib butu maži, ar 
di<leli. l/onųs 'Brazaitis, iš
reiškė linkėjimus nuo choro, 
gerb. klebonus kun. l ’rba 
tai pat graži if linkėjimų ir 
nu učių pUsukė pastebėdamas, 
kad išvažiavus p. Bacevičiui 
jo vietų bus sunkiai užpildy
tu iv beabėjo Cliieagos lietu
viai. lauks jo sugrįžant su pa- 
si ilginiu. Ponas Bacevičius, 
užbaigoje, labai jautriui ir 
širdingai padėkojęs visiems 
už gerų širdį vieno dalyko- 
kad.itų ‘brangių idealų ir tų 
biangių^durbų jum išvažiavus, 
nepainestum, bet kad ir to
linus dirbtume jatmuomenėsj 
srityje vyčiuose *ir Katalikų! 
Vienybėje FederiAfijoje. Pusi- j 
luugus' vakarienei visi susi- i 
rinkusieji trį^ kurtu» sušuko Į 
triuk^niiji^ pu. Bacevičiui

j Šis vakarėlis buvo begalo 
Į jaukus, širdTiRgui? ir yrą ppj. 
parodymu, kad už visuome
nės darbų musų visuomenė 
moka būti dėkinga, garbin
gam veikėjui nuo savęs lin
kime geriausios kloties ir grei 
lo. pusimatymų.

Žemaitis.

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “ DRAUGA”

T e le fo n a s  C nnal 7X13
PETRAS CIBULSKIS

M allavojin io  R o o lm lito r lu s

D A Ž Ų  

IR
POPIEROS
KRAUTUME

NepftprooteM* 
muaU- b lxnl', 

au g im o*  relS 

k la

K o a tu m e tf s m s

’ p a ta rn a rltn a . 

2333 So. Leavitt Street

PIRM O S K D M U K U G S  IR  D tR - 
M A VO N ĖS PAVEIKSLAI

(Ddielio formato)

T ĴURIME Pirmos Komunijos ir 
dirmavonės atminčiai daug gra-' 
žiu paveikslų. Juose yra vietos 

užrašyti priėmusio tuos Sakramentus 
vardų, pavardę, dienų, metus ir vie
tą, klebono, liudymui.

Pasinaudokite proga. Kaina dabar 
pigi. Galima gauti “ Draugo” knyr 
gynė?

2334 So. Oaklcy Avė.
Chicago/ Illinois.

• A



D R A U G A S Penktadienis. biri?. 1924

★V I S I  I C i C E R O S  P I K N I K Ą !

PIKNIKAS
V I S I  i  C IC E R O S  P I K N I K Ą !

S V . A N T A N O  P a r a p .  C IC E R O , III. 
Nedelioje Birž.-June 8  d. 1924

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

KERMOŠIUS
BERGMAN’S GROVE, RIVERSIDE, ILL.
Puiki muzika, skaniausi valgiai, ir žinai.... kas BėgynėS; Imtynės, Traūktynes, Oi, ko da bus...! 
Kviečiame visus Cieeriečius, Clrieagieeius Ir Visus!

KLEBONAS IR KOMITETAI. 
V I S I  I C I C E R O S  P I K N I K Ą !

*

I
R

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

MILIŪNAS DOLERIŲ 
APGYNIMUI.

Prisipažinusius jaunus stu
dentus žmogžudžius Leopol
dą ir Loeb ginti teisme nu
samdyti du įžymiausi Chica- 
gos kriminalinių, bylų advoka
tai — Darrow ir Bacbrach. 
Jiedu sau pagelbon. ims dar 
kitus reikalingus advokatus 
padėjėjus..

Advokatas Darrow, anot ži
nių, nuo kaltinamųjų jaunų 

žmogžudžių tėvų jau gavęs 
2^900-dolerių. Be to, jo dis
pozicijai pavesta -vienas mi- 
Jionas dolerių. Tuos pinigus 
advokatai -gali vartoti kaip 
jiems tinkamiausia, bi tik abu 
du jaunuoliu išgelbėtų nuo
kartuvių.

Grand jury šiandie teisėjui 
Caverly Įduos apkaltinimo ak 
tą. Tai bus atlikta viešai at
viriau! teisme.

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

NORI DIDESNIŲ 
UŽDARBIŲ.

Cliicagoje mūrininkai unis- 
bą užmokesnį. Šiandie jiems 
tai iškovojo aukštesnę) už dar- 
mokama $1.50 valandoje.

Paskui mūrininkus tokią 
pat užmokesnį laimėjo ir  tin
kuotojai.

Kad taip, tai ir  visos ki
tus namų statymo amatninkų 
unijos reikalauja daugians už 
darbą.

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

Je i taip toliaus užmokesnys 
bus keliamos, tai trumpoj at- 

. eitv amatsinkai nepasitenkins 
$2.00 darbo valandoje.

Policija sugavo du plėšiku, 
kur i ėdu mėgino = vakar rytą 
Įsilaužti Į Drecker namus, 714 
No’ Elmwood avė.

NUŠAUTAS KAIPO 
PLĖŠIKAS.

LOS ANGELES, Cat., birž. 
6 . —  Du plėšiku čia mėgino 
apiplėšti vienuose namuose 
vakarėliu susirinkusius sve- 
čius. Pakviesta, policija. Vie
nas plėšikas .nušautas, kitas 
sveikas suimtas.

Policija tvi rtiną, kad

Birželio 1 d. šv. Mykolo 
ipar. svet. tuo jaus po pamaldų 

nu- įvyko visų draugijų susirinki- 
šautas yra kolegijos studen- mas extra sukviestas pasitari-

RABINAS Už MOZĖS. 
ĮSTATYMĄ.

Chieagoje lankosi Palesti
nos rabinas Kook. Apie su
imtus jaunus žmogžudžius,
Leopold ir  Loeb, jis pažymi, j bažnytinę vėliavą Aušros Var 
kad šiame atsitikime turįs būt j tų draugijos tą  puošniąją A- 
panaudotas Mozės Įstatymas: merikonišką vėliavą; Lietuvos 
*4Akis už akį ir  dantis už vėliavą regis ir mergaičių P. 
dantį.”  IŠv. draugijos bažnytinę ve

Reiškia, jei teismas jaunuo- liavą.
liu ras kaltais, jiedu turi būti 
pilnai. pasmerktu.

Komis, narys,

KALBAMA APIE RUB- 
SIUVIŲ STREIKĄ.

Apie liepos 1 žada sustrei
kuoti apie 40,000 darbininkų 
ir darbininkių, dirbančių mo
teriškus drabužius. Uniją 
reikalaus didesnio užmokės- i 
nio ir gtresnių darbo sąlygų.

Pravažiuojąs automobiliu 
nežinomas piktacians mirti
nai pašovė 47-os gatvės gat
veles rio konduktorių McLaug- 
lilin gatvekar. sustojus. Kon 
dukforius mirė.

Hyde Parke dažnai suke
liami namų gaisrai. Detekti- 
vai teinaujasi piktadarių.

Chieagos miesto majoras 
uždarytomis durimis tariasi 
apie gatvekarių sumiestinimą.,

PLATINK “DRAUGĄ”

BIRŽELIO PENKIOLIKTA 
DIENA.

— Kas bus birželio .15 d.? 
— Kas bus? Berods bus šv.

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

jybės šventė ir dar kas dau
giau. Tą dieną bus Akademi
jos Rėmėjų Draugijos antras

margus, Įvairus, linksmas ir 
smagus, kaip privalo būti rt 
dnrvasaris arba 15 d. birže 
Jio. — Piknikas bus ne šykš
tus, bet su dovanomis — ne 
nuobodus, nes su žaislais ir 
gražia smuiką, ne alkanas, 
nes geros virėjos gamins ska
nius valgius ir ne sausas, nes 
naminės skanius girelės, tik
rai lidtuviškos bus, net ke
lios. bačkos ir ne bus berg- 
džios, nes visas pelnas eis 
Seserį) Kazinueriečių koply
čios naudai.

Tai bus birželio 15 d.

metinis piknikas National 
i. v . • v * • įtarė surengti levu Man jonųd'arže, Riversidę, ir bus taip „ . . ; ,

N .

NORTH SIDE. CHICAGOS ŽINIOS.

J  I m n i  k a s  link dalyvavimo šv, g a s  Ir Laivas”  kaskartą dau

Kazimiero Seserų Vienuolyno 
koplyčios akmens pašventini
mo iškilmėse, kurios į vyles 
birž. 8 d. š. m. Nutarta vi
sos draugijos apsiėmė daly
vauti, išskiriant šv. Juozapo 
Globėjo draugiją, kurį tą die 
ną turės pikniką. Visgi, kni- 
kurie nariai, josios dalyvaus 
iškilmėse. Nutarta turėti sa
vo vėliavas: Liet. kat. šv. 
Kazimiero br. sės. draugijos

P R A N E Š I M A I .
Town of Lake.
Giedrininkų 19tos kuopos 

buvo, rengiamas kun. Martin- 
kaus vardinių dienai vakadas  ̂
kuris turėjo įvykti, birželio 8 
d. yra nukeltas toliau. Birže
lio 8 vakaro nebus, nes tą die 
ną bus kertinio akmens Šv. 
Kazimiero Vienuolyno koply
čios šventinimas.

Kurie turite pirkę, bilietus 
— užkvietimus tam vakarui 
malonėkite palaikyti, jie bus 
geri., tada, kuomet vakaras į- 
vyks. Gi kuomet vakaras bus, 
pranešime vėliau.

Komisija.

Šv. Kazimiero karalaičio 
Draugystė Town o f Lake pra
neša. savo nartams, kad Drau 
gystės šeimyniškas piknikas 
“ basket pienie” bus 8 birže
lio dieną, 1924 m. ant 87 Bę- 
warne Hill. Važiuojant i pik
niką imkite gatvele ariiis Ash
land 87 ir važiuokite iki ga
lui, paskui reikia eiti Į vaka
rus “ AVestus”  Į artymą miš
ką. K. Walkowskas.

WEST SIDE.

MARIJONŲ FARMON IŠV A 
ŽIAVIMAS.

i Kat. Spaudos Draugija, nu

farmoje prie naujo vienuoly 
no išvažiavimą. Išvažiavimas 
įvyks birželio 29 d. Kas nori
te paTnatyti Marijonų vienuo
lyną ir  linksmai, tyrame ore 
laiką praleisti, įsigykite tikie 
tns iš kalno. Ti kietų galima' 
gauti pas Spaudos. Dr-jos "na
rius.

Kurie norite sykiu važiuoti, 
tai prašomi susirinkti į Auš
ros Vartų par. svetaine 9:30' 
vai. 29 birž. iš kur visi “ in 
corporė” eisime ‘ant stoties 
I8th st. ir AVestern avė. ir< 
linksmai važiuosime farmor.

Narys.

X Węst Sidėje į zokristiją 
įsikraustė vagilius, bet jam 
nepavyko. Sugavo nabagėli.

X Brighton Parke “ Drau-

gjau žmonių skaitomas.

X RoselandieČįai džiaugia
si gaudami per pūstą “ Drau 
gą” kasdien reguliariai. Smar 
kiai platinasi “ Laivas.”

X Per Sekmines 8 birželio 
d., pašventinus kertinį šv. Ka 
zimiero Seserų koplyčios ak
menį,'bus suteikįtas palaimini
mas su švęnč. Sakramentu 
lauke. Tam yra gautas J.. E. 
vyskupo leidimas.

AR ŽINAI, KAD

Komai lošia didelę rolę kas
dieniniam gyvenime? Komos 
ir komų stembai gali būti var 
tojami dirbime krokmolo, cuk 
raus, aliejaus, klijauš, muilo, 
gumos, popieros, celluloid ir 
uksuso. Ar žinai, kad geriau 
sias tabakas rūkymui yra Tur 
kiškas tabakas, gi Helmar ci
gare tai kaip tik ir turi savy- 
įe turkiško tabako?

I E Š K O
PAlKsKAU savo brolio Y D ani

levičiaus jis  pirmiau gyveno 14 Smi- 
th  str. Ansonia. Conn Metai atgal 
siunčiau apd raustus laiškus, bet jo 
kio atsakym o negavau i r  laiškai no 
sugryžta. J is  patu a r  ltas apie jj 
žinote praneškite šiuo adresu:

K . DanilevlčuStė,
N aujoskyrių m okytoja.

Vandžiogalos Valsčiaus,
Pašto A gentūra,

K auno Apskr. L ithuania

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

NININKAS.
Meldžiu kreiptis antrašu: 

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

Gary, Ind.

SALESMANAS 
R eikalingas lletuvys k u ris m oka

angliškai, p rityrim as nereikalingas, 
tokia k u ris tu r i  plačią, pažinti savo 
apielinkėj. Gali uždirbti nuo 5,100 
iki $200 pardavinėjant m ūšų nug- 
štos klesos lietuvių d istrlk te  prie 
M arąuette P a rk  k u r ketinam a pail
ginti gatvekarių  Unijų

A tsišaukite pėtnyčioj 
10 So. La Šalie Str.

Room 348 arba 
Telefonuokite Main 3933.

Snbatoj po pietų, i r  nedelioj a ts i
šaukite an t propertės:

71mos ir Califoraia Avė. 
Klauskite Mr. KNAPP

PARDAVIMUI NAMAI
Ant greito pardavimo mūri

nis namas (bungalow) penki 
lideli kambariai, miegamiėji 
porčiai, furnace Šiluma.

įs iš a u k ite :
5617 So. Sangamon Avė.

ANT PARDAVIMO na.maa 3020 
So. H oyne Avė. 2 flatb  po 4 k am 
barius', elektra, gaaas, m audynės ir 
kiti patogum ai. K a in a  57,500.00. 
T aippat parsiduoda rakandai vertės 
ap ie  $200, A tsišaukite šiuo adresu:

K . S1M KAITI6,
4040 So. P ranclscn  Avė

Tclef. I<afayette 4167

PARDAVIMUI LOTAS
tik  3 blokai nuo Jefferson’o m iškų; 
lotas y ra  30x125- pėdų: v ie ta  labai 
sm agi; savin inkas parduos už 5600.- 
00 pinigais a r  išm okėjim ais, pasiina- 
tyk ite  su  savin inku sekančiu a n tra 
šu:

JO SE P H  YŲSHKEAVITZ,
4034 Archer Avė , Ghicago, TU.

P I A N A S
FLAYER PIANAS.

P alik tas  storage, reguliarė  kaina 
5700 instrum entas, p irm os klesos, su 
suoleliu, kabinėtu  i r  75 m uzikos vo
leliais. Parduosiu  ųž $100 ir  531 už 
storage. .Esu be darbo dėl (p p in i
gai to an  reikalingi. Atsišaukime krau 
tuv.ėn: .
1389 Milwaukce are.—K lansidte Mr. 
/atifrovdd’š P iesey  Plano.

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

TIKRAS APSAUGOJIMAS
tavo pinigų jeigu p irksi sekam us na
mus.

PARDAVIMUI bizniavas nam as 
a n t  Archer avė., pačiam  cen tre  B ri
ghton P arko ; y ra  Storas ir  3 f  lo
ta i po 4 didelius kam barius; v ie ta  
y ra  tinkam a bile bizniui; kaina $18,- 

.000 y ra  tik ra i v e rtas  $25,000; nerei 
k ia  v isų  pinigų; savin inkas pnainys 
a n t dviflečio; pam atyk ite  šitų  retai 
a ts itinkan ti bargenų, o nesigailėsi to.

PARDAVIM UI dviejų augštų m u
ro  nam as 2 lie ta i po 6 puik ius kam  
barius; visas išbaigimas kieto m e
džio; karStu vandeniu šildom as su  
2 boileriais; su  a is boksais i r  ge- 
ziniais pečiais; 6 m etai ka ip  s ta ty 
ta s  neša  geras ' ran d as; v ie ta  lie tu 
viais apgyventa; savininkas eina } 
biznį todėl p arduos pigiai; kaina. 
512,000 v erias  510,000 pagal šių lai- 
RiJ.

PARDAVIM UI nau ja i sta to m a 5 
kam barių  vėliausios m ados bunga- 
low: fu rnasu  šildom a ir  aržuollnio 
medžio Išbaigim as; ran d asi B rlghbm  
P ark e  netoli A rcher Avė.-, kaina 56.- 
800’, pusę pinigais k itus a n t  lengvų 
išlygų.

N orėdam i pam aty ti viršrninėtus 
nam us atsilankykite dienų a r  vaka
ra is  pas:
BRIGHTON REAI.TY COMPANY 

.T. Yusiikėn*itz, vedėjas
4034 Archer A ve., prie Califomin 

Avcnuc

PARDAVIAfUI muro namas 
2 aukštų prie 30 str ir Union 
avė. Storas iv 5 fl'atai po 4 
kambarius, elektra, gazas ir 
toiletai. randos i mėnesį $120. 
Kaina $10,500. .Pinigais $5,000 
arba mainysiu ant loto, gro- 
semės ar ant kito kokio dai
kto,

JOS. AUGATTIS.
751 W. 31st Str.

Phone Yards 6296

ANT PARDAVIMO namas 
su 2 Storais 4—G kambarių fla 
tai ant 24tos arti Oakley avė., 
parduosiu greitai, pigiai. At
sišaukite :

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

Atvažiuok Nedėlioję Į

Marquetle Park Terrace
Ciouais tai paskutinė (proga nusipirkti augštos rū

šies propėrtę. Lietuvių Distrikte. Puikiausios propertės 
visoj ( ’hieagoj.

Ant išmokesčio T ik tai Lotai po
$ 1 2  $175 $ 5 9 0

į menėsi į Cash ir augsčiau
PASIKINKIMUI REZIDENCIJOS IR BIZNIO LOTAI

Skersai, g^atve nuo puikaus Marąuette Parko kuria
me randasi Gymnaisium, kur galima plaukyti,;, lošti bo
ję, turėti piknikus j n kitus pasilinksminimus arti šv. 
Kaziniie.ro Vienndhmo,

GATVEKARlįl LINIJA PRAILGINAMA
TIESIAI Į MARQUETTE TERRACE 

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

VAŽIUOK NEDELIOJ TENAI KUR VISI VAŽIUOS

Visi važiuos j Marąuette Terrace, šiaur-rytininm kam 
pe parkp musų reprezentantai prisisegę mėlynus ženk
lelius patiks jus. Delei jūsų parankumo inusų automo
biliai stovės ant Westem avė. ir Marąuette Road visą 
dieną nedėlioję, jie jus nitvež.

Lake Towns Impr. Co.
10 S. LA SALLE STR.,

CHICAGO.

I Š K I L M I N G A S

P I K N I K A S
R e  n g i a  m a s 

DRAUGYSTĖS D. L. K. KEISTUČIO
Atsibus

NEDĖLIDJE, BIRŽELIU 8 D, 1924
NATIONAL DARŽE, RIVERSIDE, ILL.
Pradžia 10 vai; ryto ir tęsis iki vėlumai

Griež PHILLIPS muzika

Širdingai kviečiame visuomenę  ̂ atsilankyti į inusų g
rengiamą pikniką ir užtikrinam iš kalno," kad busite g
pilnai, užganėdinti. KOMITETAS. I

----

PARDAVIMUI
BIZNIS

PARSIDUODA FRUKTŲ STORAS. 
• Iš  • p riežasties ligos g reitu  laiku

tu r i b ū t parduotas gražioj ' v ietoj 
visokių ta u tu  apgyvento}. N orin
tiem s p irk ti g e ra  proga pasinaudoti.

A ntrašas:
10821 Mi<4dsan Avė. Roscland, ILl

PARDAVIMJjI  grosernė ir 
ir krautuvė įvairių daiktų. 
Krautuvė randasi prie lietu
viškos bažnyčios.

Kreipkitės;
So. 49th Ct., Cicero, UI.

PARSIDUODA kriaučių dir
btuvė darbų yra dėl 2 kriau
čių; ant visados. Parduosiu pi
giai. ____

G. BENDER 
'2150 So, Hoyne Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė p ig ia i— gera vieta 
norinčiam dirbti viskas casli, 
apliilkui bučernės nėra. Atsi
šaukite;

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

Telef. Vincennes 6751

A D V D K A T A I
Tclei'onns Yards 2390

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

(B uvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3112 S. Halstcd St. Ghicago, 111.

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

Room  904 —  Tel. Kandolph 
V ai.. N uo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais *3203 S o .. Halsted Str.

Telef. Yards 1015 
Ghicago.

JOHN I. BAĘDZIUNAS
A D V O K A TA S

'•A* bylus t I b u m š  T clsm neac. Barzasni- 
naoju AbHtmktuB. P a d a re  p irk im e Ir 
p ard av im e D ek u m en toa Ir IsaUeJlmaa.
7 South Dearbom Street
ROO3I 1538 TRIBŪNE BLDO. 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St.

Telefonas Ganai 1667 1

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. TeL Ganai 06.99

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

Buvęs IAetuvoa Atstovybės Va-
I šlngtone P a ta rė ju .
1 Metropolitan Statė Banko Name

2201 W est 22nd Street 
Telefonas Caual 6699

A. A. 0  L I S
A D V O K A T A S  

11 S. La Šalie st. Room 2001
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS:
3301 S. H alsted st. Tel. Bird. 6775 

6— 8 v. v  apart Panedėllo ir
Pėtnyčlos

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

Ofisas Didmiesty J:

29 South La Šalie Street 
Kambarls 580 

Telefonas Central 6S90

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681

rėl. Centrui csoo

STĄSULANI
A D V O K A T A S  
Vidurmlestyje Ofisas:

Room 911 Ghicago Templė BIdg.
7 7  W . VVashington St.
CICERO Ofisas: Panedėlio vale. 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5030 
BRIDGĘPORT Ofisas: K itais rak. 
3236 S, Halsted St. Tel. Boul. 6737

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlea.: D. 514— 516— 127 N. Dear 
boru St. Tel. Randolph 5584— 5585 
V̂ kr̂ F4** 10717 Indiana Avė.
Roeelantt Tel. Pnllm an 6877

Kaziniie.ro

