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METAI-VOL VflI 

PROTESTANTU DARBAI 
ARGENTINOJE, 

KATALIKU PATRAUKI
MUI IŠLEIDŽIAMOS 
AUKŠTOS SUMOS. 

r 

Tenai veikia S. V. ir Angli
jos protestantai. 

Francija Neapleis Ruhro 
Teritorijos 

TAIP PRANEŠA PREMIERAS POINCARE 

ANGLIKONU BAŽNYČIO
SE MOKINAMA KATALI

KYSTĖS. 

BURNOS AIRES, biri. 30. 
— Įvairios protestantų šokto* 
por motus išleidžia apie 130 
milionu dol. atitraukti nuo ti
kėjimo Argentinos katalikus 
ir pakeisti juos savais sektan 
tais, anot vietos laikraščio 
"Southern Cross ." s is laik
raštis atkreipia domę, kad Ar 
gontinoje plinta protestantų 
bažnyčia, kurį reprezentuoja 
•S. Valstybių ir Anglijos pro
testantus. 

Kas rašoma. 
Laikraštis "Southern O o s -

s " tarp kitko rašo: 
' ' K a d katalikai turi prie

žasties nerimti del protestan
tų vedamos propagandos Ar
gentinoje, tai tas yra patvir
tintas faktas. Pirm penkias 
dešimts metų protestantų ba
žnyčia Argentinoje buvo rete
nybė. Šiandie tų jų bažnyčių 
matosi visur.- Be to, jie čia 
inri jau savas kolegija*? ir ki
tas įstaįgas*.w 

"Apleidžiant kitas respub
likos dalis, imkime domėn ka-
<iir pati viena miestą Buenos 
A i ros ir jo priemiesčius. * 

Protestantų veikimas. 
"Čionai kas sekmadienis 

protestantai turi (langiaus ke-
turiasdešimts savo visokių 
pamaldų, rionaį įsikūrę baž
nyčias protestantų sektos iš 
Anglijos ir iš Suv. Valsty
bių, r i a veikia anglikonai, me 
todistai, prezbiterionai, bapti
stai, vokiečiai evangelikai, se
ptintos dienos adventistai ir k-kiti. 

" R e to, čia darbuojasi dvi 
sektos su nekrikščioniškomis 
doktrinomis: tai'žinomi "Ch-
ristian Seiontists" ir tlieoso-

PARYŽTUS, liepos 1. — jos visas troškimas. Mes ne 
"Mes evakuosime Ruhro pi o- i turimo mintv enoksavimo ir 
tus tik proporcionaliai kont- | mes energingai atromsime vi 

ANGUJA NEJUČIOMIS 
GRYŽTA KATALIKŲ 

BAŽNYČION. 

ribueijos atmokėjimui, taip 
kaip Vokietija pasielgusi 18-
70 metais." 

rn. 

šokius nluma imperialistinius 
prikaišiojimus. Francija ne
reikalauja konfiskuoti Ruhro. 
Tori aus mos tuos plotus oku
puosime, kaip 
ja neatmokės skolų." 

(Pirm to premieras pažymė
jo, kad užsieniuose ne visi 
supranta tų franeuzų nusis
tatymų. I r patsai Apaštalų 
Sostas tuo klausimu gali at-

vienbalsiai tas išlaidas pas- k . , . . 
kvrė. , 

Taip pareisiu premieras 
Poinearė kalbėdamas senate, 
paremdamas savo reikalavi
mą — 307 milionu frankų"ar
mijos išlaidoms Ruhro oku
puotoje. 

Jam baigus kalbėti, senatas 

Karaliaus vizitą Vatikane -
nepaprastas atsitikimas. 

iiiiiiiiimiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 
Feder. Kongreso rengimo 

Komisija prašoma susirinkti 
Aušros Vartų parapijos mo
kykloje utarninke liepos 3 d. 
LYGIAI 8 V. VAK. 

Pirmininkas. 
Miiiiiimriiiimmiiiiimiiiiiiiiiitimiiifii 

JUGOSLAVIJAI NORISI 
TRIUKŠMO. 

LONDONAS, birž. 30. — 
Benediktinų Ordeno prioras 
Ildefonsus Cummins miesto 
York iš pamokslinęs paskel-

, kaip ilgai Vokieti- j W ' k a ( l unituose /anglikonų 
(protestantų) bažnyėių visoj 

Mat, perilgai buvo aprimę 
Balkanai. 

.-
SI-

klaidų. 

Nepaleis garantijos. 
Toliaus jis sakė: 
" Je i Vokietija nenori su-

Premiero kalba, tai atsa
kymas į Papos laišką Ruhro 
klausimu. Papą padavė suge
stijų, kad kontribucijos suma, prasti, kad ji būtinai turi at-
turėtų nustatyti bepartyvė mokėti kontribuciją, tai jai 
komisija. Kuomet tas butų at-Į pačiai blogiau. Arės nepaleisi-
likta ir kontribucijos atmokė-j me iš rankų tos garantijos, 
jimas butų garantuotas, Ruli- taigi Ruhro, kaip ilgai nebus 
ro plotai tnrėtų Imt evakuo- j atmokėtos miuns skolos. Jei 
*'* 'mes ntsimestunjėm atgal per 

|Rhine pirm a tmoksiant kon-
. . . . . v. tribuciją, Vokietija tuojaus 
Kaip visuomet, t o 11 > ir šiuo * . « . ,. . 

^ . ' butų išjudinta keršto prieš 
mus. K ogi nėra Vokietijoj 

Poincare savo. 

kart premieras Poineare savo 
tvirtino. J is snk«' Į šiandie? Kokiems tikslams vo 

"Visos Vokietijos pastan- .kiečių militarįnės ir naciona-
gos šiandie dedamos atgauti listinės partijos pasišvefi-
atgal Ruhro teritoriją. Tai Čia?" 

FRANCUZAI PLEČIA OKU-
PUOTĘ. 

DUESSELDORF, liepos 1. 
— Prancūzų kariuomenė už
ėmė vieną mišku apaugusią 
kalvą, už penkių mailių nuo 
Hordeeke. Girdi, tai buvusi 
pavojinga vieta franeuzų ka
reiviams. 

DEDIKUOTA PIAUS X 
STOVYLA. 

APEIGAS ATUK0 ŠVENTA 
SIS TĖVAS. 

Apeigos buvo didžiai įspū
dingos. 

phistai. Abidvi paVina iš Suv. 
Valstybių. 

" r i a protestantai palaiko 
apie 30 kolegijų bernaičiams 
ir mergaitėms: žymi dalis mo
kinių, tai katalikų vaikai. 
Taipat yra dvi biblinfės drau
gijos, spaustuvė ir našlaitbu-
tis. 

" T h e Voung Men's Chris-
tian Association" " T h e Yo-
ung IVomen Ass . " turį savo 
centrus mieste. Pirmoji asso-
«iaoija sakosi turinti 3,800 na 
rių (žymus skaičius katali
ku) ; i neigti por metus turi a-
pie 300,000 dol. Šiedvi asso-
oiaciji pastaraisiais laikais 
pasmerkė Katalikų bažnytinė 
vyriausybė už jų prieškatali-
ki^kas metodas. 

Aktivė propaganda vedama 
*"The Salvation A r m y " tu

ri čia dešimtį įstaigų. Jų prie 
glaudos vargšams kaipo to
kios nesmerkiamos. Bet jų 
prakalbos smerktinos ir jie joms. ' ' 

7 VOKIEČIAI PASMERKTI 
- MIRIOP. 

MAYENCE, birž. 30. — 
Septynis vokiečius franeuzų 
karo teismas apkaltino sabo
taže ir pasmerki'' miriop. 

patys, nes darbuojasi ir ope
ruoja išvien su protestantais 
ir pastarųjų naudo n. 

" J e i tos visos protestantų j nių nuodėmes. 

I ROMA, birž. 30. — Birže-
llio 28 d. ryte Šventasis Tė-
i vas Pins XI, dalyvaujant 

Kardinolų Kolegijai, dedika
vo Plaus N-ojo stovylą (mo-
numentąj), kurs pastatytas 
Šv. Petro bazilikoj. 

Stovyla yra marmurinė ir 
milžiniška. Tai Piaus X figū
ra su ištiestom rankom, ta-
rytum, aukojas savo gyvastį 
Dievui kaipo atpiblą už žmo-

sektos veiktų tik savo tikin
čių tarpo, niekas joms nebū
tų priešingas. Bet šiandie jos 
aktyvo propagandą veda ka
talikų tarpe. Toks jų darbas 
taigi ir turi but pasmerkti-
nas. 

"Eret ikų laikraštis ispanų 
kalboje " A t a l a y a " parduoda 
įuas Buenos Aires gatvėse. 
M^tinjės įplaukos čia protes
tantų sektų misijiniams dar
bams vesti siekia 130 milio
nu dol. 

Stovyla, tai darbas skulpto 
riaus Astorri ir architekto Di 
Fausto. Turi dešimtį pėdų au 
kščio, sveria 18 tonų. Iš ge
ležinkelio stoties į bazilikos 
kiemą atvežta dvylika arklių. 

Bazilikos arkikunigas, Kar 
dinolas Merry Del Vai, pasa
kė išaiškinamąją kalbą į Šven 
tąjį Tėvą ir Šventasis Tėvas 
trumpa kalba atsakė. 

Visos apeįgos buvo labai 
įspūdingos. 

/ 
"Katalikai turi but budrus. Chicagoj prasideda kampa-

Turi stipriai laikytis savo ti- nija prieš "moonshinerius." 
kėjimo. Privalo neleisti pla- j Nežinia kaip ilgai ji tęsis, 
tintis čia įvairioms erezi-

Aiiglijoj kas sekmadienis an
glikonų kunigai iš savo saky
klų skelbia devvnias dešimta-

* • * 

šias dalis Kataliku Ba'/nvoios 
mokslo. 

Tas prioro pareiškimas su
kėlė nemažai komentarių pa
saulinėj anglų spaudoj 

Prioras tvirtina, kad rei
kia tik šaltai aplinkui apsi
dairyti, gi tuojaus bus pašte-
bima, kaip visa šalis laips-
ningai ir nejučiomis gryžta 
atgal į Romos Katalikų Baž-
nžėia, nuo kurios visuomet 
del menkos priežasties atsi
metė ir visas laikas klaidžio
jo ūkuose. 

Tūkstančiai atversta. 
" K a s motai tūkstančiai 

žmonių atverčiama katalikys
tėm," sako prioras. " K a s me-
tai katalikai ėia vis plačiaus 
ima dalyvumą viešame*, poli
tiniame ir socialiame gyveni
me. 

"Toki dalykai, kai kad ka
raliaus vizitą Vatikano, nebu 

SOPIA, Bulgarija, birž. 30. 
— Jugoslavija Bulgarijos pa
sienin sutraukė tris savo ka
riuomenės divizijas ir iki ši a n 
dio laiko. 
Pietvakarinėj Bulgarijoj pa

s in ia i s gyveną makedonai a-
pimtį baimės. Jie bijo, kad 
jjigoslavių kariuomene neper
eitų sienos ir bendrai su irrai 
kais neokupuotų Bulgarijos 
plotų. / 

Jugoslavija gal senai savo 
kariuomene butų permetusi 
Bulgarijon, kuomet Čia sug
riauta Stambuliskio valdžia. 
Bet Anglija su Italija pain
formavo Jugoslaviją nekelti 
to žygio. Nes tai butų nedrūti 
gingas elgimasis. 

I r nors Jugoslavija to įs
pėjimo klauso, tečiaus nuo 
pasienio' kariuomenės noatšau 
kja. 

Nauja Bulgarijos valdžia 
tuotarpu skelbia, kad jei Ju
goslavijos kariuomenė persi-
mostų Bulgarijon, tuomet vi

ešoj Bulgarijoj' butu paskelb
ta mobilizacija. 

Žinios iš Lietuvos 
VIŽANOS, (Utenos apsk.). dais, bažnyčia i r miestelis bu 

Važinėjant po Aukštaitiją, no vo daužomi akmenimis Vie-
galima neaplankyti Vižanų. ias iš tų akmenų, švedų svie-
Miestelis, geriau pasakius —,dinhj , atmestas ^ki bažnyčio?, 
bažnvtkaimis, turi tris galus; I įmurvtas į jos sieną. 
Blėdžių, Plikių ir Gedų galas. Į Kun. Druktoinas, 1891 m. 

bažnyčią atnaujino, padidino 
ir pagražino. 

Be to, už varsto pro mies
telį eina vieškelis Anykščiaį-
TJtona. Netoli, už pusversčio, 
teka Šventoji ir iš dviejų "šo
nų prie miestelio prieiną du 
ežerai. 

Gyventojų tarmė yra tai
syklinga. Sulenkėjusių nėra. 
Dvarponėliai — rusų kolinis-
tai (Biedžių rusų kaimas) 
gražiausiai kalba lietuviškai, 
nes gyventojai lietimai juos 
privertė išmokti ir su jais lie* 

Tie galai-kaimai gražiai, 
metriškai sudurti sudaro tri-
kampą žvaigždę. Vidury mie
stelio kryžkelė ir keletas krau 
tuvėlių. 

Plikių galo, už upelio, ant 
kalnelio baltuoja mūrinė baž
nytėlė. Bažnytėlė, kaip seno
lių padavimai rodo, statyta 
XIV šimtmetyje* kunigaikščio 
Radvilos, Borženskhj eifrjs. 
Po bažnyčią 1603 palaidotas 
I). L. Noimanas Kristupas 
Radvila, XVI šimtmečio pra
džioje4 Vižanų bažnyčia, kaip 
daugelis Lietuvbs bažnyčių tuviškai ka ly t i . Jeigu kiek-
parėjo kalvinų rankosna. vienas Lietuvos kampelis bu-
Dviojų kunigaikščių Radvilai
čių rupesniu 16T)4 m. ji buvo 

tų tautiniai taip gerai susipra 
tęs, kaip Alžanos, juodi iš-

vėl grąžinta katalikų kunigo įtautinimo darbai mūsų amži-
lobon. Kalvinai gi pasistatę nu priešininku, niekur nepri-

Biedžių galo, prie upelės, ko-'^ytų. ("L. Laisvo.*' 
plytelę ir įsitaisę prie jos ka- ( 

pus. Dar ir dabar žymu ko- i 
plytelės pamatas: o kapij vie
toje draikosi kaulai, ir styp-

Sso vienas kitas nususęs mede-
lis. 

Paironijos laikais vižani^-

PANEYfiŽYS. — 1920 Ifia 
jsto valdyba perėmė elektros 
apšvietimo tinklą nuo malu-
ninko .Rabinavičiaus, bet ma-
šinų (ratylų bei diamo ma
šiną)), gaminančių ojektr. o-
nergiją, įgijusi nebuvo ir sa

kiai garbino žalti "V izas . " j m / l A ' ' 4 " ' *„'-,' -o u-
. , *\ | m d e ją mi# p. Rabinavičiaus. 

Cli šiais motais m. valdv-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

tų galėjo įvykti pirm kokių /a^ 

LOS ANGELES, CAL., 1. 
1. — San Bernardino mieste 

trisdešimts ar keturiasdešimta 
metų. Tai vpatinga atmaina. 

/ 
"Tur ime įsitėmyti, kad šia 

me pačiame mieste yra ang
likonu bažnvčios, kurias sun 
ku atskirti nuo katalikų baž
nyčių. 

"Soniaus anglikonai su pa-
sidžiavimu save vadindavo 
protestantais. Šiandie dauge
lis protestanto vardo gėdija
si. Vadina save arba tiesiog 
katalikais arba anglikonai.4-
katalikais. Bet daugiausia — 
vienu žodžiu "katalikais." m 

jaustas stiprus žen^ės 
purtymatf. 

su-

ŽUVO 9 BELGU KAREIVIAI 
DL'ESSELDORF, birž. 30. 

Spįt\janm, kad nuo 1o — Vyža 
nos. 

Vižamiškiai priėmė krikščįo 
nybę, statydami bažnyčią, ne
pamiršo ir pirmojo E8V0 die-
vo-Vižo 

Jie iš akmens iškalė žalčio 
galvą ir įmūrijo į bažnyčios 
sieną, (rytu pusėj, galo baž
nyčios). Galva gerai užsiliku 
si ir galima dar dabar ją ma 
tyti. 

Šalo žalčio galvos imurvta 

ba minėtas mašinas nusipirko 
užsienyje, stato jas ir iki ru
dens žada užbaigti įrengimą 
nuosavios elektros stoties. 

— Miesto valdvba norėda-
0 m, 

ma pagreitinti gaisrinės dar
bą, galo Rabinavičiaus gatvės 
prie Laisvės aikštės, kasa šu
lini — rezervuarą, gilumo a-
pie 5 mtr. ir platumo 3x3 mt. 

Sienos, dugnas ir viršus da 
romą cementiniai. Toks pat 

1 

pvali kulipka.* ]antras rezervuaras yra se 
Kai apie Vižanus buvo jniaa įrengtas Vytauto aikšt. 

Iš Ruhro teritorijos vieno | smarkus susirėmimai su šve- j Komendantūra, 
važiuojančio Bolgijon trauki-

<i 

nio viename vagone plyšo 
bomba. Vagonas buvo pilnas 
belgų kareivių. 9 kareiviai žu 
vo ir apie 35 kiti sužeista. 
Kai-kurio mirtinai. 

Belgų militariniai autorite 
tai už tai kaltina vokiečius. 
Bus pavartotos represijos. 

PREZIDENTAS Už DARBI-
NINKUS. 

"Shipping Board" pirmi
ninkas Lasker, kurs iš užima 
mos vietos atsistatydino, pa-

II ELENA, AfONT; liepos Į rvyko atgal Chicagon po iš-

ATNAUJINAM0S SENO
VĖS TANGIER0 DIS-

PUT0S. 

Anglija, Francija ir Ispanija 
turės derybas. 

LONDONAS, birž. 30. — 
Kuomet šiandie Europos rei
kalai atsidūrę kritingiausion į 
pozicijon, kuomet Anglija su 
Francija pakelia lenktyniavi
mus su oro laivynų gamini
mais, staiga iškeliamas aikš
tėn senosios nebaigtos dis-
putos del Tangiero. Anglija, 
Francija ir Ispanija pakelia 

sutikimų vieta,. Tai lizdas, kn 
riamo buvo perimi karai Eu-

! ropoję, 
1 » 

Tomis dienomis čionai su-
si rinko tų trijų valstybių ek-

| sportai ir pradėjo/peržiūrėti 
ir studijuoti visas Tangiero 

'klausimo sutartis ir konven
cijas, padarytas per pastaruo 
sius dvidešimtį metų. 

1. Turėjo prakalbą Prezi
dentas Hardingas.^Jis sakė, 
kad republikonų administra
ciją gundV* kapitalistai pakol-
t i kovą darbininkų organiza
cijoms. Tečiaus šiandieninė 
administracija stovi už orga
nizuotą darbą. 

Anglija nori 'Tangierų in
ternacionalizuoti Pirm karo 
prie jos norų linko ir Fran
cija. Bet šiandie kitaip. Tuo
tarpu Ispanija jokiu būdu ne
nori atsižadėti ten savo tei-

PLATINKITE "DRAUG 
"*S 

VO}." 

kovą del savo teisių toj Afri- siii. • 
kos daly, kuri kontroliuoja Kalbama, kad Tangiero 
vakarinį . inėjimą Gibraltaro klausimas ar tik nebus paves-
perplaukon. Kaip žinoma Tan tas išspręsti Tautų Sąjungai, 
gier visais laikais buvo ne- jei su tuo sutiks Ispanija. 

TURKAI PAGROBS GRAI
KŲ LAIVUS. 

LONDONAS, birž. 30. — 
Turkų autoritetai paskelbė, 
idant visi graikų laivai aplei
stų Konstantinopolį. K i taipgi 
bus pagrobti. 

NORI PIRKTI SACHALINO 
DALĮ. 

T(OKYO, liepos 1. — Japo 
nija projektuoja pirkti nuo 
Rusijos šiaurinę dalį Sachali
no. Tą dalį okupuoja japo
nai po įvykusių skerdynių 

'1920 m. į 

mėginimo garlaivio Leviat-
han greitumo. 

KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6,21 
Italijos 100 lirų 4.53 
A^okietijos 100 mark. .0007 
Lenkijos 100 mark. .0007 

f DRAUGO PINIGŲ SIUN-j 
' TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
Šventadienius) nuo 9 v a i 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue { 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie-

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LteturoJ \ 
lSmokėtl DOLERIAIS, r«lkla 

branflau mokėti. 



D R A U Q A S 

LIETUVIŲ 1LA.TALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

i i įDRAUGAS" 
Siu tasrilsną išskyros nedėldienlns-

Metams 
Putei 

« * • « -%•—- to« • * «< 

etą 13.00 

Ui prenumeratą motai iskalno. Lai
kas ikaitoei nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Meti). Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti isperkanft krasoje ar ti
gras "Money Order" arba [de
dant pinigus | registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avennt 

Chicago, Illinois 

Tel. Roosevelt 7791 

ZTT 
KĖ K( PAGRINDINĖ KONGRESO 

MINTIS. 

Ligi šiol kalbėdami apie pa
grindinę Feder. kongresui i-

ją — vidaus reformą, pa
matavome savo mintį Federa
cijos organizaciniais daviniais. 
Be šitos rųšies argumentų, ku
rie yra stipriausi, reikia pri-
durtį ir kitus — išorinius, ku
rių negalima niekinti. Čia ten
ka pažvelgti į gyvenamąjį mo
mentą ir i mušu santvkius su 
mums- priešingomis srovėmis. 

Bendrai kalbant, gyvename 
ekonominių bei politinių per
versmų laikais. Didysis karas 
gyvai palietė visas šalis, nei 
Amerikos neišskiriant. LieVi 
vių visuomenė ne vien atserga 
šios šalies ligas, bet ir seno
sios tėvynės vargais sielojasi. 

'IMcs nevien rupinamies savo 
likimu.bct ir tų su kuriais mus 
riša kraujo ryšiai, tėvų kal
ba, jų dvasia, įpročiai, istori
jų, tėvynėstuaujoji buitis. 

Siekiant laimingo rytojaus, 
žengiant prie naujai kuriamo 
gyvenimo, ir atstatymo visai 
jo sričių griuvėshn mes pri
valome glaustis į stiprų, drau
smingų organizacijos ratą. 
Kiekvienas mūsų pavėlavimas, 
atidMiojimas palieka mumis 
bėgamųjų reikalų užpakaly, 
mes neišlaikome konkurencijos 
su tomis visuomenės srovėmis, 
kurios koncentruoja savo jė
gas, jas daugina ir varo pra
gaištingų mums propagandą. 

Gana ilgai mus naikino lais-
vamanybės bei socializmo kir
minai ; tik ačiū mūsų pakriki
mui, nesusiorganizavimui, 
grynai katalikiška tauta šio
je laisvės šaly prarado Bažny
čiai ir Tėvynei tūkstančius 
tautiečių. Jau pasimokinome 

šams, mes galime atremti jų 
spendžiamus žabangus. 

MUSIĮ priešai nesnaudžia. 
Kuomet mes per kelis metus 
skelbėme politinius i r kultū
rinius vajus, kuomet mes tiek 
energijos aikvojome Tėvynei 
tūkstančius rinkdami, save be
maž visiškai užmiršdami, ir 
laisvamaniai ir socialistai bei 
bolševikai drumstė vandenį 
mūsų kūdroje ir žvejojo mūsų 
svyruojančius, paklydusius 
brolius. 

Kad jie visi krūvon suimti 
sudaro didele organizacinę pa
jėgę, galima spręsti iš jų be
dieviškos spaudos, kuri prašo
ka katalikišką spaudą. Tiesa, 
jie r i e j a i savo tai^)e, bet jie 
eina sutartinai kovodami.prieš 
katalikų tikėjimą, šmeiždami 
Bažnyčia, o net ir burnodami 
prieš patį Dievą. I r jie vis gi
liau breda į visuomenę. Šian
dien v i sa jų domė atkreipta į 
jaunąją generaciją, jie orga
nizuoja dainos, dramos kuo
pas,* vartoja neva nekaltas 
priemones — knygą ir lyrą sa
vo nuodingoms, idėjoms skleis
ti. 

Šią temą užkliudžius daug 
minčių kiekvienam iš mūsų at
bėga, bet nebūtų tikslu ją čia 
plačiai gvildenti. Mums buvo 
svarbu tik stambiais bruožais 
paliesti tuos .išorinius moty
vus, kurie mus taipat įtikina 
apie šių metų kongreso pa
grindinę — vyriausia mintį — 
Federacijos vidaus reformos 
reikalą. 

KĄ KITI RAŠO, 

ŽYDAI APIE MUS. 

Cliieagoj leidžiamas žydų 
laikraštis "The Daily Jewish 
Courier' ' padėjo ilgą straipsnį 
apie Lietuvą ir Latviją. Ne su 
visakuo galima nutikti, kas 
ten rašoma. Bet imant apla
nkai, straipsnis palankus Lie
tuvai ir lietuvių tautai. Tą 
straipsnį padėti laikraščiui da
vė progos vieno įžymaus Lie
tuvai ir lietuviams draugingo 
(iiicagos piliečio — žydo iške
liavimas Lietuvon. fJis yra p. 

įtikėti Jas priklausančias vie
nai rasei. Lietuviai iš prigim
ties geri, draugingi, atvirus ir 
šindingi.-Latviai gi brutaliai, 
neteisingi ir sukčiai. Tai tik
ras rusų tipas. Šiandie žydai 
Latv. susiduria su tok. prob
lemomis, kokias pinu dešim
ties metų jie turėdavo Rusijoj 
viešpataujant carui. Jiems ten 
visuomet grasinama pogro
mais. Turi pasiduoti išimti
niems įstatymams. Jie perse
kiojami valdžios ir pačių žmo
nių. 

Kitaip yra Lietuvoj. 'Nors 
šiandie Lietuvos žydų sąlygos 
ne taip yra geros, kaip butą 
pirm poros metų, visgi jos 
pakenčiamos ir žydai neturi 
baimės. I r Lietuvoje yra anti
semitinių valdininkų, bet Lie
tuvos valdžia, ka^po. tokia, 
naikina antisemitizmą. Taigi, 
tenai žydams dar neprisiejo 
kvestionuoti žydų, kaipo pil
nų piliečių, teisių. Kaip te
orijoje, taip praktikoje Lietu
voje žydai naudojasi pilnomis 
politinėmis teisėmis. 

Pogromai nepramatomi. 
Žydai Lietuvoje politiniu 

atžvilgiu šiandie jau turi skria 
udų. Nes šaly susiranda įvai
rios rūšies politikierių, kurie 
ima šnairiuoti į žydus, kurie 
dažnai mėgina sukelti nesma
gumų žydams. Taip daroma 
ne dėlto, kad įskaudinus žy
dams, bet dėlto, kad* jie galį 
be jų pilnai apsieiti. Taigi, pa
sak jų, žydai visai nebpreika-
1* • 

ingi. 
Tečiaus Lietuvoje jokių bru-

talybių žydams* neatlikta, kaip 
kad elgiamos Latviuose. Ir 
tikima, kad lietuviai nepaseks 
latvių. Patol Lietuvoje žmonių 
grupė, arba šalies partija ne
kelia žydų klausimo, pakol nė
ra ten žydų klausimo. I r žy
dai ten jaučiasi laimingi. Bet 

Uis tūkstančių žydų gali sukel-
t 

mitizmo sėklą Lietuvoje. 
Bet Lietuva nėra Latvija. 

Netikima, kad Lietuvoje tai 
visa galėtų įvykti, kas įvyko 
ir vyksta Latvijoje. Lietuvos 
valdžios interesai reikalauja 
sulaikyti visokį šaly apsireiš
kiantį antisemitizmą. Nes Lie
tuvos valdžia kovodama prieš 
žydus gali daug ką prarasti, 
bet nieko nelaimėti. 

Lenkija yra- įgimtas Lietti-
vos priešas, taipat Latvija. 
Gi Lietuvos žydai yraLietuvos 
valstybei draugingi. Žydai su 
lietuviais- ilgus šimtmečius gy
vena k a r t u i Tie ir kiti kentė
ję kartu lenkų i r rusų perse
kiojimus. Abieji ilgus šimtme
čius vienodo likimo broliai ir 
abieji turi vienodus interesus 
gyvenime. Dėlto, abiem yra 
proga gražiai sugyventi i r 
bendrai ginti Lietuvos valsty
bę nuo priešų. Esant tokiai 
padėčiai, gyvuojant tokioms 
sąlygoms, viso pasaulio, ypač 
Amerikos, žydai visais laikais 
Tems Lietuvos valstybę ir val
džią. Ypač reikia turėti omeny 
Amerikos žydus, kurie finansi
niai yra stiprus, gi politiniai 
įtakingi.N , 

Gi apie Latviją nėra reika-
'Si 

lo nei kalbėti. Latviai jau iš
ėję iŠ savo ribų ir todėl į juos 
atsiliepimas butų bergždžias. 
Jų šiandie nusistatymas yra 
vientik brutalybė ir pogromai. 

Kur-kas kitaip galima atsi
liepti į lietuvius. Nes lietuviai, 
tai ne latviai. Lietuviai tai
kingi žmonės. Nusistatę ramy
bėje gyventi. Antisemitizmai 
nėra jų tradicija. Antisemitiz
mo nėra Lietuvoje. Tai ne an
tisemitizmo šalis. 

Komaiko Lietuvon. 
žvmusis Chicagos pilietis, 

podhiug vienas iš vadų di
džiosios žydų kolonijos Chieu-
o°je , \p . J- B. Komaiko, ke
liauja) Lietuvon,T savo gimtinė 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
Jaunime, rūpinkis saviškiais! 

Yra Amerikoje dar daug pa
doraus jaunimo, kuris neatsi-
žadėjo savo didvyriškos Tau
tos ir savo seniausios pasau
lyje kalbos nepamiršo. Palai
kydamas tėvų ir protėvių idea
lus tas jaunimas savo obalsiu 
padarė: Dievui ir Tėvynei. 
Tai sveikajai ir gyvajai mūsų 
jaunimo daliai priseina atsi
minti, kad artimesnių jiems 
nėra, kaip savieji, jaunieji. 
Tais jaunesjniais savo broliais, 
ką tik baigusiais mokyklą mes 
patys privalome pasirūpinti. 

Jaunuomenės siela visuomet 
vienoda, visuomet linkusi prie 
idealų ir pagundų greičiau, 
negu senųjų. Jei juos apleistus 
paliksime, nuveiks pagundos 
ir nuves juos tenai, kur dau
gelis nuėję, užmiršo ir Dievą 
ir Tėvynę ir save nenaudėliais 
padarė. Jeigu susirūpinę jų 
dvasios reikalais ir troški
mais, kartais ir neišreikštais, 
paimsime juos savo globom 
tuomet galime iš jų džiaugs
mo tautai padaryti. Ypatingai 
mums reikia susirūpinti tais, 
kurie baigia 8-jį skyrių. 

Dabar mokyklą baigia dau
giausia 12-13 metų, amžiaus. 
Tokių metų jaunimui kolkas 
nėra kur glaustis. Prie dide
lių jie per jauni, prie mažųjų, 
kas per nauda, ir gėda. Negi 
eis augantis jaunimas žemyn? 
I r taip prie senių nepritikęs, 
nuo mažųjų atstojęs, mūsų 
mokyklas baigusis jaunimas 
yra paliktas pats sau. Jam 
priseina pergyventi tą, ko ir 
seniai kartais nepakelia neiš-
virtę. visokiai pagundas. Ir 
kuomet jau jie subrenda, kuo-
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jei butų priešingai, tuomet zv- ,, .. \ . V .. . \ A . " šalin, P-nas Komaiko yra kardai ten turėtu susidurti su ne- -. 7 \ . .. , . v. , • • «i . x . ' -stas Lietuvos pnetelis. Jis cia maloniomis problemomis. Sim-
pasidarbavo Lietuvos naudai 
prie kiekvienos progos aiškjn-i apsigynnnan penkiasdešimts Į A ,, . . . 

,.*.,? . . T dainas amerikonams apie įvai-ix>litikierių arba ir mažiau. Ir 
didžiuma, suprantama, visuo
met pakils prieš mažumą. Lie-

rias sunkenybės ir problemas, 
su kuriomis šiandie susiduria 
ta Pabaltės jaunoji respubli-tuvos žydai tai mu patyrė. Del i, T . . , vf .. v. .. . : i. . t ka. Lietuva neturi karštesnio to, ue šiandie ir jaučiasi nei ,. -J . v -,r pnetclio Clucagojc uz p. ]vo-

kykla pasibaigia, butų galima 
prieiti prie jaunimo ir jį ves
ti geru keliu. > 

Jeigu L. Vyčių Seimas to 
nepadarys, ,tai Federacijos 
Seimas tegul tą klausimą ap
svarsto. Jau rodos sykį buvo 
Fed. Seime kalbėta apie skau
tų organizavimą. Mintis buvo 
auksinė. Kodeį nė pirštų ne 
pajudinta iki šiolei? Aš neži
nau, ką reikia dalyti, bet aš 
žinau, kad ką nors būtinai rei
kia daryti. Juk būtinai reikia, 
kad mūsų jaunimas šioje ša
lyje gerbtų savo kalbą, mylė
tų Dievą ir Tėvynę.. 

Bijūnėlis. 

> • 

DANTIS KRAPŠTANT. 
Pavalgius ir ant minkštos 

kėdės išsitiesus, besilinguojant 

tieji nežino, ką su savim dary
ti. Dar tebetupintieji ateina į 
protą ir rengiasi. Bulgarijoj 
karalius Paryžiuje atidarė k a L . 
baretfc. Jeigu pasiseks biznis, 
tai turbūt pames Bulgarijoje 
karaliauti. 

* 

Turkijos sultonas tai kvailas 
buvo, kad pirma nepasirūpino 
atidaryti kabareto; jam butų 
tai pigiau atsiėję, nes jis butų 
galėjęs užkinkyti šokti savo 
šimtą pačių. Pačioms gi algų 
nebūtų reikėję mokėti. O da
bar nabagas ir be pačių pa
liko ir be sosto. 

Mokykitės, karajiai, iš Bul
garijos Boriso, kaip reikia biz
nį daryti . 

Socialistai liaudininkai Lie
tuvoje pareikalavo, kad Krikš
čionį Demokratai duptų jiems 
paliudymą, kad jie su žydais, 

ir dantis bekrapštant, geriau- j bolševikais ir lenkais praeita-
sia yra pafilosuofuoti. Filoso- ,me Seime nebuvę susidėję. Kr. 
fija yra tai toks darbas, kuo- \ dem. atsisakė, nes nenorėjo 
met jokio darbo dirbti neno-į meluoti visai Lietuvai per a-
rėdamas, žmofeus leidžia sau j kis. Taigi liaudininkai, t u r but 
mąstyti tą ką seilės atneša į norėdami :savo teisybę parody.-
galvą. ti pasauliui, atsisakė valdžio-

—» je darbo dirbti ir vėl susidės 
Francija turi dabar apie j su žydais, lenkais (bolševikų 

pusantro tūkstančio karinių a-j nebėra). O paliudymo kad jio 
reoplanų priruoštų, ir apie'nebuvo susidėję, prašys po ki-
17,000 areoplanų baigiamų Feng j tų rinkimų, 
ti. Anglija pabūgusi tos jėgo;^ j — 

met jau butų galima įtraukti 
į \organizaeiją, pasirodo per 

taip laimingi, kaip butą pirm 
S. B. Komaiko, gimęs Lietu- poros metų. 
voje. Amerikos lietuvių tau
tiniuose reikaluose p. Komai-

maiko. Dabar jis keliauja ap-

yyiu. 
Ką gi daryti? 
Pirmiausia tą klausimą siū

lyčiau apsvarstyti L. Vyčiams. 
Ne gi norėtų Vyčiai tą darbą 
kitiems pavesti. Nes pavedus 
darbą kitai organizacijai, pri-
sjeitų ir vietą jai užleisti. Nes 
su priaugančiuoju jaunimu dar 
bąs, — tai mūsų ateitis. Busin-
tis L. Vyčių 11 Seimas gal 

Svetima įtaka. I Kaune personaliai pasimatyti 
Keikia da r pažymėti, kad 

ko palankumas jr pasidarbavi- ^ ^ ^ ^ fe ^ yhų 

mas yra žinomas. 
Čia trumpai nupasakosime 

ką tas laikraštis rašo. 
i Lietuva ir Latvija, 

turėdami pašonėje nuolatinę į įTos dvi Pabaltas tautos, a-
opozicij^ iš bedievių, laisva-;not istorijos, arti kita kitai 
manių pusės, kad tik susibūrę giminingos kaip rase, taip kal-
kruvon, viens kitam brolišką bų tarme. Bet gyvenime turi 
ranką padavę mes esame pavo- didelių skirtumų. Jų pobūdžiai 
jingi mūsų idėjiniams prie- taip skirtingi, kad nelengva 

Šonų yra suremta antisemiti
nių šalių: Vokietijos, Lenkijos 
ir Latvijon »Tos visos šajys 
nori, kad ir Lietuva butų 
antisemitinė, kaip ir jos. Tuo
met toms šalims nereikės nei 
pasiteisinimo pasauliui už sa
vo antisemitizmą* Taipat rei
kia turėti mintyje, kad latvių 
ir lenkų agentai sėja antise-

lankyti savo gimtinę šalį ir tapsvarstytų, kaip prie to jau
nimo prieiti. Gal įvesti kons-
titucijon, kad nariu galėtų 
tapti kiekvienas sulaukęs 14 

su Lietuvos aukštaisiais valdi 
nihkais, kad jiems išaiškinti I 

nes ji teturi tiktai 400 aero- \ 
planų, sumanė įsigyti sau kokį 
tūkstantėlį daugiau. Bet pasi
rodo, kad Francijos pavyti ne
galėsianti, nes Francija lakū
nams galinti temokėti po 7 
centus į dieną, kuomet Angli
ja moka ix) 7 dol. į dieną. Šio
mis dienomis Francija kari
nių aeroplanų reikalams p a -
kyruai dar $50,000.000. Su tais 
pinigais ji turėsinti aeroplanų 
20 kartų daugiau, negu Ameri-
va. 

Vienkart su ta žinia Fran
cija skelbia, kad ^i visai ne-

[santi pasaulio taikai pavojin
ga, kad apie jos pavojingumą 
kalbą bereikalo koresponden
tai, kurie širdies neturi ir fran 
euzų kalbos nemokėdami ne
gali franeuzų suprasti. Girdi, 
Francija sutiksianti net ir a-
pie aeroplanų nuginklavimą 
kalbėti. 

Kalbėti, žinoma visada ga
lima. Bet susikalbėti su Fran
cija tebus galima susimušus. 

GIRIŲ REIKALAI. 

Amerikos piliečių pažiūras a- metų, ne 16-kos, kaip iki šiol 
pic Lietuvą ir į jos reikalus. 

Tikimos, kad niekas kitas 
kad buvo. Gal butų galima to

kiems nariams suteikti ir 
geriau už p. Komaiko tos už-J sprendžiamojo balso, nes mo 
duoties negalėtų atlikti. Nes 
jis, kaipo žydas, geriaus už ki
tus praneš Lietuvos valdinin
kams ypač apie Amerikos žy
dų atsinešimą į Lietuvą ir į 
jos reikalus. 

Pasaulinis karas daugelio 
(gerų dalykų išmokino pasaulį. 
Kad ir toks nuvertimas tiek 
daugybės* sostų, taip greitai 
padarytas, parodė, kad galima 
ne tik apseiti be karūnuotų 
bimbalų, bet dar geriaus seka
si (pasauliui, ne bimbalams). 

kyklą 16 metų baigia arba y-
patingai jau negabus, arba iš
imtinuose gyvenimo sąlygose 
esantieji. Tokiu, ar kitokiu 
būdu, bet reikia rasti priemo- Karališkieji bimbalai vi-iš 

i nių, kad tuojaus, kaip tik mo- kai negerai jaučiasi. Atstaty-

Amerikiečiai pradeda rūpin
tis savo giriomis. Jau Koose 
veltas buvo pajudinęs tą klau
simą, bet jis neprigijo 
Dabar gana smarkiai tą 
simą kelia aikštėn Žemdirby
stės Departamento sekretorius 
Wallace. Jo veikimas randa 
vis daugiau pritarimo ypač iš 
pusės ateivių iš Europos, nes 
savo senoje tėvynėje jie pri
pratę buvo matyti šalę gražių 
banguojančių javų ir puikias 
siūbuojančias girias. 

Amerikoje trumpoje ateityje 
pramatomas girių badas. Da
bar jas naikina be pasigailėji
mo kirviais ir ugnimi, o kas 
rūpintųsi jų auginimu, tų nė
ra. Amerikoje, tiesiog, barba
riškai apsieita su giriomis. Pa 
t i šalis nuo to ima vis dau
giau kentėti. 

Taigi dabar jau vis didesni 
plotai senesnių girių apdrau
džiami nuo naikinimo, užve
dama geresnė apsauga nuo 
ugnies. Valdžia tariasi su stam 
besniais ir smulkesniais žem
valdžiais girių reikale. Yra 
vilties, kad girių reikalas, re
miant valdžiai ir visuomenei, 
pasitaisys ir ši šalis nusikra
tys nuo to liūdno įspūdžio, ko
kį daro sunaikintų girių regi-
nvs. 

mtmmt 

IŠ GYVULIU GYVENIMO. 
Mamin Sibiriak. 
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K
=T|AS galį but už kiškį mažiau ap

saugotas? Tai pati.baimė, bai-
. mė keturių kojų... IŠ'tikrųjų ki-
\S>[ skis, gimė tiktai tam, kad visą 
Q^9\ gyvenimą bįjojus. Nuo kiekvie-

vieno sušlamėjimo jis kuone apmiršta ir 
gelbisi tik bėgimu. Bet ir bėga netaip kaip 
kiti žvėrys, o, rodos, nori išsinerti iš sa
vojo kailio... O pajautos, atsižvelgiant į 
mųs žmogiškąsias pačios stipriosios ir ste
bėtinos, tokios kokios galima tik įsivaiz
dinti. Kiekvienas kitas gyvis, kaip tai : 
voverė, varna, o net ir žvirblis — atsar
giai saugoja.savo gyvybę, o kiškis net ir 
to nedaro. 

Ypatingai tokia diena kiškiui buvo 
būna tokių skirtingų dienų, kuriose jisai 
nustoja bau paprastos baimės, o norėdamas 
padarytį ką, nors nepaprasto <*ar daugiau 

įgyja baimės. 
Ypatingai tokia diena riškiuį buvo 

šiandieninė. 
Keikia pradėti nuo to, kad šiandien 

pabudo jis kvailame sielos stovyj. Kiškių 
lizdas buvo padirbtas tarp smilgų balta
me tankumyne. Šičion niekas negalėjo da-
f Įgauti net nė medžiojamieji šuns, kuriems 
šiurkštus balos dygiai lig kraujų sudras
kydavo kojas. Kiškis pradėjo dieną tuo, 
kad susiginčyjo su savo kiškiene. Dalykas 
prasidėjo iŠ kokių ten niekniekių, bet tai 
nebuvo per mažas dalykas kartiems užniė-
tinėj imame. 

— Pasitrauksiu nuo tavę^ •*— baudėsi 
"kiškis. — Gyvenk su savo kiškiukais kaip 
benori"... 

— I r pasišalink — stačiai atkirto kiš
kiene. — Apsieisim ir be tavęs... staį rado 
kuo gąsdinti. Susimildamas. 

Iš tikrųjįi jie kalbėjo visai ne tą ką 
mąstė, kiikienė labai savo kiškį mylėjo,V 
ir jisai nemažiau ją mylėjo. Bet ką p r a 
rysi, kad šeimoje neapsieinama be nema
lonių scenų. 

" O , tau vis tiek? — manė užsigavęs 

kiskįs. — Gerai. Aš tau parodysiu koks kienė nusidavė nieko negirdėjusi. Toks pa-
ištikrųjų esu. Atsiminsi bet bus per vėlu". 

Reikėjo kiškiene kuonors. įpykinti ir 
kiškis svarstįnėjo. Pasikėlus iš balos ant 
kalno, kur miškas augo, o paskui nusi
leisti upėn—tai butų ąmagus pasivaikščio
jimas. Baloje ir apie ją augo pačios kar
čiosios žolės, kurias tik didžiausiame var
ge tegalima ėsti, o miške tarp kalnelių y-
patingai paupyje buvo tiek skanaus mais-

nielgimas draugės galutinai privedė kjškį 
prie pildymo savo pasirįžimo. Dabar ne
liko nieko^kito kaip tik pirmyn. Buvo už
gautas švenčiausias jo^ jausmas, kiškio iš
didumas. Tiesu, kad kiškis labai bijojo, 
bet tik baimę gamina didvyrius. Ir kuo 
labiau jis bijojo, tuo labiau norėjo pasi
rodyti narsiu. Taip, vieton to, kad bėgti 
tiršta žole v\^co jisai 'atvira vieta; vieton 

to. Tiktai nelaimė tame, kad kiškiai ten j to, kad bėgti, jįsai ėjo pamažu, dairėsi. O 
tįk naktįtesilankydavo ir tai su didžiausiu 
atsargumu; ten laukė jii didžiausi grobuo. 
niaį pradedant pelėdoms ir baigiant vil
kais. Dieną nedrįso lankytis ten net paty* 
drąsiausi kiškiai. Visi bandymai baigda
vosi blogiausiomis pasekmėmis; kiškiai 
negrįždavo gimtiniu balan... Visuotinoji 
kiškiu/ istorija rodė kiek daug aukų savo 
gyvastimi dėjo kiškių drąsumas. Kad lig 
galui įkirėjug xkižkienei kiškis metėsi sta
čiai kalnan. ^ 

Sudiev! — sušuko jisai tikėdama-1 dosi kalnu miškan. 

pačioj pavojingiausioj vietoje dar atsitū
pė ant paskutinių kojų. Oho, tegu dabar į 
jį žiūrį kiti kįškiai. O vargšės kišliienės 
dvasia jau senai atsidūrė kulnyje. 

Nespėjo kiškis nė apmąstyti visas tas 
prakilnias mintis, kaip kažin kas ore, ties 
jo galvą, baisiai suūžė ir lyg akmuo di-
deliausias nupuolė žemyn. Taį buvo didžiu 
lis aras kuris iš baisios aukštumos užpuo
lė savo auką. Bet kiškis kokiu tai ste
buklu išsisuko iš aro nagų ir kaip šuvią lei 

sis, kad jinai jami atsakys, mesis jo su
laikymui, pradės prašyti, verkti. 

Bet čia nauja nelaimėj Ant pačio ke
lio, po krūmų gulėjo vįlkas tykodamas 

Bet neatsitiko nieko panašaus. Kiš- kokio tai grobio, o kiškis iš baimės per

lėkė per jį, tarsi, juo butų šauta. 
r— Tai šlubas velnias! — keikė jį vil

kas laižydamasis. — Net nugąsdino, biau-
ry bė! 

O kiškis bėgo ir bėgo pirmyn lyg 
pakvaišęs bijodamasis atsigręžti. £a ip per
bėgo jisai visą girią ir pasijuto beesąs 
paupyje. O toliau i r bėgti n e b u \ V k u r . 
I r pirmyn negalima, atgal irgi ne... Kiš
kis metėsi į kranto krūmus ir iš baimės 
palindo po šaknimis kokio tai medžio į 
vandens išgraužą. J isai t ik čia atsikvėpė. 
Du kartu, jisai išsigelbėjo nuo neabejoti
nos mirties... Ai, kaip baisu! Vėl iž^aujo 
kiškis labai įsibaugino kada permatė vi
są pavojų ir i i baimės net akis užmerkė. 
Jam rodėsi, kad kas nors gali išgirsti pla
kimą je širdies, š t a i prie ko privedė sta
čiokas kiškė. Jąį reikėjo pasakyti nors 
vieną žodį, o jis butų sugrįžęs gimtinėn 
balon, gimtinin lizdan. Prileiskim, kad 
balų žolė karti, bet vis daug geresnė už 
arelio nagus, už vilko dantis. Oi, išmintis 
ateina visuomet, tik truputį per vėlai....* 

(Bus daugiau) 

#> 
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PALAIMINIMAS. - NUKLY ras pasveikino vietinį kleboną , LIETUVIAI KATALIKAI. — 
STA. PASVEIKINO. BU vardinėmis sugiedodamas 

SUVEDŽIOJO. 

I 

Indiana Harbor, Indiana.— 
Birž. 2'2 .d. vietinėj liet. kat. 
bažnyčioj laikė mišias nesenai 
išvestas į kunigus S. O. Jun
keris. Per mišias jaunam kuni
gui atsistavo iŠ Gary,Ind kiui.': ai"".i°s i r b u v o užai$*kinai pinn 
J . Martis i r viet. kleb. kun. 

"Ilgiausiu, metu ir suteikė gra 
y.ų lietsargį. Clioras gerai gy
vuoja ir daug žada rudenį pa-
>i<larbuoti. įrauksime. 

Suvedžiojo. 

Birž. 24 buvo balius šv. Jono 

KAT. SPAUDA PAE*MĖ. 
SKYBIUS. 

ir gerą širdj, tariu didžios pa 
dėkos ir pagarbos žodžius. 

Kum. Petras KaJHaukas, 
260 E. Main Street 

Amsterdam, N. Y. 
i » i i i u I I I i m m 

BAIGfi MOKSLĄ* NEDIR 
BA, BET ŠMEIŽIA. 

J . Čuberkis. Laike, mišių gra
žiai giedojo vaikų chorai. Po 
mišių jaunas kunigėlis šutei 
kė žmonėms palaiminimą ir 

šias mišias iš ryto 9 vai. lš-
H imtinojo laiškui į visas vie
tines draugijas prašydama kad 
• lai\ vantų mišiuose ir po mi
šių kad sueitų į bažnytinę 

padalino po paveikslėlį pi imi- [svetainę kur vietinis šv. Ceci-
cijon atminčiai. i l i .ios choras padainuos gražių 

T . , ^ r\ \ ^ • ,. ..}dainelių. Atvažiavo moterų Kun. S. (). Junkeris po r I ' v 

. Twi , . , i , draugi ja iš Eaist Chicago, Ind. 
pora metų Ind. Harbor per a- ^ -' . -,.• 

,. ! •, ir vietiniai žmones pradėjo 
tostoga* padėdavo va.ku, . « « - ' r () ^ J o M ^ £ mut.n* dalis bažnyčios, sveti 

Daugiausia Josvainiškiai. — 
žmonfu malonumas. 

Albany, N. Y. — Miestas tu
ri 112,000 gyventojų. 80,000 y-
ra katalikų. Lietuvių yra 150 
šeimynų. Beveik visi turį nuo
savybes* gražius namus ir ki
tokias įstaigas. Žmonės- labai 
taupus, malonaus ir gero budo, 
daugiausia Josvainių parapi
jos, dalis Kėdainių, Troškūnų, 
Ramygalos ir k. 

1917 m. atvykus čion gerb. 
kun. P. Šatkui, suorganizuota 
parapija ir pastatyta muro že-

Cicero, 111. - x Alena Wisno\v 
(Višniauslvaitė), lietuvaitė, du 
Rt'» p. Tuttlienės, pasekmingai 
užbaigė dentisterijos mokslą 
Nortlnvcstern Universitete, 
birž. 18 d. . K. 

kyti lietuviu kalbos, todėl vie
tiniams žmonėms vra gerai ži-
nomas ir visu mvlimas. Dieve 
padėk jaunam kunigėliui pa
sekmingai darbuotis Kristaus 
vvnvne ir tėvvnės dirvoje. 

riai, kaip slapukai išsiskirstė, 
žiuri kas čia bus. Šv. Jono 
dr-ja moka užkviesti, bet ne
moka priimti. Po, mišių jokio 
susirinkimo bažnytinėj svetai
nėj nebuvo, taipgi ir choras ne 

nė ir klebonija. Visa tai pui
kiai įtaisyta, gražiai ir švariai 
užlaikoma. Susirinkus reikia-

Imoms lėšom* bus "statoma ir 
viršutinė dalis bažnyčios. 

Čionai yra Sv. Jurgio, L. K. 
K. Susivienijimo, Darbininkų 

Tarp gerų atbalsių iš parapi
jos pikniko birž. 10 d. yra ir 
blogų. Kai-kurios moterėlės 
pradėjo jau perdaug tabajoti 
savo liežuvius, šmeižti tas ku
rios iš pasišventink) dirbo 
parapijai^ Dirbti tingi, o gar
bės trokšta, tai kad pasiro-
Mžius šiuo tuo, paleido ant ki
tų šmeižtų pura.. 

Geriau dirbkite rimtų, nau
dingą darbų, tai ir garbės ne
truks, jums ir kitiems bus sma 
giau. Įkyrėjo. 

Columbia 
New Piocess 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

m. l>earbs*n >05f 

ISTASŪLANII 
ADVOKATAS 

Viduriniej i J Ofisas 
jRoom 1726 Chicago Temple li ldg. 

|77 W. Washington St. 
OFISAS CICERO 

1505 So. 4»-Ui Court 

IPancdėiio, £61*0(10 ir Pėtnyčios vak. 
Tel. Cicero 6048 

J 

_ 

pasiturinčių tėvų duktė, pabė- n e p r a ^ dainuoti. Hv. Jono dr-
tėvų ir susibėgo su 

slovaku ant laisnio. Tai ne 
go nuo joj yra pora rėksnių kurie mo

ka rėkti, plepėti ir viską apsi-
pirmas jau atsitikimas. Keikė- įm t į p4Ulirbti, o kai reikia nie-
tų tėvams daugiau donų* ,.() riepadar0f \wi ^ar ir patys 
kreipti į savo vaikus. Ne lai- j h a ž r i v f i c a n t gamina uos iš
kas verkti aimanuoti, kai jau Į kl]m0ii nepasirodė Žmonės y-
kas Įvyksta, bet dauginus rei- r a g a n s u p y k c . u ž klaidingus 
kia duoti pavyzdingumo, pasigarsinimns, ypatingai iš 
Pasveikino kleboną. K:ist ('liieago moterų d raugi-

Birž. 24 d. šv. Cecilijos cho- į ja. Kitą kartų, draugučiai, kų 
' -•»•<!>»<;«,. pa.-i>lengkite ir iš-

Lietaviai Daktaraf 
Amerikos Lietuvių Daktaru, 

Draugijos nariai. 

pildyti. Ilganosis. 

r Tel. UU d. 7042 

Dr. C. Z. Vezdis 
! 

Barone Išinioto vadovauja 
gimdymo kontrolės judėjimui 
Japonijoj. 

4713 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 

LIETUVIS DEXTIST.\R 
» 0 . A S H L A N D A V E S C E 

arti 47 - ios Gatvės 
rak. 

Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 
>K 

TeL Caoal 167, Vak. Ganai a i 18 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

V a l a n d a : 16 Iki l s ryt*: 1 iki 4 
po platų: 6 Iki • vakar* 

Tel. Houlevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47 - lh St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedif io inis nuo S 

ik i 2 v a i . p o p i e t ų . 

TjTele fotui-, Boulcvard 1931 

¥ — 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, n x r * n u 
Telefonas T a r i a 8011 

Yalandcs — f Iki 11 U ryta 
po platų f lkl • vak. Hadėllomia 
ofisas uždarytas. 

Dr.SABrenza 
4608 So. Ashluflid Avcuue 

Chicago. 111. 
y ai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 p o * 

I pict iki 3 po piet: 
9:30 vak. 

6:30 vak. Iki 

lankėme keletą. Josvainiškhi. 
Jie labai gražiai ir turtingai 
gyvena, O jų meilumas tai ti
krai lietuviškai. 

Po sumos buvo skaitlingas 
susirinkimas. Jaukus ir malo
nus, kaip Bostone. Šv. Kazi
miero dr-jon įsirašė G amžinie
ji nariai. 1) (Jerb. kun. kleb. 
Konst. Šatkns, $3o; 2) Juos. 
Jankauskas ((jaleekis), bona 
$50 su r/ci 3) Juoz. Jakaitiene 
$35; 4) Ona Bernotaviėienė, 
bona $50; 5) Urs. Šimaitienė, 
$33; G) Ant. Butvidas, $35; 
metinių 25. Dar q"aug pasiža
dėjo įsirašyti. Įsisteigta * sky
rius: Garbės pirm. kun. K» 
Šatkus, pirm. Apol. Jakaitis, 

|vice-pir. Jonas Kiekis, sekr. 
Juoz. Jankauskai ižd. Jonas 

Aviža, spaudos agitatoriai : 
M. Urbonas K. Žostautas, J . 
Jakaitienė ir Kaz. Rimkus. 
Skyriaus valdyba įrašinės na
rius ii* vea visus narių reika-

. lus. 

Toje kolonijoje jaučiausi kai 
po geriausių Lietuvos vaiku 
tarpe. Jųs brangus, lietuviai 
albaniskiai, ilgai paliksite 

r 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel, OaaaJ 1118 
Ofiso vai.: l l r v t o l k f I I poplaa. 

B lkl 7 Tai vakaro. 
vai .: S lkl 4 po platų 
4111 Archer Ava. 
Tai. Lafayetta M9S 

TeL Boulevard 1189 

DS. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Streot 
Chicago. m . 

DR, MAURICE KAHN 
41TDYTOJAS n t C H I R C R O A I 

4631 So. Ashland A%P. 
Tel. Yards 0814 

Tel. t a r * * f f f * 
OFISO • a X ^ 

8— l t v. ryto. l—k Ir ? — • y. T, 
Ifedėliomls: nuo rV f. ryta) tkl 
i »ai. po platų. F v 

» x > 

, e , . BU d 

Dr. 
S315 

Valandos: 
7 - -0 vak 

. 1101. 

V. 
So. 

A. 
* 
t 
1 

ŠIMKUS 
Halsted 

N u o 0 

Nedal iomis 9 

iki 3 

iki I 

Street 
dienu, N u o 

-' dicn.-j. 

Trivilaisliiis mokilo pritanMiis: 
1,—pe peil io, 
8, - b e kraojo. 
1,—be marinimo, 
4,—oe akaojOBO, 
8,—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijoa, pacljęntaa gali tuoj 
eiti į darbą, gali tuoj valgyti: dai
nininkų balsas tampa malaneanis, 
visa sveikata geresnė. Kuriama 1S-
ėmlau tonsllus, yra pilnai užganė 
dintl. . , " ^ ^ 

Ligonius aa Jvalrtomla Ilgomis 
prlj lmu:— 

Kasdien nuo t vai. po platų lkl 
9 vai. vakare. 

Nedėliomla Ir eeredomla ofisas 
uždarytas, 

DR. AL. M. R A Č K U S . 
GYDYTOJAS, CHIRIRGAf l D t 

O B S T B T O K A S , 
1411 So. KOth A t e . Cicero, 111. 

Dr. 0. VA1TUSH. a D. 
LTETCVT8 A*TŲ fPKGIALlSTAS 

Palengvins vis^j 
aklų t a m p i a u 
kas yra prležaa 
timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, n a r v o 
tum«, skaudančius Ir utsidaguslua 
karščių akly kre ivos akys katerak-
to, nemiegi o; nat ikrss akla lądadam 
Daroma sgaąminas e lektra parodan
tis maHauelaa klaidas. Akiniai pri
taikomi taikingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbėta. Sergėkite savo ra* 
gėj imo Ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 lkl 8 vakaro 
Nedčliomia nųo 1<* iki 12. 

1545 W. 47 Bt. ir A&flland A * 

KLEBONIJA SUDEGĖ. — 
SUŽEISTI. — IŠKIL

MĖS. 

Akron, Ohio. —' Lietuvių 
parapijoj atsitiko baįsi nelai
mė. Birž. 25 d. naktį 3 vai. su
degė klebonija. Laike gaisro 
gerb. kun. kleb. M. Cibulskis 
iššoko per langą nuo antrų 
lubų, iš miegamojo kambario. 
Susižeidė ranką ir koją. O jo 
tarnaitė, Anelė Milašauskaitė, 
krizdama per langą, pavojin
gai susižeidė ir dabar guli li
goninėj kovodama su mirtimi. 

Sudėgo klebono daug bran
gių knygų, paveikslų, ir visi 
rūbai. Ugny pražudė visą sa
vo turtai 

Priežastie užsidegimo yra 
nežinoma, bet spėjama kad pa
degė bolševikai kurių keturios 
šeimynos gyvena prie bažny
čios ir kurie labai neprietelin
gai atsineša link parapijos ir 
katalikų. Valdžia darys tardy
mus. 

Parapijos reikalai stovi ne
blogai. Kun. M. Cibulskis rū
pestingai juos sutvarkė. 

Vargoninko neturime, bet 
choras yra gjeras.. Vargonais 
groja vietinė mergaitė A. Ver-
telaitė. 

Birž. 29 d. pripuolė Šv. Pe-
^'o diena. Ta diena buvo iš
kilminga paminėta, nea 6v. Pe 

mano atmintyje. Vienmiutis^iras yra šios parapijos globė-
prielankumas ir jus,ų širdingu
mas sustiprino mano dvasią 
ir uždegė jaunystės energiją, 

Gerb. klebonui už jo man di
delę meile ir draugiškų sutei
kimą gražių įspūdžių. Visiems 
nariams už parėmimą spaudos 

jas. 
Prie bažnyčios apsigyvenu

sieji bolševikai dirba baltakę. 
Tas negražu ir nesmagu tikin
tiems lietuviams. 

Vargdienis. 

IŠ SPORTO SRITIES. 
Skyriaus vedėjas: STASYS P1EŽA 

Gaunate ko norit Kolumbija Rekorduose 
Kaikurie žmonės labia*u mėgsta saro krašto se

ną muziką. Kiti mėgsta naujas dainas ir šokius, kuo 
met pirmiausia išeina. 

Cokmibija (Irapliophone Kompanija samdo ge
riausius Lietuvų artistus daryti rekordus tos muzi
kos, kurią Tamita mėgsti, kuomet t ik norL 

Šitie Columbia rekordą padaryti tokiu nauju 
būdu, kokiu nieks kitas negali vartoti. Muzika daug 
geresnė ir negrdėta* plieninės adatos aštrumas. 

Nuek pas Columbiją pardavėja ir 'nusipirk Si
tus puikius rekordus. Persitikrnk, jog vardas "Co
lumbia" ant kiekvieno rekordo. 

10 colta 75c. 

E-7616 

E-7478 

Si|>ypc> Nelaisvėje. 

Lekcija iš biblijo*. 
Komiškas duetas. 

Vos Tik Mėnuis. 
"Onytė" 

Gegužinė Dama. 
Urooklyno Miš ias 
Kvartetas. 

l>u iihajru. 
L'bagėlis. 
Juozas Pl ieniunas ir 

IHjušas L.ušnakojis. 

f Jaunikio Išsirinkimas 

Zilvi-V j sWabriutė. Geleži 
L nas ir Bukšnaltis . 

E-7479 

E-7394( 

Viena mergylė . Valcas 
Mergužėle, e ikš pas 

mane . 

Orkestrą "Kaunas". 

Du Droliukai Kunigai. roiiuks 
Panisią Per Talhsią Naktelę . 

Brooklyno Mišras 
Kvartetas. 

E-7267 E-7025 
Plaoikc žąselė per 

Nuniunėl) . 
•< Noriu miego, saldaus 

miego. 
-Jonas Butėnas, basso. 

fNedė l ios r>l«- Po lka . 

-4796 i P o l k a 
Columbijos oikestra. 

E-4795 
l.itHtnns Gyvcniimas. 
l lote lyje . E-4647 

IMieniunas ir 1'. l^uš-
Dakojis. 

Mergele Tu Mano Mie
la. Vairas 
Kur tu Kini. Polka. 

8 » Ha 
Klarnetu Orkestrą. 

wmmmmmim 

1 
Tel. Dearboni 9067 

A. A. S t A E 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiest}je 
CHICAGO 'TEMTTJE BUILDIMO 

77 West Waahingtou BtraoC" 
R o o m 1726 

1 Valandoir • ryto Iki 8 po plota 
Namų Tai. Hyda Park S896 

• • • • ^ • • . a g 

• m»»»tmtm^mm••*> m» • 

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

Ofisas Didmiesty): 

39 South IĄ SaUe Street 
Kambaris i M 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tards 4881 

J. ?. WAITCHES 
L i w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Diea. : R. 614-516-197 N. Dear-

I Sorn Str. Tel. I landolph 6684 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roąeland Tel. Pu 11 man 6377 
— — » • • • • • ~ - « ~ » . - — - - » - . — j 

S. W. B A N E S 

1 .' tnr. . » - • . " ' = 

begalo energingas 1 ui Ii.s vra 
ir veiklus visuose kilniuose 
darbuose, tai galima spėt kad 
jis nemažai " p e p " priduoda 
savo kuopos svaidininkauis. 
Kas neliki, lai nuvažiuoja į 
jų žaidimų su kitaisi tymais mas ir visas reikmenis. West~ 
pamatyti, o tikiu kad visi tą vilieeiai turi pasiryžimą, žais

ti ir supliekti Springi'ieldie-
eius. 

S. V. 

šios apielinkės, būtent Dan-
ville. Nors Danville juos ir su
pliek? rezultate 11—9 tai nie
ko nereiškia; nes tai jų pir
mas žygis šį sezoną. 

Tymas turi įsitaisęs unii'or-

pnitirsite. 

Aplir 

IŠ BRIGHT0N PARKO 

Lietuvos Vyčiai — Vyčiai 
Kolumbo. 

į PINIGUS U E T U V O N L 
Siunčiu per didžiausius L ie tu -1 {Telefonais Boulevard 4139 

os Bankus. 

ADVOKATAS 
79 W. Monroe Street 

R o o m 901 - Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto Iki 5 po piety ' 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Cbicago. 

iTakcfooaa Y arda 1186 
STANli lY P. j 

MAŽF,TKA ( 
G RA BORU 8 H* J 

Balsamnotoja* 
Turiu autoeuo- S 

blllua Tlspklema i 
rai kalama. Kaina 
prieinama. 

3319 Aubnrn 
A ve. Chicago. 

0m » » » » » » » ^ l » » » i 

S. D. LACHAWI0Z 
LIETUVIS GRABORIPS 

2814 W. 28-rd PI. Chtoago, OI 
Patarnauja laldoturėaa kuopi-

rkaasla, Ratkale maldi la ataiaan-
kti, o mano darbą bosi ta uigm-
nėdinti. TeL Caaal 1971—9199 

5£ 

S 
•Birž. 26 d. š. m. Jonas Ga

jauskas, Jonas Aušra, Pranas 
Buivddas ir Pranas Juškevi
čius, nariai h. Vyeįu, 3G kuo
pos prisirašė ir jau priėmė 1 jgvybėje 

Padarau lcs/ališkus dokumentus, -iį 
ITpatarnauju pirkime ir pardavi -s ; 
o m o namu, lotu ir farmų. 
K 
' M -
aL 

% Užsiresibtravęs Lietuvos 

! 

NOTAIY PUBLIC 
-> «- Drau&o ir 2 "degrec", paliko nariai , | ^ * « ^ ^ ^ " . ^ 7 % S : 

u in i t ia t ion" į Kolumbo Vy
čius, Daniel Do\vling kuopa. 

. ' Rep. 

WESTVILLE GYVUOJA. 

L. VYČIŲ 5 KP. SVAIDI-
NINKAI. 

i 

Dr, M. Strikol'is 
Lietnr ls 

GYDYTOJAS ir C H I R r R G A S 
4601 So. 'Ashland Aveuue 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 m 6 iki I 

tfed. 10 lkl 12 
l a m a i : 6841 So. Albanr A?enue 

Tel. P r o s p e t t 1930 
Vai.: p a f a l sutarti. 
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! DR. CHARLES SEGAL 
i ' ! 

Perkėla aavo ofles> po numeriu 
4 ) 9 9 SO. ASBXA5ID A V B V Ū E 

SPECUALISTAS 

Val. : ryto nuo 16 —- 11: nuo I—-J 
po platu: nuo 7—8:16 vakare. 
Nedėliomla: 16 lkl 1. 

Telefonas Drerel 9A89 

Viiofų, Moterų Ir V / r ų Ugų 
ryto nuo 16 

Rezid. tel. Vau Burcn 0294 
Ofiso tel. Boulcvard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
S U S A S GYDYTOJAS t» 

CHIRURGAS 
special istas Motertft**, Vyriškų 
Valku Ir rlsu caronisarn Uta> 

Ofisas: »ZM 8. Halsted St. 
Tai.: 19—11 ryto; 1—8 pa 
piet. 7—tvak. Ved. 16-^-19 d. 
R e s . 1139 lndeneudenee Blvd 

Cklossjo. 

Dr. A. K. Rutkauskas 

i " ^ " •«a« 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
4442 So. Western Ave. 

Telef. l A l a j e t t o 4148 
— • S l*»*aasaa»awa^»nsiauijasi L^^iSlSI 

North Sid*. — Pažvelgus i 
North Sidc L. VyčUų 5-tos kp. 
svuidininkus, negali atsigerėti 
jais. Jie taip energingai dirba, 
taip sparčiai stiprėja, kad tik 
ir šį metą; ižlainiėjus, pakėlus 
Nortli Sklėfe L. Vyt-ių garbe 
augščiau. ' 

I r kaa /jiems tiek daug e-
uergijos vis priduoda? nekartą 
aš klausįij savęs. O tai Nortli 
Saidės, entusiastai kuriiį čio
nai neįruošta. G«rb. kun. kleb. 
A. K Baltutis neapleidžia nė 
vienb šventadienio nepagarsi-
nę$ į j prakilnių darbų, jų sto
vis sporto srityje. J i s ragina 
yisus prisidėti prie jų ir veik
ti su jais išvien. Be to, Pr. 
J . Paliulįs, būdamas nariu L. 
Vyčių 5 kpi i r L. Vyčių Chi-
eagos. Svai4i»ittku h7S<>s pir-

nihuiika^ irgi ji90i3 nemažai *-
ąinergijo& prįcfaoda. Pr. JT. Pa-

We3tville: — Šitoje koloni
joje Vyčiai 82 kp. nesnaudžia. 
Kad jie i r rengia teatrus, ren
gia išvažiaviinus, nereiškia 
kad jie veikia sporto srity. 

"Pecorat ion ' ' dieną jie žai* 
dc su smarkiausiu tyniu iš 

Už 
* 
."'. 

^džiaus iu rinkinio knygomis . 
;;j prenumeruoja Draugą. 

I Jonai Klimas 
R4414 South CaUfomia Ave J 

Tel. Lafayette 5976 

i 

.t 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai-
dotuves>e ves
tuvėse, krikfty- f 
tiėe ir ki tuose { 
reikaluose. Kai- * 
nos prieinamos. \ 

j 3307 Auburn Ave. Ciucago. f 

Kerokite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 
dienrašty "Drauge" . 
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Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknyge: 

"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 
Kaina . . . . . . / $2.25 
DRAUGAS PUS. C0. 

2334 South Oakley Avenue . Chicago, Utooįs 
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CU;NAR4> 
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienintelis vandeniu kel ias Lietu
von per Southampton ant BlUilnil 
laivų 
AQU!TAN|A 

BEREN6ARIA 
MAURETANIA 

Apleidžia N « w Yorka kas Utar-
ninkas. Greitaa pei-sėdymaa SoutU-
amptoąe . l i e t u v i a i ypatiškai b -
dioi i -

Regu^ 3 ^!* 1 i šplaukia tiesiai į 
Hanilvurga 

„ „ , a PiliaTa flQ6.i>a)R»rė« Takssl 3 m - (f H^inburg-a 103.50) S54»§ 
^ t E I V I A I IŠ LIETUVOS 

uėrta laJvan Plllavoj važiuojant i «o-
uthauipt«n% ir teą »i'tHi*4* »»>• » " " 
žiny laivų. Plaulila kas sava it*. 

<Jr*idiaui4 »»iv»i P%e%ulyje. 
Iufoniiacljy d e l kainy ir reiltallnry 

4«kunienty atvažiuojant isiua Kelsivįa-
uis galite gifUtl nuo bile agento. Rel-
Uatautdt. Jų yra j u a u ^ i i e s t e arba a-
piulinkAJ. y. 

CunarU Line, [^ 
140 N. Dearborn 

Bt. ChicftfO. 

i P ' *m* 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

Ta>. • a 

įesiai 
Vartotojui 

MĘ^ SUTAUPySIMS TAU PXNIGĄ 
Telefonuok arba atvažiuok reikalaudauias kad veltui 

parodytų tau šia mažina. 
Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija žios pjau

namos mažiuos Wf lTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų įuėra. 

\Vaterproot" motoras. 
Mažina nereįkąluoja ąlįejavinio. Didelis vario kubilą^ 

Dįrbti tr garantuojami 
4L9AUGS ^ 00VBR C0. Chicago. 

2100 Marahall Blvd. Tel. RockvveU 6800 
anapsaasi • a * 

\ 

file:///Vaterproot
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FORD NEGALI BUT IŠ
RINKTAS. 

"Henry Ford nebus Snv. 
Valstybių prezidentu. 

KUN. P. KUDIRKA IR KUN. 
J. KA2AKAS IŠVAŽIAVO 

LIETUVON. 

"Prezidentas Ilardingas . 
i SI O.s 

Penkt. vakare, birž. 29 d S 
vai. ^erb. kun. F. Kudirka, Au 

Vartų pa r. klebonas ir 
bus republikonų partijos no- ^ J u l i j o i m s Kazakas, Mari-
minuotas ir laimės rinkimuo- j o n n Kongregacijos reikalais 

išvažiavo i Lietuva. Juodu i 
* Ę ». 

Illinois Central stotį palydėjo 
"Dtoaugo" administracijos na
riai^ i r šiaip būrelis veikėjų ir 
prietelin palinkėdami laimin
giausios kelionės ir greito pa
simatymo. Rep. 

se. —• 
' 'Kongresas praves bonusų 

bilių ateinančioje sesijoje. I r 
jf-į Prezidentas ir vėl padė
tų veto, tuomet Kongresas 
veto sulaužytų." 

Tokias pažiūras reiškė fe-
ib-ralis senatorius Keed Smo-
ot iš Utah, šeštadieni prava
žiuodamas per Chicagą. Jis 
keliauja Europon. Tenai stu
dijuos ekonomines 
Europoje išbus lį^į rugsėjo. 

Anot senatoriaus, Ford ga
lėtų gauti daug balsų. Bet ne 
gali gauti reikalingo skai
čiaus, kad butų išrinktas pre 
sideritu. Būti prezidentu, pa-
žym/'jo senatorius, reikia gi
liaus susipažinti su istorija. 
Ford gali but garsiu mecha
niku, bet negali tikti prezi
dento vietai. 

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS 

APIPLĖŠĖ OFISĄ. 

Brighton Park. — Bar to
kio linksmo' išvažiavimo Bri-
ghton Parko jaunimas nebu
vo turėjęs kaip kad pereitą 
birž. 24 d.! L. Vyčių 36 kp. 
ir isv. Agnietės choras anksti 
rytą išklausę šv. mišių aplei 
do Brighton Parką ant v h 
nos dienos, apleido dundėjimus 
gatvekarių, juodus durnus, at 
metė į šalį visus rupesnius ir 
išvažiavo i Willow Springs, 
per visą dieną tyru oru kvė
puoti. 

Ištikrųjų labai linksmai die-'Dvasios vadas. 

giją į du metu. Tai pimmti 
nis kuris bus paaukštintas j 
Alumnų ketvirtąjį skyrių, t. y. 
aukščiausias skyrius, skiria
mas tiems kurie lankys univer
sitetą arba kokią profesiją pa
siekia. Pranas nepasitenkina 
kolegijos mokslu, jis žada sie
kti dar aukštesnio mokslo. An
tra iš eilės bus p-lė J . Skirfde-
raitė kuri užbaigė Lindblom 
mokyklą į tris metus, vieton 
keturĄ'metų. J inai mano sto
ti į universitetą. P-lė J . Skin-
deraitė yra gabi pianistė. Di
delė garbė Alumnams turėti 
tokius moksleivius kurie didi
na inteligentų skaičių ir tau
tos darbuotojų eiles. Taipgi 
kartu bus priimti į Alumnų dr-
ją baigusieji par mokyklos aš
tuntą skyrių. Visą darbą at
liks sekančioji komisiją: ,T. 
Martinkus, C. Viskontas, K. 
Vaitiekaitė, i r Z. Pukelaitė. 

Vakaras rudenį. 
Rudenį rengiamas didelis 

vakaras Vėliau bus pranešta 
kada ir kur įvyks. 

Atstovė Fed. seiman. 
J Federacijos kongresą, ku

ris bus rugp. 28 ,— 29 — 30 
d., delegate išrinkta Z. Jurgai-
tė. 

Vietinį skyr. lankys. 
Vietinį Fed. skyriaus, sus

inus lankys sekanti: J. Martin
iais, A. Dorša ir fotonas. 

• * « i r i guru ^mmSi A S 
iiii t*ą i ***» mm* 

P R A N E Š I M A I . I Ž E M Ė 
CICERO, I L L . — U Vyčių 14 kuo

pos extra susirinkimas jvyks 2 d. lie
pos, 7:30 vai. vakare, bažnytinėj svet. 
Sus -mas yra svaraus, nes mažai lai
ko bel iko iki tradicijinio išvažiavi
mo, todėl visi yra kviečiami būtinai 
susirinkti ir užslmokoti iškalno už 
pietus kuriuos turėsime išvažiavime. 

Jjtarecp. 

Chiragos Lietuvių Auditorium B-vė 
laikys pusmetini susirinkimą pirma • 
<lį*cnj, Ut pos 2 d. 8 va. vak., Keis
tučio spulkos name, 840 W* 33 Sl„ 
Visi draugijų atstovai ir direktoriai 
pribukite laiku, neą yra daug- reikalų 
aptarimui. J. Balčiūnai , rast. 

P A R D U O D U farma acba mainysiu 
ant namo ant kurio nebūtų skolos 
76 akr. farma<~3.8 arkliai dirbamos 19 
akrų nriško, 19J akrų ganyklos. Geri 
budinkai ir gyyAiliai priežastis parda
vimą esu 'našlė. 

Mrs. J. BLYNAS 
R 4 B o x 20 Campbcllsporr, Wis. 

B I Z N I S 

L O T A I 

N O R T H SIDE. — Lietuvių Polit i 
nio kliubo mėnesinis susirinkimas }-
vyks pirmadieni', l iepos — July 2 
d., 7:30 vai. vak., bažnytinėj sve
tainėj. Visi nariai privalot dalyvauti, 
nes yra labai svarbių reikalų apta
rimui. Rošt . 

Du krūvoje 25x125 lotai ant 'Mo 
zart st. netoly kafrnpo parsiduoda la
bai pigiai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
California ave netoli l ietuviškos baž
nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda saliuno biznis Ir narna* 
su maža svetainė del mit ingų namas j 
noSa rendos $100.00 j m^nesj. Kaina , 
tik $8,300.00. 

JONAS KLIMAS 
4414 South California A ve. 

Telef. ] afayefte 5»7« 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
?AS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

CHICAGIE6IAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pafite (vidumiesty) 
pri« Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiSkai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku-
riiį dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo snrasti. 
_ , y , . . . . . ~ M priežasties lipros. Kaina tik $6,000 
L a i š k u s g a l i m a a t s i i m t i p r i e ( i e - j r . a m a t v k i t o s a v i n i n k a ten pat gyve

nanti arba kreipkitės pas: 
PLt \UMF,R R E AL KSTATE 

7840 .S>. Halstetl St. Tol. StevvaYt 7101 

PARSIDUODA N"Ico cream 
par lor" su visais Įtaisymais, 
ir geroj violoj opgyventa. Biz7 

nis gerai eina. Meldžiu kreip
ti e s po šio adresu. 
4932 W. 14-th St. Cicerą, UI. 

F X T R A DIDELIS B A R G E N A S 
Parduoda gTeitu laiku bučernė ir 

rroserno. Svetimtaučiu appyventoj 
vietoj biznis išdirbta per daug metu. 
Cash biznis. Randa pigi, "leasas," i 
ant penku metu, pulkus kambariai I 
del pragyvenimo, priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. 
4901 W. Ro^sevrlt Rū\ Cicero, UI. 
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VEŽYMIT TAISYMO SAPA 
ir naujas namelis (oottage) užpaka
ly randasi po numeriu 2832 W. 19 
Plaoe. Biznis "nuo seno išdirbtas, gera 
viota t inkamam žmogui. Parsiduoda 

ną praleidome, žaisdami viso
kius žaidimus, "baseba i r \ 
kaip vaikinai taip ir merginos. 

Trys apsiginklavę pinikai, 'nepasiduodami! Ilgai nevalgę 
jų vadas visai jaunas vaiki- laukėme atvažiuojant. Vyčių 

.HftS, inėįo Burson Bros., tin- basebal Ii ninku kurio tą dieną 
kuotojų kontraktorių, ofisan, žaidė su northsaidief-iais, bot 
.̂ 231 Cottago Grovo ave., at- ' i i e m s i l ^ l L neatvažiavus ir 
rėmė revolverius į knygvedį t ^ ^ i a n ^ s nerimanti pradėjus 
i r k i t u s t r i s o f i s o d a r b i n i n 

k u s , p a ė m ė ."),f)20 d o i . i š ė j ę sf»-
7 do automobiliun ir nuvažiavo. 

Praeiviams teko matyti pik 
tadariu sušokimą automobi
liun ir važiavimą. Brt ką 
jiems darysi, jei aplinkui i>e-
buta tuo laiku nei vieno polre 
mono. 

"M00NSH1NF" AUKA. 

Ties AVest Erie gatve tuš
čiam lot f rastas no identifi
kuoto žmogaus lavonas. Suso 
kta, kad jis miręs nuo 
onshine" persigj'rimo. 

. . mo-

AREŠTUOTAS RADIKA
LAS AGITATORIUS. 

Chieagojo areštuotas radi
kalas agitatorius Ed. Chrys-
tal i r 25 jo draugai. Chrys-
tal yra patraukęs notoisėtan 
streikan namams pamatu ka
sėjus. 

Chrystal vadovaujant ta ra 
dikalu gauja šeštadienį susi
rinko vienon vieton užpulti 

darbininkus, kurie užomtė 
streikininku darbus. 

TeČiaus veikiai įsimaišė po 
licija ir rezultate "raudonie
j i " areštuoti. 

kad šeimininkės valgyt neduo
da, ant galo buvome užkviesti 
.̂ •"'sti apie stalą, ką be jokio 
raginimo visi padarė. O kokiu 
tfii valgiu gi nebuvo! Viskas 
skanu, ir gėrimas gardus, tik 
valgyk ir n»icK. S<'imiiiiiikė> : 
p-l'S O. Budvidaitė, O. Ivins-
kaitė, X. Gužiutė, K. Miekaitė, 
už tai gauna nuo mušu visą 
daug *'kredito'?, mes jįj ir ki
tame išvažiavime neužmiršim. 
Jau buvo gan vėlu kada visi 
vėl į t rokus susėdę, dainuoda
mi gryžomo namolei, bet labai 
labai nuvargę! 

Vieną troką veltui suteikė 
Bridgeport Furniture Co.. o 
kitą pasisamdėm. 

Taipgi atvyko gerb. kun. 
klob. A. Briška su asistento, 
gerb. kun. J . ftaulinsku. Buvo 
ir svetis moksleivis Jonas Kli
mas. 

Dabar Vyčiu 36 kuopa ir 
Sv. Agnietės ehoras rengiast 
prie "Beaeb P a r t y ' , ant šeš
tadienio vakaro, \iepos 7 d. 
Miškuose, ant tyro oro, labai 
linksmai laiką praleidome, bet 
aš manau kad dabar dar link
smiau laiką praleisime prie e-
žero. Pamatysim, tik lai visi 
nariai važiuoja! 

Tauraario sesutė. 

Sus-me dalyvavo dvasios 
vadas gerb. kun. A. Martinkus. 
J is visados suteikia daug nau
dingą patarimu ir visuomet 
>us-muo>o dalyvauja. Di
džiuojamės ir džiaugiamės tu
rėdami dvasios vadu gerb. 
kun. Martinku. 

Par. piknikas. 
Parapijom piknikui, kurs -

vyks liepos S d. National C ro
vė, Riverskle, Tll., išrinkta vie
nuolika darbininku. 

Omega. 7 

neral Delivery (iš Adams gatvei 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

502—Andzisunas Jo. 
503—Astrausk iene Agrotai 
r.06—UernadisLs Adam 
;109—Brazauskui Juozapui 
514—Cobulski Ja lm 
518—Daukšiene Barbora 
534—(Irubllausitas Jonas 
539—Jereckcnenei Vincentai 
540 Jonikavieaitel Basi 
542—Juršėnas Jozef 
544—Kishkuna*i Mike 
546—Kuncene Domicėle 
550—LLaurskoi Ionu 
554—Macikenui Adomui 
556—Manslavice Htanislauas 
558—Maukunas K. 
559—Marcinkevičiui Stasinl 
566—PetrusaitlH Uoka^r* 
567 Pikturna YVUliam 2 ] 
568—Rasing-keni Onai . ' 
569—Ramanau.skini Antanui 
571—Rudirka Juozas 
579—Sirvin.ski John 
r»S4-^-,Swarlis Ronis 
591—Widaw.skis FrcMt 

k. Michoievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. E a l s t e d St 
Kampas 3 1 ga tve 
Phone Y arda 1119 
Viena/ue ofise au 
Dr. J. F . Van 

"Paing. 
SąžinfSkas pa

tarnavimas prie 
glmdymo.VIffoki pa 

809 W. 35111 St., Chicago 
Tel . Boulevard ©611 ir 0774 

P A D A R O M P I R K I M O IR PAR-
D A V I M O R A S T U S . 

Pasekminga i s iunč iam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes . • 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo 7 ryto, Iki 1^. nno 
6 iki 9 vai. vakare. 

20 metų prityrimo 
Akiniu pr l ta lsymo m e n e 

t 

R A K A N D A I 
R \ K A X D U R.VRGENAS 

Geriausia prog-a jaunoms poroms 
įsigyti 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Vėliausios mados rakandai, 
valgomojo kambario parlor setas mie-
glarnojo kambario, karpetai, grindim*' 
la'mpa, paveikslai, fonografas su re
kordais. Parduosiu visus ant karto 
arba po viena. Nepraleiskite Sio 
bnrgeno. 

1922 South Kedzie Avonne. 
1-mos lubos. 

•?ptn9?«qgreA OHV3TNI 

•80!|87n STI*BfOTl4 S«m 
-TfoASnofBd 8nno|*era 'f-pnunip 
•goB^n JT—feraiitap eopo TsriT?f 
-•ed x8ų 'fî aiA fim«pn,B3[s ;nc 

•m 
tis įndnj(i ąuij^-Bj 

SĮ»|n>|snw sjPuiFpnB>js 
Df3Dj;nj)| s|BuisnB)fs 

nmzfjBuina^ 

flS ^UĮ3{ni33[TS8^ 

6 I M P T 0 3 f A I PAREIf iKIA 
Akiu Ligas 

Ar Jums skauda galva T 
Ar Jūsų akys aftarojaT 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skai tant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir p lu ša n č iu s 

taškus ? 
Ar atmint i s po truputj mažėja? 
Ar akys opios šv iesai? 
Ar jaučiate kaip ir smil t is aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant r o k ų ? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave . 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant' trečio augšto virš Plat to ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

I Septintadienlais 9 r. iki 12 dienos. 
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NIEKAS NENORI MAU
DYTIS. 

PASTABA PRIEŠ PASTARĄ 

tUKtglO 

PAGERBIMAS. — DELEGA
TE IŠRINKTA Į FED. 

KONGRESĄ. 

Tovvii of Lake. — Alumnų 
susirinkimas įvyko birž. 26 d. 
Narių atsilankė noperdaugiau-Michigano (ežere,) pakras- . , % T

6. . 
* . v . TT\_ IS 1^ nes tą vakarą buvo T îivd-

e i a i s m a z a i z m o n n } . A a k a r r e - i l ) l o m ^ ^ ^ ^ ^ 
tai kas maudėsi. Nes iieper- v ė S j d a i l g u m a t e n a į da inavo . 
daug šiltas oras ir vanduo e-
žere .šaltas. Pagertame vakaras. 

Liepos 17 d. įvyks labai iš
kilmingas pagerbimo vakaras 
— vakarienė — programa ir 
šokiai, berods pagerbimui dvie 

rn . ,. . ~ . j " narių: Pr. Jurgaičio kurs 
Tomis dienorms < * ^ & # kdegifc J ^ g f c y P ^ 

atkeliauja apie 160 žydu pas p aratory Seminary, birž. 16 d. 
savo gimines. J ie visi pabėgę j i s p a d a r ė auk§tesinios moky-
iš- Bnsijoy — žinome bolševis feios ( h i g n school) keturių me
tinio rojaus. ,tų kursą į tris metus ir kole-

Town of Lake. — Mūsų Ty
la aprasydanui mok'sdo metų UŽ 
baigimo vakarą, " D r a u g o " 
145 num.. tarp kitko savo ko-
rosp. duoda pastabą, buk pub
lika buvusi baisiai "noisy" , 
suprask vakaro metu neužsi-
laikiusį ramiai. 

Čia [Tyla darvdama pastabą 
turėjo suprasti, jog ta publika 
neatėjo pasiklausyti kokios ten 
simfoiiiniros muzikos, bet tik 
susirinko pamatyti savo vai
kučių. 

Iš jų ramesnio užsilaikymo 
nematau reikalo reikalauti, vie 
na, kad reikėjo nuo 7 vai. iki 

I'AIKŠKOJIMAS: aš paiffckau Ma
rijona Tamo.šiunuit", mano brolio d u - j 
kt«\ Jinai paeina Ift raknonių parap. 
Kaimo F'ilhK.noH rrinrinunio Val i -
i I.LII.-. ./i ,'irba k;is pnt«'iii\:; pta.š;ni 
pron^AtL 

DARATA T A M O Š U N A S 
44M S<»... FMit le id Av<\ Chicaao. 

Pakirpti plaukai ir pleiakanos nėra ma
loni kombinacija. Tog nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 
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PARDAVIMUI. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas is galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

gaivos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Mu/Hes. 
K»ina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisinnrjame 

tiesiai i3 labaratorijos.' 
F. AD. RICHTER & CO. \ 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

I TK«/.Ui«'iuijos Tel. B r u n s u k k 48h 1 
| Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. 

CHIKOPRACTIC GYDYTOJAS 
B e gyduol ių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. šventad. 9-12 j 
1579 Mil\va«ikee Avenue 

K a m p . Robejr Ir North Ave. J 

k 

L 
Tel 

K, 
Tel. Lafayette 422S 

(HUMBING 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogeriaosJa 

M. YL'ftKA 
S228 West 38-th Street 

( 

1! 

N A M A I 
6AR6ANAS PAS 

JONĄ KLIMĄ 
Medinis munas r,x3 kambarių ant 

cemento statytas netoly l ietuviškos 
batfnyrios labai i r a / i o j e virtoje tik Į 
už $7,800.00. 

Kampinis lotas su dvi^m mediniais j S 
biznhivais namais po 4x4 ir 5x5 kam- ' zz: 
barius geras Shtučiul ir barberniai z— 
parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 EE 
mortgage. 

|lllllllliailllllllllilSlilllli|||fSllllllllllllfflllllllllllllffllllllillllll[«lll!!llillii^ 

(Jeigu Manot įvesti į Savo Namus Apsišildimal 
it Tai Greit kol Mušu Stakas Yra Pilnas! 

Du mediniu namu ant vieno loto, CH 
1 l V a i . i š d ė t i . ( K a m d a r y t i I P ^ a k i n i a m e esti saliuno biznis ir na- S 5 

L . . . V *į į mai tik $8,800.00. = 
t O K i ą l l ^ U p r O g T a m ą T K e l t . ) Medinis vieno pagyvenimo namas ^ 
A n t r a , k a d p r o ^ r a m o . - ' dalvk;* 1 - i kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 

. . . . y . « i cementuotu garadžlumi parsiduoda la 
I i a i Vie ik l bllVO t r u m p u č i a i , bal pigiai Ir labai lengvomis salygo-
kiti ilgueiai. mls-

-r* -i - l +* " 1 Didelis bargenas, medinis ant dvie-
I t e i K i a p a s a k y t i , ,]Og t O k S l j ų p a g y v e n i m i j namas 4x5 kambarių, 

p u h l i k ' O S U ž s i l a i k y m a s e s t i k a s - elektra, vanos, gražus garadžius Stik-
k . TT liniais pfrčiais netoli nuo Western 
met. J e i praeity buvo " g e r a s ' Buivd. tiktai UŽ $5.500.00. 

Medinis ant dviejų lubų namas e-
leotrika ir vana ant pirmų lubų po ' ~ 

(suprask, užsilaikymas) tai tu 
ri būti ir šįmet "geras*". (Mu-
sij tėvams ir jų tėvų tėvams 
buvo gera, kodėl ne mums T 
Red.). 

Publikos šalininkė. 

ATKELIAUJA DAUG 
ŽYDŲ. 

A, f A. 
JUOZAS GAUČAS. 

mirė penktadieny, birž. 29 d. 
8 vai. vak., 3 5 ' m . amžiaus. Pa
ėjo iš šaul iu Apskričio, Tryš
kių parapijos, Balsių kaimo. 
Lietuvoj palikto brolį ir seserį; 
Amer ikoj — žmona Apoloniją, 
brolf, seserf, Ir kitas g iminės . 

Lavonas pašarvotas po n u m . 
1437 So. 49-th Ave., Cieero, m . 

Laidotuvės {vyks antradieny, 
l iepos 3 d. 9 vai. ryte, iš šv . 
Antano bažnyčios J Sv. Kazimie
ro kapines. 

ž m o n a ir giminės. 

7x7 kalmbarius ant stulpu $5,000.00. 
Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra

žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša 
$95.00 i mėnesi netoly 55-th St. $12, . 
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
fc i mentu 6x6 kambarių su visais moder-

fniškais Įtaisymais $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda bučernos biznis su na
mu ar be namo lietuvių "apgyveHtoj 
vietoje su namu ar be n a m o biznis 
$3,700.00. 

Tarsiduoda bucernė netoly street 
kario Unijos lietuvių apgyventoje vie
toje labai pigiai. 

Reikalauju namo apie vienuolyną 
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 
mokėti apie $15,000.00. 

Reikalauja namo Brighton Parke 
medino 5x5 kambariu apie $7,500.00. 

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
po 5x5 kambarius prie pat l ietuviš
kas bažnyčios. Electra, vanos naujai 
išvarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS 

4414 So. California Ave. 

ChicfcgP, IU. 

Mes tikime turėti truku* 
mŲ šj rudenį del namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. 

• 

Mes taipgi turime visą 
prirengimą del pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam* Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime materi-
joią bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje. 
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Levy & C°mpany 
Kampas 22-ros ir State Str. 

TeL Calumet igo? 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI / 
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