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LIETUVOS PREZIDENTAS 

Francija Susikirtimas 
FRANCIJA PLANUOJA OKUPUOTI BERLYNį 

LONDONAS, liepos 7. —-Prancūzai gali ant? Berlyno 
Pramatomas Anglijos su smogti kilus Vokietijoje 

• &> 
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Francija susikirtimas. streikui. Gali paimti Berlyną, 
Anglija pažymi Francija!.• i norėdami sugriauti conti-ali-

Al. Stulginskis, Lietuvos res
publikos Prezidentas. 

OPOZICIJA BAŽNYČIAI 
PAEINA Iš IGNORAN-

TIJOS. 
David GoldsteJp pažymi, kad 

didelis skaičiur Amerikos 
žmonių priešgin'auja Ka
talikų Bažnyčiai tik todėl, 
kad- jiemf yra svetimas 
Katalikų tikėjimas, nežino 
Katalikų Bažnyčios moks-
V. 
\\ ASHTNGTON, liepos 7. 

David Goldstein, žinomas 
kataliku lektorius, kurs čia 
atvirianie oro turėjo kelete 
paskaitų, pažymėjo, kati <lau-
gybė Amerikos žmonių stovi 
opozicijoje Katalikų Bažny
čiai ne de] to, kad jie Baž-
nyėios neapkęstų, bet 
dėlto, kad tie žmonės yra ig-
norantai. Tai yra, jie nesup
ranta katalikų tikėjimo ir jo 
praktikos. Kad jie tai visa 
suprastų, tuomet išnyktų viso 
kia Bažnyčiai opozicija. 

t 

Žmonės religiniai. 
Anot Goldsteino, žmonių 

minios mano, kad Katalikų 
Bažnyčia Amerikoje yra dide 
V* politinė mašina, kad katali
kų kunigai yra kažkoki politi
niai vadai. Daugelis žmonių, 
klausiami apie Katalikų Baž
nyčią, taip ir atsako. 

"Amerikos žmonfės, imant 
aplamai," sako Goldstein, 
"nėra ateistai. Ji( 

Paduokite savo galutiną pozi
ciją Vokietijos klausimu. Ki-
taipgi mes veiksime nepri
klausomai. 

Francija atsako: Anglija 
negali veikti nepriklausomai. 
Nes mes pasirengę užimti 
Berlyną, sugriauti Vokietijos 
valdžią, kad Anglijai nebūtų 
s i kuo vešli atskirias dery
bas. 

Vietos politikai tvirtina. 
kad Anglijos su Franci ja 
draugingumas baigiasi. 

Anglija nori aiškaus iŠ Pa
ryžiaus raštu atsakymo apie 
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nę Vokietijos valdžią, arba ne 
noi ėdami leisti anglams atski
ria S vesti derybų su vokiečių 
cvriausvbe. 

Prancūzų imperialistiniai 
laikraščiai rašo, kad Anglija 
iM urėtu, atsimesti nuo Fran
ci jos Ruhro okupuotė^ reika
le Sako, anglai turėti} dar-

j buo'is išvien su franc nzais. 
Nes traneuzai niekad nepasi
duos Vokietijos atkaklybei ir 
nepasitrauki iš karta užimtos 
pozicijos. 

Berlyną užimti jau suda
ryti planai. Tik šiandie jie 

galutiną Francijos nusistaty- apdailinami. Tam tikslui tu
ma okupuotės įr kontribuci- i rės but pavartota francuzų 
,\>s klausimuose. i ir belgų kariuomenė. 

i irt Francija nesiunčia no- Tie planai bus vykinami, 
tos. Tik per savo ambasado- kaip tik įvyks aiškių nešusi-
rnj čia paduoda sausi: argu-! pratimų su Anglija, kaip tik 
menių. Tas Anglijos n-»paien ; Ai'glija nuspręs atsimesti 
kiną. 

IV Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugijos Seimo atstovės. Seimas įvyko birželio 17 d., Chicago, 
111., Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne. Dalyvavo 72 atstovės. 

Turkų neteisėtas elgimasis. , NEVEDĖLIAI MOKĖS I C H I C A G O J E . 

PARYŽIUS, liepos 7. — 
Okupuoti Vokietijoj sostine 

nuo Francijos ir atskiriai ve
sti (tefyhes su Vokietija. 

Kai-kurie franeuzai pažy
mi, kad didelė klaida atlikta. 

Berlyną čionai propaganda kuomet Berlynas nepaimtas 
".s iabiaus plinta ir tas \ei- j tuojaus padarius paliaubas su 
kimas kristalizuojasi. Vokietija 1918 metais. Dėlto 

Tai Berlyno okupuotai pa- ' šiandie reikia tą klaidą atitai 
duoda įvairiu priežasčių.'svti. 

Tos turkų į amerikoniškus 
laivus vaitos yra neteisėtos, 
kuomet Konstantinopolis yra 
santarvės okupuotas ir randa 
si santarvės žinyboje. Dėlto, 
S. V. laivai taipat neturėtų 
but liečiami, kaip neliečiami 
santarvės laivai. 

čionai įvyko turkų valdžiai 
nemalonus atsitikimas. Kuo
met turkų valdžia darbuojasi, 
kad santarvės kareiviai kuo-
veikiaus apleistų Konstantino 
polį, tai apie 300 vietos pir
klių, krikščionių ir turku, An
glijos komisionieriui įdavV> 
prašymą, idant santarvė nea
pleistų Konstantinopolio, kaip 
ilgai nebus aiškiai nusviesta 
situacija, kol nebus pasirašy-
ta taika. 

Tokiu pasielgimu pirkliai 
turkų valdžią įžeidė. Vietos ( 

turkį laikraščiai tą prašymą 
vadina išdavikų prašymu. Bei 
kalauja pasirašusius turkus 
suimti ir bausti. 

MOKESČIUS. 

RFVELIS, Estonija, liep. 
7. — Kstonijos soiman paduo 
tas įstatymui projektas, kad 
visi nevedę vyrai, tarpe 25 ir 

j 60 metų amžiaus mokėtų mo
kesčius. Pradėjus 4*5 metais 
mokesčiai laipsniškai biisią 
didinami. Nežinia, ar seimas 
praves tą ypatingą sumany
mą. 

MOKJNYS LAKŪNAS 
ŽUVO. 

Liepos 4 d. jis be jokio rei-
kai o šovė iš revolverio ir nu
žudė Ricbard de Ruitter, kuo 
met šis protestavo prieš gam-
blerius, kurie iš jo išsuko £-
pi e 30 dol. £ 

Taigi, vieton veikti priej* 
gamblerius, operuojančius C'hi 

KARIUOMENĖS VADAS 

KRATOS S. VALSTYBIŲ 
LAIVUOSE KONSTAN-^ 

TINOPOLY. 

turi auko
tą pagarbą religijai ir jie vi
suomet ateitų tikrojon Bažny 
čion, jei jie Bažnyčią pažin-
tn. 

"Dėlto žmones reikia supa
žindinti, su Katalikų Bažny
čia, su pagrindiniu Katalikų 
mokslu ir prakt ika." 

Socializmo priešas. 
J*. Goldstein yra vienas 

tų, kurs rimtomis kalbomis ir 
faktais stipriai atlaiko socia
listų atakas, atkreiptas prieš 
Bažnyčią. J i s tvirtina, kad so 
cialistai pirm karo skaitėsr 
aukštai organizuotas kūnas, 
karo laiku tečiaus tas kūnas 
s'tbįrėjo ir šiandie jų organi
zacija nyksta. Dauguma so-
oialistu tad pradeda skelbtis 
patriotais, kad visai nepram
u š progreso bangose. 

kų patvarkymams. Net turi 
Įmokėti ir taksas, kokias moka 
I turkai. 

/Tuo tarpu an,glų, francuzų 
ir italų firmos yra paliuosuo-

itos nuo tu taksų. ' 
TURKAI SKELBIA VAR- * * * * < * * * * 

Standard Oil ir American 
ŽYMU0. SVETIMŠALIAMS. Tobacco bendrovės moka au

kštas taksas. Ypač iš Stan-
Tuo būdu nori jų atsikratyti dard Oil bendrovės turkų val

džia gerai pelnija. KONSTANTTNOP., liep. 7. Siu bendrovių viršininkai 
— Čionai svetimšaliams gy-į tomis dienomis paskelbė, kad 
venimas kaskartas darosi vis 
nepakenčiamesnis. Dėlto, kad 
Angoros valdžia skelbia jiems 
įvairiausius suvaržymus. Ma-
tyt, tuo būdu turkai nori vi
sai atsikratyti svetimšalius, 
nori, kad jie apleistų Turki
j a 

Vienas iš pastarųjų varžy
mų, tai suspendavimas tele-

Ai fonais patarnavimo penktadie 
niais, turkų šventėmis. 

^ v 

Ka* ka? turi privilegijų. 
Nuo įvairių turkų valdžios 

uždėtų varžymų daugiausia 
kenčia amerikonai, neutralių 
ir mažųjų šalių valdiniai. 

Anglai, franeuzai ir italai, 
kurių valdžios užlaiko čia sa
vo kariuomenes, yra liuosi 
nuo visų Angoros valdžios pa 
rėdymų. Kuomet S. Valsty
bių vyriausybe dar nepripa-

Chicagoj ,ir apylinkėse nuo žinusį kapitulacijų panaikini-
automobilių šįmet žuvo 325. mo, tai amerikoniškos firmos 
ašmenys. čia turi pasiduoti visiems tur 
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penktadieniais jų ofisai bus 
uždaryti. 

Kratos laivuose. 
Turkijoje sunkieji laikai 

palietk'1 ypač amerikoniškus 
misionierius. Angoros valdžia 
juos visai suvaržė. Uždraudė 
jiems gyventi ir veikti Turki-
•joje, kaip ilgai neįvyks taika. 

Dėlto, visi misionieriai šian 
die sukeliavę Konstantinopo
liu. Laukia, kad kuoveikiaus 
įvyktų taika. Gal tuomet butų 
jiems leista tgryžti į savo mi
sijas. 

(Turkų autoritetai čionaį di
džiuojasi, kad jie gali veikti 
viską su amerikonais, kas tik 
jiems patinka. Pastaromis die 
nomds pradi>jo kratas daryti 
amerikoniškuose laivuose ir 
Y. M. C. A. biuruose. Sako
si, norį jie patirti, ar kartais 
amerikonai neparduoda bent 
kokių daiktų civiliams gyven
tojams* 

NEVYKSTA JAPONV-BOL-
ŠEVIKV DERYBOS. 

• 

TOKY,0, liepos 7. — Japo
nų su Rusijos bolševikais de
rybos gali baigtis be jokių pa
sekmių. Japonų spauda pa
žymi, kad bolševikų atstovas 
Joffe pasirodo didžiai atkak-
lus ir arogantas. 

4 MĖNESIUB LAIKYTAS 
KALĖJIME. 

MIRĖ KARO LAIVYNO 
VIRŠININKAS. 

Gen. Žukauskas, Lietuvos 
respublikom kariuomenės 

Tyriausias vadas. 

SUIMTAS RUSŲ GENER0-

PARYŽIUS, liepos 7. — 
Ilgtfs metus buvęs Francijos 
karo laivvno viršininkas, vi-
ce-admirolas Ferdinand Jean, 

VLADIVOSTOKAS, 1. 7. 
— Bolševikai Siberijoje išnai 
kino paskutinę savo vidujinių 
priešų poziciją. Suimtas gen. 
Popeliajev su šimtu kareivių. 
Tai įvyko be kraujo pralieji
mo. Visi tie nelaisviai atga
benti Vladivostokan. 

Gen. Popeliajev su savo 

Užvakar pavakarėj moki
nys lakūnas Cbarles J . Ar-
nold žuvo, gi lakūnas H a r r y j r a ? o s apylinkėse, tvarkos sar 
Ricbard smarkiai sužeistas, j g a į } A l ( \ 0 nekaltus žmones. 
kuomet ties 64 gat. ir Kolin 
ave. aeroplanas užsiliepsnojo 
i?00 pėdų aukštumoje ir krito 
žemėn. Kalbama, kad liepsnos 
turėjusios kilti nuo suolektri-
zuotų vielų palietimo. 

Arnold mokinosi skraidyti. 
Pirm poros mJėnesių jis buvo 
nusipirkęs aeroplaną. Skrin-
dant jis buvo prisirišęs, tad 
negavo progos pasiliuosuoti 
ir sudegė. 
/ Lakūnas Ricbard, kurs da-

v'1 jam instrukcijų, buvo liuo 
sas aeroplano lizde. Tad jis 
dar turrjo pajėgų išsiristi iŠ 
atsidanžusio į žemę aeropla
no. Paimtas ligoninėn. 

Harlan Brown, gyvenąs ne 
toli atsitikimo vietos, . matė 
krintantį aeroplaną ir nubė
go pagelbon. Tečiaus p&gelba 
nebuvo galima. Nebuvo gali
ma prie liepsnojančio aerop
lano prisiartinti. Brown gir
dėjo šaukiant Arnoldą; "Del 
X>ievo meilės, gelbėkite." Bet 
jo šauksmas buvo veltus. 

Arnold buvo 25 metų. J is 
buvo mechanikų užveizda 
Mihvaukee Ave. Motors Sa
les Co., 2504. 
Mihvaukee ave. 

Kriminalio teismo teisėjas 
David didžiai supurtytas jam 
patyrus, kad vienas negras r 

kaltinamas plėšime, apskr į 
ties kalėjime be teismo žinios 
buvo laikomas net keturiuš 
mėnesius. 

-

Tai negirdėtas daiktas, sa
kė teisėjas, kad tokia betvar
kė čia butų. 

GALI PRITRUKTI MAISTO. 
' 

LONDONAS, liepos 7. - f ' 
Del einančio vietos dokuose.' 
streiko čionai gali pritrukti . 
maisto. 

= * 
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KONSTABELIf AREŠTUO
TAS. 

Jacąues de Bon vakar čia m i - i b l l r m i ] ^ a s laikas veikč prieš 
bolševikus Oclioekos juros a-
pylinkėse.. 

re. 
'.L •-!.; 

PLIENAS BUS BRANGES
NIS, SAKO GARY, 

CHICAGO. — Šiandie iš-h 
dalies apsiniaukę; pramato-*; 
mi lokaliai griausmai; maža 
atmaina temperatūroje. : 

KURSAS. 

Justice Parko konstabelis 
James Kalvorcek areštuotas. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4 N . 61 
Francijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mark. .0007 
Lenkijos 100 mark. .0007 

NFAV YORK, liepos 7. — 
Viešosios opinijos spaudžia
mas, United States Steel Cor 
poration galva, Elbert II. 
Gary, skelbia, 'kad trumpoj 
ateity plieno dirbtuvėse bus 
panaikintas dvylikos valandų 
darbas dienoje visiems darbi 
ninkams. 

Tečiaus už tai atsakys vi
suomenės kišenius. Bus pab
rangintas plienas. 

Anot Gary, darbo valandas 
pakeisti dirbtuvėms trųksta 
apie 600,000 darbininkų. įtuo 
met tas skaičius darbininkų 
bus surekrutuotai, tuomet į-
vyks atmaina. 
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amen 
šiandie 

Euroj>on 
Azijon ir atgal. Tais garlai-
viais žynius skaičius ir ame
rikonų keliauja. 
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DRAUGĄ 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau-

NENORI BUT CARU. 
'Draugas" siunčia pinigus litais, doleriais, 

perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
kad tuo budi, jis visai .Seh.a J | m Ą SQ Q A m Y A y £ > C H , C A G 0 , ^ . . 
xs politikos. Nenori nut J^u- 4«% *** 
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UJTUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"įDRAUGAS" 
%Į#d1tr% itakynu nadeldienlne* 

Metami . , . . , . _ * » , . . • WW 
POMI Metų 18.00 

Ui prtauuratft mokii iAkalno. Lai
kai įkaitos! aso užrašymo dienoa, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą viaada reikia prisiųs
ti ir aenaa adreaaa- Pinigai geriaa-
tu tinsti išperkant kratoje ar •»-
prete ' Money Order" arba įde
dant pinigu* i registruota laiak*. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2834 South Oakley Aveuna 

Ohicago, Illinois 
Tel. Roosevelt 7791 

Tokia didelė dovana dauge
lį paragins sudaryti taikai pla
nus. Bet tik tie planai galės 
but atatinkami, jei jie bus pa
gaminti krikščioniškoj dvasioj, 
jei bus paremti krikščionybės 
pagrindais. 

BRANGI VALDŽIA 
' 

100,000 DOL. DOVANŲ. 

Liepos 1 d. Dėdė Šamas pra
siėjo naujus finansinius metus. 
Per sekančius dvyliką mėnesių 
šalies valdymui reikės išleisti 
kiek daugiau trijų bRionų dol. 

Tokių suma paskyrė praei
tas Kongresas. Ton sumon į-
eina išlaidos išlaikyti armijai, 
karo laivynui, išmokėti nuo-
šimeiams už skolas ir vesti vi-

Bdward W. Bok iš Phila-
delphijos, buvęs žurnalo "La-
dies Home Jou rna l " leidėjas 
ir redaktorius, paskelbė 100,-
000 dol. dovanų tam žmogui 
(žinoma, amerikonui), kurs 
pagamintų geriausių ir prak-
tingiausių planų Suv. Valsty
bėms kooperuoti su kitomis 
tautomis taip, idant užtikrinti 
pasauliui taikų. 

Ta dovana, sako, bus išmo
kėta dviem atvejais. 50.000 
dol. bus išmokėta padavus 
plano projektą. Kita dovanos 
dalis — kuomet planas bus 
vykdomas, pasirodys pasek
mingas ir bus atsiektas geis
tinas tikslas. 

Šiandie pasaulio ramybę la
biausia drumsčia Frmncijos 
militarizmas ir imperializmas. 
Šventasis Tėvas Pius XI laiš
ku Kardinolui — sekretoriui 
nurodė, kaip atsiekti taiką ir 
ramybę. Nurodė, kad Franeija 
evakuotų visus okupuotus Vo
kietijos plotus, gi karo kon-

SVBTIMŠALIŲ REGISTRA
VIMAS. 

Tai Suv. Valstybių Darbo 
sekretoriaus Davis projektas. 
Nors Davis pats yra kitur gi
męs, teeiaus pas jį daugiaus 
šovinizmo, negu pas kaikų-
riuos čiagimius. 

Už svetimšalių registravimo 
projektų . sekretorių Davisų 
skaudžiai pliekia Cbicagos 
laikraštis "Tr ibūne" . Šis lai
kraštis pripažįsta, kad svetim
šalių tarpe yra nemaža su ne
sveikomis pažiūromis. Bet Dą-
viso projektuojamas vaistas 
gali svetimšalius daf labiaus 
susirgdinti. 

Anot "Tr ibūne" , Davis nori 
sų kitokį ' 'businessų' ištisus ^ ^ „ ^ 1 dar vienų įstatymą 
metus. Kiekvienai per metus t i e y i o g a u t okrat inėj dvasioj. 
dienai išpuola išleisti apie pus-
devinto miliono dol. 

Prezidento globoje biudžeto 
biuras keliais mėnesiais anks-
čiaus nuodugniai apskaitė, 
kaip ir kam kiekvienas doleris 
turi but sunaudotas. Prisilai
kant tos nustatytos išlaidų 
tvarkos nebus deficito. 

Pinigyno departamentas nau 
jus finansinius metus pradėjo 
MI 300 milionų perviršio. 

Daugiaus trijų bilionų dol. 
per metus suvartoti išlaidoms, 
tai nemenkas daiktas. Dėlto, 
kad tų pinigų niekur negalima 
pasemti, tik surinkti nuo žmo
nių įvairios rūšies mokestimis. 
Toksai sukolektavimas nepi
giai atsieina. 

Metinės pajamos toms milži
niškoms išlaidoms bus surink
tos daugiausia vidujinėmis 
mokestimis, nes suvirs 72 nuo
šimčiu. Kuone 13 nuoš. bus 
surinkta muitais. Iii apie 15 
likusiu nuoš. bus surinkta iš 

tribucijų iš Vokietijos Pranei- kitokių įvairiu versmių. 
jai prigulinčių nustatytų ne j Buvęs karas pa/Įaugino S. 
patys franeuzai, bet visai neu
traliai teisėjai. Taipat n\irod *•£ ytJJįrm karo per metus turėta 
kad Vokietija nustatytų sumų 
pilnai atmokėtu. 

Tų Papos pilnų teisybės lai
škų Franeija paskaitė sau į-
žeidimu. Pasirodo, kad šian
dieninė Francijos vaklžia bijo 
susidurti su teisvb^. 

Jei taip, tai yra dar kita 
priemonė sugriauti Francijos 
betunkantį militarizmą. Ta 
priemonė priguli išimtinai nuo 
Dėdės Šamo. Šis turėtų grie
žtai pareikalauti Francijos: 
arba sumažinti savo skaitlin
gų armijų ligi minimum, ar
ba atmokėti Amerikai skolas. 

Tuomet ar šiaip ar kitaip 
Franeija elgtųsi, visvien turė
tų sugriauti savo milžiniškų 
militaristinę mašinų. Sugriu
vus tai mašinai, Europai ir vi
sam pasauliui tuojaus paleng
vėtų. 

Valstybių valdžiai išlaidas. 

langiaus vieno biliono dol. iš 
laidų. Karo laiku įvairus de
partamentai begalo padaugino 
tarnautojų skaičių. Šiandie gi 
nors tarnautojų skaičius su
mažintas, bet dar toli ligi nor
mai io skaičiaus. 

Žinoma, negryž prieškariniai 
laikai. Karas iškėlė naujų rei
kalų. Išlaidos bus didelės. 
Bet laikui bėgant visgi nebus 
tokios aukštos, kai šiandie. 

Geras mokslas yra geriau-
as kraitis. — A. Maclarcn. 

Tus įstatymas nįeko naudin 
ga neatliks. Bet užtaigi paga
mins naujų vietų naujiems 
biurokratų būriams. Biurokra
tizmas jau šiandie varžo pi
liečių laisvę. Paskui gi turės 
but blogiau. 

Jei jau ponui Davisui taip 
labai reikalinga registracija 
svetimšalių, sako "Tr ibūne" , 
tai delkogi nereikėtų regis
truoti ir pačių amerikonų I 
Juk ir šių tarpe yra daugyba 
tokių, kurie turi blogesnes 
j a /Juras apie nuisų uiarokra-

mą. 
Jo taktika — scjra bedievių 

taktika. Pirmiausiai pradeda 
šmeižti kunigas, ypatingai 
veiklesnius. Jie žino, kad pul
dami mūsų vadus ir mažinda
mi jų autoritetų nesusipratu
siu, žmonių akyse, jie sugebės 
į savo bedieviška tinklų juos 
pasigauti. 
Bet man malonu spaudoje pa 

žymėti, kad katalikai vis dau
giau susipranta ir permato 
kiek skrįąudos padare mums 
Amerikos lietuviams priešti-
kybinė spauda. 

Mūsų broliai mažai mokslo 
turintieji pakliuvę į bedieviš
kos spaudos įtekmę nustojo 
tikėjimo, supuvo doriniai, pra
sižudo tautiniai, suardę savo 
gražų šeimynos gyvenimų. 
Stačiai galima pdsakyti, kad 
iš padoraus tėvynainio jie vir
to Trockio ar Lenino vergai, 
pilni neapykantos ir susikrim
timo. 

Tad mes rimtesnieji Ame
rikos lietuviai matydami kas 
mumis žudo doriniai, kas gė
dų, daro visai mūsų t., privalo 
me pasisaugoti nuodingų raš
tų. Mes katalikai skaitykim 
rimtus katalikiškus laikraš
čius kurie mumis šviečia ir 
dorina. 

Gi Chicagos "Telegramo' 

SULIETUVINO PĄ 
VĄJfcPC. 

tinę valdžių. Tuo būdu butų prašyčiau liautis lankyti mano 
galima lengviau išgaudyti vi
sus neištikimuosius. 

"Tr ibūne ' ! vietoj svetimša
lių registravimo pataria įves
ti pasus (pasportus), taip kad 
žmogui be paso butų uždraus
ta iš vieno miesto kel/auti ki
tan, iš vienos gatvės pereiti 
kiton ir tt. 

Nežiūrint to, sekretorius 
Davis rimtai galvoja apie sve
timšalių registravimų. Susirin
kus Kongresui jis (uo reikalu 
žada pasidarbuoti. 

Australijos anglis turi api 
3 n uos. vandens. 

Dhio vals. ūkininkai negali 
gauti darbininkų, tai dabar 
jų pačios ir dukterys eina į 
laukus ir dirba vyrų darbus. 

SKAITYTOJI) U U U 
Viešas atsiliepimas. 

# 

• Gerbiamoji " D r a u g o " Re
dakcija, malonėsite patalpinti 
šį atsiliepimų į dienraštį 
" Draugų ". 

Jūsų mieste (Chicago) pasi
rodė naujas laikraštis "Telc-' 
gramas". Kažin kur jis pasi
gavo mano pavardę, adresų 
ir drįsta įžengti į mano pas
togę. Pirmieji numeriai buvo 
gan rimti, bet jo pasivadini-
mas "bepar tyviu" laikraščiu, 
liepi' spėti koks bus jo "be-
partivumas". Neapsirikau. Po 
kelių rimtų numerių tuoj pa-
rod-j- laisvamanvbės ir bedie-
vybės dantis, paliejo neapykan 
tos tulžį prieš katalikų tikėji-jtų. 

namus. Juk "Telegramas" gį-
giesi kaip didžiausias niekšas. 
Atvyksti į kataliko šeimynų ir 
prieš tikybiųės neapykantos 
nuodus prunkšti ant mano ti
kybinių įsitikinimų. 

M. Abračinskas. 
Montello, Mass. 

Red. prierašas. — Mums ma 
lonu užregistruoti nebepirmų 
susipratusių lietuvių atsiliepi
mų del "Telegramų". Pirmuo
se savo numeriuose "Telegr" . 
veidmainingai slėpė savo be
dieviškąjį veidų. O gal ir dėl
to nebuvo aiškiai prieštikybi-
nis, nes įsisteigė biznio reika
lams. Šiandien, kiek mums y-j teks pakalbėti. Audros Banga, 

Telegramas" 

Lietuvai laisvę atgavus ir 
šioj šaly gyvenančių lietuvių 
širdyje apsireiškė sveiko pa
triotizmo kibirkštis. Pradėjo 
skirtis nuo lenkiškų parapi
jų* organązacį j u. ir dauguma 
apkapojo savo sulenkintas pa
vardes. Iš Minkevicz, Marcin-
kęvicz, Mųleyiez, Šcesnųleyicz 
tąpp: Minkus, Martinkus, Mo
lis, Česnulis ir t. t. 

•Smagus tai apsireiškimas. 
Mūsų bočiams gudiškos pavar
džių galūnės tapo prikergtos 
tuo laiku kada jie laisvę pra
radę nešė svetimų jungų. Bet 
šiandien, Tėvynei į laisvės erų 
įžengtus, turime atminti kuo
mi esame ir, iš visų atžvilgių, 
gryžti į tikrąjį kelių. Tų naš
tų kurių mūsų protėviams ne
laisvėj ir sunkiose gyvenimo 
aplinkybėse esant svetimi už
dėjo, turime stumti į šalį. 

Dauguma lietuvių taip ir 
padarė. Viskų kąs svetima ir 
nereikalinga paleidp į vėjus. 

Vienas iš tų, apie kurį lai
kau sau už priedermę pirmin-
ti, tai klierikas Pranas Anta
nas Gelumbis. 

Keturi metai atgal kada 
pirmų sykį turėjau laimės 
Pranų pažinti, jo pavardė bu
vo labai keista —i Galumbus 
ki. 

Sykiu mokykloj dsant labai 
tankiai girdėdavau tų keistų 
žodį bet nekuomet nemaniau 
kad tai butų lietuyio pavardė. 
Vos po ilgo laiko sužinojau 
kad Pranas yra lietuvis. Da
bar, kaip laiške rašo, Birželio 
18-tų dienų 1923, imdamas S. 
Valst. antrus pilietybes pope-
rius, Wilmington, Del. "dis-
triet courte", pakeitė savo pa
vardę į P. A. Gelumbis. 

Draugas P. A. Gelumbis y-
ra rimtas ir gabus moksleivis. 
J is dar mokykloj būdamas 
rengia Tėvynei gražių dova-

Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 
"OLD-TIMERIAI" IR 

NORTHSAIDIKČIAI 
VY6ĮŲ IŠVAŽIAVIME. 

Kaip ten buvo ir kaip atrodė. 

Virto tikrenybe. 

Kas išėjo iš kalbos dviem 
"old-timeriamsM vienoje lietu
vių valgykloj, liepos 4 d. pri
ėjo prįe tikrenybės. Kokia 
dvasia sumanyta, tokia ir įvy
kinta. "Old-timeriai", vyrai 
rimto užsiėmimo ir amžiaus, 
liepos 4 d. pa rodi jog jie yra 
"full of fun" ir dar turi ne 

Ir manadiieriai nesirustino. 

tfprtiisidiečių manadžieri us. 
p. lieku*, ūgio nedidelio, bet. 
didelės dvasios žmogus. Ir re i 
kalni prisiėjus jis netįk moka. 
gali užsirūstinti? beį tada ii 
"look ou t" . £e l i ir didelio u 
gio vyrai ueperrėks ir neper-
golės jo. Tai paprasta y pa ly
tie pas ująio ūgio, didelės, 
karštos dvasios žmogų. 

"QW-timerįų" manadžieriu 
mį buvo f r . Zdankus. Kaipo 
laikraščio redakcijos narys, 
jam nepriprasta karščįotis. 
Prie tokio darbo visad tu ii 

* 

mažai miklumo. Taipgi jie pa- j laikytis rimtumo. O prie žai-
sirodė "game spor ts" kibti į dimo mažai i r progos 
stipriausių L. Vyčių Lygos 
tymų ir su šypsena nukentėti 
supliek i mų. 

Pasirodė "good spor t s ' \ 

Northsįdįečiai Vyčiai yra 
netik miklus žaidėjai, bet ir 
"good sports". Jie gaji pri
sispausti save žaidime ir išlai
kyti ir rimtumų ir draugišku
mų. Prieš žaidimų, per žaidi
mų ir po žaidimo "old-time-
r i a i " ir northsidiečiai Vyčiai 
labai draugiškai atsinešė vieni 
į kitus. Draugais buvo, drau
gais ir paliko. "Old-timeriai" 
pasirodė čionai 'good-miKers*. 

ŽiurJtojai, nors kai-kurie ir 
labai karštai " r u t i n o " už savo 
pusę, bet ir Čia rodos irgi 
draugiškumo dvasia vyravo. 

Manadžieriai abiejų tymų 
nė kartų į vienas kitų rūsčiai 
nepažvelgė, kas yra retenybė. 
Jei kalba vienas į antrų, tai 

IKI apie kurių, laikui atėjus,}kuone kiekvienų kartų su šyp
sena. „ 

ra žinoma, 
pereina į laisvamanių san-
lariečių rankas. Jų ragai tuoj 

ir pasirodė. Kuomet visi lietu
viai katalikai bųs tiek susi
pratę ir brangins savo įsitiki
nimus kaip M. Abračinskas, 
tokiems šlamštams kaip "Te
legramas" ir kitiems nebus 
vietos lietuvio, kataliko na
muose. Dirbkime, ^fes bręsta
me ir stiprėjame, drųsiai šluo-
kime iš savo namų visokias 
šiukšles. 

JAUNIME! 

Lauk atyažiuojanėio pirminin
ko. 

Giedrininkų pirmininkas, 
studentas Petras Daužvardis 
reikalais dešimtukų vajaus 
(moksleivių lieterijos) per lie
pos mėnesį lankysis žymesnė
se lietuvių kolonijose ir kal
bės jaunuomenės susirinki
muose. 

Giedri n inkai ir vyčiai, su-

buta, išskyrus viena 
kitų dalykėlį. Tik jis apgaili, 
kad negalėjo įeiti į žaidimą, 
nes darbas, kurio buvo nema
žai, nors ir atrodė jo ne kažin 
kiek, sulaikė jį nuo to. 

"Oid-timerių" daug. 

Tokiam sumanymui kilus, iš-
pradžių manyta, kad sunku 
bus surinkti pakaktinai "*old-
timerių". Bet pankui pasirodė, 
kad jų yra daugiau negu rei
kia. I r žaidimo vietoje, išva
žiavime, atsirado jų ir dar dau 
giau. Net keletas anksčiau 
skelbtų "old-timerių": Dr. S. 
Brenza, kun. Ig. Albavičius, J. 
Eudeikis ir Pr. Zdankus liko 
nežaidę. * 

Žaidimas. 

/ 

Liepos 4, d- Beverly kalne
liuose, Vyčių Chic. Aps. išva
žiavime, atėjus 12:15 vai. dar 
ne visi "old-t imeriai" buvo 
suvažiavę. Palaukta kiek, tru
putį papraktikuota, ir pradė
ta žaidimas prieš pirmų vai. 

Išpradžių ėmėsi tampriai. 
Tik kdintame inninge, north-
saidiečiai kaip ten pasigavo 
upo, tik muša svaidinį ir bė
ga, mūšų svaidinį ir bėga ir 

rengkite jam prakalbas pagųl 
San Francisco, OaL Molde- skelbiamojo maršruto ir visi 

rių unijos narių skaičjusi padi- į tas prakalbas lankykitis. At-
d\jo 500 nuo pradžios šių me-1 siveskite ir tėvelius, ir kitus 

savo prietelius. Susižinokite" 
- - • • ' " • " • J I - ' ' - . 

jvisųpiriua su savo gerb. kun. 
'klebonais ir susitarkite, kada 
ir kur prakalbas surengti. 

P. Dauivardžio maršrutas. 
Liepos 5 d. S. Eoston, Mass. 
Liepos 7 d. Amsterdam, N. |tuo pačiu įsibėgimu padarė a-

pie tuzinų punktų. Žaidė tik 
7 innipgus. Korthsaidiečiai pa
darė 19 punktų, 'old-timeriai' 
tik 1. 

Sąstatas. 

Northsaidiečių Vyčių sųsta-
latas buvo šitoks: Stanevičiui 
p ir 3b, Drazdauskas lf, But
kus c, Daugardas 3b ir p, 
Daugėla 2b, Kaminskas lb, A-

(Tųsa 3-me puslpy.) 
te • < 

Liepos 8 d. Rochester, N. Y. 
Liepos 10 d. Detroit, Mieli. 
Liepos 12 d. Grųnd B&pids, 

Mieli. 4 
Liepos 13-20 dd. Chicago, 

Cicero ir apielinkėje. 
Liepos 21-22 dd. Cleveland, 

Ohio. 
Liepos 23 d. Pittsburgh, Pa. 
Liepos 24 d. Ifomestead, Pa. 

A. lą. R. K. Fed. Sek. 
• » • ' - • > -

SENOVĖS LIETUVIŲ MUZIKOS 
KONCERTAS. 

Skudučiai, ragai, kanklės. 

Šių metų birželio mėn. 7 dienų 8% 
vai. vakaro Tilmanso salėje įvyko senovės 
lietuvių muzikos labai įdomus koncertas. 
J į surengė Karo Invalidų Vyčių Brolija. 
Skudučiavo (grojo) skudučiais, ragais (tri 
mitais) ir skambino kanklėmis. Prieš sku
dučiuojant karo kapelionas kun. Sabaliau
skas paaiškino apie skudučių muziką, jais 
grojimo būdų, įpatybos; taip pat ir apie 
ragų vartojimu. Prieš, kanklių numerį tru
mpai prakalboo senas kanklininkas Pusku
nigis. 

Liaudis yra gyvas tautos šaltinis, sa
ko mūsų brangus liaudies dainų rinkėjas 
kun. Sabaliauskas. As tų pasakymų taip 
suprasčiau: liaudis yra mūsų tautos kal
bos, budo, papročių, savitos liaudies kul
tūros išlaikytojas, mūsų tautinio meno 
Jopsys, išsaugotas iki mūsų dienų prozo-
popin^os žodžio poezijos literatūrai pa
grindas. 

Mūsų liaudis nuo senų senovės, dėka 

jos gografinei padėčiai, apsupta iš visų 
pusių nepraeinamais nepravažiuojamais 
miškais, nepateko jokion stiprion kaimy
ninių tautų kultūros įtakon, ir tuo būdu 
išlaikė savitumų iki 1861 metų ir iki Ja-
ponų karo liaudis buvo suvaržyta; buvo 
draudžiama spjaudą, organizacijos. Tad 
visas menas, būdas, papročiai, apeigos reiš 
kėši gan savotiškai pėr Velykų, Sekminių, 
Kalėdų, Naujųjų Metų šventes, Užgavėnes, 

— jau ši karta pėra pilnai savita, jau ji 
turi daug svetimos įtakos. 

Didysis karas padarė dar didesnę su
maištį. Mūsųjų ir dar tebeaugančių kartų 
pablogino ir ištvirkino. Ne tik miestas, bet 
jau ir sodžius kas kart nedorėja, netenka 
drovos nei žodžiuose nei pasielgimuose. 
Mūsų tėvų papročiai užmirštami, visokias 
apeigas bei iškilmes lydinčios dainos jau
nosios kartos jau nebeperimamos; rankų 

per įvairias kitas bažnytines šventes, per^ darbo menas, dailė: audiniai, juostos, mez-
vestuves, šermenis, rugiapiutes, mėšlave
žius, talkas, linamynius, per vakaruotuves, 
šventadieninius kaimo jaunimo bei senųjų 
suėjimus, ir t. t. Visa tai, b«e jokio politi
nio įtarimo, buvo reiškiama laisvai, savi
tai, gyvu žodžiu ir veiksmu. Spauda ir mo
kykla įtakos nedarė, nes jų nebuvo. Įs-, 
tatymai, įsakymai ir-rusų valdžios admi
nistracija gilaus sodžiaus nepasiekė. Tuo 
būdu mūsų liaudis, mūsų senesnioji karta 
yra likusi d a r grynai lietuviškar. 

Po Japonų karo, kada buvo leista mu
ms spauda, kada laikraščiai pradėjo lan
kyti provincijos miestus, miestelius ir ty
lųjį pilkųjį sodžių, kada nuolat jau tankė
jantis mokyklų tinklas pradėjo dėti savo 
antspaudų jaunajai kartai — inusų kartai, 

giniai, nėriniai, drožiniai ir kt. nevertina
mi, sunešiojami, nepadarius jų kopijų, stį-
lizųotų pavyzdžių. 

Reikia tad skubėti rinkti tie -brangus 

to neatsitiktų, reikia atatinkamai įstaigai 
to skubaus darbo tuč tuojau imtis, imtis 
organizuotai, centralizuotai, nes mirtis sa
vo aukų ilgai nelaukia. 

Buvo parodyta muzika instrumentali-
nė ir vokalinė. Grojo skudučiais, tokiais, 
kurie vartojami Biržų,'Vabalninku ir Pa
pilio apylinkėse ir tas melodijas, motyvus, 
kurie minėtose apylinkėse įprasta girdėti, 
kad'fcutų natūralesnis muzikos parodymas, 
muzikos, kurių Kaune riešai pirmų karių 
teko išgirsti. 

Skudučių muzika, jei ji lygiai tik iš 
tokių ritmo reikalui motyvų visada suside-
daj labai atrodo primityviška, ypač, kad 

mūsų senovinių papročių likučiai, nuolat I vienas skudutis tik vienų balsų teišduoda. 
nykstančios liekanos, ypač gi žodžio me
nas : dainos, padavimai, pasakos, vietų pa
vadinimai ir jų istorija, mįslės, įvairus 
pasakojimai. Reikia rinkti tuojau, ne ryt, 
ne poryt, bet šiandien! Galės Švietimo Mi
nisterija arba Umanitarinis Fakultetas po 
laiko milijonus litų skirti žodžio menui rin 
kti i— bus veltui, bus pervėlu, nes iš kapų 
jau nieko nebeišgausi. Bet mūsų nerangu
mas parodys, jog ir litwin mųdry będzie 
po szkodzie arba, lietuviškai kalbant, ilgų 
iešmį bedrožiant šuo kepsnį nuneš. Kad 

ALŠ pavadinau muzikų ritmine, nes j i ma
tyt, vartojama tiktai ritmui šokėjams ar
ba žaidėjams parodyti, arba neturtingi] 
motyvų dainoms, lygiavimams. Paskudu-
čiavo pirmiau tris daineles: Gegutė sode, 
Du žaliu berželiu ir Du broliu du ąžuolė
liu. Paskui, po trumpos pertraukos, pasku-
dučiavo Eitinę dviese arba? kaip skudu-
čiuotojai vadina, dviejos. Eitine vadinjama 
dėlto, kad jų skudučiuodavo einant, kai. ei
na, pa v.; į darbų, į laukus arba iš darbo. 
Toliau Kukarka. tri jos, Hydykį"(intaką)' 

i 

keturiuos, Untytę septyniųos. Grojo inva
lidai kun. Sabaliauskui vadovaujant. 

Skudučiai vadinas: pirmasis — pir
mas, antrasis — antras, trečiasis — kve-
pas, ketv. — untutis, penkt. — untyti , šeš
tasis — septintasis — kuki ūkai arba ūkai 
(bosai). 

Jais kai keletas groja, tai vienas rin
kinį renka, t. y. melodijų veda, kiti prita
ria, arba vienas rinkėjas, kiti pritarėjai. 

Nuo senų senovės buvo dainos dainuo
jama, giesmės giedama tik vienu balsu, 
unisono, tik prieš 60 — 70 metų pradėjo 
turavoti arba antrint paraleliniu, tercę 
žemiau ,balsu. 

Biržų apylinkėje vartojama skudučiai 
(kai kur vadinama skurdutės), kurių kom 
plėk tų paprastai sudaro penki. Be jų var
tojama tenai buvo, dar^ žmonių atminime, 
ragai; gal del to taip vadinami, kad iš 
ragų padaryti arba bent ragutis ant galo 
vamzdžio užmauta. 

(Bus daugiau) 

r 
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Šeštadienis Liepos 7, 1923 
II • > ' t " * i ' " > w " • ' 

.*•+'>*.>••*. 
i 

D R A Xt 6 A t 

SPORTAS 
LIET. VYdIŲ 16 KP. SVAI 

DININKAI GRUMIA
SI SU WEST PULL-

MAN. 

(Tąsa nuo 2-ro pusi) . 
_ . I 

ndnus ss, Sugentas cf, Br. Nau 
sėda rf. 

"Old-t imerių" sąstatas: J . 
Mačiulionis 1b, knn. B. Urba 
ss, Juoz. Mileris lf, Parkaus 
kas 3b, Dobrovolskas cf, Ju
lius Brenza rf, V. Danlkauskas 
2b, Adolfas Garuekas p, adv. 
Jonas Brenza e. Po keletą, in-
ningų pažaidė B . 0 a niekas ir 
p. (Jataveckas, kol susivėlavę 
"oUl-iimeriai" atvyko, šiuodu 
yra sran geri žaidėjai. 

Žmonės kone vienbalsiai pri
pažino šiuos geriausiais žaidė
jais "old-t imeriu" tyme: Ad. 
Garuok a. kun. B. Urbą, Juoz. 
Mačiui i on į ir adv. J . Brenza. 
• Taipgi gyrė Gatavecką ir B. 
Garucką. 
Kokių jėgų turi. 

Per ši žaidimą patirta kiek 
ir kokios medžiagos "old-ti-

JAUNAMEČIAI LAIMĖJO. 

L. Vyeių Cbie. Aps. išvažia
vime Beverly Hills, liepos 4 d. 
L. Vyčių 24 kp. jaunamečių 
svaidininkų tymas laimėjo 
rungtynėse su svetimtaučių 
tymu, Bethlebeni Juniors. Re
zultatas: 16 — 13. 

J . Susniekas, šių Vyčių jau
namečių svaidininkų mana-
džierius, matyt moka gerai va 
•dovauti ir padarys labai stiprų 
tyma. Už kelių metų galės bū
ti stipriausias Vyčių Lygoj. 

X. 

GAL "OLD-TIMERIAI" PA 
GALVOTŲ APIE TAI. 

Daug žmonių reiškia noro, 
kad stipriai susiorganizuotų 
pastovus "old-tnuoriu" svai
dininkų tymas, nes pajėgų y-
ra. Kažin, gal tada žmonėse 

iueriai" turi. Jei "kiltu suma-! i š d i l t * t a s iVid]eh ™«domėji-
nyu.as kitoj kokioj didelėj pra- m a s k o k i P a r o < h ' l i o P o s < U 

mogoj "old-timerių" tymui 
žaisti baseball, tai butų gali
ma sudaryti-kiek stipresnį ty
mą. 

Prieš liepos 4 d. žmonės 
daug kalbėjo apie *:old-time-
rius ' ir Įvyksiantį žaidimą, o 
dabar net dar daugiau kalba. 

"Umpi r e s " buvo St. Pieža, 
Sporto Sekcijos ' 'Drauge ' 1 ve
dėjas, ir p. Xarijauskas. 

Po "old-timerių" žaidimo 
su L. Vyčių 5 kp., susirėmė 
Brighton Parko Vyčių 36 kp. 
su AVaukegano Vyčių 47 kp. 
Jiems vos pradėjus žaisti, už
ėjo lietus. Nors jie nepersto
dami žaid"» iki galo, bet žiūrė
tojų mažai tebuvo. Lietus pa
kenkė. . Pašalietis. 

nes tada "old-timeriai ' buvo 
dar naujanybė pas lietuvius. 

Susidomėjęs. 

TOWN OF LAKE. 

Vyčių 13 kp. tymas plieksis 
su Northsidiečiais. 

Liepos 8 d. 10 vai. ryte, Vy
čių 13 kp. svaidininkai susi
rinks prie Šv. Kryžiaus moky
klos; iš čia su palydovais va
žiuosime Į Humboklt park, 
kame įvyks susirėmimas su 
Vyčių 5 k p. tymu. Važiuosime 
{roke. 

Žaidimas prasidės lygiai 
12 :D0 vai. dieną. 

Gi pasibaigus rungtynėms 
įtrauksime į ftv. Kryžiaus pa-

Geriau gulk be vakarienės rapijos pikniką, 
negu atsikelti skoloj. Korespondentas. 

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000 

REGULARIAI TAUPO IR 
INVESTINA IŠMINTINGAI. 

Kaspar State Bank 
1900 BLUE ISLAND AVEV KAMPAS 19-TOS GAT. 

CHICAGO ILLINOIS 
4 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 

Narys Federal Reserve 
Systemos. ir. Chicago S i e c h Š 0 Trisdešimts mėly Konservativiškai Vedamas Bankas 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 

]ftusų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k* smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawsh 

4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO. ILL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

Bridgeport. — Liepos 1 d. 
Ltet. Vyčių 16 kp. svaidi

ninkai susirinko į Armour 
Sąuare Park žaisti su Vyčiais 
35 kp. iš West Pullman, 111. 

Apie trečią valandą, žaidi
mas prasidėjo. West Pullma-
nieeiams teko svaidinį mušti. 
Iškarto, jie gavo kelis "ba
ses", bet nei vienas negalėjo 
apibėgti visus. Galop, vienas iš 
35 kp., gabiausias iš visų api
bėgo du sykiu. 

Pasibaigus pirmam 'inning', 
pasirodė apie aštuonios mer
gaitės iš West Pullman. Ka
dangi 35 kp. turėjo du punk
tu, o 16 kp. turėjo vieną, jos 
pradėjo " rout in t i " , taip ma
nydamos padrąsinti AVestpul-
lmanieėius kad jie ištesėtu iki 
galo,, bet apsivylė. Joms atva
žiavus, 35 kp. laim*> žlugo. Nei 
vieno punkto neteko jiems pū
d a n t i . O kodėl? 

•r 

Žvelgiant 16 kp. pusėn, tik
tai dvi mergaitės "rout ino ' ? 

už savo tymą. Tas sužadino 
Bridgeportieėius svaidinin 
kus taip, kad jie stropiai žai
dė ir laimėjo. Rezultatas, 17 

Mūsų Svaidininkų Gabumas. 
O kas pradėjo žaidimą l(i 

kp. pusėn? (ii Juozas Balsevi
čius, vienas iš geriausių bolės 
mušėją. J is visur yra žinomas 
kaipo " th i rd baseman",, bet 
jis gali ir kitas vietas užimti 
lygiai. Kada tik jis mušė svai
dinį, vis du "bases ' ' apim
davo. Kartais net taip toli iš
mušdavo, kad apibėgdamas 
du "bases" , net ir gaudavo 
laiko atsisėsti ir pasilsėti kol 
bolę surado. 

Kada kiti svaidininkai ėmė 
'Abat" j raskas,. tps dvi ištiki
mos " r o u t e r s " šaukė: "Da

ryk kaip Jftozas darė"; Ir ki
ti taip ir padarydavo. Iš tų 
kurie Juozo pavyzdį sekė bu
vo: Stajdelis, geriau žinomas 
kaipo "F r iday" , Frank Prū
saitis, gabus mūsų kuopos 
"pi teher" , ir vienas nepažįsta
mas. 

O ką bešnekėti apie mūsų 
"catcher"! Žodžių trūksta. Jis 
nesenai yra atvažiavęs iš 
Spring Valley, Illinois ir jo 
pirmas pasirodymas buvo lie
pos 1 d. Išsipildė labai pasek
mingai. Tiek galim sakyti, kad 
tie svaidininkai kurie yra at
važiavę- iš Spring Valley, yra 
labai gabus žaidikai. 

Vienas iš jų, vadinamas 
"Duke" , kuris užėmė vietą 
kaipo " center-field'' yra išva
žiavęs atostogoms į Spring 
Valley. Kada jis, pirmą sykį 
prisirašė prie Vyčių tymo, jis 
buvo paskirtas mušti bolę su 
" Jun io r s" . Nennliudo, bet 
stropiai dirbo, ir "Seniors" 
matydami tą, perkėlė jį į savo 
tymą. 

Kitas iš Spring Valley yra 
Juozas Balsevičius. Jį aukš-
čiaus minėjome. 

Trečias, yra Franci skus Prū
saitis. Tai mūsų 'pi teher . 'Pir 
miau, mes turėjom Juozą Sehu 
ltz už "pi teher" , bet ir iki 
šiai dienai nežinau kodėl jis 
apleido mūsų tymą. Labai ne
imli ūdom, nes jo vietą užėmė 
gabus Prūsaitis, kuris beveik 
visą tymą sulaiko. 

Kiti mūsų baseballininkai 
yra. Juozapas Voung, Povylas 
Mažeika, Smith, Stankus, 
AVasno ir dar keli kurių vars 

du nežinau. Vos antra karta 
juos matau bežaidžiant, todėl 
Misi laikau nuo smulkesnio į\ei 
tinimo. •** 

Mūsų užžymėtojas yra Povy 
!as Vardaiiskas. Ar jis tik n'' 
ra managerius ' Junior ' team? 
(j'abus vaikinas,'bfet kodėl jis 
nežaidžia baseball? 

Mūsų gabiu svaidininkų ma
nagerius yra Pranciškus Gel
gaudas, geriau žinomas kaip 
"Sea Lion". Jo padrąsinti lie
tuviu Vyčių 16 kuopa kils 
augštyn per mūsų baseball ty
mą. 

Aš manau kad visi sutiks su 
Jaunute korespondente. 

S. V. prierašas. — Ačiū la
bai Jaun. Kor. už tokią aiškia 
koresp. Iš šalies mums teko 
girdėti, kad bridgeportiečiai 
pasigavo Jaun. koresp. ir iš
rinko ją nuolatine savo tymo 
korespondente. Kiti tymai, 
jeigu dar neturi uolių kores
pondentų — -čių, turėtų pasek
ti gudruolius bridgeportiečius. 
Svarbu kad plačioji visuome
nė kuri skaito "Draugą" pa
žintų Liet. Vyčių sporto augi
mą ir mųs sportininkus. Tik 
tokiu būdu mes palengva ga
lėsime suįdominti publiką ir 
savo žaidimuose jos tūkstan
čius turėti. 

i n i i J i Į I i ii l i II i» •• p i i m++ .-r**-

"OLD4TIMERIAMS" IR 
KITIEMS. 

Giedrininkų Chicagos Aps
kritis rengia išvažiavimą rug
sėjo 2 d. Beverly Hills. Ar ne
būtų gera kokią nepaprastą 
pramogą turėti tame mokslei
vių išvažiavime, panašiai kaip 
Vyčių Chic. Aps. liepos 4 d.? 
Gal čionai "old-timerių" ty
mas savO stipresnes j teas pa
rodytų f Ar ką-nors kitą kas 
sumanytų? Moksleivis. 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
SPRINGFIELD, ILL. 

Pagerbė. 

Liepos 1 d. Washington dar
že L. Vyčių 48 kp. surengė 
privatinį išvažiavimą pagerbi
mui muz. Aleksio paminint 
dviejų metų sukaktuves jo iš
buvimo Springfielde. Prie ska
nią užkandžių dauguma iš
reiškė jam savo linkėjimas. 
Po to buvo žaidimai ir dainoį 
iki vėlumos. 

komisija'jau baigia savo pri
siruošimo darbą ir džiaugiasi 
kad jų triūsas geromis vėžėmis 
eina prie užbrėžto tikslo. 
Malonu pažymėti, kad pusofi-
cįaliąi pasižadėjo seime daly
vauti Lietuvos atstovas gerb. 
V. Čarneckis, ir keletas žymių 
inteligentų. 

Pasirūpėtas vėliavą. 
Susi vieni jiiho L. R. K. A. 

121 kp. savo pusmetiniame 
susirinkime nutarė pasirūpinti 
gražią vėliavą. 

Vytė. 

PIKNIKAS. 
Melrose Park, 111. — 6v. 

Jono Krikštytojo dr-ja rengia 
pikniką sekm. 8 d. liepos, 1923 
m. F. Poršakino farmoj, gra
žiame miškely, palei upę, Nor-
th 5 ave., Melrose Park, UI. Vi 
sus kviečia dalyvauti šiame 
piknike. J is bus kuogražiau-
sias, su visokiais užkandžiais, 
gėrimais ir tt. Galima dava-
žiuoti Mavwoodo 5 av. Nuo 
Lake st. eiti į šiaurius 3 blo
kus ir į dešinę pasukti. 

Komitetas. 

! I 

Vasarinė mokykla. 
Liepos 2 d. vietinėj parap 

svet. prasidėjo vasarinė mo
kykla. Mokinama katekizmo, 
lietuvių kalboj skaitymo, rašy
mo, ir dainavimo. 
Dalyvaus Lietuvos Atstovas. 

Vyčių XI Seimo rengimo 

AR TURI GIMINIŲ ATVA 
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON 

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau 
ne dabar pri ima aplikacijas del 
pasportų visų kitų metų "ąuotos. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažierial su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
i e l to, kad Cunard laivas aplei
džia Europa kas keletą dienų. 

Cunard Uni j a turi padarius su-
tart} Lietuvoje del pagelbėjimo pa-
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką, ir išlai
das del to, kad priveda pasažie-
rius prie pat laivo, šis patarnavi
mas veltui. 

Del tolesnių Informacijų kreip
kitės pas bile laivu agentą, a rba : 

Cunard Lino, J ^ 
140 N. Dearborn 
St. Chlcmgo 

i 

AMERIKOS DOLERIAI 
• 

Pastaruoju laiku mūsų biznis ant tiek išsitobulino, 
jog pradėjome išmokėti Amerikoniškais doleriais 
kiekviename pašte Lietuvoj, su mažu nuošimčiu, ir 
pilna gvarancija laike 2 4 — 2 6 dienų, taipat ir per 
telegrafą, laike 5 — 6 dienų. 

Norintiems atsitraukti savo gimines arba pažįsta-

mus, taipgi važiuojantiems Lietuvon, klauskite pas 

mus informacijų ypatiškai ir per laiškų prisiųsdami 

krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor

macijas DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Padarome įgaliojimus (davernastis), ir'visus lega-

liškus dokumentus, pirkime, pardavime, ir t. t. 

Registruotas notaras. 

Visais reikalais kreipkitės pas 

Paul Baltutis and Company 
-

901 W. 33rd Str. 
Telefonas 

Yards 4669 
Chicago, Illinois. 

SENOJOJ 
TĖVYNĖJ 

% » 

ŽMONES laikydami savo pinigus kavodami visokiose vietose, 

apie namus. Tie patys žmonės, kuomet atvažiavo Amerikon išmo

ko savo pinigus laikyti taupymo skyriuose bankose, kur jie gauna 

nuošimčius. 
i 

STOVIS. 

Liet. Vyčių Ch. Apsk. Svai 
dininkų Lygos. 

K p. L. 
5—North Side 4 

47—Waukeganas 4. 
36—Brighton Pk. 4 
13—Town of L. 4 
4—Dievo Apv. 3 

16—Bridgeportas 2 
8—Roselandas 1 

35 W. Pullmanas 0 

P. 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
5 

Nuos. 
.800 
.800 
.667 
.667 
.500 
.400 
.167 
.000 

Rytojaus žaidimai. 
i 

5 kp. su 13 kp., North Sidėj, 
4 kp. su 16 kp., Dievo Ap-

veizdos kolonijoj, 
8 kp. su 47 kp. Waukegane 
36 kp. su ,35 kp., West Pulf-

mane. 
K. M. S. 

SEKDAMI pavyzdį Amerikonų, kurie visuomet bando, kad 

jų pinigai neštų daugiau pelno, daugumas lietuvių per keletą pas

kutinių metų investuoja savo pinigus į pirmus morgičius. Todėl, 

kad už juos gauna daug didesnį nuošimtį. 

JEI jųs norite investuoti savo pinigus visai saugiai, ateikite į 

mūsų banką ir pasimatykte su Ponu Grišum, Sedemka arba Maci-

ku, apie investmentus. 

PE0PLES 5TOCK YARD 
STATE BANK 

i < Nežinystė užsimerkia ir pri
siekia kad mato." 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
savo stiprumu ir geru patarnavimu. 
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* D R A U G A S šeštadienis Liepos 7,__19S» 

Iš LIETUVOS KNYGOS. C I C E R O J E 

KĄ. TIK GAVOME IS LIETUVOS ŠIAS KNYGAS: 

No. 43. Giesmynėlis apdarytas 75c. 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradcduuiaijaį mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) 75c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams COc. 
No. 52. ^Pavasario Balsai 75c. 
No. S. 2G. Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno $1.00 
No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žddžių žodynėlis 

J. Šlapelio v. 25c. 
No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-

tis 5Qc. 
No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 

Spaudai paruošė K. Binkis $1.00 
No. 22. Trigonometrija .* 1.00 
No. 23. Aistiški Studijai 1.50 
No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 

Parašė prof. kun. Šaulys 40c. 
Tįkėjimo gausimai. Parašė J. Gerutis 75c. 

No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S. 1. Ka Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa

baigą ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666 15c. 
Xo. 45. Broliukai — Dobileliuikai 20c. 
No. 26. Planetos ir žvaikždės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarioną. Parašė J. 
Gerutis. Kaina 30c. 

No. S. 1. Ką mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigų 10c. 
No. 56. Kun. Jonas Balvoeius Gerutis 5c. 

Sutuoktuvės. 

Birž. 30 d. Šv. Antano baž
nyčioj įvyko dviejos sutuok t u-

Į vės: Jono Bložio su Ona Pau
lauskiene ir Juozo Gudo su 
Petr. ftfileikaite. Juoz. Gudas 
yra L. Vyčių 14 kp. pirminin
kas, o Pet. Mileikaitė prie 
Vyri/ kp. priklauso nuo pat 
jos suorganizavimo. Dabar ši 
porelė yra išvažiavus į \%'U-
eonsiną, prie kokių ten ežerų, 
ant "lioneymoon". 

Išrištas, klausimas. 

Tas cicilikėlis p. "Bud-e-
nough" Misius įėjo šv. Antano 
bažnyčion pereitų sekmadienį 
sekdamas merginą. Moterėlės 
čionai kalba, kad jis, tas cici-
likutis p. "Bad-enougli", gy. 
venas Bridgeporte, bet prisi
plakęs prie cicerietos morgi-

XII GIEDRININKŲ SEINUS , kuoskaitUngiausiai susirinkti* 
ir visus pateiktuosius klausi-

Šiuomį turiu garbės pareip-
ti, jog Dvyliktas Giedrininkų 
.Seimas įvyks liepos — Jųly 29, 
30 ir 31 dd., Maironio Į'arko 
svetainėje, Worcesteiy Mas$. 

Kviečiu visus dalyvauti sei
me ir konstatuoju, kad šis kon
gresas bus labai svarbus, nes 
reikės išrišti daug gilių klausi
mų, kurie, jeigu sėkmingai pa
statysime, gali būti išeivijos 
aureole. Kiekvieno rimto klau
simo gvildenimas reikalauja 
tvirtų pajėgų. Tad stenkimės 

mus rimtai išdiskusuoti. 
Kuopos i r atskiri nariai tvir 

tai pagvildenkite organizaci
jos padėtį, paganiiuĮutę rimtų 

jįnešįmų ir jeigu patys nesbusi-
1 te, pasiųskite juos seimo rengi-
jmo Jcomisįjąi. 

Valdybos ir komisijų nariai 
prirenkite savo darbuotės me
tinius raportus į pateikite juos 

(seimui. 
Petras P. I>aužvardis, 

Gied. centro pirm. I 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account 'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukšeTatf. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO BANK 
48-ta Avenue and 25-th Place CICERO, ILL. 

r 

ti prie parapijos — Šv. Grigą 
iiaus choro. Sekmadieny, neno
rėdamas nuo jos skirtis, tai ir 
nusekė jų bažnyčion. Ji nu* ju
si prie choro, o jis į sVlynę. 

[Nors netik negražu, bet ir gy
vuliška, atsukti užpakali ki
tam ir kone į altorių, ir truk
dyti kitų meldimos, bet jis nc-

x- o~» •>-» T- • i • 9r |gab\jo savo tos merginos pa 
No. 32. 32 Krasinskis **•• I. '' r 

Vakacijoms. 

Juoz. Mockus buvo. vakaci
joms kelioms dienoms. Liepos 
4 d. vak. sugrįžo mokykl'm, 
Marąuette Universitetan, MU 
\vaukee, Wis. 

Išvažiavo į smiltynus. 
Liepos 1 d. Nek. Pras. } \ 

tj&r. dr-jos kai-kurios narės bu-
nos. O ta mergina priklausau- ' įvažiavusios į Ąfiller, Ind. 

1' sand dunes''. Paplaukė ežere. 
Kai-kurias saulė gerokai apde
gino. Sako, kad turėjusios 
"good time". 

Jis ar ji. 

Xo. 13'. Kame Išganymas 20c. 
No. 10. Kultūros Viešpatija 5c. 
No. 34. Kunigai kovoje su caro vald 5c. 
No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai 20c. 
No. 33. Malda už dvasios tėvų 2c. 
No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin

kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. T^allat-
Kelpša 20c. 

No. S. 26. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaina 5c. 

No. S. 26. V. Krėvės Raštai. Kaina 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Šalčius 25c. 
No. 16. Kūno lavinimos klausimas 10c. 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. iPagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys 45a 

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . 15c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka. 5G& 
No. S. 2. Žvaigždžių Takai. Trįveiksmė pasakos dra-
No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa

rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J. Gerutis 60c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 

ma. V'kluno 40c. 
No. 21. Kudens Aidai 60c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis 45c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. 39. Melskimės maldalnvgė del merer. GOe. 
No. S., 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas 25c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina . . . . $1.00 
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo 50c. 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
Kas tas "Salutaraa" Bite

lis" per vienas? Yra tai gry-
QP duoiė sutaisyta per specialis

tus — chemikus, kuri au-
PH drutina nervus, pagelbi ligo

se skilrio, viduriu ir žarnų. 
K ir t. t. Pasekmingai išvalo vi-

dūrius, prašalina visus gesus 
C"* ir išmatas nereikalingas žmo 
r- gaus systemai Ir priduoda 
" stiprų, drutinaati veiksmą 
KH kuno dalims, kas veda prie 

tikros atgavimo sveikatos. 
CR Mes esame išimtinai vieni 

visoj Amerikoj ką rekomen
duojame savo šaknis — lie-

Q|2 kaistas kaipo geriausias gy
duoles. Tai dryštame atsaky

t į tt kąd mes 1&m% •Vu«es 
sveikatos. 

tf 

ŠEIMYNIŠKAS IŠVAŽIAVI
MAS. 

Cicero, UI. — Moterų Sų-
gos 2 kp. šeimyniškas išvažia
vimas bus. sekm. liepos 8 d. 
Riversidėje. Prašome susirink
ti prie uDarbininkų Užeigos", 
1:00 vai. Važiuosime su troku. 

Šeimininkė A. Stasaitienė. 

Dabar Geriausias Laikas 
Perkelt savo pinigus nesugadinus nuošimčių j Lietuvių Pirmutnų Seiuąusį 

ir gtįpriausį Banką METROPOLITAN STATE BANK, kur gausi geresnį pa
tarnavimų negu kitur. 

Jus galite pasidėti savo pinigus ant 37<> arba 6%. 
JŪSŲ doleriai padėti bankoje bus jums geriausias draugas nelaimei atikus. 

. . . 
Už pinigus perkeltus arba padėtus iki Liepos 15-tai dienai mokėsime pro-

centą nuo Pirmos dienos Liepos. 

loisti iš akių ir tt'inijo kcJ;> ji 
giedojo. Pono "BaJ-enoiųri:" 
gilukis, kad lietuviai katalikai 
yra gUųs krikščionys; įp\ ne, 
tai jis neilgai butų rode> savo 
ta cieilikiška išauklėjime, man 
dagmnę bažnyčioj. 
Taip atsitiko grįžtant. 

L. Vyčių 14 kuopai giy-tard 
iš L. Vyčių Chie. Apskr išva
žiavimo liepos 4 d. pp. L. Krik
ščiūnui i r B. Lenartui kelnės 
sušlapo. Mat juodu sėiėjo 
viršuje ant troko, ant drobės, 
tai kai lijo vanduo bėgo į įdu
busių vietų kur juodu sėdėjo Oarbė yra kvapsnys karzy-
ir juodviejų kelnės ir sušlapo. ĮgiSkų darbų, r - Sokratas. 
Jų marškinius sulijo. IŠsidzio-

Dallas, Texas. — Texa* vals. 
darlx) federacijos metinis su
važiavimas pasipriešino nakti
niam darbui duonkepykloHie. 

Bankos Kapitalas ir Perviršis 

$275,000.80 

Bepuldami mesi išmokstame 
eiti saugiai. — Bacon. 

v i no įsigrūdę į troką, po dro
be, prie būrio. 

Suv. Vals. kasmet duodama 
I apie 112,000'divorsų. 

MOKYKLĄ UŽBAIGUS 
Nepamirškite nusiimti paveikslus 

CICERO PHOTO STUDIO 
P. PUCKORIIS 

1412 S . 4 9 1 h Cuort, ~ 
PUone OoftO 8027 

Taipgi duodu dovanas savo kostumeriams 

J 

Cicero, UI. 

< 
Ka.po patirta cyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A- " 

rienkoj, bet. ^aipfi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai- t |>j 
dos Reikalaudami ^QS gyduolei, nea jos y ra; geros ir labai pigios. 

•aTrt11| XT" *J > t i e i t o r i a U 3 ' o "jeigu negausite tai reikalauki- ^ 

; 

SA^ŲTĄ»Ą§ DRUG & CHEMICAL CO./ Inc. > 
1707 So.Hąlsted Street. Chicago/ IUiriois. 

BANK 
'otizk&: 

Extra 
IVIokesčio-Pįena 

• 

Jeigu turi taupymo account'a Central Manu-
facturing District Bankoj tai*gavai extra nro-
kėti šia savaitę. Nuošimtis tapo atmokėtas lie
pos 1-nia. 

Dar ne pen7ėlu pradėti dabar norint gauti 
extra pay — day. Šis bankas skaitluos nuošim
ti nuo liepos 1 d. ant visų taupymo depozitų 
padėtu iki liepos 18 d. 

• f 

Pradėk dabar — Išsiimdamas knygutė ban
koj po raudonuoju ženklų. 

Atdara visa diena šiandien iki 8 vąl. vakare 
ir seredos vakarais nuo 6 iki 8 valandai. 

DOLERIAIS'arba L|TAIS: Siunčiame pinigus Lietuvon greičiausiu būdu 
ir už žemiausių kainų; parduodame laivakortes atvažiuojantiems iš Lietuvos 
arba važiuojantiems į Lietuva. Kreipkitės ypatiskai arba laiškų: 

METROPOLITAN STATE BANK 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOMSE PRIEŽIŪRA 

2201W. 22nd REKt St, CHICAGO 

iiiiiiiiii&iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiraiiiiiiira 

(Jeigu Manot (vesti į Savo Namus Apsišildima j 
•Darykit Tai Greit kol Mūsų Stakas Yra Pilnas! 

Central MANUFACTURING D n n l f 
DISTRICT DdlIR 

/ 

1V12 W. 35th Street 
Valstijine Banką, 

II I I I I I • 

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį del namy ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. 

Mes taipgi turime visą 
ftprirengimą del pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime materi-
jolą bile kada. Tai yra mū
sų ^ t o 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

I 
TeL Cahunet \įįZ 

i.~ 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
SHllllllIIIISUUIlIKIIISi [iiiiiiii^iiwia^uiii»itftMiiHyyimMtaiii^^iiiiiicžiH)i 
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MOKSLEIVIŲ ŠEIMYNIŠ- 16 LABDARYBĖS CENTRO. 
KAS IŠVAŽIAVIMAS. 

(S KM Ir "mink ų Chicagos Aps
kritis rengia šeimynišką išva
žiavimą Beverly Hills tuoj po 
Kat. Federacijom seimo l'hica-
goį rugs**jo 2 <iL dieną prieš 
"Labor day" . Giedrininkai 

sj 

ii kiši, kad visi moksleiviai 
suvažiuos prieš išsiskirstymą, 
išsivažinėjimą į mokyklas, kati Į Priėmus protokolą pasipylė 
daug draugiĮ-ių, prieteliii da- j kuopų ir komisijų raportai, 
lyvaus ir beabejo užsilikusieji 
atstovai j Kat. Federacijos sei
mą a t w k s i ši išvažiavimą. 

17 m *- v *• 

• ^ _ _ — H M M 

Birž. 27 d. Aušros Vartų 
par. mokykloj, įvyko Labd. 
Sąj. Centro susirinkimas. Sus-
rtias buvo begalo skaitlingas 
nors oras buvo šiitas, nema
lonus. Iš kiekvienos kp. da
lyvavo po kelis atstovus. 

Komisijų ir kuopų raportai. 

Džiaugiamės turėdami juos| PRAŲGĮJĄ DAftBJJOJASĮ 
garbės narių skaičiuje.. Viso] IR AUGA. 
piknikas naudos davė $509.56. | E r i d t f e p a į t e ^ į i e p o s 1 d. 
Centras ypatingai pastebėjo, S v J u r g J ( ) v e t f. g y 

gerb. kun. Alek. Skrypkij. šv. | P a š e , p i n . ^ u m ū 

Kryžiaus par. klebon,, įžymų- • n f s u s i r i n k i m i } k w i s b u v o n e . 
jį Labdarybės mylėtoja. Jis gi p e i . s k a į t l i n g i a u s i a S ) 
aukojo Labdarybės piknikui 
saldainių už $40.00. 

Namai — ligoninė. 

8 metų bėgyje Labd. .84j. 
Centras praleido ilgiausias 
valandas kiekviename susirin
kime svarstydamas prieglau
dos klausimą. Ir* dabar «dtly-
kas tebėra galutinai neišrištas, 
dėlto, kad namas — ligoninė 
reikalauja gero apgalvojimo, 
rimto apsvarstymo. Malonu, 
kad mūsų veikėjai sugeba tą 
daryti. Su laiku bus viskas. 
Nama| tai Labdarybės tikslas. 

Kuopos visos juda. Vainikų 
dienos šventės, «*>0 d. gegužės, 
komisija, p. B, Sekleekis, ra-

ržkan-džiams yra dirbami jportavo kiekvienos kuopos -lai-
tikietai. Jei atsiras pakaktinai • mėjima skyriumi. Sunešus 
važiuojančių į išvažiavimą tai -daiktan pasidaro $1,164.44. 
gal bus pasirūpinta už tą palį j Tai puikus kuopų pa^įdarbavi- Dar du pikniku, 
tikieta troku nuvežti juos j Įmas. Centras ypač dėkojo mer-
išvažiavimą. gaitėms-moterims rinkėjoms 

Visur kalbama paremti 1110- i r k o m i s i i a i
r 

ksjeivius. Ot čia ir lakai t i 11- Pikniko komisija, p.p. A. 
kaina proga parodyti jiems Nausėda ir B. Sekleckia sakė, 
savo užuojautą, jų upą, dvasią . kad gryno pelno'liko $409.56. 
pakolti ir tuo pačiu h or?a- \Cia ir aišku, kad kuopos dir- £ ^ " ^ o n t u z i a , t i s k a i 
nizaeiją truputi finansiniai pa-ji>a. Centras yra dėkingas kuo-
reinti. - ? ponis, komisijai ir visiems da-
Sueikime, pasipažinkime, ir Į lyvavusiems piknike. Kas 

pamatysime, kad moksleiviai ! maloniausia tai k a. I National 
yra tie patys įmonės k u r i e ' 4 | a r ž o savininkai, gerb. Zaule-
musų visų tarpe nmišosi, jų s ie» v iv| a i s u t o i k | , yeluA ^ ^ J r | 

tiapildė iki šimtinės, palikdami' 
organizacijos garb 's nariais. gjavii 

nes orui 
atšilus ir piknikams prasidė
jus nariai išsivažinėja. Vienok 
rimtai svarstė savo bėgančius 
reikalus. 

Perskaitė laišką nuo &v. 
Jurgio parapijos kurį prisiun
tė gerb. kun. kleb.MJU Krušas. 
Kviečia dr-ją paremti parapi
jos pikniką kuris įvyks 15 d. 
liepos š. m., Bergmano darže. 
Dr-ja išrinko 4 darbininkus ku 
rie padės darbuotis piknike. 
Ųr-ja butų rinkusi ir daugiau 
darbininkų, ale kad daug na
rių yra parapijos komitetai, 
tai įr taip iš. Visų Šventų 
dr-jos bus daug darbininkų ir 

. kiti visi nariai prižadėjo va-
Įnešta i r priimta surengti j žinoti į pikniką ir laukia tos 

dar du pikniku šią vasarą-ru-, dienos kad ji ateitų kuogrei-

LABD. SĄJ. CENTRO VAĮ | P R A M F ^ I M A I 
DYBOS DOMUI. 

Mes, keli liefuviai, turėjo
me pasikalbėjimą su Chicagos 
miesto majoru Dever ir prisi
minėm apie lietuvių 4tag day' . 
J is prižadėjo duoti " t a g d a y " 
vieniems lietuviams, tik pa
tiems lietuviams reikią paskir
ti mėnesį ir dieną, ir Labd. 
Sąj. komisija J*iri matytis su 
juo išnaufr. P. A. Mažeika, 

1377 B; 57 St. 

CICERO, ILL. — Giedrininkų 1« 
kuopos svarbus susirinkimas įvyks 
!>ekm.< liepos 8 d. šv. Antano par 
mokykloj , tuoj po pamaldų. 

Valdyba. 

PARAPIJOS PIKNIKAS! 

VVEST PULLMAN. -»- Vyčių 35 
kuopos "Sočiai Basket Party" buvo 
pagarsinta* kad įvykę 1 d- liepos 
1923, bet iš priežastes atlaidų, šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, tapo at- j 
kelta į 8 d. liepos, toje pačioje vie- į 
toje. Komisija. 

Tą, dieną namie žmonių nerasi
te. 

,Town of Lake. — Ką, a r jau 
visi turite nusipirkę bilietus į 

HOME SWEET HOME 
Gegužis 8, 1823 John How-

,ard Payiie parašė šia begalo 
gražia daina "Home 8\veet 
Home". Keletą savaičių atga
lios šimtmetinis apvaikšeioji-
mas įvyko visuose miestuose 
Suvienytų Valstijų. Šioj dainoj 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. f j 
Perlaidomis per 25 dienas.; 
Turime tiesiogynius* susisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga s i ų s 

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BARK 

L112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

D c a i b m u 9057 

A. E. 

denį. Vieną Marquette Parke, 
ant Labd. Sąj. žemės, kitą gi 
Nekalto Pras. P. »v. par. dar
že, Brighton Park. Į šiuos du 
dalyku labai entuziastiškai 
atsinešta ir išrinkta komisijos. 

Tyla. 

LIETUS PAGADINO. 

kiai tie patys kaip ir plačio
sios liaudies ir kad jie dirba 
tą patį darbą tautos ir Baž
nyčios labuj. 
Atminkite rūgs. (Septeml>cr) 

2 d. Beverly llills. 
Dirbantis moksleivis. 

Tibetas yra paprast M i \:idi-
namas 44uždrausta žemė". 

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nar iai 

Tcl. BlvU. 7012 Į 

Dr. C. Z. Vezeib i 

Dr. O. VAITUSH. O. D. 
U A ' l l ' f l f l AltTC 8 P b r i A U S T A S 

i'a!eii|fv:nf *ls«j 
akių tempimą 
ka.s jrra prležas 
ttml «k«'idėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tum<)., ^kau<iančiu» ir u±i*«d«gusJua 
karščiu akiu kreivos akys katerak-
to, neni ieeio: ootikraa akis tndedam 
Daroma eVrzAminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai prl-
taikom) teisingai, toli ir eiti matan
t iems paselb.sta. Sergėkite aavo re
gėj imo ir vaikus e inančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Ncdėliomla nuo 1Q iki 12. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

Lietus sugadino L. Vyriu 
Cliic. Apskr. tradieijinį išva-

lie}K)s 4 d. Beverly 

riausia, nes įr yra ko laukti. 
Šv. Jurgio parap. piknikas, 
bus vienas didžiausių ir pui
kiausių. 

Toliaus, komisija išdavė ra
portą, nuo knygų pertikrininio. 
Iš raporto paisrodė kad dr-ja 
uždirbo gražaus pinigo per 
tuos G mėnesius ir užaugo na
rių skaiėium ir vis gerai se
kasi, nes valdvba ir nariai 
visi sutikime darbuojasi išvien. 
Ir šiame susirinkime prisira-

į šė naujas narys Vin. Samoš-

ji's apraše savo namus kurie 
parapijos piknike f (ierai žino- ^ d a b a r t e b e s t o v i E a s t H a m p 

te kad hepos 8 d. jau artinas ^ t o i l j L o n g Jsiand, N. Y., kur jis i o l A o U J u A I N l 
— visai netoli, nė savaitės lai-, F m l e : , { a v o s a v 0 jaunystės die-^ 
ko nebliko. Žinoma, parap. * š į d a į n a p a s i e k ė kiekvie-
nelauks paskutinės valandos, j 1 | 0 S i r d į u ž t a t k a d i 5 r o i S kįa 
bet jei neturite bilieto tai tuo-
jaus įsigykite! 

Piknike bus virokių įvairu-

ka. Narys. 

AUKA NAŠLAIČIAMS. 

kalneliuose. Trečioms svaidi-! 
ninku rungtynėms užstojus. 
i radėjo lyti. Kuopos pavalgė 
kiekviena atskirai, prieš už.*'-

• 

jima antrajam lietui. Ir tuoj North Side. — Ta rinkliava 
išsiskirstė. Ant galo beliko Labd. Są-gai kuri paprastai 
lik viena Bridgeporto 16 kp. daroma Šv. Antano dienoj, 
Antrajam lietui a r ė j u s ir š i |&° j kolonijoj yra nukelta į 
kp. duniė namo. 

^5t= 

Buvęs. 
i 

m — 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 bO. A S H L A N D A V E N l 

arti 47-tos Gatvės 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

i 
I 

M . Caual Iftl , ^ a k . Cmn»l 1118 

OIL P. Z, ZALATORIS ^ 

1R»| gontk £Ulat«d Ktivot 
•a land>a: l t iki 1S ryte: 1 Iki 4 

po Diaty: I Iki I vakare 

lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

•K 
Kcziil. tol. Van Buron 029-1 

()li>ij Iri. Uoulovard 0603 

Dr. A. A. R0TH 
BUMAS <JVI>VTOJAt U 

CHIRURGAS 
Hpeclalistaa Moterldkii, 1jri*kų 
Valkų Ir rltKi cluruuiAk« !!«%. 

OfLsa*: HM 8. Halsted 8t. 
Tai.: 14—11 ryto: f — t po 
p^t. 7—«T»k Med i t l t 4 
Rea. 1I3» Indcpendcnce Blvd 

Ckloaco. 

« - -

Dr. A. K. Rutkauskas 

— • 

I . - r 

| Dr. M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telrf. Lafayctte 4 M 6 

DHICAGO, C L I i i a o r i 
Telofovaa Tardą &OSS 

Taiaodoe — • Iki 11 14 ryto 
po pt»r.j t tkl t rak. Radėllomla 
oftRas atdaryta*. 

Ti-l. IVouIcvartl 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 \V. 47- lh St. 
V.ilandos nuo 8 iki 12 dien^, nuo 6 
iki 8 vai. vak'. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

NUSILPNĖJIMAS 
IJctUanJis gyvybė vyrų ir moterų 

greitai pagydomu naujais vaistais 
"Health Tablets" No. 1 — vyramu 
ir No . 2 moterims. Sveikata prigu
li n u o gero sveiko raudono krau-
jo ir vaistų kurie prašal inag silp
numą gyvasties organų padarant 
kraują tyrų. 

Apetitas pasididins, st iprumas ir 
sveikata greitai sugryž. Priaiųsk $1 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEAI/TH K E M E D I E S " 
3101 Bo. Halsted St. Ctik-ago. 

liepos lf> d. T;ti dieną visi au
kokite kiek galėdami, kad lik 
greičiau galėtume pastatyti 
našlaičiams ir seneliams prie-
j;lauiln. Paklausykite mušu žinoti. T į dieną 

meilė savo namu pažymėdama 
kad niekur norą geresnės, ra
mesnės vietos per namus. Po

nių. Kad vįska aprašius užim- l l a g a cieslinski, 4036 Camp-
tų perdaug vietos. v Patartina M l ^ i)Qiro]t Mieli., rašo 
Visiems suvažiuoti, nes daug | k a d T r i n c r , s B i t l e r V v n a 8 VJ.a 

geriau e^ti kai pats savo a k i - j ^ , t i k r a g u t u r t a s „ u ž t a t k a d 

mis pamatai, negu kad daly- ; »w g . o r > i a u s i a s v a i s t a s xhhuiiil-
kas atpasakojamas. P«*Į|UH-! p r iduoda apetitą, prašali-
kų netruks, visus manda ta i m ^ ^ Bkįmfa^ n e r v . i š . 
prima ir patarnaus. Mueif g. k u l u a a p s i i n k ė j i j n a i r k i t a s vi 
kun. kleb. A. Skrypkus i r ko- d u r i l l l i g a ^ Tavo vaistininkas 
miteto nariai siunėJa laiškus į j t u r į s a v o s a n i a . o v p j p i i n a Oįi0 

dr-jas, kvieeia jas ir beabejo- g l | ) v a i s l l J T a i p p a t pgn^gink 
n\s viri atvyks. Triner's Liniment dcl pavar-

Gerb. kun. J . Čužauska;; g u s i u „mskulu ir kojų, Tri 
kiekvieną pasitikos klausia, ar n e r , g L i i d siiampoo plauk-

ADVOKATAS 
VldurmicsstlJ Ofisas 

Roora 1726 Clik-ago Temple Bldg.j 

7 7 W - W a s h i n g t o n S t . 
O F I b A b C I C E R O 

1505 So. 49-tli Court 
PanedėUo. Scredo ir Pėtnyčlos vak.] 

Tel, Cicero 6048 
K* 

m Tel. Dearborn »057 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas viilurmiestyjc 
UICAGO TEMFTiE 1HILDING 

77 West AVasliiiicton l » t r « | 
R o o m 1726 

Valandom 9 ryto iki 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park SIS6 

repgies važiuoti piknikan, ir 
taip diena iš dienos primena. 
Ir gerb. kun. A. Miutinkus, 
berods, trįs savaitės* praėjo kai 
pranešė, kad suvirs 400 bilie
tų jau pardavę*. 

*Xe juokai. (Jai iki pikniko 
parduos apio 1000 bilietų. Va
lio mūsų ener^ing. dvasiškija! i 

Jei kas nenorės gatvekariais | 
važiuoti galės t rokais, nuva- j 

visi trokai ' 

Hand Lotion rankoms, Tri 
ner's Liąuid Sliamjx> plauk
ams ir kitas Triner's išdir-
bysf'S. . i (Apgr). 

& 

gerb. kun. kleb. A. P. Baltuėio 
raginimo. 
Liepoe 8 d. bus išdalinti kon-

vertaį kuriuos malonėsite su
grąžinti su auka liepos 15 d. 
Ant koncerto užrašykite savo 
vardą, pavarde ir kiek aukoji. 
Tik nesigailėkite aukos. 

Už Labd. Sąj. G kp. 
Ant. Nausėda. 

bus prie bažn. svet. 
Parapijonai-ės, visi važiuo

kim j metinį išvažiavimą. Jei 
kas iš apielinkės norėtų tą die
ną Town of Lake aplankyti 
patartina nevažiuoti, nes To-
\vn of Lake visą dieną bus už
darytas. Geriau važiuok tie
siog į National G rovė, tenai 
ką norėsi tą pamatysi. Omega. 

Oft*o vai.: 14 ryto iki II po plet. 
I lkl 7 Tai Takaro, 
vai : S iki 4 po platų. 
41UI Archer Ave. 
T •! I^fayet ta 669S 

I 1 D i V I I 6 K I I f Telefonas Boulcvard 1039 DB. A. L. TUSIA i D r c A R r p n M 
1900 So. Halsted Str. Į UT,^j, I\, DlCillM 

rel . t a n a i 4114 4608 So. Ashland Avemie 

Tel. Ik>ul« ?ard 4-160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Stratt 

Chlcago. 111 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. »«.. 
D:30 vak. 

po 
iki 

V»%%%% '&'§'&'§. ̂ %%%^'£,%/&&'&C!/&'§>'§/ft/:$ \ 

I 

ChleAgo. IU. 
Ii - ~ * 
TT»i . Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3315 So. Halsted Street 

Valandos: N u D 9 iki 3 dieną, N u o 
7—9 vak. 

Nedėl iomia 9 iki 12 dieną. 

a-—* 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

P3 

uyuyiojas ir u-uirurgas © 
4631 S. Ashland Ave.i 

Tel. Yards 0994 % 
0 (S) 

Ofiso Vai.: g 
|8—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v.S 

Lietuviai Pas Lietuvius 
Tiktai septinti metai eina, o UMIVCRSAL STATE BANKAS jau išaugo į 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA 

M I L Ž I N I Š K A 
$3, 

LIETUVIU VALSTIJINĖ JSTAIGA 
SU TURTU SIEKIANČIU ARTI 

• I I J i M I J I I t M * ! * Dol. 

Ofiso Vai.: 
ryto. 1—3 i 

Iv. Nedėliomia: nuo 10 v. ry-

i. to iki 1 vai. po pietų. 
&^t^Q^Q'?y&-%Q%&w&Q'&®/&'§foWci>'& 

Dr.MLStrikoris" 
l i e t u v i s 

GYDYTOJAS *r CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenae 

Tel. Boalevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir S iki • 

Ned. 10 iki 12 
HLmal: «641 So. AJbany Avenuo 

Tel. Frospect 193P 
V ą l - pagal sutarti-

Į l • • » » » » > • • • * » • • • • • • • • • * " 

m 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savu ofisą po nnmerin 

4?2I> SO. A8ULA-ND A V E N I E 

SPECUALISTAS 
Diiovu. Moterų Ir Vyru ligų 

Vai.: ryto nuo M — 12: nuo t—S 
po pietų: nuo 7—t: M vakare. 
Nedėliomia: 1» iki 1. 

Telefonas D r e i e l M M 

Tas liudija jog plačioji Lietuvių visuomenė turi piln$ Šiuo Banku pasitikėjimą. 
Patyrusi ir praktiška šio Banko VALDYBA, SUMANUS ir VEIKLUS DIREK

TORIAI ir VISI JURININKAI KAIP M U RAS STOVI ir AUGINA ŠI BANKĄ, O 
KYKT1T IR T.TF1TTTVTIT VARTYA t <-' HYKll IR LIETUVIŲ VARDĄ. 

Kiekvienam lietuviui svarbu jgyti šio Banko 

knygelę ir PERKELTI SAVO PINIGUS I ŠI BANKĄ 
Iš SVETIMTAUČIŲ BANKŲ 

D A B A R G E R I A U S I A S L A I K A S į 
Priduokįt* tik bile Banko knygelę 

UNIVERSAL STATE BANKĄ 
(Under State Government & Clearing Hou se Supervision) 

3252 S. Halsted S t Chicago, III' 
BANKO VALDYBA: J. J . Elias, Pres . James P. Doody, Vice- Pres. A. H. Nowak, 

Vice-Pres., Wm. M. Antonisen, Casliier, S. V. Valanchauskas, Ass't. Casliier, C. S. 
Pavietas, Ass't. Cashier, A. A. Slakis, Attorney. 

DIREKTORIAI: Wi». M. Antonisen, John L Bagdziųna?., P. K. Bruclias, Otto 
M. Beutler, James P . Doody, Josepli J. Elias, Kasimir P. Gugis, Matthew Kezes, 
M. A. Meldązis, M 4 r e w H. Nowak, A^tli ony A. Slakis. 

M. E. Z ALDOKAS 
ARKITEKTAS 

f 
Tel. Off. Humholdt 4811 

Rea. fTumboldt 1891 
1263 N. Paulina S t 
Eamp. Mll iraokee Ave< 

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

im i m i m 
Ofisas Didmiesty j : 

28 South U Salle 
RamlMuis R«) 

Telefonas Ceutral 63f0 

Kakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: VarOs 4*81 

T - T : 

« — 
J. P. WAITCH£S 

L i w y e r 
LIKT r V i s A D V O M T / U 

Dlen.: l t . 514-516-127 N. Dear
born Str. Tel. Kaudolph 5584 
Vakarai-: lQ73ft S. \Vabash A 
Roscland Tel. Pullman 6377 

-m 

I P R A N E Š I M A S 
20 metų prityrt 
mas plačiai pa g a r - ^ 
sėjęs fotograras A.»f 
Voitkevlrius pagr j -3 j 
lo Iš Lietuvos irw i 

sU I savo name 636 W.^ 
18th 8 t f Chicago , • 
IU. atidarė pik6er-* 
ne, pagal naujau-o 
Bios mados. 

Nepamirškit s a - J 
|J viskio. rĄ 

LIETU VYS CiIlABORIlT8 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

7» W. Monroe Street 
Itoom 904 — Tefef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po piety 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telcf. Tardą 1015 
Chicago. 

Telefonas Tardą U M 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

ORABORICTB Ot 
Balsamnotojas 
Torlq automo

bilius visokiem* 
ka lama Kaina 

prieinama. 
3319 Aoburn 
Ave. Chicago 

Patarnauju laidotuvėse koplgiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti-

S. D. LAOHAWICZ 
Telefonas Ganą] 1271—2199 
<S 14 W. 2Srd P lace Chicago, I1L 

Telefonas Boule i^rd 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai- f 
dotuvėse res- Ji 
tuvėse. krikAty- * 
nėe ir kituose p 
reikaluose. Kai- t' 

}3307 Auburn 
• r nosj prieinamos. 

urn Ave. Chicago. J 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

liesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telefonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. 
Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija šios plau

namos mašinos BUTTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų nėra. 

YVatęrproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kubilą*, 

Dirbti ir garantuojami * 
ALBAUGH ~ DOVEE CO. Chicago. 

2100 Majshali Blvd. T«l. BocksreU 6806 
w* •SS 

file:///Vabash
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VALIO VISI I SV. KRYŽIAUS PAR. PIKNIKĄ 
. _ 

i 
19 2 3 m. K u r i s į v y k s L I E P O S 8 d . 

N A T I O N A L D A R Ž E R I V E R S I D E IL L. 
Pradžia 10 vai. ryte Įžanga 25c. Ypatai 

i 

Šiame piknike žada būti skaniausi valgiai, šalčiausi gėrimai ir begalės visokių žaidimu. Tat v H kas. tik gyvas į Sv. Kryžiaus parap. pikniką. 

CHICAGOJE 
Šiaurinėj Chicagos up\?s 

šakoj, arti Armitage ave., nu
skendo 11 metų John Gibson. 

j Vaikas bežaidžiant įkrito u-
I pėn. 

LIEPIA VALYTI GATVES. 

ChieagOB viešųjų darbų ko-
misionieriua Spragile tvirti
na, kad gatvių ir" gatvaiėių 
valymui mūsų mieste skiria
mas pakaktinas fondas. Su I 
tais pinigais galima turėti 
švariausią miestą. Bet wardų 
superintendentai perdaug va 
rinėja politiką ir aikvoja pi
nigus. 

Komisionierius tvirtina, kad 
ateity taip nebusią. Arba mie 
»tas turi but valomas, arba 
visokios rūšies " b o s a i " turės 
eiti lauk. 

PRANEŠIMAS ROSELANDO ! 

Ir Apisl ikės Lietuviams 
Kas turite audeklo ir norite, i 

kad pasiutų pigiai, tai atneški
te man, o aš pasiųsiu pigiai ir 
gerai. Taipgi siuvu ir savo au
deklu. 

W. PETKUS, 
320 W. 111 Place 

2 aukštas. 

PAJEŠK0JIMA1 
PAIKšKAT savo tikru seserų Onos 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

Med.;nis namas 5x6 kambarių ant 
cemento statytas netoly lietuviško* 
bažnyčios labai gražioje vietoje tik 
už $7,800.00. 

Kampinis lotas su dviem mediniais 
bizniavaie namais po 4x4 ir 5x5 kam
barius geras šinučiui ir barberniai 

i parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 
mortgage. 

Du mediniu namu ant vieno loto, 
prišakiniame esti saliuno biznis ir na
mai tik $8,800.00. 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 
cementuotu garadžiumi parsiduoda la 

DIDELIS BARGENAS 
(Parsiduoda 4 kambariu na

mas 2 metai statytas, elektra ir 
2 lotai extra. 

5632 So. Kildare Ave. 

L O T A I 

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI! 

Geriausias Investmentas — 
Del pardavimo nauji 2 flatini 
namai po 6 kambarius, su sti
rnų arba vandeniu šildomas ne
toli Marąuette Road ir Wes-
tern —. Avenue. Del to-

(Prie California Ave.) 
PARDAVIMUI 2 augAtų muro na

mas 2 flatai po C kambarius; fcarš-
bai pigiai ir labai lengvomis salygo- tų vandenių Sildona.s .su 2 boileriais; 
mis. visur ištrimuota kieto medžio; na-

Didelis bargenas, medinis ant dvie- imas apie 5 melai kaip statytas pagal 
jų pagyvenimų namaą 4x5 kambarių, j naujos mados; kaina $11,000 yra 
elektra, vanos, gražus garadžlus stik- I $4,000 morgirio; narnas yra vertas 
liniais porčiais netoli nuo \Vestern j $13,000 pagal .šig laikų. 
Bulvd. tiktai už $5,500.00. 

Du krūvoje 25x12*5 lotai ant Mo-
zart st. netoly krtmpo parsiduoda la
bai pigiai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
Ca'lfornla ave netoli lietuviškos baž
nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 
'su maža svetainė* del mitingų namas 
nesą rendos $100.00 j mėnesj. Kaina 
tik $8,300.00. 

JONAS KLIMAS 

4414 South California Ave. 
Telef. I.afaycltc 5976 

DYKAI KNYGA kuri pasako tikrus 
faktus apie Foley, Ala. Žieminiai na
mai, trucking, oranges generalis ūkio 
darbas, oras labai sveikas, svarus o-
ras, maža mokestis lengvais iSmokr-
jimais. Magnolia Springs Land Co. 
Foley Ala arba Chicagos ofieas J&H'A'> 
Sheffield. 

Medinis ant dviejų lubų namas e- 1'ARDAVIMI'I 2 aug.štų muro na- i 

Teofilės Mikelioniuėių jos paeina iš į le.Slliu informaci jų k r e i p k i t ė s i $ 9 5 0 0 J mėnesj r 
Lietuvos Smarliunų kaimo, Veisėjų',., „,-vi • , ' , , „ , . . i 500. 
YalAeiaus. Seinų Apskričio. Girdėjau. I > e t i š k a i a rba t e M o m i o k l t ę Mūrinis dviejų, 
kad jos gyvena ten kur apie Pitts- J J A M E S K R A L 2444 W. 67 St. I »•»*« 6 x 6 kambariu su vi.*ais moder-
burjr. Pa. Meldžiu atsišaukti, arba ' f pl~fn*,Qe Pr/vcna«* 1Q<M į ni.škaia Jtaisymals $ 12,500.00 turi par-

lu antrašu: i C l c l u n u a »riUbpeci 1.503 ;duotas ar mainytas ant mažo biznio. kas žino pranešti sekant" 
JI C)/. \S MIKKIJOMS 

123 N. Lehigh SI. Slu-naiuloali. Pa 

IDENTIFIKUOTAS LAVO
NAS. 

PAIEŠKAI' Prano Daužės, pirm 
karės gyveno Roseland, III. Paeina 
iš Ringinių kaimo Sartininkų valš-
("iaiif̂  Tauragės apsk. Turiu svarbių 
žinių nuo jo brolio Stepono Daužės. 
Jis pats arba kas apie ji žinotu mel
džiu atsišaukti: 

jos. Mvnn.is 
4129 So. I airji<-l«l Ave. C h h a g o . 

Iš Mieli i gan ežero ties Ole-
niryle place išimtas moteriš
kas lavonas. Pasirodė tai 
Mis. Rea Gottlieb, 50 m., 14-
6u Carmen ave. Spėjama, kadik o j o s- Kus ru<,oto a r b a "niUt* tok-j 

: šuniuką praneškite šiuo adresų: 
ji bus nusižudžiusi. 

—. | Parsiduoda bučarnea biznis su na-
Brighton Park — Mūrinis 2 l u b u ' , n u a r ^ ' n i i m o Hfetuvhj apgyventoj 

narnas, r, ir 6 kt; mbarial, elektra, va- ' v l e t o j e s u n a m u a r b e n a r n r b i z n i s 

nos kieto medžio vidus, gradžius. i I 3 ' 7 0 0 0 0 -
mainoma j gera lota ar maža biznį, i Parsiduoda bučorno netoly street 
Kaina $8,800 i kario linijos lietuvių apgyventoje vie

toje labai pigiai. 
Reikalauju namo apie vienuolyną 

, 4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 
tas, elektra, vanos štimu šildoma, i 
Kaina $7,500 

West Šitie-
po 

Cieero - - medinis 2 lubų na|-ias, .'. 
ir 6 kambariai, eimentinls fundamen-

PRAPIOI.I. 
mažas rudas šuniukas turintis bal- j 
ta lopei) ant kairės ausies ir baltos ' 

Mūrinis 6 flatas visi 
kambarius lotas 80x137, rendos 

$2,4!»6. l-mas Mortages yra $10,000. 
Kaina tiktai $16,300. 

lectrlka ir vana ant pirmų lubų po mas po 6 ir 7 kambarius; yra augs- Į 
7x7 kambarius ant stulpų $5,000.00. | tas skiepas tinkamas padarymui što- Į 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra- ro; yra 2 automobiliams garadžius; 
žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas neša virš 12%: kaina $10,000, pusę 
flatas furnace šildomas, randos neša reikia j mokėt i, kitus ant morgieio. 

netoly 55-th St. $12.- , i A H D A V I M r i 2 ( U 1 f ? S t u m u r o n a _ 
. ' mas po 5 Ir 6 kambarius su garų 

pagvvonlmu su base- .. . , „ . . . . „ . 
šildomas; yra 3 automobi.lams ga
radžius; viskas jtaisyta pagal naujos 
mados; rendos neša $144.00 i mėnesj; , 
kaina $12,500; yra $5,500 morglčlo, j 
nereikia visų pinigų turėti; namas f 
statytas ant pusantro loto. 

Taipogi turime daugiau gerų na- ; 
mų, dideliu. Ir mažų po visas lietu
vių apgyventas apielinkės. Atsilan
kykite diena u r vakarais pas 

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Arcner Avenue 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18 St. Tel. Canal 1603 

PRANEŠIMAS. 

Kaip jums patiktų praleis
ti vienę n j mesi vakaeijų ant 
tyro oro — linksmai, sveikai 
ir sykiu prasilavinti kariškos 
gimnastikos. 

Kelionės lėšas, drabužius, 
guolį, maistą ir kitas išlaidas 
apmokus Snv. Valstybių val-

PKTP \S J()K!RA1SK\S 
2322 South Oakley Avenue 

(Apačioj) 

mokyti apie f 15,000.00. 
Reikalauja namo Drlghton Parke 

medino 5x3 kambariu apie $7.f>00.00. 
Medinis dvlejij pagyvenimų namas 

po 5x5 kambarius prie pat lietuviš
kas bažnyčios. Rleetra, vanos naujai 
ISvarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS. 
4414 So. Calilornia* Ave. 

Tel. Lafayette 5076 

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
•» Parduodam Laivakortes. 9 

REIKALINGA 
REIKALINGI 

AR NORI BARGENO TAI KAS NORI LABAI AUKŠ 
PIRK PAS MUS TOS KLESOS NAMU 

Medinis namas 7 ir 8 kam- (J flatai po .7̂  kambarius 4 
banai, basemen.tas cementavo- karu garry.lžiiis,"lotas 132 ffed. tas fundamentas, kaina $2,70(1. 
Iian-lasi Rriniiton Parke. 

4 kambariu medini: narna: 

pločio, 125 pcl. ilgio. Randasi 
priešais PalmeiuPark. Negalį 
Imti geriau. įmokėti $17,000. 

Leiberlai dirbti diena ir nakti ąe- a n t 2 Jotu SU 1 ka rve . 60 VlŠ- J K a i n a $40,000. 
n* iiarbo satyros. į tu, .'50 žą-ii, kaimi $2,500. fino-! 2 flatai po (; kambarius, 

B I Z N I S 
PARSIDUODA Pieninė la

bai greitai. Biznis puikiai iš
dirbtas, gražioj vietoj lietu
viais apgyventoj. Atsišaukite 

2241 W. 23rd PL 

• • 
t 

Kiekvienas jaunikaitis nuo 
17 metu iki 24 metų, sveika? 
ir galintis suteikti paliudymą 

Atsiteukite: 
JOSEPH T. RYF.RS()\ A SON 

16-th A. Roekwell strs. 
Door 3 

keti $1,000. Randasi ant 150 
Streeto ir Coon% Avenue. 

Medinis i-amas, eementavo-

Renda $200.00. Randasi geriau 
šioj vietoj Cbcster Iliglilands 
kur galima važuoti ant gelike-

PARSIDUODA bueernė ir 
groernė labai geroj lietuviu 
apgyventoje vietoje. Del pla
tesniu informacijų kreipkitės 

Dr. A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

( 
I 

Kolorado ir Hawaii 

Salas 

: : 
• 

tu b;sem<>ntu ir muro funda-|lio ir karu Tniija. Kaina $18,-,laišku ar vpatiškai pas: • 

LEIBERIAI mento. l-mas floras storas įr ' 500. [mokėti $8,000. 
flatas užpakalį ant antro floro S fl. po (> i'amb. ant 50 pd. 

Keigalmgi Snim>.ng Komu 5 i r 4 ka J nhariai. Kaina $7,500. > loto prie pat Palmer Park. J-
pagelbininkai. Rakandu tepho-, j m o k ė t i P>SM\. šis namas ran-> mokėti $15.000. Kaina $22.500. 
tojiai. Atsišaukite. Idasi geriausioj biznjo vietoj GERIAUSIS BARGENAS I& 

A. RASIMAS 
9253 Cardini Avenue 

Detroit, Mich. 

Sugryž 

Akiniu piitai.symo mene 
20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda galvą,? 
Ar Jusu akys aftaroJaT 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

eta? 
Ar kvaišta »olva? 
Ar matote kaip Ir plukančlm 

taškus ? 
Ar atmintis po truputj mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltį? aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant voku' 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

John J . S metaną 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave 

Kampos 18 gatvės 
Ant trečio augšto virS Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
8epttntadienial« 9 r, 1ki 12 dienos. 

TRezidcncIjos Tel. Ilrttii.sulek 4887 | 
j Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. j 
J CHIROPHACTIC GYDYTOJAS j 

lie gyduolių, be operacijos 
• Vai. 9-1; 5-8 P. M. šventad. 9-12* 

1379 Mihvaukcc Avenue 
Kamp. Robey ir North Ave. 

ALBFR.T PICK & CO. 
1200 w . 35 Street 

ant Halst.Ml prio .°,5-toH g-\<\ DIDŽIŲJŲ. 
MŪRINIS NAMAS 2 flatai į 12 fl. ir janitęr fl. kampinis 

po G kambarius, elektra, mau-i beveik nauja.s marinis namas 
nesutepto savo asmens eliara- j Drabužių gaminimo cramo- .linc's, aukštas 1 asementas, | prie "Jaekson Parko arti 68-
kterio, prašomas atsišaukti I nėję Amerikoje aukščiausia ! Kaina 16,500. įmokėti $4,000.! tos ir ^ e l i e s t e r Avenue, 
pas : 

i Randasi ant 
apmokami kirpėjai. 1922 m., (Bridgeport), 

3o v* J-dlOS (r-ve? "Rendos dabar $1,000 menės j o 
po Spalio 1-mos bus $12,500 i 

Inžinierių Leitenantą Vvt. 'aplamai imant, jų kielaTienam' Mūrinis namas 3 aukšein į metus. Kaina $62,000. Įmokėti 
A. Graiėuna, 3310 S o / l l a l s - įbuvo mokama $45.50 savaitė- * t o 1 ^ l? f l a t / ^ a ,n l P*™°; 2 ! $ W > - X a n i a - S P«^ i ^s imoka : " . ; Į po 6 ir 2 po 4 kamb. ant antro; Nerasa geresnio pirkimo toj 
ted st., Cbicą^o, 111. je. \\Y trečio. Basementas, eleklrt- aoielnikėi 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, -dabar kų 
tik gavome jų iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir Įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi Jabai 
pravertu kiekvienam tokią naudingų knygų įsigyti. 

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

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

po o ir L' po 
ir trečio. Basementas, elektri- apielinkėj, 
ka, maudines. Kaina tik $7- DAR BARGENAI. 
500. Įmokė jimas pagal sutar-| Beveik naujas mūrinis na-
ties. | mas 4 fl. su mies-amais por-

Murinis namas 2 aukščių e-! č'ais. Renda $200.00 i mėnesi 
lektra, maudynės, cemeniavo- | Kaina $14 500. Įmokėti $7,000. 

. tas, basementas, skalbykla, l-1 Likusiais kaip Renda. 
imas aukštis, storas ir flatas,! Kamninis muro namas 6 fla-
ant antro 5 ir 4 kambariai, j tai po 6 kamb. elektra, maudi-
Kaina $8.200. Įmokėts $3,000.! nes. ankštas basemep.tns, kaina 
Likusius $50 į mėnesi. Renda 
$110.00 j nv>iesi. Negalima 
rasti geresnio pirkimo, nes na
mas viską pats išmoka. 

Mūrinis namas ant 3 lotu 4 
flatai no 6 kambarius. Kaina 
f ik *13.500. Įmokėti $4,000. 
Randasi prie Western ir A-
dams. 

S L. FAPTONAS CO. 
809 West 35-th Street 

$14,500. Įmokėti $7.000. Liku
sius pagal nutarties be komiso. 

Pirma negu pirksit narna vi
sados kreipkitės na s mus. nes 
mes turime didžfausia išsirin
kimą namu visose Cbieagos 
koloniiose ir i>iusu 10-tis gerai 
išlavintu par.lavėin duos jum 
ntspknnti natnrTiav»rna. 
T^l. BlvH 0611 if "Rlvi. 0774 

Chicaofo. 111. 

i Esu priversta greitu laiku parduo
ti grosern*'- ir Buklut.nynu krautuvė 
labai geroj vietoj yra gera vieta del 
moterės našlės ar visų dirbant o mo
teris viena labai sau gera pragyveni
mą gali padaryti. 

Mrs> P. VPBIK 
1714 West 57 Street 
Tel. Republic 3180 k 

R A K A N D A I 
PARSIDUODA keturių rūmu ra

kandai 3 pečiai 2 lovos, kamoda, 7 
k»eslal, 3 stalai, zerkolas, paveikslai 
ir kiti daiktai tik už $90 dolerių kas 
pirks tas ir galės gyventi ant vietos 
3 kambariai $11. randos tas randasi 
1622 So. Halsted St., antroa lubos IH 
užpakalio savininką gaMnja matyti 
nuo 9-' ryto iki 9 vakare. 

i 
K — ~ 

RugSėjO 20 d, 1923 j j L Michmevicz-V^kjene 

RAKANDU BARGENAS 
Geriausia proga jaunoms poroms 

jsigyti .5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Vėliausios mados rakandai, 
valgomojo kambario parlor setas mle-
glamojo kambario, karpetal, grindinė 
lampa, paveikslai, fonografas su re
kordais. Parduosiu visus ant karto 
arba po viena. Nepraleiskite šio 
bargeno. 

1022 South Kedzie Avenue. 
.< v 1-mos lunos. 

PINIGUS LIETUVON! 
^ Siunčiu per didžiausius Lietu- • 
^<vos Bankus. 
^? Padarau legallSkus dokumentus, 
^patarnauju pirkime ir pardavl-^ 
į{:rne namu, lotų Ir farmų. 'Ą 

į NOTARY PUBLIC i 
*fi Užsiregistravęs Lietuvos atsto-̂ Sc 
jvybėje. I 
>Įfe Taipg i užlaikau Draugo di-iį 
5|džiausio knygyno skyrių su di-# 
>;į:džiausiu rinkinio knygomis. Už-* 
^prenumeruoja Draugą. 4j" 

Jonas Klimas 
4414 South California Ave.! 

i Tel. Lafayette 5976 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatve 
Phone Tardą 1119 
Vienafiie ofise su 
Dr. J. F. Van 

jPaing. 
Sąžiniika* pa-

tarnavlr.\as prie 
gimdynu .Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valantos: nuo 7 ryto, iki IX nuo 
• iki 9 vai. vakare. 

Tel. I>afayette 422S 

P L U M B I N 6 
Kaipo lietuvyn, lietuviams visa
dos patarnauji} kuogeriiniKla 

M. YL6KA 
S22H \V<\st S8-tlj 8treet 

Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknyge: 

"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 
Kaina $2.25 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue . Chicago, Illinois 

E s 
$ 

SV. JURGIO PAR. METINIS PIKNIKAS 
S 

-

15 d. L i e p o s 
BERGMANN'S GROVE Riverside, Illinois 

Ten pat kur būdavo kas metas. Bus puiki muzika ;—• įvairiausių žaislų, gardžių garimų ir skanių v; 
kiai praleisti laik§. 

Bus tai tikras Lietuvos kermošius. Ten* galima bus sueiti visus savo senus pažįstamus ir su jais pui-
Visus kviečiame KLEBONAS ir KOMITETAS. H 

39 
t t 
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