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DAUGIAU LAISVĖS BAŽ
NYČIAI FRANCIJOJE, 

VALDŽIOS PROGRAMON 
INE1NA KONGREGACIJŲ 

ACTORIZAVIMAS. 

Alsace-Lorraine paliks reli
ginės mokyklos. 

PARYŽIUS, bfrž. 10 (ko
respondencija). Didžiai 
svarbius pareiškimus kas link 
t'raiK'iizu valdžios nusistatv-
mo religiniu žvilgsniu pre
mieras Poinrare paskelbė pa
rlamente aptariant vidujinius 
Franci jos reikalus. 

Tai pirmukart Poinearė ri
nitai palietė religini klausimą. 
Seniam jis to klausimo veng
davo. Vengė jis jo būdamas 
Franeijos prezidentu, vengė 
ir paskiaus, nors tas klausi
mas visais laikais buvo opus, 
gyvas ir svarbus. Xors jis 
visais laikais gagėjo Įsimaišy
ti į kontroversijas, del kuriu 
parlamentas buvo pasidali
nęs, tečiaus jis to nedarė. 

šiuo kartu ijis atmainė sa
vo pažiūras. Gyvenimo ap
linkybės ir Franci jos padėtis 
privertė jį taip elgtis. 

Ateinančiu metu pirmoj da
ly Franoijoj įvyks parlamen
tariniai rinkimai. Netoli tas 
laikas. Dėlto politinės par
lamento partijos praoVjo ap
sižiūrėti, kur jos stovi, ką jos 
veikia, kokias pozicijas užima 
įvairiais klausimais. Nutar
ta nustatyti aiškia naminiams 
reikalams programą. 

Valdžios pozicija. 

Francija Nori Laikytis 
Savo Pozicijos 

BET NESIMATO BUVUSIO ĮSIKARŠČIAVIMO 
• - Į • 

FRANCUZAI LABIAUSIA UŽIMTI VOKIEČIŲ 
PASYVIU PRIEŠINIMUISI 

Nenori paleisti teritorijos. 
Lakiraštis Petit Parisienne 

PA RYŽTUS, liepos 13. — šinimasį pirm pradjėsiant de-
Prez. Millerand ant greitų-i rybas, mes galėsime dalyvau

ju gryžo iš savo kelionės, j t i. Jei Anglija nereikalaus 
kad šiandie dalyvauti minis- evakuoti Ruhro teritorijos, ir 
teriu kabineto susirinkime, gi sutiksime su tuo. 
Kabinetas nutars, kokios ak
cijos imtis kas link Anglijos 
paskelbto kontribucijos (re
paracijos) plano. pažymi, kad Francija nesu-

Yra beveik žinoma, kad t i k s s u vokiečiais stoti į jo-
Francija atsisakys su Yokie-1 k»as derybas, kaip ilgai Vokie
tija vesti derybas, kaip ilgai; ( ' i a i nepertrauks pasyvio prie 
vokiečiai nepertrauks savo | Sinimoai Ruhro teritorijoj, 
pasyvio priešinimosi Ruhro| h]cho <Ie P a r i * r a S o : " K a i p 
teritorijoj. į ̂ a ' m e s absoliučiai jausi-

Antra, nesutiks evakuoti |m*8, kad turime but Vokieti-
"Ruhro teritorijos, kaip ilgai i o s apmokėti, taip ilgai mes 
Vokietija neims priversta at- ' neapleisime Ruhro teritori-
mokėti kontribucijos. j Jos- M e s nesitarsime su Vo-

Treėia, nesutiks su pasių- j WetiJ*> k a i P »*** ™'m w I* r" 
Ivmu, kad kontribucijos sumą I trauktas pasyvia pneš.mma-

• ' si< " turėtu nustatyti ten kokia ' *' 
tarptautinė komisija. Sakoj Journal pažymi: "Franci-
tas butu priešinga Versaille- j i» atsisako visokių derybų, 
so sutarčiai. ! J e i Vokietija norį derybų, 

Visi prancūzų įtakingi l a i - ' P i r m to ji turi viešai prisipa-
krašėiai stipriai stovi už tuos *inti, kad ji nugalėta." 

visus posmus. Paprastas dialogas. 
Francuzų parlamentas pa

leistas. Bet prireikus jis ga-

275,000 FRANCUZŲ IR 
BELGU KAREIVIU VOKIE-

'•" TIJOJE. 

LAISVES MEDIS 

-

BERLYNAS, liepos 14. — 
Anot žinių iš tikrų versmių, 
šiandie Ruhro teritorijoj yra 
80,000 francuzų, ir 70y000 bel
gų kareivių. 

Kituose okupuotuose Vokie 
tijos plotuose yra ft7,000 fra
ncuzų ir 17,000 belgų karei
vių. 

• Be to, veikia dar 10,000 
francuzų ir 1,000 belgų gele
žinkeliečių Ruhro teritorijoj. 

Per pusmetį Ruhro okupuo-
tės, tenai 92 asmeniu nužudy
ta ir 71,145 asmenys ištremta 
nėokupuoton .Vokietijon. 

FRANCIJA DIDINA IŠLAI
DAS ORO LAIVYNUI. 

Tam tikslui nurodomos prie
žastys. 

Ii but sušauktas. 

Clemenceau laikraštis Echo 
d e National rašo: 

"Premiėro Bakhvino kalba, 
tai paprasta vis tolesniai ati
dedama netikrvbė, kas tęsiasi 

W 4. 

PARYŽIUS, liepos 13. — 
To rezultate premieras Po- Anglijos premiero Baldwino 

. . . „ savaitėmis. Atkartotas tas 
jncare pakviestas paduoti sa- pasakytos parlamente kalbos: 
vo pareiškimą aj>ie valdžios 
pozicija kas link naminių pro 
hiemu, kurios bus svarbios at
einančiais rinkimais. 

Poincare į visus paklausi
mus aiškiai atsakė. 

J is pareiškė, kad neturįs 
minty mokyklų istatvmo pa 
keisti. Bet tą įstatyme pri
taikinti taip, kad kiekviena 
religija hutų gerbiama ir lai
sva ir užtikrinta laisvė pa
maldų laikymui ir laisvė pri-
vat inems mokykloms. 

Tas neliečia atimtose nuo 
Yokietijos provincijose Alsa
ce-Lorraine, kur viešosios re
liginės mokyklos turi pasilik
ti taip, kaip buvę. 

Kongregacijos. 
Kas link religinių kongre

gacijų, tai Poincare taipat 
nerekomendavo pakeisti žino-

tekstas gautas čia tuojaus už
sienių reikalu ofise. 

Užsieniu reikalų politiniai 

pat senas dialogas tarpe Pa 
ryžiaus ir Londono." 

Laikraštis Mat i iv "Franer-
ja studijuos Anglijos, notą 

dės prie veikimo, jei tas ne
turės pažeisti francuzų inte
resu >> 

FRANCUZAI OKUPUOJA 
DAUGIAU MIESTU 

žnyčia santykius, valstybės 
tarybos prezidentas sakė, kad 
jis balsavęs kituomet už val
stybės nuo Bažnyčios atsky
rimą. Tečiaus neturėjęs mi
nty, kad tas atskyrimai su-
traukytų ryšius su Apaštalų 
Sostu. 

įToliaus jis šakį'*, kad net 
mą YValdeck — Russeau įsta-1 nekatalikiškos šalys turi savo 
tymą. Tečiaus jis pareiškę ambasadorius Vatikane. Tai 

direktoriai tikėjosi smerkės-
. ... -v,- n ,i draugingone dvasioje ir prisf 

mo Anglijos pareiškimo, net, 
nepatenkinti nei šiuomi. 

*'Negalima žinoti, ar mes 
dalyvausime atsakyme Vokie
tijai. Pirmiau turime pama
tyti Anglijos pagamintą atsa-į 
kyma," salcė vienas ankštasis j 
francuzų valdininkas. " J e i ! 
Anglija reikalaus vokiečių j 
pertraukti savo pasyvį prie-1 BĘBLYNAS, liepos 14. — 

Kuomet Anglija darbuojasi 
už taikos vykinimą Europoj, 
francuzai okupuoja daugiaus 
Yokietijos miestų. Reiškia, 
jie savo okupuotę plečia, ne-
paisant Anglijos įspėjimų. 

Užįunė miestus Elberfeld 
Barmen ir Limburg. 

PA RYŽI l rS, liepos 14. — 
Francija savo oro laivyno 
biudžete turėjo 774 milionus 
frankų. Tonus dienomis tas 
biudžetas padaugintas* 100 
milionų frankų. . 

Tai es/j. dello, sakė oro lai
vyno ministeiis, kad Anglija 
paskelbė naują didelį oro 
laivyno programą. I r dar 
dėlto, kad antai holševistin^ė 
Rusija užsako -daugybę mili-
tarinių aeroplanų. 

Gegužės 1 d. visoje Lietuvoje sodinama Laisvės Medis. Šis paveiks
lėlis yra vienas iš tūkstančių tos gražios pavasario šventės. Žeimely, Pa
svalio apskr. vidurinės mokyklos mokiniai su mokytojais, dalyvaujant di
delei žmonių miniai sodina Laisvės Medi. 

jYAUJI TURKŲ REIKALĄ- CHICAGO NETENKA DAUG 

BLOGA VOKIETIJOS FI
NANSINE PADĖTIS. 

BERLYNAS, liepos 14. — 
Vokietijos finansinė padėtis 
taip bloga, kad blogiau negali 
nei būti. Kasdien ji turi apie 
5 milionus dol. deficito. Tas 
deficitai padengiamas naujo
mis markėmis, kurios netenka 
vertės. 

FRANCUZAI PAGROBĖ 
60 BILIONV MARKIŲ. 

kad valstybė be gyvuojančių 
įstatymų pakeitimo turi tei-

delkogi Francija, kurios gy-
^n to jų didžiuma yra katali-

UOSTO DARBININKAI 
STREIKUOJA. 

sės autorizuoti visas kongre- *»i| negalėtų turėti ambasa-
gacijas, kad jos darbuotųsi {doriaus Vatikane, krikščiony-
valstybės naudai. ' 

J is sakė, kad legalis kon-
hės centre. 

Tas pažiūras 

HAMBURG, Vokietija, lie
pos 14. — 'Visi vietos darbi
ninkai išėjo streikan del už-
mokesnių. Trafika suspen
duota. 

patvirtino 
gregacijų pripažinimas šian- ( premieras Poincare ir pridu-
die negalimas. Bet valstybė re, kad Francijoje turi but 
turi teisės jas subsidijuoti, religinė lais\# neatmainant 
Tas subsidijavimas ir turi gyvuojančių įstatymų ir am-

į basada Vatikane pasiliks. t %* pripažinimo prasmę. 
Parlamentas dauguma bal-

A p gaili praeiti* Slj r e iškė pasitenkinimo tokiu 
Aptariant valstybes su Ba-Į valdžios nusistatymu. 

FRANCIJA DUODA PAS
KOLA JUGOSLAVIJAI. 

PARYŽIUS, liepos 14. — 
Tomis dienomis Franeijos 
parlamentas pripažino 300 
milionų frankų paskolos Ju
goslavijai. 

DUESSELDORF, liep. 14. 
— Iš Berlvno nežinia kam į 
Cologne buvo siunčiama 60 
bilionų , markių. Francuzai 
tuos pinigus užtiko ir pag
robė. 

NUSAKO NAUJĄ KARĄ. 

CEDAR POINT, O., liepos 
14. — Buvęs S. V. karo sek
retorius Baker čia kalbėda
mas nusal#, kad už trijų ar 
keturių metų Europoje kil
siąs naujas karas. 

SUDINAMITUOTI ANG-
LEKASIŲ NAMAI. 

PIT.TSTON, PA., liepos 14. 
— Čionai sudinamituota ke
turių anglekasių namai. Visų 
priešakiai apgriauti. Bet nie
kas nesužeistas. Vienuose na
muose gyveno anglekasrų ly
deris. Sakoma, jis blogai va
dovavęs. 

VIMAI. 
_j 

LAi:SANXE, liepos 14. — 
Andai prane>ta, kad santar
vės su turkais taikos sutartis 
padaryta, kad turkai paten
kinti ir reikia sutartį tik pa
sirašyti. 

Tečiaus taip nėra. Turkai 
apsižiūrėjo, kad santarvės va
lstybės nori juos suvaryti o-
žio ragam Būtent, kuomet su
tarta atšaukti iš ^Turkijos sau 
tarvės valstvbiu kariuomene, 
tai tuotarpu nieko nepasaky-
ta apie santarvės karo lai
vus. 

Turkai reikalauja, kad kuo-
met Konstantinopoli evakuos 
kariuomenė, kad tuo pačiu lai 
ku visus Turkijos vandenius 

teisman. Policijos atstovas. 
TAKSU. pranesĮė, kad Earley pabėgęs 

ir niekur nesurandamas. 
1920 metų pradžioje Chi- Teisėjas David davė vėjo 

cagos miesto taryba nuspren- j policijai. 
dė apdėti specialėmis miesto j 
naudai taksomis visas dideles! 50 PASPRŪDO KILUS 
dirbtuves ir visokias ntažas GAISRUI. 
dirbtuvėles. Tuo būdu tikjf*-
tąsi surinkti daugiau vieno AYolf, Sayer and Heller Co. 
miliono dol. taksų per metus.' įstaigoj, 904 Fulton st., eks-
Taksų didumas turėjo but pa-jpliodavo amonija kilo gais-
skirtas žiūrint samdomų d a r - . r a s . 50 darbininkių vos pa-
bininkų skaičiaus. sprūdo. Du asmeniu skaud-

Dirbtuvių bendrovės pakete žiai apdegė. Gaisras padarė 
protestą, paskui išgauta "in- apie 50 tūkstančių dolerių 
junotion". Dabar vyriausias nuostolių, 
valstyb. teismas išsprendė kad 
miestas neturi teisės uždėti 
taksų, jei dirbtuvės moka a-
helnas taksas. 

ir DardaneliM splei*, ir v i - ; N A U J A S D E T E K T I V Ų VIR-
Š1NINKAS. 

VIENAS PLĖŠIKAS IR DU 
POLICMONU PAŠAUTA. 

si karo laivai. 
Tuo klausimu vedamos nau 

jos derybos. 

VOKIEČIAI PAGR0-
BIAMI. 

ESSEN, liepos 12. — .Oku
puotose teritorijose išlala ai
kštėn vokiečiai naktiniai mi
teliai. Jie pagrobia tuos vo
kiečius, kurie sėbraujami su 0-
kupantais, ir , juos išveža Vo
kietijon. 

C H I C A G O J E . 
TEISME PARINKTA PI

NIGŲ. 

Ties Surf viešbučiu gatvai-
tėj keturi poliemonai susišau
dė su keturiais plėšikais. Le-

Vienas iš naujų Chicagos n2^va i ****** du P ^ m o n u 
])olieijos viršininko asistentų,,1'1* v i e n a s P J ^ i k a * ; T r > r s i š 

Mathew Ziimner, paskirtas 
detektivų viršininku. Civiliai 
apsitaisiusi policija bus jo ži
nyboje. 

keturių plėšikų suimta. 

CHICA<$)^— Šiandie pra-
matoma giedrk; kiek šilciau. 

TEISĖJAS POUCUAI. 

Chicagoje kituomet polici
jos suimtas kišeninis vagilius 
Earley. Jis grand jury apkal
tintas ' i r atiduotas krimina-, / 
lin teisman. 

KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Franeijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mar. .0004 

Tomis dienomis pašauktas | Lenkijos 100 mark. .0007 
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Charles Merkei ir Tlay Ca-
prari, abu 19 
Wis., atvyk 
ieškotų: Čia 
mo darbo, praleido pinigus ir 
rezultate naktimis miegojo 
Grant parke, beturėjo pinigų s j 
gryžti namo. 

Merkei ir Ray Ca- 5 = C T T T C I / T T T ? T > * - * T * D 
19 metų, iš Beloit, Į | S I Ų S K I T E Pinigus i Lietuvą Per 1 1 

nerado sau tinka- Si = I I 1 I I | 1 I I Mm DRAUGĄ n 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau-

Policija abu įtarė ir areš-iS S 
tavo. Vakariniame teisme p a - j i I s i a i patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau- | 
aiškėjo jų nelaimė.. Tuometis Į s ias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-
teisėjui patariant susirinkusių | | Pramonės Banką. 

"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

tarpe šukolektuota. W) dol. ir 
už tuos pinigus vaikinam nu
pirkta tikėtai geležinkeliu. 

Vakar jiedu apleido Chica-

ii 
PLATIHKITE * 'DRAUGĄ/' (gti tais turtais. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

CHICAGO, ILL 
• Chicago yra turtingas mies, Į | m Ą ^ 0 A K L E y A V E . 

tas. Bet ne visi gali pasidziau.-^K mJ* 
VlllItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIinilllllllllllllllllllllllUIIIUIIIIIUlIlIlIlIlIUIIIIIUIIIllS 
^^iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiinBa^ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
K M fcMdkmi iiskynii nedeldienta* 

lSov&nic.... t 'K t»«>a »• »* .• v**™ 
PUMI Metų 18.00 

Ui prenumeratą mokei Iškalno. Lai
ka* ekeitoel nuo užrašymo dienos, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adreeą visada reikia prisiųs
ti ir ienas adresas- Pinigai geriau-

vokacijoms, kivirčams nebėra 
galo. Atskirų asmenų (indivi
dų) geiduliai taip išbujojo, 
kad jie (netik drumsčia taiką 
valstybes, bet ir valstybių gy
venime. 

I r šiai piktybei pašalinti 
žmogaus išmintis n*>ra užtek
tina, j i yra be jėgų. Nes ar 
begalima tikėtis, kad žmonės 
įvairių geidulių siūbuojami, tų 

sia siųsti iiperkant krasoje ar ex- , 
prese §*Mone7 Ordtr•, arba tdi-jpačių pagedimo stabų g a r t a -
danl pinigus | registruota latake, tojai sukurtų tvirtą ir pas-

DRAUGAS PUB. CO. tovią. taiką? 

8334 South Oakley Avennt Taika. 
Ohicago, Illinois 

Tel. Roosevelt 7791 

unitarianai, presbiterionai i r 
liuterionai. Rumunijos val
džia kaip katalikus, taip ir 
šiuos protestantus spaudžia 
ir persekioja. 

mos ne vien katalikų mokyk
los ir visos kitos įstaigos, 
bet kaikur net pačios bažny
čios. 

Ųnitarianų komisijos rapor-
Rumunijos valdžia p r a v e d ė t a s baigiamas pažymėjimu, 

taip vadinamą "agrar inę re- \h&a /Transylvanijoj Rumunija 
formą.- Toji - r e f o r m a - a n t ] s m a u g i a civilizaciją. Grįžta n^"" " v V a u s i a " Organizacija 
popieros neblogiausiai skam- -barbarizmas, su kuriuom ru- 'Kata l ike Federacija ne tiek 
ba. Tečiaus ją vykinant n * | m i m a i d a r n e p e r s į s k y r ę . 
žiūrima to įstatymo. Einama! 
prie didžiosios neteisybės. 

UIIIIIIIIIEIIIIIIIIIHIIUIHIIIIIIIIIIIINNIIIIII 

MOKSLEIVI? ARENA 
ailHHHIIIUlIHUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUHIlIHII 
KODĖL NEPASVARSČIUS? 

Galbūt ir yra tiesos, kad 
lietuvių katalikų visuome-

, 

U ž T A I 

Visas pasaulis pasiilgęs tai 
kos. Kada galop tautos nusi
ginkluos, kada žmonija ramiai 
atsikvėps? Buvo šaukiamos 
didžiulės konferencijos taikai 
pagrindus nutiesti ir vis nau
ji planai gaminami. 

Visi tie planai, kombinaci
jos paremtos medžiaginiais 
išrokavimais pagimdė silpną, 
raišą talką, kuri kasdien vis 
garsiau šaukiasi ginklo, tau
toms galvotrūkčiais besigink-
luojant sausumoje, jurose ir 
ore. 

Jeigu norėsime kiek rimčiau 
pagalvoti pastebėsime, kad tau 
tų ir valstybių neramybė ky
la iš neapykantos taip ir imli v i 
dų (atskirų asmenų) įvairių 
klasių, skirtingų religijų įsiti
kinimu. 

Fanatizmas. 

Spauda kasdien mums at
neša liūdnų faktų kurie rodo 
kaip Kristaus atneštoji meilė 
užmiršta ir paniekinta, kaip 
sunku susitaikinti besiriejan
čioms tautoms, kuomet net vie 
nos tautos nariai kad galėtų 
vieni kitus šaukšte vandens 
prigirdytu. 

Ką tik Ku Klux Klano vy
čiai užpuolė Pocaliontas; Ark. 
parapiją. Sunkiai sužeidė ketii 
ris kunigus ir vieną civilį 
žmogų, kitoje valstybėje kla-
nistai skaitlingai susirinko 
protestavo prieš katalikų įte
kmę į viešąjį gyvenimą ir grą 
sino pavartoti visas priemo
nes prieš katalikų akciją. 

Visa tai daroma Amerikos 
" la isvės ' ' šaly. Ret netik 
čia ' ' laisvės' ' vardan keliama 
tikybos neapykanta, brolis 
prieš brolį šaukiamas kovon. 

Suv. Valstybėse, Europoje, 
visur, viena žmonių kl^sė pies
tu stoja prieš kitą, vieni ir 
kiti stengiasi pagrobti vado
vybę į savo rankas, kad vieni 
kitus smaugtų. 

Klasių neapsikentimas gi
liai įleido šaknis į visuome
ninę dirvą, grasinimams, pro-

Tikrąją taiką begalima įvy
kinti Diievo i r Bažnyčios įsa
kymų prisilaikant. . 
, Kadangi nusigręžta nuo ti
kėjimo ir jo mums dedamų 
pareigą pasaulis amžinai ne
rimsta. 

Kadangi paniekinta artimo 
meilė, kadangi paskęsta ego
istiniuose (savymeilės) intere
suose, kadangi ieškoma visur 
ir visame materialinių (kū
no) džiugulių, kadangi užmirš
tama antgamtinis žmogaus ti
kslas, karas ir neapykanta, ko
vos ir pasileidimas stipriai Į-
sįmetfš į mūsų židinius. 

Nesantaikai ir egoistiniems 
instinktams beoš i ant Bažnyčios 
Galva skelbia pasauliui tai
kos dėsnius (įstatymus). Jo 
balso negirdima, negirdima 
taikos ir meilės Kunigaikš
čio — Kristaus balso, klaidžio 
jama tamsybėse ir skurde. Nê -
bėr taikos pasauliui. 

Daug yra kurčių... Bet mes 
kurie didžiuojamės esą Baž
nyčios vaikais privalome sku
biai atsiliepti į jos patarimus. 
Mūsų ištikimybė jos mokslui 
ir palaiminti broliškos meilės 
vaisiai turės savo Įtekmės į 
visuotiną taiką, vienos tautos 
vaikų tarpi4 ir visų tautų, val
stybių tarpe. 

Iš KATALIKU GYVENIMO, 
KATALIKŲ LIKIMAS 

TRANSYLVANIJOJ. 

Nesenai Ungarijos vyriau
sybė kreipėsi Tautų Sąjun
gos Tarybon reikalaudama 
perkelti savo bylą Tarptau
tiniu Tribunalan del ungaru 
(magi arų) katalikų likimo 
Transylvanijoj. Tečiaus T. 
Sąjungos Taryba nedavė sau 
kcijos. Sakė, j i pati ištirsian-
ti mažumų pao)ėtį Transylva
nijoj. Sakė, kad Tarptautinis 
Tribunalas neturi autoriteto 
maišytis į Rumunijos nami
nius reikalus. 

Rumunijai pavestoj Tran
sylvanijoj be katalikų gyvena 
dar nemaža žmonių, priklau
sę protestantų sektoms/ Tai 

Amerikos unitarianai Tran 
sylvanijoje turi keletą maldos 
namų ir mokyklų. Kuomet 19-
22 metais nugirsta apie per
sekiojimus, iš Amerikos pa
siųsta ųnitarianų komisija 
Transylvanijon, kad patirti 
ten žmonių padėtį. 

Ta komisija atliko didelį 
darbą. Paskelbtas raportas 
knygos formoje. Plačiai apra
šomas tų sektų žmonių ir ka
talikų likimas. Komisija ten 
konferavo ir su katalikų at
stovais. 

•iiNiekas negali užginti, kad 
Transylvanijoj kaikurios ag
rarinės reformos buvo reika-
1 ingos," rašoma raporte. 
1 ' Tos reformos ant popieros y 
ra kuopuikiausios. Didelius 
žemės plotus, kuriuos valdė 
aukštos kilmės žmonės, pa
dalinti į mažus sklypus i r 
šiuos pavesti bežemiams. • 

".Tečiaus vykinant refor
mas prasilenkiama su refor
mų įstatymu. Pačiame įsta
tyme pažymĮėta didelė netei-

svbė. Pasakvta, kad žemės 
savininkams valdžia duoda 
atlyginimą 1914 metų žemės 
vertės kaina, neatsižvelgiant 
į valiutos puolimą. Pirm ka
ro runtunų pinigas lei tupė
jo savo vertę. Bet šiandie jo 
kaina nupuolusi. JW 1SM me
tais vienas žemės akras bu
vo vertas 200 lei, tai nebuvo 
blogiausia. Bet šiandie 200 
lei išeina vos vienas ameri
koniškas dol. 

"Tokių gudrybių Rumuni
jos valdžia laikosi atimant 
nuo savininkų žemės plotus." 

Toliaus rašoma, kad kata
likų bažnyčios, mokyklos, li
goninės prieglaudos iš senų 
senovės Transylvanijoj valdlė 
nemažai žemės, iš kurios tos 

• 

įstaigos užsilaikė. Rumunijos 
valdžia* tą žemę atėmė ir įs
taigas paliko be nieko, be jo
kių pajamų. Agrarinių refor
mų įstatymas leidžia konfis
kuotas žemes toms pačioms 
įstaigoms atgal išsinuomuoti. 
Tečiaus valdžia nuomuoja 
daugiausia rumunų stačiati
kių cerkvėms. Keliose vieto
se pavyko katalikų įstaigoms 
atimtas nuo jų žemes išnuo-
muoti.^Šiame atsitikime ima
ma aežmoniška nuoma. 

Dėlto, ten šiandie uždaro-

MARIJ0NŲ VIENUOLYNAS. 

Pereitą vasarą Marijonų 
Kongregacija nusipirko 180 
akerių žemės su visais jos į-
dirbimui įrankiais tarp Hins-
dale ir Clarendon Hills, Il lk 
nois. Šį pavasarį dar pripirko 
40 akerių ir tas pirkinys da
vė pusmylio keturkampį. Ant 
jo yra statoma Mariionų Vie
nuolynas. 

(Vieta yra labai graži — i-
deališka. Iš vienos pusės sie
kia žaliuojančios Hinsdale 

remia Amerikos lietuvių 
moksleiviją, kiek, mūsų sup
ratimu, rodos reikėtų ją rem 
ti. Bet ar ne mes patys mo
ksleiviai tame žymiai kalti T 
Ar mes visad panaudojame 
visas progas, visus prieina
mus, budus gauti visuomenės 
priejautą ir paramą! Dalinai 
matysime iš šio rašinėlio..' 

Golf Club pievos. Kita puse nu-, *U yra toks nusistatymas. Jis, 

Seimas ar konferencija. 
Šių metų Giedros Centro 

pirhiininkas parodė, kad mes ,ma visuomenės prasmės, svar 

mui diena, liktų liuosa. Bea-
bejo, jei Federacijos seimo 
dalyviai žinotų, jog Giadri-
ninkai laikytų savo seimą 
kartu su Federacija, tai 'pasi-
sistengtų savo seimą užbaig
ti į dvi dieni ir užleisti tre
čiąją Giedrininkams. Papras
tai Federacijos seime daly
vauja ir moksleivių. Jie ga
lėtų užsilikti ir dalyvauti 
giedrininkų seime. I r visi tu
ri pripažinti, kad Giedros or
ganizacija daugiausia narių 
turi Chicagoj. Bet čia nesiva-
roma, kad seimas butų Chi
cagoj būtinai dėlto, kad chi-
cagiečiai to labai .trokšta, bet 
kad butų prie Federacijos, 
kad moksleiviai labiau skai-
tytųsi su visuomene. 

K. Federacijai piipažįsta-

lyg jštikrųjų to viso nepaisy
tume. Bet lai visi supranta, 
kad 'tai tik jo ir kelių jo sėb-

sidriekia akmenuotas kelias 
nuo Clarendon Hills gelžke-
lio stoties. Taipat akmenuotas 
kelias eina ir per vidurį u-
kio. Marąuette bulvaras, jei 
jis kada toliau butų vedamas, 
bt'-fftų Pr<> vieną lauko galą. 
Kitas galas siekia 59-tą gat
vę. Kalnelis ir klonis vienas 
kitą vyte veja per visą lauką 
ir tuo būdu farma įgauna sa
votiškos grožis. 

kiek girdėti, vienas, be kitų 
Centro valdybos narių prita
rimo, paskeltlė Giedrininkų 
seimą nevykusiu laiku ir ne-
tinkomoj* vietoj, savaitės pa
baigoj ir kontinento pakraš
ty. Netinkamas laikas, kad 
net ten pat esanti dvasiški-
ja, kurio luomo daugiausia 
inteligentijos turime ir kurios 
moralė parama labai daug 
reiškia, by kurioj organizaci-

i Ant vieno aplinkui nuolai- ^ v a r S i a i #al(VS g y v a u t i , 
daus kalnelio keturkampy jau 
suplanuota vieta Vienuolynui. 
Pats namas žrorės į saulėlei
dį. Iš rytų-pi«4ų pusės namų 
kasama ežerėlis Sodui palikta 
vieta į pietus. Į 

Kamai bus mūriniai, ketu
rių auggtų. Pats viršutinis au-
gšttts skiriamas dormitori-
joms; žemesnieji gyvenimai 
bus dalinami į privatinius 
kambarėlius. Manoma bus vie
tos 50 ŽUKHU'U. Namų archi
tektas y r a visiems lietuviams 
£erai žinomas p. M. E. Žaldo-
kas. 

Iki lapkričio mėnesiui na
mai bus užbaigti. 

Taigi^norintiems įstoti į Ma
rijonų Vienuolyną bus vietos. 
Prašoma kreiptis del plates
nių informacijų šiuo adresu: 

Mariau Fathers Congregatk 
on, 2334 So. Oakley Ave., Chi-
cago, Illinois. 

ir į tokį lietuvių koloni
jų pakraštį visai mažai at
stovų, narių tegalės suvažiuo 
t i, o ypač moksleivių! Ta 
sau jale, kad ir galį būti la
imi energinga, l>et vis tik vie-
tinė visos organizacijos sau-
jalė. Nors ir Centro pirmi
ninkas tenai dalyvautų, vargu 
atkels visos organizacijos rei 
kalus. 

Gi kas reikfetų daryt i ! Ne
su aš nei Centro valdybos 
narys, bet tik reiškiu tą,- kas 
mano supratimu ir nugirsta 
kitur nuomone turėtų būti. 

Giedros ir Federacijos 
Seimas. 

bos. ^Ir labai teisingai. Kas 
neina su Federacija, tas at
silieka. Federacija jau yra moksleivių Ęeder. seime tuo 

Šiuo tarpu, kada Federa
cija daugiau į mus kreipia \ x 

domės, o su Federacija yra 
visa katalikiškoji visuomenė, 
ir Federacija yra nusistačiu
si*, t ik tiems amerikiečiams 
moksleiviams teduoti para
mos, kurie yra Giedros org-
jos nariais, (Ar tai ne didelė 
moralė paspirtis mūsų orga
nizacijai? Ar mes ir tą pro
gą išnaudojame savo organi
zacijos išauginimui?) tai pa
rodykime jai savo širdį ir 
kartu savo apsukrumą, kurs 
įrodytų, jog mes esame iš
mintingi! 

Neapsirikime. 
Seįmuokime kartu su Fe

deracija, o Federacija sei
muos kartu su mumis. Fede
racijos seimas, beabejo, gy- V 
vai svarstys moksleivijos šel 
pimo vajų. Juo daugiau bus 

daug laimėjusi ir dar daug 
daugiaus turi laimėti. 

Visuomenė mums pritaria. 

palankiau mums"~bu"s galima 
nusverti dalykus. I r jei mes 
pasirodysime, jog einame kar 
tu su Federacija, prie Fede-

Pamato yra nusiskųsti Fe- ' ra,"i jos, tai ir Federacijos, vi-
deraciją kaslink Amerikos 'sos liet. kat. visuomenės di-
liet. moksleivijos šelpimo. Bet dėsnį palankumą įgysime. 
tas jau paisoma. Kurių akys 
buvo visiškai nukreiptos į 
mūsų tėvynę, kurie mažai te-
atsižvelgė į savo tautiečių ir 
savųjų organizacijų ateitį A-

Tuoj po Federacijos seimo, 
jos atstovai galfėtų dalyvauti 
giedrininkų seime, kaipo gar
bingi svečiai. Dar gal seime 
ir finansiniai laimėtume. O 

merikoj, tai tiems praeitasis ] giedrininkai, rimtai svarsty-
Federacijos nusistatymas mo
ksleivijos šelpime dar nebuvo 

damį reikalus, atliktų seimą 
ir į vieną dieną. Federacijos 

pakaktinai patenkinantis. Bet į seimo atstovai, parvažiavę į 
Federacijos Centras jau iš
girdo Amerikos liet. visuo
menės šauksmą, kad ją suda
ro amerikiečiai lietuviai ir 
kad Federacija visupirma tu
ri jai tarnauti. O amerikie
čiai lietuviai yra nemenkes-
ni Lietuvos patriotai už žy-' 
mią dalį tėvynjėj pasilikusių. 

Daugiau išminties. 
Mūsų moksleivių maža, o 

giedrininkų dar mažiau. Tai 
tik menkutė visuomenės da
lis, bet jei- organizuotai ir 
susipratusiai veiktume, galė-

Jtume būti labai galinga ir rei 

Pastangos yra dedamos su
organizuoti darbininkus į uni
jas marškinių pramonėj, Troy, 
N. Y. 

Louisiana vals. motervs su-
organizavo "Volstead Vigilan-
t e s " organizaciją, kad pagel
bėjus valdininkams prohibici 
ją vykinti. 

Centro pirmininkas savo 
paskelbtą seimą rytuose turė
tų paversti konferencija. Ki
tos panašios konferencijos ga 
lėhi įvykti maždaug Brook-
lyne, Pittsburgh'e, Clevelan-
de ar Detroit'e, Chicagoj ir 
gal kitur. Tos konferencijos 
galėtų padaryti gražių, rimtų 
įnešimų seimui, nominuoti 
kandidatus Centro valdybom 
G į pats Giedrininkų seimas 
turėtų įvykti Chicagoj, kartu 
su Kat. Federacijos seimu. 
Patirta, kad Federacijos dar
buotojai rūpinasi Federacijos 
seimn atlikti į dvi dieni. Tre-

{čioji, išanksto skiriamoji sei-

savo kolonijas, galėtų supran 
tančiai, gražiai nušviesti mū
sų reikalus plačiajai liau
džiai. O kokia tai paspirtis 
mums butų! Mūsų darbas bu
tų kitų padedamas mūsų nau
dai. 

Nežinau, ar mūsų Centro 
pirmininkas šių kelių minčių 
paisys, a r ne. Aš esu beveik 
tikras, kad jis savo nusista
tymo nenorės mainyti. Bet 
pasvarstyti šį klausimą nebū
tų pervėlu. \ 

Amerikietis. 

1 MEXIQO. — Orizaba aps-
kšminga visuomenės dalis. I r jkr i ty streikuoja apie 12,000 
nusiskundžiamo mes savo sil- medvilnių dirbtuvių, - bravarų 
pnumu, organą netik neišga-;ir duonkepyklų darbininkų, 
lime viršeliais apdengti, vos 
jo nepalaido»jome, jei ne Fe
deracijos ir geraširdžių žmo-

dėlei iškilusių nesusipratimų 
su darbdaviais kaslink Ve
ra Cruz. darbininkams atly-

nių parama. Kaipo tokie ne- ginimo (kompensacijos) įsta-
stipriausi: nestiprus finansi
niai, negalingi narių skaičiu
mi, tai turime susipratusiai* 

tymo. Keletas miestų prisibi
jo, kad nepaliktų be šviesų 
naktimis, dėlto, £ad Panco jė-

veikti, su taktu, diplomatiniu gos gamyklos (power house) 
apsukrumu. Ko pinigas ir 
tvirtybė neišgali, dažnai pa
daro išmintis ir širdis. Ar 
vargas neišauk|ėjo mūsų šir
dies, ar mokyklos neišdirbo 
mūsų išminties! Gėda ir pa
mąstyti apie tai. 

darbininkai grasina išeiti f 
streikan iš prijautimo kitiems 
streikuojantiems. 

Žinoma yra kad jau 1621 
metais plytos jau buvo dirba
mos Amerikoj, Virginijoj. 

ksas plaukai. Iš po juosvų antakių žibė-1 sus siaubas, geležiniais šapvais apsišar-

LIEPELĖS SAPNAS. 
XX XX XX 

-Toli, toli nuo mūsų, kame du keliu 
susilieja į vieną, ant aukšto kalnelio, toje 
kryžkelėje, stovi aukšta, sena, plačiašakė, 
iškerojusi liepelė. Daugel j i matė, dau
gel girdėjo, bet daugiausia — šią nak-
telę sapnavo. ^ 

Vos tik nusileido šviesi saulutė, vos 
tik pradėjo žemę klostyti pilkais minkš
tučiais patalais, vos tik ėmė mirgėti žy
driame danguje žvaigždelės, vos tik lie
pelė spėjo sumerkti žydriąsias akeles, 
kaip mato nepaprastą reginį. Kalnas po 
jos kojomis atsiveria ir išeina puiki, 
graži, jauna karalaitė. Jos liemuo tiesus, 
it nendrė, per jį driekiasi geltoni it au-

jo dvi aki, tarytum du deimantu, rody 
darni nepaprastą jos gerumą ir išmintį. 
Raudonus^ lyg rožės, veidus, puo^jė dar 
raudonesnės lupos. Liemuo apdengtas 
šilkų drabužiais, išpuoštais smulkiais žie
deliais, o sandalus puošė dvi raudoni, di
deli roži. , 

Išėjęs iš kalno, šitas rojaus gražu
mynas, apsidairė aplinkui ir, nieko ne
matydama, prisiartino prie liepos, atsi
sėdo ant minkštos vejelės ir apsikniau
bus ėmė gailiai verkti. Nežinia, kaip il
gai-butų verkusi karalaitė, kad nebūtų iš
girdęs josios raudas senas vaidila. Atna
šaudamas auką galingiems dievams, jis 
užgirdo jos verksmą. Pasiėmęs kankles 
jis ėjo pej* kalnus, miškus kol galop su
rado karalaitę. Bet kaip nusigando, ka
da užlipęs ant kalno pamalė, kad ant ke-

vavęs. 
Kojų nag^ai variniai, iš nasrų eina lie

psna, o per nosį durnai. Šis tai siaubas 
buvo beslenkąs karalaitę praryti, bet pa
jutęs tuo keliu besiartinantį senelį-vai-
dilą, staiga atsisuko į jį. Senelis išsi
gandęs pabėgo. Netiek jis bijojo pakliū
ti biauryrbės nasruosna, kiek bijojo kara
laitės mirties. Perėjo tat į kelią, kurs iš 

ralaitės. Tame baisiame išgąsty ėmė ka
rštai melsti Dangaus jam padėti. I r taip 
karštai meldės, jog nejuto, kaip iškrito 
iš rankų kanklės. Užgavo krintančių kan 
kliu pirmoji styga akmenį. Graudingas a-
korda^s pažadino senelį iš maldos. Stvė
rė kankles i r ėmė skambinti, liūdnai ban
guojančia melodija. Švelnutis kanklių 
balsas, tarytum koks burtas, užmigdė 
liūtą ir, vnors su baime, praėjo pro jį se-

u — • -

rytų vedlė. Ten mato — tupi išsižiojęs j . nelis. Priėjęs prie karalaitės, ėmė ją ma-
baisus aras, riestu snapu, geležiniais na
gais, o akys žiba kaip žarijos. Senelis 
dar labiau išsigando, bet dar uoliau ry
žos karalaitę gelbėti. 

Matydamas negalėsiąs tuo keliu prie 
karalaitės_ prieiti, ryžos eiti, trečiuoju, 
kurs iš vakarų vedė. Eina vakarų keliu 
— gi čia mato, didelis liūtas stovi ant ke
lio ir žiuri į karalaitę. Senelis nuo iš-

lio kurs iš pietų pusės vingiavo, guli bai- j gąsties nublanko. Nebėr priėjimo prie ka-

loniais žodžiais šnekinti, linksminti. Bet 
ši tylėjo, nieko nekalbėjo ir tyliai, tylė-
laičiai graudžiai verkė. Užpakaly senelio 
kaž kas sušlamėjo. Senelis krūptelėjo ir 
atsisuko. Siaubas tik per žingsnį nuo 

Tu ne tarnauti jai nori, tu jos 
kraujo nori. Nori —' sprink mane, gal 
užsprinksi, bet kol aš įbusiu gyvas, ją gin
siu! 

Išsigando siaubas silpno senelio bal
so ir pasitrauki. J i s gi dusliu balsu už
giedojo; jo balsui pritarė kanklės: 

"Perkūne galingas, 
Vai buk maloningas; 
Gelbėk Lietuvą, 
<Te ji nežūva!..." 

Žybtelėjo kryžmai žaibas ir smar
kiausias perkūnas taip trinktelėjo, kad 
net liepelė "krūptelėjusi pabudo. Dairosi 
aplinkui, klausosi, kame gražioji karalai
tė, baidyklės vaidila!.. Nieko nematyti, 

jo... Senelis nenusigando. Drąsiai atsisu- tik danguje mėnulis šypsosi. Aplinkui vi-
ka į siaubą ir, pažvelgęs jam akyse, pa
klausė ko norįs. Siaubas meiliu balsu 
prabilo; " A š noriu karalaitei tarnauti, 
jei ji į mane prakalbės!" * 

sa augmenija sumigus, traukia savo kru- * 
tinėn tyrą nakties orą. Poilsio banga už
liejus visą viešpataus lig rytui. 

P e t r a s B. 
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Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 

pirmoje vietoje. Nežinia ka
da jie gal sukilti ir supliekti 
bile katrą tymą. Metikas Zu-
bris 36-tos kuopos yra pripa
žintas vienas iš geriausia me

dininkai žaidė su 4-ta kuopa 
iš 18-tos kolonijos. Žaidimas 
įvyko Mark White Sąuare 

tikai lygoje, tadgi Brighton p a r k e , apie pirmą valandą. 

tos kuopos svaidininkams. gę, 6 " A ū b u r n " tymas buvo] tis P. 3 0 1 1 0 Jurgai 
Liepos 8 d., 16 kuopos svai-visai pasilsėjęs. * Taigi, "Au-

Wauke,ganas visuose savo BUVCS ŠAMPIONAS PRA- , 
LAIMĖJO. žaidimuose pasirodė labai 

smarkus. Jų metikas (pit-
Gaus $120,000. 

JERSEY CITY, X. J . — A-
pie šimtas tūkstančių žmonių 
susirinko matyti kumštynes įganąs išlaimi žaidimus dėlto. 

cher) Kuzmickas yra vertas 
pagyrimo. Istikrųju, galima 
sakyti, kad visi šio tymo yra 
pavyzdingi žaidikai. AYauke 

buvusio šampiono Jess AYii 
lard, amerikiečio su Luis An 
g^l Firpo, argentinieėio (Pie
tinės Amerikos). JessAYillard 
turi jau 42 metu, o Firpo, daug 

^jaunesnis, nesenai tepradėjęs 
atsižymėti kumštininkyste. Jie 

kad jie yra geri "s t ickers ." 
Kožnas jų sudaro gerai vei
kiančios mašinos dalis. Lig-
šiol šis tvmas smarkiausias 
pasirodė. Kažin kaip bus 
toliaus ] 

North Sidės r> kuopos ty-
ėm.'.'si kuone 8 " rounds , " Aš-Imas pradžioje • laikė pirma •f' 
tuntame 4 i i m n d V \ Firpo su-, vietą lygoje, bet dabar jau j 
mušė Jess AVillard. Sakoma, 'stovi biskį žemiau. Šitas ty 

mas v ra sudarvtas iš vikriu 
žaidikų. eretikas Daugirda 
labai gerai muša ir meta. Su 

Tik Firpo yra dar toli gražu jgeru " s u p p o r t " jisai gali iš-
nepilnai išdirbtas kumštinin-Į laimėti visas rungtynes. 
kas. J o ateitis dar stovi prieš! Brikhton Parko 36-ta kuo-
jį. Gi AVillard'ui, kaipo kum-, pa laiko trečią vietą lygoj su 

kad Willard'o senatvė (senat
vė tokiame darbe) neatsilai
kiusį prieš Firpo jaunumą. 

štininkui, saulė jau nusileido. 
Prieš ši u dviejų kmuštynes 

ėmėsi keli kiti, mažesnės ver
tes, lengvesnio svorio kumšti
ninkai. Daug juoko iš jų turė
jo publika. 

Kas svarbiausia, o ypač šia
me biznio krašte, tai atlygi
nimas, kurį gavo kumštiniu 
kai. Aprokuojama, kad išvi
so Įeigii per šias kumštynes 
buvo $400,000. Iš tų Jess Wi-
llaiil gaus apie $120,000, o 

tLuis Fripo apie $80,000. 

To\vn of Lake I3-ta kp. Šie
du tymai yra pavojingiausi 
tiems tymams. 

Parkas turi '\good diane^." 
Klimas, 13-tos kuopos meti
kas, irgi turi daug " s t eam." 

Aštuonioliktos Vyčių 4-tos 
kuopos tymas su savo meti
ku F . Laurynaitis gązdina vi
sus tymus, ypač Nortb sidie-
čius. 

Bridgeporto Vyčių 16-tos 
kuopos tymas turi begalo di
delę progą išlaimėti "p r i zą" 
ir su juo pirmą vietą; jeigu 
jie tiktai butų gerai išsiprak-
tikavę. Jų tymas dar tik šie
met sudarytas. Metikas Prū
saitis yra atsižymėjęs meti-

as. 
Roselando Vyčių 8-tos kuo

pos ir West Pullman 35-tos 
uopos tymai stovi bene gale, 

Šiems tymams visgi yra 4tlio-
pes ." VYest Pullman'as da 
tik šiemet susiorganizavo, tai-

Musij svaidininkai gerai ža
idė ir smarkiai J)olę išmušda
vo į "f ie ld," bet miklus 18-
tos kolonijos baseballinįnkai 
vis sugaudavo. 

4-tos kuopos žaidikai visas 
pastangas dėjo, idant laimjė-
tų. Jiems niekas nerūpėjo. 
Bet 16-tos kuopos svaidinin
kai nenorėjo save nuvarginti 
labai, nes jie turėjo kitą žai
dimą tuoj aus po šito. Taigi, 
stropiai ir nedirbo. 

Gaila, kad mūsų jVyčiai, y-
pač Vytės, neįdomauja base-
ball. Šen ir ten galėjau ma
tyti vieną ar du nariu. O, 
Vyčiai! Apmąstykite ką tas 
reiškia mūsų kuopai! Jeigu 
visas pulkas butų tą dieną at
ėjęs, ir butų " rū t ines , " mū
sų svaidininkai butų palaikę 
16-tos kp. vardą. 

gi perdaug ir negalima reika-* A v . -,. .-,.. 
1 Antras žaidimas prasidėjo 

lauti. 
Tymai nepasiduokite viens kitam. Bole. 

apie ketvirtą valandą. Mūsų 
tymas žaidė su "Ai ib i im" 
tymu, kuris priklauso prie 
' ' Fello\vship House. ' ' 

Šį kartą, mūsų tymas dėjo 
Br'ulgeport. Liūdna nau- visas pastangas išlaimėti, bet 

kurie stovi jiena Bridgeporto Vyčių 1 G-'veltui. J ie buvo taip suvar-

LTFDNA NAUJIENA. 

b u r n " tymas laimjėjo. 
Nieko ypatingo neatsitiko, 

tiktai kad Juozas Pouglas i r 
Petras Skarnulis padarė "ho-
me runs ." /Tai žaidimas! 

O, Vyčiai, rūpinkimės mū
sų baseballininkais! Padėki
me žaidimus į šalį kitam sek
madieniui, liepos 15 dieną, 
ir bus parapijos piknikas, bet 
visi, iki vieno, susirinkime į 
Mark White Sąuare Park ir 
" ru t inkime" iš paskutinio-
šios, nes mūsų tymas grumsts 
su waukeganiečiis, vienu iš 
geriausių tymų lygoje. 

Jaunutė korespondentė. 

VYČIŲ 4tos SU 16tos KP. 
RUNGTYNIŲ SĄSTATAS. 

T̂. Macas BF. 4 
J. Martino-

njs C. F. 4 
G,. Žalin

gas 3B. 4į 
V. Laurynai

tis R.F. 2 
J. Šemaitis 2B. 4 

0 1 

2 3 

0 0 

1 0 
0 0 

L. V. 16 kp. 
AB 

Mažeika 3B. 5 
J. Stan

kus 2B. 2-

R H 
0 0 

2 2 

3 

2 

3 

0 
3 

R 
3 
• 

J 

0 
• 

0 

0 

0 
0 

E 
(i 

tis L.F. 4 
F. 'Prūsai

tis LB. 4 
F. Vistaus-

kv R. F. 4 
Stradelis S.S. 4 
Slažas C. 4 
Pocevicz C.F. 4 
Shulzman P, 4 

L. V. 16 kp. 

) 

0 

0 
0 
0 
0 
l 

2 0 0 0 11 
L. V. 4 kp.. 

1 , 1 5 1 2 

1 0 

0 5 

1 0 
1 0 
0 0 
0 1 
2 0 

3 0 0 1-

0 0 0 0 -

1 

0 

0 
1 
0 
0 
0 

-4 

- 9 

B I T T E R S 

L. V. 4 kp. 

AB R H PO E 
A. Laurynai-
W. Bever-

sis IB. 
sis C. 

C. Šiuraa 
N.o. 

F. Laurynai 

4 
3 

2 
1 

1 
0 

5 
1 1 

4 2 3 0 3 

te veikti, nes dabar laikas 
sportui augti ir plėtotis. 

Kirvukas. 
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S A L U T A 
Kas tas "Salutaras" Bite-

ris" per vienas? Yra tai gy
duolė BUtaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drutlna nervus, pagelbl ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų 
Ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
Ir Išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemal ir priduoda 
stiprų, drutinantl veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
viso j Amerikoj ką rekomen
duojame savo šaknis — lie-
karstas kaipo geriausias gy 
duoles. Tai drystame atsaky 
t i kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

K a p o patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merlkoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamlstos nepadarysite klai
dos reikalaudami Šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptlekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tešlai Iš mūsų. 

SALUTARAS DRUG <& CHEMICAL CO., Inc. 
1707 So. Halsted Street Chicago. Illinois. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
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CHICAGOS VYČIŲ SVAIDI-
NINKŲ TYMAI. 

Visi aštuoni tymai Cliica-
goje dabar veikia kuosmar-
kiausiai. Ūpas visų tymų y-
ra labai ankštai pakilęs. Kož-
nas tvmas nori kitam tymui 
už akių atsistoti. Nė vienas 
tymas nenori kitam pasiduo
ti. Kožnas tymas nori užim
ti pirma vietą. Šitą pirmą 
vietą ligšiol laiko AVaukega-
no Vyčių 47-ta kuopa. 

Lietuviai Pas Lietuvius 
Tiktai septinti metai eina, o UNIVER SAL STATE BANKAS iau išausro i 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA 

M I L Ž I N I Š K A 
$3, 

LIETUVIŲ VALSTIJINE ĮSTAIGA 
SU TURTU SIEKIANČIU ARTI 

• I I I I H I I I I I .OO Dol. 
SYKIU IR LIETUVIŲ VARDĄ. 

Banku pasitikėjimą. 
"IKLUS DIREK-

ŠĮ BANK4, O 

IVtroit, Mieh. L. Vvčiu 102 kp. smarkiųjų svaidininku ratelis. 

Pranešimas 

Bankinės valandos.-
Utarainko vakarais nuo 
6 iki 8 vai. 
Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare. 
Kitomis dienomis nuo 
9 vąl. ryto iki 4 vai . 
po pietų. 

Prisilaikydami savo seno papročio, mes suteik
sime palūkanas nuo Liepos 1 ant visų taupymų 
padėtų liepos 15 d. ar pirmiau. 

Tas pasiūlymas yra teikiamas mūsų naujiems ko-
stumeriams taipgi ir mūsų seniems kostume-
riams. 

. t 

Mes maloniai transferuosime jūsų taupymo ac-
countus be jokių nesmagumų del jūsų. Jums tik 
reikia palikti jūsų bankinę knygutę bile kuriam 
musų viršininkui. 
Dabar yra labai geras laikas pradėti savo tau
pymą accountą aštuoniolika metų senumo vai-
stijiniame banke. 

The West Side KvS£ Bank 
The Bank of'Safefy and Friendly Service" 

Roosevelt Road at Halsted Str. Chicago 

r RESURSAI DAUGIAU KAIP $13,500,000.00 
CLEARING HOUSE BANKAS 

DETROJ.T, Mieli. — Mažai 
buvo girdžiama apie sporto 
veikimą iš šios kolonijos. Tai 
vienok, nereiškia, kad čia4 jau
nieji tinginiauja. Sportas čja 
bujoja, ypač base-ball. 

Wcst Skk^je Vyčių 102 kp. 
turi labai smarkų tymą. Ši
tas tymas priklauso prie 
"Federa t ion n klasėje " B " 
ir žaidžia kožną sekmadienį 
su svetimtaučių tymu, kurį 
skiria federacijos. Ligšiol 
tymas pralaimėjo 5 žaidimus; 
išlaimėjo 4 žaidimus. Sezo
no pabaigoje dar geriau pa
sirodys galima tikėtis. 

Musų tymas gavo progos 
žaisti ir su savo vienminčiais 
vyčiais šitame mieste, būtent 
79-ta kuopa. 

Birželio 20 d., 102 kp. lai
mėjo. Liepos 4 dieną irgi ta 
pati kuopa laimėjo žaidžiant 
su 79 kuopa. West Sic^ės 102 
kuopos žaidikai pusėtinai ge
rai gali žaisti. Taigf valio 
102 kuopos base-ball koman
da, nepasiduokite! 

Mergaitės irgi pradžioje 
dalyvavo sporte, bet dabar 
kažin kodėl apsileido. Bet 
yra vilties joms atsigriebti. 
Mergaitės kelkitės ir pradėkl-

Kiekvienam lietuviui svarbu įgyti 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 
Priduokite tik bile Banko knygelę 

UNIVERSAL STATE BANKĄ 
JUnder State Gtovernment & Clearing House Supervision) 

3252 S. Halsted St. Chicago. III. 
BANKO VALDYBA: J. J. Elias, Pres. James P. Doody, Vice- Pres. A. H. Nowak, 

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

DIREKTORIAI: Wm. M. Antonisen, Jolin L Bagdziunas, P. K. Bruchas, Otto 
M. Beutler, James P. Doody, Josepb J. Elias, Kasimir P. G ūgis, Mattbew Kezes, 
M. A. Meldazis, Andrew H. Nowak, Anth ony A. Slakis. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicago] 

... v^/< 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 

Musu krautuvė—Viena iš didžiausių Ohicagoje 
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 rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikaiiškus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO. ILL 
Telefonas B0ULEVARD 7309 
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SPORTAS 
nuvažiavo i Šv. Kryžiaus' pa-) r 

rapijos pikniką. Tenais pa
skl ido mūsų "victoVy" ir 

ball. Jie žaidė, bet po žai- VYttŲ 1* KP. SUPLIEKĖ 
dimo visi " in corpore" su NORTHSJDIEOIUS. 
troku nuvažiavo stačiai į pa- * — 
rapijos pikniką. Tenais nu- Liep. 8 d. Humboldt Park, 1 visi buvome maloniai priim 

PIKNIKAS IR BASK-BALL. nomis kada yra parapi jos ' v a ž i a v ? su^lė didesnį upą ir Northsidėje, įvyko rungtynės ti. Suprask, už supliekimą 
I .. ., . •• , • • -i_„•! r t f t i n T)ftd»rp rlflno-ian " h i n - t a r n / V v č i n V3-tfis i r 5 - toS piknikai, jie tiems piknikams Daugelis skaitytojų gal pa-

tfmijo, kad Vyčiai žaidžia!m e k o ^kenkia, • * t u ° J a u s " " 
base-ball, kada yra parapijos jpo rungtynių važiuoja tiesiog 
piknikai. Ištikro jie taip da-j i Paniką. Pavyzdin, liepos 
ro, nes jų sudarytas prieš se- 8 d. buvo šv. Kryžiaus para-
zoną maršrutas priverčia, pijos piknikas, o šios parapi-
Kad jie ir žaidžia tomis die- jos Vyčiai turi žaisti base-

taip padarė daugiau 
yf 

$200,000.00 
DOVANU 

* f įfe * i , : - -
Pradedant liepos 1, 1923, šis bankas išmokės daugiau 
kaiu $200,000.00 jos 30.000 taupymo depozitoriams kai
po palukanr. už taupymus. 

Ar JŲ9 gausite dalį tos dovanos? Jei ne, tai nu
spręskite, KAD PRADĖJUS TAUPYTI DABAR, taip, 
kad jvs gautumėt dali savo sekamo palūkanų išmokė
jimo. Jtys gaiite pradėti su vr.enų doleriu ar daugiau 
ir accountas syki pradėtas ir vis dadedant reguliariai 
jie augs pastebėtinai „greit. Visi depozitai pradėti pirm 
liepos 15 d., gaus palukanus nuo liepos 1 dienos. 

f 

Investuokite savo atliekamą dali pinigų J mūsų 6% 
Real Estate Auksinius Bonus ir Morgičius. Mes pir
miau investiname savo pinigus i tuos investmentus kol 
juos išstatomo pardavimui Tas parodo, kad kaipo ju
si; investmentas yra 100% saugus. 

Ateikite arba rašykite mums del tolimesnių infor
macijų apčo tuos investmentus. 

Mūsų bankas atdaras panedefiais iki6 vai. vakare. 
Utarninkais iki 8 vai vakare. Subatomis iki 9 vai. va-

t kare, o k tomis biznio dienomis iki 4:30 vai po pietų. 

biz 
mo." S. F. 

Red. prierašas. — Ar Ly
gos Valdyba kuri nustato žai
dimu maršrutą negalėtų iš 
kalno atsižvelgti i parapijos 
rengiamus piknikus ir tą sek
madienį vietinės parapijos 
Vyeiai basebolininkus paliuo-
suoti nuo žaidimo. Atsimin-
kime, kur tėvai ten ir vaikai, 
kur visuomenė ten ir jaunuo
menė. Bukime išmintingi. 

RUNGTYNĖS. 

Vyčių 36-ta kuopa susirems 
base-ball rungtynėse su Vy
čiu 4-ta kuopa, McKinldy Pa
rke (39th ir Western Blvd.), 
1 vai. po piet. Rungtynes 
bus labai smarkios. 

K o re s p. 

vieno iš pagarsėjusių tymų. 
Labai gerai bolininkus "pa-

trytino:" Jonas Parkauskas, 
savininkas dry goods, 1839 
W. 47th St. ir V. Stancikas. 

ftytoj Vyčių 13-ta kuopa 
susigrums su West Pullma-
niečių 35-ta kuopa. 

KorespcMentas. 

tarp /Vyčių 13-tos ir 5-tos 
svaddininkų tymų. 

Imtynės buvo gan smar
kios, betgi Town of Lakiečiai 
laimjėjo 8 prieš jų 5. Mat 
Northsidiečiams ne su "old 
timeriais" tą dieną žaisti 
"game." 

Kadangi tą dieną buvo ir 
parapijos piknikas, tadgi tro-
kas pripildytas žaidikais ir Wyoming valsv. viešosios mo-
palydovais — rooters nuva- kyklos kasmet pamin>ės W. F. 
žiavo'į rungtynes. Cody (Buffalo Bill) gimimo 

Po rungtynių visi kartu dieną vas. 26 d. 
i • 

MES KVIEČIAME TAMIST1 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account 'a mūsų Banke. 

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

Accountas galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. . > 

CICER0#BANK 
48 th Avenue and 25-th Place CICERO, ILL. 
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Aš Patariu, Vasaros Metu 
Geriausiai galima nuimti paveikslus. 

CICERO PHOTO STUDIO 
P . P L C R O R H S 

1412 S. 49th Cuort. 
Plionc Cicero 8027 

Taipgrl duodu dovanas savo kostumeriams 

Cicero, III. 

North-HlfostBrn^f^Bank 
Milvvaukee Ave. prie Division St. 

Trumpas blokas i rytus nuo Ashland Ave. 

JOHN F. SMULSKI, PRES. 
"Didžiausias Chicagos Bankas už Vidurmiesčio" 

Nuošimt is V e l t u i — 
The Central Manufacturing District Bankas skaitys nuošimtį 

nuo Liepos 1 ant visų taupymo depozitų padėtų ant arba prieš lie
pos 18-tą. Tokio būdu gauni nuošimtį VELTUI už pusę mėnesio, 
jeigu padėsi pinigus .dabar. 

Jeigu jau turi account'ą su mūsų banku, tai depozituok kiek 
išsigali dabar, ir pasinaudok extra duodamu nuošigdu. Jeigu ne
turi knygutės šios bankos, tai laikas ją įsigyti 

Central Manufacturing District Bank 
BANK 

"Bankas kuris Pagelbsti tau Kilti 

1112 We$t 35th Street 

AMERIKO^lSlAr 
Pastaruoju laiku mūsų biznis ant tiek išsitobulino, ; 

jog pradėjome išmokėti Amerikoniškais doleriais 
kiekviename pašte Lietuvoj, su mažu nuošimčiu, ir*-
pilna gvarancija laike 24—26 dienu, 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 laišką prisiųsdami 
krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor
macijas DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitu 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. 

|IIIIIUIIifflllllllll||£||||||||^ 

•Jeigu Manot (vesti į Savo Namus ApsišildimaJ 
•Darykit Tai Greit kol MŪSŲ Šlakas Yra Pilnas! 

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį del namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite ii 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-
jolą bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje. 

VASARINIS TONIKAS. 

gęs 

! 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

TeL Calumet 1592 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
a a u M i r a ^ ^ 

Kas-gi nesijaučia "pavar-
ypae vasaros laiku, kuo

met baims karštis užeina ir< 
tikrai nesinori dirbti! Net ir 
gardžiausio valgio nesinori vai 
gyti? Dauguma sako: "Mar 
t ikrai reikia ton i ko," bet klau 
simas yra kokis tonikas yra 
mums reikalkigas. Ganuta ži
no, kaip mes jaučiamės ir kad 
mums dauginus reikia dar
žovių, tą mums ir tiekia. Tri-
ner's Bitter Vyna,s turi jįj'už-
tektinai savyje ir užtat jis y-
ra geriausias tonikas ypač va
saros laiku. Jis virškina valgi 
kaip reikia, išvalo vidurius ir 
nutaiso visa 'systemą. Jeigu 
pradėsi vartoti Triner's Bit
ter Vyną, tuomet atsikratysi 
nuo visokiu vidurių ligų, gal
vos skaiidrjjimo,' neturėjimo 
apetito, pavargimo ir tuomet 
galėsi smakiai praleisti vasa
ros laiką. *'Bitter Tynas reiš
kia sveikatą" taip sako Mr. 
Adam B. Gostomski, 224 E. 
57th sti\ Kew York. Bitter Vy
nas yra tai geriausias vaistas 
kuris neturi sau lygaus tą re
putaciją jis užlaiko jau 33 
metair Gaunamas visose vai
stinėse. . į . (Apg.) 

GERIAUSIAS 
PRIPARODYMAS 

BENT kokio banko populariškumo tai nuolatinis depozitų augimas. 

Mūsų Bankas yra vienas iš tų, kuris džiaugiasi žmonių pasitikėjimu, 

nes paskutinis banko statement aiškiai tą parodo. Per paskutinius 

Iris mėnesius mūsų taupymo depozitai užaugo suvirs $400,000. 
• 

Jeigu del kokios priežasties norj perkelti savo account'ą; iš 

kito banko mūsų bankon, atnešk savo taupymo knygutę mums, o 

mes be jokio tamstai keblumo perkelsime. Jeigu tą padarysi ririeš 

20tą šio mėnesio, mes paskaitysime jums iš perkėlimo fondo nuo-

, šimtį nuo liepos 1-mos dienos. 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 Ir Ashland Ave 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumų ir geru* patarnavimu. 
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pikniko liep- 29 d. visas pel
nas skiriamas parapijai ir pa
ragino pardavinėti tikietus. 
Xariai-es išsidalino visus ti
kietus. š i dr-ja gražiai *lar-
buojasi iviiklanm visus kilnius 
reikalus. A, Valančius, 

C H I C A G O J E . 

IR DAR STAMBIŲ NARIU 
GLEBIS. 

UŽIMA DARBĄ — RAP
ORTAI. 

CICERO' 1 L L 7 ~ — Apašta
lystes Maldos dr-ja laikė su
sirinkimą liejas b* d. Tarp ki
tu dalykų, skaitė laišką su pa
dėka iš \Vashinirton, D.» C. 

nuo Lietuvos atstovo p. V. 
Čarneckio, už prisiuntimą- re
zoliucijos (apie ką? Red) Ta
me laiške gerk atstovas ra
gino dr-ją. ir toliau darbuotis 

mušu brangios tėvynės Lie
tuvoj; labui. 

DAUBAS P I K N I K E _.;<"inene i r ! r a ^ amžinaisiais 
Sus-mas priėu*"> užkvietimą iš nariais giminaičius, kad ir už 
Kat. Federacijos 12 skyr. da-1 juos, narių kunigu, sulig 18 
lyvauti Fed. skyr. rengiama- 4» laikomos šv. Mišios ir svie-
me piknike kurs Įvyks liepos tiškiu narių maldos, butų au-
29 d. Bergma-n's darže, šiai jkojamą, 3) J u o * Vaičiūnas, 
dr-ja i darbas piknike paves- 4) Pet. Ei bukas, 5) Pr . Eibu-
tas "bowling alley." j k i e l l ( . i r 6 j ( ) u a Kibukiutė. 

RAPORTAI — Ebs, Bra- šv. Kazimiero Dr-jos para-
zauskienė išdavė mporta iš m a į suteikė 200 dol. bonais; 

SIEKIA AUGŠTESNIO 
MOKSLO. 

Pasilinksminim'o vakaras. 

TOWN OF LAKE. — Šioj 
kolonijoj kasmet nemažas skai 
čius mokini*} užbaigia par. pra 
din«; mokyklą i r tęsia toliau 

'toliau mokintis. Nors Edvar
d a s dar jaunutis, bet yra ga
ivus moksle. Tikimės, kad jis 
pralenks ir kitus būdamas ki
toj, aukštesnėj mokykloj. J is 
labai atsižymėjo atletikoj ir 
io vardas skamba "Cattholie 
lligh Sehooi League" kaipo 
atsižymėjusio 'basketball' žai
dėjo. 

Ar tai .ne gražu ir linksniu 
girdyti, kad mūsų jaunučiai mokslą. 

Suorganizavus Alumnų j nioksl. nepasitenkina tuo ką 
draugiją ir įvedus joje ke-išmoko, bet trokšta aukščiau 
tūrius skyrius, iškarto galėjo j mokintis, reiškia nori pasiek-

kokios profesijos. Dabar A-
lumnai gali džiaugtis, nes be 
pirmiau paminėto vieno yra 
ir kitas kurs buvo pamirštas, & tie kurie šįmet užbaig> 
tai VA. Kušleikis. J i s 'baigė S-ta skyr. bus priimti i Alum-

visiems yra žinoma angliška 
patarlė: "Where there is a 
will r tbere is a way." 

l)o La Salle High Scliool, ke
turių metų kursą ir jis žada 

Kat. Fed. skyr. sus-mo. I 7 ) Q n a petkevičien)D 50 dol. 
M. ('asuMiė paaiškino apie . boniį, a m ž n a r ė Metiaiū, k * 

Labd. Sąjungos viet. kp. vei- l o t a g > L V a i r . i u i m i į r 0 # P e t : 
kimą. Kp. turi dvi paliegeles 
kurios negali dirbti, l'ž jas , 4 ,.. - v , ' . _ v katalikiškosios spaudos tariu užmokama namu randa, uz 
vieną $5, už 'k i tą $10. Labd. 
ISąj- k p žadanti surengti " t a g 
day/ ' Ciceroj, tik dar nepas
kirta diena. 

Iš Sv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų seimo raportą iš
davė p. Sriubiene. 

Gerb. klebonas paaiškino a-
paštalystės maldos intenciją. 

IŠSIDALINO VISUS. -
Pirmininkas paaiškino, kad 

kevičienel, už gausią paramą 
los tariu 

ir pagarbos didžios padėkos 
žodžius. 

Knn. P. Kaščiakas, 
2T>0 E. Main st. 

Amsterdam, X. Y. 

NUSILPNĖJIMAS 
•K 

f 

Liečiantis pryvybo vyrų ir motewj 
greitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Tablets" No . 1 — vyrams 
ir No. I moterims. Sveikata prigu-
'.i nuo gero sveiko raudono krau
jo ir vaistų kurie praša l inąs si lp
numą gyvast ies organų padarant 
kraują tyrų. 

Apetitas pasididins, st iprumas ir 
sveikata greitai sugryž- Prlaiųsk %1 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEALTH R E M E D I E S " 
3101 So. Halsted St. ' ChU-ago. 

-tą skyr. bus priimti į 
nu dr-ją. Taipgi visi baigusie
ji mokyklą nuo 1916 m. esa 
te kviečiami atsilankyti į va
karą, kurs įvyks antradieny, 
liepos 17 d. Davis Sq. Park 
svet. Pradžia' 7:30 vai. vak. 
Tadgi nesi vėluoki t. Omega. 

ga, kurią esenai laikėme Be-
verly kalnuose. Šį sekmadienį 
rengiame "maudynę" (beacli 
party), Pine Beach, Ind. Šei 
mininkės šiam išvažiavimui y-
ra pp. Balsienė, Lapinskaif-
ir Mockaitė, todėl galime-Im
ti tikri, kad pietus bus gar 
dųs. 

Tad visi choro nariai, buki 
me iškalno prisirengę. Trokas 
išvažiuoja 12 vai. lygiai; tad 
nepasivėluokite. 

Sveeiai taipgi bus maloniai 
priimami. 

Kas nespės į t roką, tai ga
li pasiekti šią vietą New York 
Central trukiu, iš La Salle ar 
Englewood stočių, Reikia va-
žiuoti iki Pine, Ind., o čia jau 
rasite mus. 

Vargonas 

Iš SPORTO SRITIES. 
ATSIŽYMĖJIMAS. 

Beskaitant anglų laikraštį 
"McKinley Park News' , pa-
tėmijau, sporto sekcijoje, pa
veikslą ristininkų McKinley 
Parko ratelio. Ant to pa
veikslo, iš būrio ristikų, pa-
tėmijau vieną lietuvj pažįsta-
mą, būtent vytį T. Volką. 

Šitas ristikų ratelis buvo 
šami)ionais praeitą sezoną. 

J \ Volkas daug pasidarbavo. 
Minėtas ristikas už atsižymė-
jimą turi keletą, auksinių me-}gfg ^ ^ y a 5 

dalių. P. Volkas yra geras 
ristikas. ,S>. L. 

'Los Angeles, (Cal.) miestas 
apima daugiau žemės negu bi
te kurs kitas miestas Ameri
koj. 

CHORO IŠVAŽIAVIMAS. 

- a 
Telefonas Seelcy 7139 

I 

DIEVO APV. KOLON. — 
L. YVuių 4-tos k p. choras ren
gia antrą iš eilės gegužinę. Ji 
bus šį sekmadienį, liepos 15 d. 
Pirmoji buvo begalo pasekmių 

Dr, I. M, Feinberg. 
Gydo specialiai v isokias vyrų ir 

motery lytiškas ilgas. 
2101 Madison Stroot 

kantp. Westcrn Ave. — ClUcago 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-I J Valandos: 2—4 po piety 7—9 vak. u 

, tuma. ekaudančius lr užsidegusius Čg-»*^-*>• • •* • » » » • - * n » » - » » » » * • * ' 
K a t . l e d e r . 1 2 SK. r e n g i a m o ! karščiu 8 k i y kreivo* akys katentk-

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
U K T U V l f l AKIŲ 8PEC1ALISTAR 

C V , Paiengvtns f l i ^ 
>^9 fcV^aTaN a k i ^ tempimą 

CV/,*' kati yra prležas 
v tlml nkaudėjlmo 

Lietuviai Daktarai 

i 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

Tel. Blvd. 7042 

to. nemiegio; netikras akla lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias' klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems page lbsta^ Sergėkite savo re
gėj imo ir vaikus e inančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki I vakaro 
Kedėlionils nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

•*• * • • * — m m 

i 

/ Dr. C. Z. Vezeiis 
L.FETL V I S D E N T I S T A S 

4713 » 0 . A S t t L . \ N D AVKNUK 
arti 47-toe Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Beredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

« 

Tel. Canal 167, Vak. Ganai 11 IS 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohimrgas 
l l l l gootJa Halsted tttreet 

Valandas: l t lkl 11 ryta: 1 iki 4 
po platų: • Iki t vakare 

Dr. Ma Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

C H K A G O , n j J M o i a 
Telefonas Vanta 6 M 1 

Valaadoa — I lkl 11 U ryto 
po pletu I la i I rak. Medėllomla 

' ofisas oidarvtaa. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 1693 

Dr. A . A. R 0 T H 
a n g a s ( i v p t T O i A i i» 

CHIBI KGAH 
Mp4H(alistas Moteriskq, Vyrlftk^j 
Vaikq Iv vla« ckroolakv llgm. 

Ofisai: 1385 8. Halsted B t. 
Vai.: l t — 1 1 ryto; I — 1 V 
plet, 7—*vak. Ifad. 1 4 — 1 » «. 
Res. 1139 Independence Blvd 

Cklcago. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 

't * 

Dr.A, 
IŠVAŽIA VO 

Kolorado ir Havvaii 
Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d, 1923 
>* m — m——m m m m „ m m m m m m m m m m m m m m*-* 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

Tel. Off. Humboldt 48I« 
HPH Humboldt 1391 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mi!wankee Ava, 

CHleairo. 

C U N A R P D 
AR TURI GIMINIŲ ATVA 
ŽIUOJANCIŲ AMERIKON 

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau 
ne dabar priima aplikacijas del 
pasportų visų kitų metų "quotos. 
C U N A R D patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažlerial su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
del to, kad Cunard laivas aplei
džia Europa kas keletą dienų. 

Cunard- Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje del pagelbėjimo pa-
sažierianis per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo j iems laiką ir išlai
das del to, kad priveda pasažie-
ritls prie pat laivo, šis patarnavi
mas veltui. 

Del tolesnių Informacijų kreip
kitės pas bile laivu agentą, arba: 

% Cunard Line, 
140 N. Dearborn 

K . Chk*Ago. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dieaas. 'i 
Perlaidomis peT 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie- : 
kymus su Lietuvos Bankai*. J 
Pasinaudokite proga siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MAHUFACTDRING, 
DISTRICT BANK 

1112 VV. 35-th St. Ohica^o. 
Tortas virš $7,000,000.00 

1 ' ^ 
i 

s? 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

SUSPENDUOTAS. 

Vytis Savickas, IA Vyčių 5-
tos kuopos žaidėjas yra su
spenduojamas vienam žaidi
mui už blogą pasielgimą žai
džiant tarp 5-tos ir 13-tos kp. 
sekmadieny, liepos 8 d., š. m. 

Pranas J. Paliulis, 
Pirm. Chi. L. V. Ę. Lygos. 

A. E. 
STASULANII 

ADVOKATAS 
Vidurroiestij Ofisas 

JRoom 1726 Cbicago Temple Bldg. 

[77 W. VVashington St.Į 
OFIbAb CICERO 

1505 So. 49-th Oourt 
Pancdėlto, Scredo lr Pėtnyčlos vak. 

Tel. Cicėno 6048 
į&MI 

Juodvarnis niekad- nėra bal
tesnis nors ir dažnai prausia
si. 

Tel. Dearborn 0057 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vklurmicstyje 
CHICAGO TEMPIiE BL1IL.DING 

f 7 W«M* Washiii«ton Street 
B o o m 1726 

Valandon • ryto lkl 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park l t » i 

• e • • • • • • • • » » » » » » » • • » • • » » < 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Van Palng, Specialisto kuris su

pranta tavo stovj ir kuris pa tars tau kaip pa3lgelbčtl 
Norint išsigydyti rąikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgų m e 

tų prityrimą chronišku ir viduriniu l igų, lai tave 
gerai ifeegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi būti egzeminuojamas 
mikroskopu. Jei«ru kenti nuo Chroniškų Ligrg arba si lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialia gydimas. Serum Elektra. 

Dr. J . Van Paing 
Ofisas lr laborator i ja 

Valandos 10 ĮSryto iki 8 vai. vakare 
3101 South Halsted St. Telefonas 1 a n l s 111» 

i P R A N E Š I M A S 
jfįffjfri 20 metų prityri-o; 

mas plačiai p a g a r - # 
sėjęs fotograrag A.* \ 
Voitkevlčius pagrj -* 
>o is Lietuvos i r « 
tavo name 636 W.£ 
I8th 8t., Chieago.e 
ĮU. atidarė pikčer-J ! 
nę, pagal naujau 
šios mados. 

Nepamirški t aa-J 
viskio. o 

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

• • -

Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 630 

Telefonas Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

I PINIGUS LIETUVON: 
Siunčiu per didžiausius Lietu

vos Bankus. 
f Padarau legal iškus dokumentus, 
|pa tarnauju pirkime ir pardavi-
i i n e namu, lotų ir farmų. 

* — 

NOTARY PUBLIC i i 
atsto-# 

I 
Telef. 

* ' 
Lafayette 4146 

Tel. Uoulcvard 0337 

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

Tel. Ganai Si 18 
ra t.: l t ryto iki 1S po plas, 
i lkl T vai vakaro, 
vai.: 1 lkl 4 po platu. 
4 1 M Archer Ave. 
Tai. Lafayette t*98 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W . 47- th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėl iomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr,S,ABrenza 
4608 So. Ashland A v e n a e 

Cldcago. III. 
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po 
ujet iki 3 po plet: 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

Dabar Geriausias Laikas 
Perkelt savo pinigus nesugadinus nuošimčių į Lietuvių Pirmutinį Seniausį 

ir gtipriausį Banką METROPOLITAN STATE BANK, kur gausi geresnį pa

tarnavimą negu kitur. 

Jus galite pasidėti savo pinigus ant 37° arba 6%. # 

JŪSŲ doleriai padėti bankoje bus jums geriausias draugas nelaimei ištikus. 

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

centą nuo Pirmos dienos Liepos. 

& Užsiregistravęs Lietuvoi 
|g vy bėję. ' -
& Ta lps l užlaikau Draugo dl-
frdžiausio knygyno skyrių su dl-
įCdžiausiu rinkinio knygomis . U t -
įjlprenuiueruoja Draugrą. 

jonas Klimas 
S4414 South California Ave. f 

Tel. Lafayette 5976 
MM m C g 0 'iU Ui « 00 B tf B t M1BI i i * 

J. P. WAITCHES 
Lt wy er 

liCBTVTlS ADVOKATĄ* 
Dlen.: R. 614-.M6-127 H. Dear
born Str. Tel. Kandolpb 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Ro&cland Tel. Pul lman «877 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

70 W. Bionroe Street 
Itoom 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto Iki 5 po pietg 
V a k a r a i s : S20S S o . I i a l « t « d S t r . 

Telef. Yar«la 1015 
Chicago. 

m i 

—-— 
[ • — » » » » * » » » » » » » » » « » M » I 

I J E T U V Y S GKABORIUB 

Tel. Boulevard *1§0 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietnvis Gydytojai 
3303 South Morgan Btnii 

Chicago. m. 
i Į 

i ^ 
! w į 

* T e L Blvd. 1401. 
* » » « • • 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas m 

4631 S. Ashland AveJ 
• ^ • 

i 
Tel. Yards 

Ofiso Vai 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
S315 So. Uabited Street 

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

Nedė l iomis 9 iki 12 dieną. 

ia) 

* -

Dr.MStrikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS *r CHIRURGAS 
4101 So. Ashland Aveuue 

Tel . Boulevard 7820 
Tai . : 2 iki 4 ir 4 iki S 

Ned. 10 iki 12 
S a m a l : 6641 So. Albany Avenae 

Tel . Prospec t 1930 
• a L : pagal sutarti . į 

53—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
i v . Nedėliomis: nuo 10 v. ry-
$ to iki 1 vai. po pietų. 

DR. CHARLES SEGAL! 
Ferkėlė aavo ofisą po numeriu 

4V29 bO. ASHLAMD A V E S U B 

SPECUALISTAS 
Džiovu. Moterų lr V yry Ligą 

Vai.: ryto nuo 14 — I I : nuo t—6 
PO pietų: nuo T — • : ! • vakare. 
Nedėl iomis: 14 iki 1. 

) Telefonas D r s i e l M M 

Bankos Kapitalas ir Perviršis 

$275,000.00 
DOLERIAIS arka LITAIS: Siunči ame pinigus Lietuvon greičiausiu būdu 

ir už žemiausią kainą; parduodame laivakortes atvažiuojantiems iš Lietuvos 
arba važiuojantiems į Lietuva. Kreipkitės ypatiškai arba laišku: 

METROPOLITAN STATE BANK 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HONSE PRIEŽIŪRA 

2201 W. 22nd KEff, St, CHICAGO 

Telefonas Boulevard 4139 

A, Masalskis 
Graborius n 

Patarnauju lai-';' 
dotuvėse ves- | 
tuvėse. krikšty- f 
nėe lr kituose {, 
reikalno.se. Kai - »f 
nos prieinamos. i 

(3307 Auburn Ave. Chicago. j 

J Telefonas Yards 11 SU 
STANLEY P.« 

Patarnauju laidotuvėse kopiglauata 
Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu busite užganėdinti. 
' S. D. LACHAWIC2 
Ti:lefonas C'aual 1271—2199 
9X14 XV. '2Sr«l Flaoe 

i 
, i 
i || 

II 

' II 
I i 

]i 
! 
Į I 

MAŽEIKA 
OKA BORTUS m ! 

Tnriy automo
bilius visokiems 
raikalama Kaina 
prieinama. 

3319 Anbnrn 
A v*. Chicago. 

dtlcajfo. 111 I a • 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

Tiesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telet'onuok arba atvažiuok reikalaudamas.kad veltui 

parodytų tau?šia mašina. 
Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija šios plau

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

AVaterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kttbila*. 

oTrERrty 
Dirbti i r garantuojami * . 

ALBATTGfl — DOVEE CO. Ghicago. 
2100 Mar&hall Blvd. Tel. RockweU 6809 

file:///Vashinirton
http://reikalno.se
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SSV. JURGIO PAR. METINIS PIKNIKAS 
ffi 

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

Ton pat kur bodavo kas metas. Bus puiki muzika — įvairiausių žaislų, gardžių gterimų ir skanių valgių. Bus tai tikras Lietuvos kermošius. Ten galinga bus, sueiti visus savo senus pazįštamus ir su jais pui
kiai praleisti laikę. Visus kviečiame KLEBONAS ir KOMITETAS. 

* 

J 
• CHICA GOJĘ * 
NAMŲ SIENA SUGRIUVO, -ts*™ i sei**. 

O. R. Nevulytė, A|>skr. pino. 
Dvi šeimynos su daugeliu j Brighton Park. — A. R. K. fe

deracijos 10-tivs skyrius laikys lnbai 

nes turim prisirengti prie K. Fede
racijos sk. pikniko kurs bus liepos 
29 d. Bergman's darže. 

L. Krekščiunas, rast. 

A U T O M O B I L I U S (?e r i a ,! s i a?.fo*******-

REIKALINGA 

vaiku vos išvengė sužeidimo, 
kuomet gyvenamų namų, 5440 
So. Halsted st., siena staiga 

i 

įgriuvo į vielų. 
Šalimais iškasta gili duobė 

naujiems namams statyti. 
Matyt tuomi išjudintas namų 
pamatas. 

Pašaukti gaisrininkai abi
dvi Šeimynas laimingai išvedė 
laukan. 

NORI IŠGELBĖTI NUO 
KARTUVIŲ. 

^ — — — 

Chicagos italų tarpe pakel
ta kampanija nubaustą mi-
riop Mrs. Xitti išgelbėti nuo 
kartuvių. Darbuojamasi vi-
fą reikalą paduoti ankštesniu 
teisman. 

svarbu siiirinkinm sekm. liejas 15 
d. '2 va. po pietų, Kek. Pras. šv. If. 
R par. svet. Visų kr/{alikiškų drau
gijų bei kuopų atstovai ir veikf-jai 
ir visi kiti norintieji priklausyti prie 
Federacijos kviečiami atsilankyti į 
susirinkimą, nes turime aptarti la
bai svarbiu reikalu, kaslink Fede-
racijos seimo. Valdyba. 

Brighton Park. — L. D. S. 57 k p. 
susirinkimas įvyks sekm. lie]>os 15 
d. 2 vai p. p. Nek. Pras. Šv. P. M. 
par. svet. Visi narai-f-s susirinkite. 

Valdyba. 

REIKALINGOS moterys 
prie sortavimo popieros ge
ra mokestis, darbas pastovus. 

Atsišaukite; 
FRANCIS HUGHES CO. 

1405 W. 2Į$t Str. arti Lo-
omis str. 

Reikalingas lietuvis bučeris. 
Atsišaukite. 

A. Sucilla, 
12300 Emerald Ave., 

Telefonas Pullman 3990 
RE IK ALI X( i AS VARG0NĮ-

KAS. 
gerai pažįstąs bažnytinę muzi
ką ir mokąs organizuoti ir ves
ti bažnytini eborą. Algos ir j 
jeigu klausimu kreipkitės —:! 
REV. ANTHONY P. KODIS, 

p r m r s AUTOMOBILUS PAR- . 
DAVIMO. 

liūs; viskasSHRLDTTETOANISHAOTN 
Pardavimui 5 pasažiprių automobi

lius; viskas yra geram stovyje taip 
kaip naujas; nemokanti išmokysiu 
važinėti. Kaina $4r>0.00; vertas dusyk 
tiek; gora priežastis pardavimo. Atsi
lankykite dieną ar vakarais pas: 

J. YrSHKEVTCTZ, 
4034 Arelirr Ave. Cliirago. 111. 

L O T A I 

West Side. Susivienijimo L. B. 1207 Pork Str.. BrooKlyn, N. Y. 
KA. 100 kp. susirinkimas įvyks,; 
sekm. liepos 15 d. 1 vai. po piety, j " ~" 
Aušros Vartų par mokykloje. Pra- P A IF >*Kf) H M AI 
šome visi; susirinkti, nes yra labai ' flJtOIlUJlIflIlI 
daug svarbiu reikalu aptarimui. 

AUKOS PLAUKIA. 

ROSELAND. — Bažnyčios 
maliavojimui aukos vis dar 

tebeplaukia. Dar trūksta apio 
300 dol. gerb kleb. 
k u n I*. Lapeliui sugry-
žu> iš rekolekcijų, bus daro
mas kontraktas .<u malioriu-
mi ir darbas bus pradėtas. 

Kadangi roselandieeiai ka-

P U A P I O L E 
maža ruda knliuk*"* turinti bal
ta lopelį ant kairės ausies ir baltos 
kojos. Kas radote arba matėte tokia 

Mot. ir Mirs. dr-ja laikys pusmeti- kaliukė praneAkit< 
Towr. of Lake. Sv 

Valdyba. 

Klzbietos 

Du krūvoje 25x125 lotai ant Mo-
zart st. netoly katnpo parsiduoda la
bai pigiai. 

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

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 
su maža svetainė del mitingų narna? 
n»fta rendos $100.00 j mėnesj. Kaina 
tik $8.300.00. 

JONAS KLIMAS 

4414 So. California Ave. 

Chicago, 111. 
Telef. Lafayette 5»7« 

iv susirinkinu'} lie}X)s 15 d. 2 vai. JJO 
pietų, S v. Kryžiaus par. svet., 46 ir 
VYood tr-vių. Visos narės malonėkite 
susirinkti, nes yra dau" svarbių rei
kalu aptarimui. Valdyba. 

Dievo Apve zdos Par. —Dr jos Šv.i 
Antano iš Padvos pusmetinis susi
rinkimas Įvyks sekm. liepos 15 d. 
1 vai. }K) pietų, Dievo Apveizdos 
par. svet.. So Union ave- ir 18 <r. 
Chieairo, \ isi nariai būtinai vsusi
rinkite, nes yra daug svarbių rei-
k. iv apsvarstymui. Valdyba. 

Bridgeport. — Susivienijimo drau
gijų ir kliubų komisija piane.šii vi
suomenei, k.'l ateinančiais metais, 

te Šiuo adresų: 
PETRAS JOKIBAPSKAS 
2322 South Oakk»y Avenue 

( Apaėioj) 

STATYTOJI AT YDAI 
Parsiduoda S. \V. kampas \Vasb-

t*»na\v Ave. ir 70-tos 125x125 lotas 
mainysiu ant 2 flatu namo. 100x125 
\Vashtenaw Ave. % bloko j žiemius 
nuo Manjijette Rd. 25x125 \Vestern 
Ave. y. bloko j pietus nuo Marcjuette 
Rd. 

Mrs. 31. OT()XXOR 
7044 Ko. Ix»omis Street 
Tvivt. Stmiart 3467 

Del pardavimo nauji 2 f la t in i jpg 
namai po 6 kambarius, su. sti
rnų arba vandeniu šildomas ne-

i 

toli Marquette Road ir Wes-
tem — Avenue. Del to
lesniu informacijų kreipkitės 
vpatiškai arba telefonuokite 
JAMES KRAL 2444 W. 67 St. 
Telefonas 'Prospect 1364 

BAR6ANAS PAS 
J0N4 KLIMĄ 

ANT PARDAVIMO restau
racija lietuviais apgyventoje 
vietoje proe gatvekariu, jeigu 
$85.00 iki $90.š0 Į diena penkių 
metu lease randa už pirmu? 
m. 185.00 likusius $100.00 j 
mėnesj kaina $4,500.00 $2,500 
casli $2,000 mortgage. Parsi-
duoda labai greit. 

iPAIKSKO GIMIMt. 
Pavasary 1919 metų Mary Stanko 

tuomet gyvenanti po num. 1111 Rlch-
mond Street Chicagoj, paskelbė vie
nam lietuviu laikrašty kad ji atiduo
sianti giĄ-&i šeimynai auginti mer
gaitė. Jurgis Sabos paskaitęs liepos 
i. 1919 nuvažiavo pasiimti mergaitę. 
Atvažiavęs po paduotu numeriu mer
gaite rado h*t motinos nerado. Mer
gaites vardas Marjerarietn. I/abnr pra- I kaina. Vėliausios m,«,dos rakandai. 
noSama i.š Steubenville, Oi.io, kad ! valgomojo kambario parlor setas mie-

R A K A N D A I 
Ir •. 

RAKANDU BARGENAS 
Geriausia proga jaunoms poroms 

jsigyti 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus ui, labiJ prieinama 

. talikai supranta savo p a r a p i - L ^ 4 ' ,krfns Į ! i k n i k u į . ^ 
r l | .j-ciani sekmadien\, birželio 

paimtas 
ir> d - , ; 

Sabo žmona nusižudė, jis mer,?ait«"-
atidavė I.abtlaringon įstaigon ir už 
ja moka. Jei kas žinote kur M;nv 
Stanko gyvwua ar koki nors gimin.s 
tos mri-gait»"s :itsJHjiukit<» j 

"Draugo" Admlnist racija 
2334 So. Oakley \\v. fTitf Įffi 

r. c. 
i 

giamojo kambario, karpetai, grindinė 
lafnpa, paveikslai, fonografas su re
kordais. Parduosiu visus ant karto 
arba po viena. Nepraleiskite Siu 
bargeno. 

1922 South Ketlzle Avenue. 
1-mos lubos. 

JOS re ika lus , todėl y r a Vilties, Jnstiee P;Vk Pranešam kad o m a i . ! , ^ » K A U Prano Pauzes, pirm * . . .* j-Misiue f.TK. r-ranf.-,dm, Kaa OPram k a r H S ^-veno Hoseland. 111. Paeina 
kad i r pasku t in i a i 300 dol. za<-».jos pasisaugotą ir nepaimtų dar- j | | Hinginiu kaimo Sartininku valS-

žo ant tos naf-ios dienos, taif. kaip | ̂ In-us, Taurag.s apsk. Turiu svarbig 
šįmei pasita'ikė su Šv. Jui-io par., / ; i n i ų " u o j o ^ r o l i o ^v™" ***** 
. ' , , , , . , , ' . Jis pats arba kas apie ji žinotu niel-
bet aėiu gerb. klebonui, kad ptyu- Į ( iž i u atsišaukti: 
rūpino perkelti dieną par. piknikui J Jos . MAfTFIiT.S 
kurs bus rytoj liepos 15 d. Bergman- ] 4 4 2 * So- Fo^field Ave. Chlcaito. 
'•; darže, Rivea'side. į BB5SS " ' ' " 

Komisi ja : J. V. Dimša, JMaska- ' 

bus suaukoti pirm negu ma-
liavojimo darbas bus užbaig
tas. ,/. #. 

tfAUJA GĖLIŲ KRAUTUVž 

Bndfjepartas. — Šeštadie
nį, liepos 7 d., pp. Urbai ati
da i£ naują geliu krautuvę, 
3324 Auburn Ave. Pp. Ur
bai yra visiems bridgeportie-
eiams gerai žinomi ir seni 
parapijonai, tatgi reikėtų vi
siems remti savuosius žmo
nes, kuriu patarnavimas yra 

liunan ir Ant. Lazauskas. 
i PARDAVIMUI. 

B I Z N I S 
ŠTAI JUMS PROGA. 

N A M A I 
DIDELIS BARGENAS 

(Parsiduoda 4 kambariu na
mas 2 metai statytas, elektra ir 
2 lotai extra. 

5632 So. Kildare Ave. 

K A S R A D O ? 
RASTA PAMESTA 

Aš užmiršau šernole su pi-
visiems mandagus ir kainos |nigais Šv. Kazimiero koply-
visiems prieinamos. Linkiu ^io;s OI"ise- *'Deeoration Day , ? 

•;;̂ TV.O rw,».:«,^ n *• i Jeigu kas radote, tai meldžiu 
penu gemimoa klot.cs nan-j p r a ] 1 ( . ; t i p a s a l a d r e s a 0 a n . 

j i i te gerą atlvginimą. 
M. VILIS, 

724 W. 31st st. 
Phone: Yards 0892 

Cicero, IH. Visu Šventų, Mot. ir 
Vyru dr-jos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks pirmadienio vak. 7:30 vai., 
liepos 16 d. S v. Antano par. svet. 
\ - - . . . . _, . . . , , . . kad, ir su mažai pintini, iralima isi-
\ ĮSI nariai-ts malonėkite susirinkti, ..« ' * *' • ' 

j ?yti ^era In/.nj, puikioj Bridgepor-
! to kolionijoj-

Kas norite laimėti, pasiskubinki-
I te, nes vėliau irailesites, 

V. M. STULPINAS. 

BARGENAS BARGENAS 
Parsiduoda medinis namas ant 2-Ju 

j pagyvenimų. Krosernė apti/ioj mau
dynės, elektra, van-os, ir gazas. Par
siduoda labui pigiai. Nepraleiskite 
Sio bargeno 
1409 S. 50th CVMirt Ooero, III. 
AtsiAaukito ant 2 luitų. 

3313 So. Halsted St., Chicago, UI. 
Phone Yard/: 6062. 

DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 
GYVENIME! 

jam bizny j . 
Bridgeparto reporteris. 

P R A N E Š I M A I . 
L. VyčiŲ Chieagos Apskričio mo-

•esinis susirinkimas įvyks Šeštadieny, 
liepos <July) 14 d. 8 vai. vak.. Ne
kalto fra*. Pan. šv, mokyklos kam
bary (44 ir Fairfield ave), Brighton 
Parke. Kuopų atstovai prašomi skrit
ingai susirinkti. 

I'irm. Ignas D. Sakalas. 
Rait. Alb C. Alatmrdaitė. 

Mot. Sąj. kp. — Šiuo išanksto! 
pranešu, jot; A. L. R. K Mot. S-j 
gos Chicagos Apskrities priešseimi- j 

nis susirinkimas įvyks 29 liepos 
(.Tūly), 2 vai. ]*> pietų, Dievo Ap

veizdos par. mokyklos kambaryje, 
38ta ir Union gat. Kuopos laikyda
mos susirinkimus malonėkite duoti 
naudingus Įnešimus mūsų organiza-

1446 So. 50th Ave. 
Cicero. 111. 

TYRAS ORAS ILGAS AMŽIUS, PIRK, FARMĄ! 
TIKRI BARGEKAI. 

, r,70 akrų Kaina $10,000.00 įmokėti $5,000.00 
520 akj.-ų Kama 17,000.00 jmokėti 7,000.00 
400 akrų Kaina 10,000.09 įmokėti 3,000.00 
360 akrų Kaimi 5,000.00 įmokėti 809.00 
160 akrų Kaina .4,000,00 jmokėti 1,500.00 
100 akru Kaina L.700.00 jmokėti 700.00 
160 akrų Kaina 2*000,00 įmokėti 500.00 
119 akrų Kaina 5,000.00 įnxokėti 2.500.00 

80 akrų Kaina 6,000.00 jmokėti 1,000,00 
80 akrų Kaina 2,000.00 jmokėti 300.00 
80 akrų Kaina 7,500.00 įmokėti 2,500.00 
80 akrų Kaina 2,800,00 įmokėti 1,100.00 
71 ak).-ų Kaina 7,800.00 jmokėti 3,000.00 
60 akrų Kaina 3,500.0 jmokėti 1,000.00 
58 akrų Kaina 4.000.00 jmokėti 1,500.00 
55 akrų Kama 2,500.00 jmokėti 1,000.00 
42 akrų Kaina 3,200.00 įmokėti 1.300,00 
40 akrų Kaina 2,100.00 jmokėti 1.100.00 
40 akrų Kaina 3,500 įmokėti 2.300.00 
40 akrų Kaina 4,000.00 jmokėti 2,000.00 

šitos Farmog su budinkais, gyvuliais, jrankjais, mašinoms, laukai už-
eijos labui, kurie bus apsvarstomi; sėti arba miestu. Ypatiškai kreipkitės 7 vai. vak. arba laišku 
patobulinti Apskrities susirinkime ir, W. KAZLAUSKAS. * 
nusiųsti. Seiman. 

Taip-gi prašau pasitarti kiek ga
lėsite prisidėti prie lėšų, siuntime 

2047 W, 23rd Str. 

PARDAVIMUI 1 akeris žemės 100 
per 397 pėdų su 8 kambarių nalnų; 
yra elektra ir eimentuolas pamatas 

,—__ ___ j 2 vietininkai; 15 vaisingų obelių; 1 
Salda in ių , Cigarų grOCeriO j višnls; 1 slyvas; H akerio blekbefių: 

dalvkų krautuvė ir kitų men- Su,in>s 197 P^J'J syiumo, geras van-
kniekių skersai nuo viešos mp4 . i ^ T ^ I T * ; lfi m\nlč\u S S ? l i S 
, i . ' , . ,. ^ 7v, | iki 111 gatvekanų; labai puiki vieta 
KVK10S nCtOJl nUO lietUVlSkOS gyventi; vieta randasi Mt. Green-
mokyklos. Randa 50 dol. At-'wood, m. Prie Lietuviškų kaPin*ų 
R i Šauki te : ' <^v- Kazimiero); kaina $6,000 rei

kia jmokėti $2,000 kitus ant leng-
vių išmokėjimų; atsiSaukite greitai nes tokio progos retai dflsitaiko. 

TARDAVIMUI puikus 2 augštų mu 
ro namas po 6 ir 7 kambarius, su 
elektra, gazų, maudynėans ir kitais 
parankumais; namas neša vi-š 12 
nuošimt, karna $10,000 pusę reikia 
jmokėti kitįis lengvais išmokėjimais. 

PARDAVIMUI beveik naujas 1 pu-
gyvesnimo muro namas su 5 kair.ba-, 
riais; yra gesas, elektra, maudynė Ir 
kiti parankumai; karštų vandeni>) šil
domas; yra geras s^epas iir anl&togie; 
gera vieta lafkyynui naminių paukščių 
ir auginimui daržovių; 1 blokas nuo 
Archer Ave. gatvekariu; kaina $5,200 
apie pusę reikia tujreti pinigais. 

PARDjAVIMUI t pagyvenimų me
dinis namas po 4 kambarius; sta-, 
tytas 6 metai; gero Brighton parko Į 
lietuvių apiellnkėje; kaina $4,000. 

Turime ir daugiau visokių namų, 
atsilankykite diena ar vakarais pas 

BRIGHTON REALTY CO. 
J . Yushkewite, vedėjas 

4034 Arcner Avenue 
(Prte California Ąve.) 

Medinis namas 5x5 kambarių ant 
ce*nento statytas netoly lietuviško." 
bažnyčios labai gražioje vietoje tik 
už $7,800.00. 

Kampinis lotas su dviem mediniais ! ^ P ^ 
blzniavais namais po 4x4 Ir 5x5 kam 
barius geras šiauėiui Ir barberni 
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 
bal pigiai ir labai lengvomis sąlygo
mis. 

Didelis bargenas, medinis ant dvie
jų pagyvenimų' namaą 4x5 kambarių, 
elektra, vanos, gražus garadžlus stik
liniais porčiais netoli nuo Western 
Bulvd. tiktai už $5,500.00. 

Medinis ant dviejų lubų namas e-
lectrika ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kaimbarius ant stulpų $5,000.00. 

Mūrinis dviejų pagyveriimų su gra- > juj 3*5 
žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas ! A MM 
fialas furnace šildomas, randos neša 
$95.00 j mėnesj netoly 55-lih St. $12,-i \ į^js* Į 2J* 
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu 6x6 kambarių su visais moder
niškais jtaisymais $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda bm'ernės biznis su na
mu ar be namo lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu ar be namr* biznis 
$3.700.00. 

Parsiduoda bučernė netoly street 
kario linijos lietuvių apgyventoje vie
toje labai pigiai. 

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

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

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

JONAS KMMAS. 
4414 So. California Ave. 

M , I^afayette 597« 

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

ANT NAUDOS. 

Š. L. FABIONAS CO, 

809 # . 3Sth SI, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
4i Parduodam Laivakortes. • 

J J Rezidencijos Tel. Bmnsuick 4887 , 
Dr. S. YUCIUS D. 0. Ph. C. 

CHIROPRACTTC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-12 I 
1579 MiKvaukee Avenue 

Kamp. Robey Ir Nortb Ave* 
I - - - • • • • • • • • • » 

Akinių pritaisymo mene 
20 metų prityrimo 

i - O 

Tel. LarayKte 422S 

P I U M B I N 6 
Kaipo lieftnvy.s, lletnvlams vlsa-

j d<»- patarnauju kuogeriaosia 
BĮ. YtftKA 

.1928 W. st 88- tb Street —i 
Bestiprindamas "•Draugę" 

sustiprinsi save ir kataliku 

j visuomene. 

D I D E L I S P I K N I K A S 
GVARDIJA D. L K. VYTAUTO 
Nedėlioję, Liepos (July) 15 d., 1923 

P0L0NIA GROVE 
4600 Archer Avenue 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Aklų IJgus 

Ar jums skauda galvąT 
Ar Jūsų akys aaarojaf 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti T 
Ar fekaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaluta galva? 
Ar matote kaip ir plukančtu* 

taškus ? 
Ar atmintis po truputj malėja * 
LT akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky 

se? 
Ar yra balta dčm* ant vokų? 
Ar turit katarakta ? 
Ar turi žvairas akis? 

John d. Smetana 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vakare 
Septintadienlals 9 r. iki 12 dienos. 

» - » - » » • - - - - * • • 

A. Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

Pradžia 10:00 vai. ryte. 
|žanga vyrams 50c, moterims 35c 

Muzika Venckevičiaus Orkestrą 

3101 8. Bakui St 
Kampas 31 gatvf 
Phone Yards 1119 
Viename ofise BU 
Dr. J. F. Van 

gPaing. 
Sąžiniška* ps 

įftarnavii m prie 
gimdyroi.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. Iki l ' . nuo 
C Iki 9 vai. vakare. 
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NAUDINGA YRA 
SKAITYn PAGARSINIMUS 
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F A R M O S ! F A R M O S ! 
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2-ros lubos iš priešakio. 
Cnicago, BĮ. 

^ 

Jei nori Būti sveikas, gyvenk ant farnm — eia tyras oras, ir šviežias maistą*. 
Mūsų farmos yra visai arti Chicagos. Eina geležinkelis Burlington and Quincy R. 

R. Į Chicagos vidurntpstį ima tik 30 minutu. Į Cicero tik 15 minučių. Mėnesinį tikietų 
turint kainuoja tik 12 centų tikietas. Traukiniu į dieną išeina 60. Taigi kada nori, tada 
galima gauti. 

Mūrų farmos randasi prie Tėvų Mari jo n ų Kongregacijos farmos kurią pereitais me
tais nusipirko. Tėvai Marijonai žada šiais m e t a s į s t a t y t į Vienuolyną. Taigi šioje ko
lonijoje žemė labai pakils. Kas atsimenat k e U m e t a i atgal, prie šv. Kazimiero Vienuolyno 
otai buvo la*ai pigus, o dabar baisiai pabra a n g 0 < T a g g^u^ku g a U b u t i i r g u g i o m i s 

formatais. 
Mes parduodame žemę nuo 2V2 akerių iki 100. Galite įnešti labai mažą sumą pinigų 
Žemė labai derlinga ir dabar pigi. 

Norėdami daugiau informacijų kreipkitės į "Draugo ' ' Ofisą. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oaklcy Avenue ^ Cftiicago, JUinois 
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