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NAl i C. COOUDGE 
ARGENTINOS S E N A * 

REKOMENDUOJA "LIAU
DIES VYSKUPE" 

. PASKIRTI BUENOS AIRES 
ARKIVYSKUPU. 

Rekomendacija pasiųsta 
Šv. Tėvui. 

IM KX()S AIRKS, Ar*en-
tina, liepos 15 (suvėlinta).— 
Argentinos respublikos prezi
dentas pasirašė dekretą, ku-
riuomi rekomenduojama Va
tikano monsiffnoro Mijruelde 
de Andrea, Temnios Vysku
pą, paskirti Buenos Aires Ar
kivyskupu vieton mirusio Ar
kivyskupo Spinosa. 

Vyskupas de Andrea, kurs 
plačiai žinomas vardu kaipo 
'•Liaudies Vyskupas," yra 
vienas iš ižviniausiu oratorių 
Argentinon hierarchijoje. J i s 
yra Argentinos respublikos 
Darbininkų Kliubų direkto
rius. Tie Kliubai skaito 40,-
000 nariu. 

Vienas pirmutinių. 

Vyskupas de Andrea yra 
pirmutinis sumanytojų ir ren-
gėjy pirmojo Soči alio Kata
liku Kongreso Latinn Amori-
koje. J is įknres Argentinos 
Profesionalu Konferenciją, 
visu kataliku darbininku uni-
į u unija. 

Tarp didžiai svarbiųjų atli
ktu jo darbu skaitosi didelė 
nacionalė kolekta arba vajus 
darbininJcrr-rramams. Tik vie-
namo Buenos Aires mieste 
tam tikslui surinkta 40 milio-
nų pesetų. Nepaprastai ak-
tyvis Argentinos Popnlar u-
nijoje. Ta unija skaitosi vi
sų respublikos katalikų — vy
ru ir moterų federacija. 

PREZIDENTO LAVONAS 
IŠVEŽTAS WASHING-

TONAN. 

L I E T U V O J E . 

Vakar Coolidge Prisiekė 
Kaipo Prezidentas 

SAN FRANCISCO, Cal., r. 
4. — Prezidento Hardingo la
vonas vakar iš cia -išlydėtas, 
specialių traukiniu išvežtas 
AYashingtonan. 

Traukinis važiuos per Be
no, Ogden, Cheyenne, Omolia, 
Cbicago ir toliaus. .Trauki
nis niekur nebus sustabdytas. 
išėmus lokomotyvų pakeiti
mą. 

.Tuo paėiu traukiniu va
žiuos visa mirusio Preziden
to partija, kuri jam drauga
vo kelionėje ĮAlaską. > 

Vagonas, kuriuomi bus ve
žamas lavonas, naktimis bus 
viduje apšviestas. Prie kar
sto mainomis stovės kareiviai 
ir jurininkai. 

LENKAI AREŠTUOJA 
MOKSLEIVIUS. 

moksleivius. 
Naktį į birželio 27 d., Vil

niaus policija padarė kratas 
dviejuose lietuvių mokinių 
bendrabučiuose. Suimta 3 
mokiniai, kurių skaičiuje ir 
šių metų abiturientas p. Pa r 

kula. Dalis QU jau paleista. 
"Lietuvos Ryta i , " paduo-

damas žinutę pastebi, kad p. 

Visa Šalis Gedulybeje Mirus 
Prezidentui Hardingui 

* * 
I I .— - . . - • • - • • - ' - . . i • » 

BOS PALAIDOTAS MIESTE MARION, OHIO 
PREZIDENTAS HARD1N-

GAS MIRĖ STAIGA. 

Nieks nesitikėjo jo mirimo. 

jie informavo spaudą ir vi
suomene. 

Pakabaus paskelbta, kad 
Prezidentas mirė nuo apople
ksijos. 

SAN FRANCISCO, Cal. r. 
3. — Prezidentas Hardingas 

Pakula pareikalavęs įrašyti 'ėia vakar 7:30 vakare (Chica-
į protokole, kad nieko neras- gos laikas 10:30) mirė visai 
ta, ir kad jį mušę, teėiaus po- netikėtai. Turėjo 57 metus ir 
licininkai atsakę: " O kas ma- 9 mėn. amžiaus. 
tė? ? * 

VEL AREŠTAI PRASIDĖJO. 

Iš MIRUSIO PREZIDENTO 
GYVENIMO. 

^VARBESNip PRIE PRE
ZIDENTO HARDINGO 

ATLIKTI DARBAI. 

VILNIUS. "Lietuvos Ry 
t a i " rašo, kad policija vėl bu-

WASHINGTON, rug. 4.— 
Štai pagrindiniai ruožai iš 

M i r t i s a t f ' J° s t a i « a - k n o m e t ! P rn i i t a i to Hardinio gyveni^ 
jo žmona, Mrs. Hanlitig, skai-1 . 
U jam iš vieno žurnalo. j o i m p s B ] o o m i n g Q r o v « ( Q J 

" T a i puikus daiktas. S k a i - | ] a p k r 2_ l g 6 7 
' I r + / ^ l i o v i / l o i l f r i O l l ' ' - T * » * • i « i v v i • J • « 

Pradėjo laikraščio leidėjo 
tyk toliau, daugiau. 

Tai buvo paskutiniai Prezi-

KUOVEIKHUS SU ŽMONA IR PALYDOVAIS 
IŠKELIAVO WASHIN610NAN 

Ikišin! klebonauja. 
1D20 metais jis konsekruo

tas"* Temmos /Vyskupu. Te
ėiaus specialiu Šventojo TėVo 
leidimu jis ir ikišiol pasilie
ka ėia vienoj svarbioj parapi
joj klebonu. 

Pastaraisiais laikais Vys
kupą de Andrea atžymėjo 
Fra nei jos vyriausybė darbės 
Legiono ordenu. Pirm vie
nerių metų jam viešint Ispa
nijoje, karalius Alfonsas ji 
dekoravo Didžiuoju Isabellės 
ordenu. 

Rekomendavimo priežastis. 
Nesenai buvo rinkimai Ar

gentinos senatan. Vyskupas 
de Andrea išrinktas senatan 
atstovu ir priede gavo dau
giausia piliečhi balsi) už kitus 
kandidatus. 

Dėlto, respublikos prezide
ntas Alvear ir pasirašė reko
mendacijos dekretą. 

, PLYMOUTH, Vt., rug]). 4. — Calvin Coolidge vakar 
prisiekė kaij>o Suv. Valstybių Prezidentas, Prisiegą pri
ėmė jo tėvas, kurs yra notaru, Plymoutb Notcb sodyboj. 

; Paskui su žmona, kougresmanu Dale ir dviem federa-
liais agentais automobiliu iškeliavo į Rutland. Iš ten spe
cialiu traukiniu New Yorkan, pagaliaus AVasbingtonan. 

Naujo Prezidento tėvas, pulk. John C. Coolidge, 78 m. 
amžiaus, buvo kvieėiamas važiuoti AVasbingtonan kartu su 

: sūnum. Bet jis nesutiko. 
. Naują Prezidentą kaimynai su didžiausiu entuziazmu 

išlydėjo, velydami jam laimingos kelionės ir kuogeriausio 
pavykimo užimant Prezidento vietą. 

AVASHTNCJTON, rug. 4.— 
Prie Hardingo administraci
jos paminėtini šie svarliesnie-
JI darbai; 

Taikos atnaujinimas su Vo
kietija ir Austrija. 

fiinklavimosi jurose susiau 
rinimo konferencija ir tuo 
klausimu keturių valstybių 
sutartis. 

* 

Ratifikavimas sutarties su 
Columbia Panamos reikale. 

Taksų ir tarifas įstatvmu 
revizija. 

In imigracijos suvaržymas. 
Biudžeto biuro įkūrimas. 

re ik i* ***** ***** ^ i f em*f - V i e n i o kamfiny ^ i J ^ ^ ^ T * 1020 
sto gydytojo. Lindynei iš- . , . v ' • |fc , taa lapkr. 2, 1920 

vo suėmusi p. E. Vileišienę. Ulento žodžiai prieš mirsiant. 
Ji parodlė apskrities gydyto-į/ Mrs. Harding beskaitant, 
jo liudymą apie tai, kacLjos :

 s t a i „ a p r e z identas užsikosėjo 
sveikatos stovis ncleidžiąs j a i | i r p r a ( i ė j 0 RUnkiai alsuoti.' 
gedėti kalėjime, teėiaus k o - | J i n a i j jj dirstelėjo. Buvo Į 
misaras pareiškęs, kad toks • nublankes, ant veido pasirodr 
liudymas neturįs reikšmės;; o l spazmo^. 

gauti buvo duota dvi paros. 
^ — 

TRUKDO KAIP (MA
NYDAMI. 

. 

Vilniaus paštas visuomet 
trukdydavo išsiuntinėjimą lie 
tuvių laikrašėių. Dabar pa
aiškėjo, kad paštas turi val
džios isakvmą, kuriuo draud-
žiama išsiuntinėti lietuvių ir 
gudų laikraščiai be tam tikro 

Karo veteranų bonusų hi- ] p i ( l i m o T a s l e i d i m a 8 a t s i n . 

nėiamas dažnai po kelių die
nų, todėl laikraščiai vietose 

suvėlintai. 

karierą 1884 m. 
Išrinktas Obio valstybės se 

natan, 1898. | 
Išrinktas federalin senatan, 

1914 m. 
Nominuotas kandidatu į 

prezidentus 1920. 

j liaus veto (nepatvirtinimas). 
Prezidento kampanija už 

Tarptautinį jTribunalą. 

BU? PALAIDOTAS 
MARION, 0 . 

NAUJAS S. VALSTYBIŲ Į jis mirusio Prezidento politi-
PREZIDENTAS. j ką ir toliaus vesiąs. Kai-kas 

• į teėiaus abejoja. Nes jis vi-
AVASHINOrTON, rug. 4.— j Sas laikas nerodė atviriai sa-

Mirusio Prezidento Hardingo ; Vo nusistatvmo. Buvo vadi-
vietą užima viceprezidentas namas "man of ravslery^ 

Calvin Coolidge, iš Alassacbu-
setts valstvbės. šiandie Co-

(slaptybėmis prisidengęsi). 
Galimas daiktas, kad jis 

olidsce yra naujas Suv. Vals-1 šauks Kongresą specialėn se 
tybh} Prezidentas. , sijon, o gal i r ne. 

Coolidge' Kuomet Coolidge išrinktas 
vice-prezidentu, jis guberna-
toriavo Massacbusetts valsty-

Vice-prezidentas 
buvo savo farmoj, netoli Ply-
month, \'t., kuomet Preziden
tas Hardingas mirė. J i s a- b ^ * J i s H^amas guberna-
pie tai veikiai painformuotas, {torium pagarsėjo sulaužyda

mas miesto Bostono policmo-
nų streiką. 

Ginies 1872 m. mieste Ply-

SAN FRANCISCO, Cal. r. 
4. — Mirusio Prezidento Ha-

I rdingo lavonas iš čia bus nu-
; vežtas AVasbingtonan. Tenai 
kapitoliume bus padėtas. Pa-
skiaus bus paimtas į Ma-
rion, Oluo, kur bus palaido
tas. 

A7isa laidotuvių programa 
dar nesustatyta. Apie tai 
bus paskelbta vėliaus. 

Baltieji Rūmai AA^ashingto-
ne, kuriuose gyvena preziden
tai, nabažninkui išvažiavus 
kelionėn, pradėta remontuo
ti. I r šiandie 'dar nebaigti. 

nieko nebuvo. Visi buvo iš
vaikščioję tikėdamies Prezi
dentą pasveiksiant. 

Prezidentieihė puolėsi kari-
doriun ir sušuko pašaukti gy
dytoją. Apačioj viešbuty bu
vo slaptos tarnybos agentai. 
Tie tuo jaus surado Preziden
to personai į gydytoją, Dr. 
fta\vyer, kurs greitai atbėgo 
paciento kambarin. 

Inauguruotas kovo 4, 1921. 
Mirė rngp. 2, 1923. 

NEPRANEŠTA WILS0NU1. 

AVASHINGtfON, rug. 4. — 
Kuomet gauta ^žinių apie Pre
zidento Hardingo mirimą, bu
vęs prezidentas AA îlsonas jau 
miegojo. Jo žmona nuspren
dė jo nežadinti ir nepranešti 

Tenai buvo prezidentiene h į „\ r v t o . 
ir slaugytojos. Atėjus gydy-

gaunama 

UŽDARYTA VALDŽIOS 
OFISAI. 

AVASHTNGTON, mg. 4.— 
Valstybės sekretoriaus Hug-
bes parėdymu, mirusio Prezi
dento Hardingo pagerbimui 
vakar čia uždarvti visi valdi-
ški ofisai ir biurai. 

ŠVENTASIS TĖVAS APGAI
LI MIRUSI. 

tojui Sawver Prezidentas 
greit mirė. 

Tik jam mirus kambarin 
pradėjo rinktis kai-kurie jo 
palydovai. Atvyko gydytojai 
specialistai. Mirusio priva
tinis sekretorius Cbristian tą 
vakarą buvo išvažiavęs kitan 
miestan. 

Alsų nuosteba buvo neišpa
sakyta. Ypač gydytojų. Jie 
buvo įsitikinę, kad Preziden-

CHTCAGO. — ,fciandie ne
pastovus oras: maža atmaina 
temperatūroje. 

PINIGU KURSAS, 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Franci jos 100 f r. 
Italijos 100 lirų 

$1.00 
4.61 
6.21 
4.53 

Vokietijos 100 mark. .0001 
to sveikata eina geryn. <Taip j Lenkijos 100 mark. .0005 

ROMA, r^ugp. 4. — Šven
tasis Tėvas reiškė didelį gai
lestį gavęs informacijų apie 
Suv. \ ralstybių Prezidento 
Hardingo mirtį. Pakvietė 

moufn, Vt. Teisių mokslus ė-
jo Nortbampton, Mass. 

Atkeliauja AA'asiiingtouan. 

Jam čia užėmus Prezidento 
vietą, sekretorių kabinetas 
paduos atsistatydinimo raš
tą. 

Suprantama, naujas Prezi- NEBUS VICE-PREZIDENTO. 
dentas renominuos visus sek-i AA'ASHINGTON, rug. 4. — 
retorius. Tolesniai tečiaus; Kuomet vice-prezidentas užė-
galima tikėtis atnnimi. .mė prezidento vietą, vice-pre-

sekretorių-Kardinolą Gaspar-
Kambariai užversti visokia ri pasiųsti giliausios simpati-
remontui reikalinga medžią- jos išreiškimą. 
ga. ! j 

Ant greitųjų reikalingiausi 

VISI! VISI!! VAŽIUOSIME 
Į DRAUGO' PIKNIKĄ R Y 
TOJ, RUOP. 5 D. NATIONAL 
DARŽE, RIVERSIDE, ILL. I i i savo farmos paskelbė, kad! ligi ateinančių rinkimų. 

Pats Prezidentas Coolidge Ridento vieta vakansuos net 

kambariai bus apvalyti ir iš-
taisvti. Bet nežinia, ar tuose 
Rūmuose bus padėtas mirusio 
lavonas. 'Tas prigulės dau
giausia nuo mirusio Prezideu 
to žmonos noro. 

REIKALAUJA 1 DOLERIO 
VALANDOJE. 

SKAITYKITE IR PUTIN
KITE "DRAUGĄ." 

Gas Ligtb & Coke bendro
vėj dirbą inžinieriai .atlaikė 
susirinkimą ir nutarė reika
lauti bendrovės vieno dolerio 
darbo valandoje. Šiandie 
jiems mokama 70c. ir 
valandoje. 

Lllliuiiuilllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll I 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii • • 

P I N I G U S 
S I Ų S K I T E į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-
šias Lietuvos bankas: Ukid Banką ir Prekyboi-

s 
Pramones Banką. 

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

74c. | 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

, j 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL I 
ttlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIHItlUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiniHIMIIIIIIIIMMilt 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlHIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIHHltlHIIIItlftl^ 

IMPERFECT IN ORIGINAL 

^ ^ : „Jsrinktaf į S. V. Prezideu-



D R i .U G A 8 Šeštadienis Rugpį i . 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

".DRAUGAS" 
katdltaą iftakyroa nedėldlenlia-

Pnaai Metų $3.00 
Ui punumerata. mokai lAkalno. Lai
kas akaitoai noo nftraiymo dlonoa, 
M nuo Naują lietų. Norint pernai-
mjU adreaą Tisad* reikia priaiųa-
II Ir aenaa adresai* Pinigai geriau-
wmm HÎ *M uiyeruuiv Kraaoje ar •** 
areee "Monej Order" arba Jde-
tAJDt plnlgua | mlatiieti laJak* 

DRAUGAS PTJB. 0 0 . 
1334 South Oakley A venut 

Obicago, Illinola 
Tel. Koosevelt 7791 

TOS BONUS. 

« ^ J M n - . f * * 

WARREN GAMALIEL 
HARDING. 

Rugpjūčio 2 d. 7:30 vai. vak. 
San Franciscb mieste Kalifor
nijoje pasimirė Amerikos Su
vienytų Valstybių preziden
tas, W. G. Harding, eidamas 
58 metus. 
• . . . . . . . • • • « • » • • • • • • • 

Gimė 1865 metais sodžiuje, 
Oliio valstybėje. Jau 
nas dienas praleido ant ūkio. 
Tenai dirbo visus darbus ko
kius tenka dirbti paprastai 
vaikams fanuose. 14 metų įs
tojo į Ohio Central* cbllege. 
Vasaros metu vėl grįždavo 
prie darbo laukuose pas savo 
senuolį. Mirusio prezidento 
tė% âs yra gydytojas. J is per
sikėlė už dviejų metų j Kale-
donijos miestelį Marion. Čio
nai kuone visas amžius ir pra
ėjo W. G. Hardingui. 

Buvo tenai mažas laikraš-
nes ir misetelis buvo ma
žytis, vos 4,000 gyventojų te-
turįs. Nutarė jaunasis Hardin-
gas tapti laikraštininku ir įs
tojo į šitą. laikraštį. Teko dir-
I 

bti visokį darbą: mazgoti grjn 
dis, rinkti apgarsinimus, ra
šyti apie gimimus ir mirimus, 
bei vestuvės. Tame pat mies
telyje buvo kitas laikraštėlis, 
"The Marion Star" . Susiban-
krutijus tam laikraštėliui Har 
dingas susidėjęs su kitu jį nu
pirko. Dirbo \ilgus metus, ir 
sunkiai, kol iš mažo laikraštė
lio nesutvėrė įtakingo laik
raščio , Išpradžių spaustuvėje 
tebuvo jiedu du; kuomet Har-
dingas tapo išrinktas preziden 
tu, prie laikraščio jau dirbo 
50 žmonių. 1884 metais jis ne
turėdamas pinigų, į "skolą nu
pirko "The Marion Star ' ' . 

1891 metais jisai apsivedė su j NUOŠIMČIAI U f LIETU 
panele Kling, kurios tėvas pa
siturįs pirklys miestelyje, ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ 
griežtai priešinosi tokioms ne- Šįnietą įvyko labai negeisti 
lygioms jungtuvėms. J i s ir jo u a s dalykas su Lietuvos Lai-
pati dar ilgą laiką turėjo tau
pyti kiekvieną skatiką. 

Tuom laiku jis pirmą kartą 
pasirodo su savo politiška 
prakalba ir visiems patiko. 
1898 metais jis tapo išrinktas 
į Ohio valstybės senatą. 1910 
m. jis tapo nominuotas kandi
datu į Ohio gubernotorius, bet 
rinkinius pralaimėjo. 1914 me
tais jis tapo išrinktas federa-
liu senatorium. I r tik nuo to 
laiko Amerika visa ėmė apie 
Hardingą kalbėti. tPirma jo 
vardas neperžengė Ohio vals
tybes rubežių. Pagali aus tapo 
išrinktas Wilsono įpėdiniu, pa 
ts nesitikėdamas, o vienok žy
mia balsų dauguma. 

Tokiu būdu miręs prs i den-
tas perėjo savo gyvenime vi
sus laipsnius, nuo paprasto 
neturtingo vaiko iki vyriau
sios vietos šitoje galingoje ša
lyje. Jo pasisekimo priežastys 
svarbiausios buvo šios: darb
štumas, ištvermė, taupumas; 
teisingumas ir mandagumas; 
iškalbingumas ir politiškieji 
prigimtį gabumai. 

Jisai pats yra prasitaręs, 
kad per visą savo amžių jis 
nėra užmynęs nė vienam ant 
kojų, kuomet galėjo rasti už
tektinai vietos kojai padėti. 
Energija sujungta su lipšniu 
mandagumu, gal žymiausia 
buvo jo pasisekimo priežas
tis, \ 

svės paskola. Perdavus nuo 
šimčių išmokėjimą iš Atstovy
bės į Baltie States Banką New 
Yorke, nuošimčiai nebeišmo-
kami. Kas čia kaltas, sunku 
pasakyti, bet tai labai nege
rai. 

Vienas žmogus, atėjęs į Me
tropolitan State- Banką Chica- [ 
goję ir negavęs nuošimčių, čia 
pat sudraskė savo boną su vi
sais kuponais ir metęs viską 
į žemę, supykęs išėjo. Jeigu 
ir ne taip aštriai, bet panašiai 
neužsiganėdinimų kils lietuvių 
visuomenėje. Skaitytis su mū
sų išeivija reikia. Nors didu
ma Paskolą pirkusių yra savi 
žmonės ir katalikai, kurie 
daug aukavę ir tą apsivylimą 
kantrybėje ir pasiaukavimo 
dvasioje pakeltų. Bet neišmo
kėjus nuošimčių visgi žymiai 
nupultų ir tautinis ūpas ir pri-

Įsirišimas prie Lietuvos. Nuos
tolių butų iš to netik Lietu
vai, brt ir išeivijai. \ 

Bet blogiausia, kad per tą 
užtęsimą mažėja Lietuvos 
kreditas. Kuomet iš visų ban
kų siųstieji kuponai gryžta su 
pastaba " n o funds", tuomet 
finansinėse Amerikos sferose 
-kįla nuomone kad Lietuva 
bankrutija. Amerikai bendrai 
ypač finansistams lietuviškas 
pasivėlinamas iii taip nesupcan-
tarnas. 

Tuotarpu čia tėra tik pasi-

šulų, kurie nori reformuoti tinis darbininkų ir 
žmones, turės stoti teisingu-] gųjlj reikalų taisy 
mo tribunalan. Turės ten per 
kratyti savo sąžinę. Paga

ną raudonu siūlu 
talikybės istori 

Pasku&nian 
kuomet dar> 
tokia daug 

liaus,, jei* bus atrastas kaltas, 
turės atsakyti už savo blogus* 
darbus. 

Tokių reformatorių čia y ra ' darbi n ink 
daugybė. Apie ;tai įsitikiname į rišamas 
skaitydami laikraščiuose ži
nias. Tai vienur, tai kitur jie 
paliečiami teisingumo rankos, 

j Daugybė tų, kurie darbavosi 
įvesti čia ,proliibieiją, šian^1 

už nemoralius darbus ,arba 
daryti į kalėjimus arba r 

Ikėję pabaudas. / , 
' įdomiausia tas, kad tie 2nv 
nės nuduoda esą dideliais mo-

« 

mtmetyje, 
pasi 

katalikybėje 
«simas gyviau 

U°Je — kardi-
g, Vokietijoje — 

vysk. Ketteler ir 
)je — kun. Sturzo, 
r— Mare Sangnier, 

— d-ras Haas, Anie-
D-ras Ryan, Waish, 

tarpe kun. Krupavi-
un. Kemėšis. Visi jie 

rbavo neužmirštamai. 
.sutverdami daib. skak. or-

ralistais, darbuojasi pataisy- Į ^anizacijas, ir visokiais bu 

Prezidentaudamas W. G. Į vėlinimas, kad ir nedovanota 
Harding padarė daug naudos. 
Panaikino nedarbą, sutaupė 

alstybės išlaidas, sumažino \*?)*f oficialų pranešima, Had 
skalas. Buvo ir klaidų. Prie 
įjų bene pirmojoje vietoje rci-
kia pastatyti nemokėjimą pio-
hibicijos sutvarkyti, arba ją 
panaikinti. 

Mums lietuviams ypač yru 
Į;rangi Hardingo atmintis 
todėl, kad jam vadovaujant 
Amerika pripažino Lietuvos 
Nepriklausomybę. 

Katalikams svarbu taip pat 
pažymėti, kad per visą gyve
nimą jisai ir pats gerbi* ir ki
tus ragino gerbti ir ren\ti ti
kėjimą. Nors ir nebuvo katali
kas, bet visa gah ra buvo aug-
štesnis už tuos fanatikus ku
rie nepakenčia katalikybės. 

nas. Chicagos Paskolos Stočių 
Apskritys yra gavęs iš Atsto 

Visa šalis ir Amerikos nacija apimta didelės gedulybės 
mirus Prezidentai Hardingui. 

ti žmonių rasę, bet tikreny-
bėję pasirodo apgaudinėtojai. 
Tokiems prehibicija yra mil-
žemoji karvė. Iš to jie turi di
lelį pelną, patys peržengdami 

prohibicijos įstatymą. Ttąfous 
jie kitus kiekvienam žingsny 
sekioja, kad be jų žinios nie
ko nebūtų veikiama. 

Ištikro, kas gali skaitytis 
doresnis, ar tas, kurs stiklą 
alaus išgeria, ar tas apgaudi
nėtojas, kurs slaptomis gir
tuokliauja, pašiepia pačią pro-

"hibiciją, bet kitus draudžia 
nuo svaigiųjų gėrynių f 

čia nepasirūpino savo lai tu REFORMATORIUS PADUO 

[be jokio abejojimo vki ^įuo-
šimčiai bus apmo&n? Ne*. Val
stybės biudžetai* 'nuošimčių 
mokėjimui yra skirta reika-
linga suma — apie 2 milijonu 
litų. Beto, mums yra žinoma 
visiems, kad valstybė defici
to neturi. Tik nerangumas pa
darė, kad nepasirūpinta laiku 
pinigų pristatyti. Tai Finan
sų ministerio p. Petrulio kal
tė, kurį Seime už biudžetą 
tiek daug katalikai atstovai 
kritikavo. 

Bet nėra be kaltes ir patsai 
Baltie States Bankas. Mes 

priminti valdžiai kas reikia. 
Mes tikime, kad intencijos 
blogos nebuvo. Bet mes žino
me, kad pirma kol Atstovy
bės rankose tas buvo — vis
kas buvo tvarkoje nors sun
kesni buvo Lietuvai laikai. 

Banko gi direktoriams ma
tyt rupi daugiau savas biz
nis, negu visuomenei ir Val
stybei patarnavimas. Jie buvo 
1 'per daug'busy", kad Lietu
vos finansų ministeriui ką 
nors tenai rašyti, reikalauti. 

Kuomet Paskolos nuošim
čių mokėjimas tapo pavestas 
laisvamanių vedamam bankui, 
mes spėjome, kad nebus labai 
gerai. Bet jau tiek to. 

Mūsų žmonėms užtikrinti 
galime, kad visgi bomį nuo-

nenorime įtarti, kad susėdę j šimeliu bus atmokėti, kad ir 
prie direktorių stalą to banko 
laisvamaniai su žydeliais tf-

pavėlavus. Užtat nedraskyki
me bonų. 

TAS TEISMAN. 

Garsi Amerikoje *'Anti-Sa-
loon league". J i turį savo ša
kas visose čia atskiriose val
stybėse. Tų šakų priešaky sto
vi gudrus reformatoriai. New 
Yorko valstybėje tokiu refor
matorium yra Wm. H. Ander-

SHANE KOMPANIJOS DAR 
BININKŲ STREIKAS, 

Tąsa iš vakarykš. " D . " num. 

/ 'V i ln i s" ir "N-no*". j 

Tiedu mūsų bedievukų lai
kraščiai pažymėjo kunigo \ 
Bumšo kalba. Ir negalėdami 
jos nupeikti, nos perdaug bu
vo liudytojų, ir visi suprato 
argumentų aiškumą, paskelbė, 
kįul kunigas Bumšas prisipa
žinęs, jog kunigams ir katali
kams darbininkų reikalai ne-
lllPi» jog katalikai esą mul
kiai, lepšiai. Tuomet tretį son. Nesenaį "g rand j u r y " jį 

padavė kriminalin teisman u ž | k a r t * k l m i « a ' s B u I 1 , f i M P***-
pasisavinimą tos. organizaci
jos dalies fondo, kuri n pini
gai surenkami nuo turtingų
jų. Andersonui paskirta 5,000 
doL kaucijos ligi bylos. Be to, 
"gra-nd j u r y " išnešė Rezoliu
cija, idant New Yorko legis> 
laturą pravestų tardymus apie 
visą "Anti-Saioon league" 
veikimą New Yorko valstybė
je pradėjus 1913 metais. 

Taigi, vienas reformatorių 

sakfjo žmonoms, ką katalikai 
yra darbininkų reikale pada
rę. 

Trumpai sutraukus štai tie 
katalikų darbai. Vergijos pa
naikinimas, viduramžio daK 
bininkųv cechų organizavimas, 
visokios labdarybės neturtėlių 
ir vargdienių tarpe, įstaty
mais apsaugojimas darbininkų 
tuomet, kada katalikai turėjo 
valstybėse visą valdžią, nors 

dais apgindami darbininkus. 
O visiems tiems ir kitiems 

nepaminėtiems, bet tukstan- -
čiams katalikų darbo žmonių 
prieteiių vadovauja Rymo 
papos, skelbdami, kad- darbi
ninkų skriauda yra lygi žmo
gaus užmušimui. I r tų Rymo 
papų tarpe vyrauja Iv. Tėvas 
Leonas XIII su savo neuž 
mirštama per amžius encikli
ka "Rerum Novarum". 

Užbaiga. 'Pašalpos. 

Kunigas Bumšas pabaigoje 
prašė mūsų bedievukų nebe-
apgaudinėti. žmonių ir nesa
kyti, kad jie netiki j Dievą 
dėlto, kad kunigai ne su dar
bininkais. Jeigu bedievukai 
tiesa sakytų, kad jie negali ti
kėti, nes jiems norisi girtuo
kliauti, pas mergas eiti ir ki
tus Dievo įsakvmus laužvti, 
luomet su jais butų galima 
karbėti tik bažnyčioje, per 
pamokslus, per išpažintį. Bet 
kuomet jie darbininkų vargf) 
išnaudoja savo bedievybei 
platinti, tupmet priseina su 
jais kovoti visur, kur jie pa
meluoja. 

" N - n o s " po to pasitaisė: at
itartojo pliaušką, kad kunigas 
Bumšas prisipažinęs, jog ka
talikams darbininkai nerupi. 

Nedirbančiųjų darbininkų 
tarpe yra vargą vargstančių, 
ypač tų tarpe, k u r k nesenai 
yra iš Lietuvos atvažiavę. 
Kunigas Bunišas iš kažkur iš
gavęs pinigų išmokėjo tiems, 
kurie labiau reikalingi, pa
šalpos jau arti pusantro tūks
tančio dolerių. 

Taip tai katalikams "dar -
kartais iš palengvo, bê t nuola-'bininkai nerupi"! 

^ 

y 

Sulietuvino A. Matutis. 

ŠV. F I L U M E N A. 

/ 

Trijų Veiksmų Drama. 

iTąsa) , 

DIOKLECUONAS: Nusiramink, Ter-
tulijau, ir daugiau nebesirūpink. — J i —7 
ar tai tavo duktė? 

TERTULLHJS: Taip, maloningas 
viešpatie. 

D10KLE€IJONAS: O kaip vadiniesi 
gražuole! 

FILUMENA: Mano vardas yra Fi
lomena. . » 

DIOKLECUONAS: Tai garbingai 
vardas. Ar taip visuomet vadinaisi? 

FILU MENA: Man gimus tėveliai pa
vadino mane Lumena, bet gi krikšto die
noje buvo man duotas vardas Filumena 
arba šviesos duktė, nes tą dieną atgimiau 
tikėjimui. 

. BK)KLECIJONAS (į Tatfuliju): Ne
sibijok, Tertulijau. Tavo tėvynė nebus 
paliesta, karu. Visos imperijos galę pave
siu į tavo globą. I r už ta i teprašysiu tik 
vienos malonės — tai yra tavo dukters 
rankos. 

FILUMENA (rodo didį nusistebėji-

, TERTUTJJUS (porfchipęs); Malonin

gasis viešpatie, kokią tai didingą garbę 
teiki man, nevertam kunigaikščiui. Mano 
dukterį aprinkti imperatore yra iš tikrųjų 
didžiausias išaugštinimas, koks gali retai 
tekti gimdytojams. Nesipriešinant sutinku 
su valdovo noru ir į tavo rankas atiduo
du savo dukterį. Ištikrųjų džiaugsmingai 
ji sutiks ir pataps galingoji ponia Romos, 
taip, viso net pasaulio. (Į Filumena). Ma
no duktė, tuojau atsiduok imperatoriaus 
valiai ir tark jam didžiausiu nuolanku
mu, jogytavo širdis neišgali išreikšti dė
kingumo už suteikimą didžiausios malonės 
patapti Romos imperatore. 

FILUMENA: Tėveli, aš negaliu su
tikti su imperatoriaus valia. Mano skais
tybė priklauso Kristui, kuriam prižadėjau 
ją. Tad-gi, aš negaliu sulaužyti savo įžado. 

TERfTULIJUS: Ką? T^ nepriimi tos 
didingos garbės, kurią imperatorius su
teikia tau. Duktė, mano kūdiki, tu nesu
pranti ką sakai. Mano viešpatie (į Diokle-
cijoną), jos protas, be abejonės, susimai
šė. Malonėk man suteikti bent kiek laiko 
asmeniai pasikalbėti su ja ir užtikrinu, 
kad pp pasikalbėjimo ji sutiks noriai pa
tapti imperatoriaus sužiedotine. 

DIOKLECUONAS: Fritariu tavo no, 
rui. Pasilik čia ir stengkis numalšinti fyvai 
las jos svajones. Tepainafe savo kvaįlybę, 
kuTiai lig šiol tikėjo daugiausia. I r njeu|-
ilgo sugrįsiu gauti sutinkantį žodį (išei

na). v tikimi 
SCENA VI. 

TERTULUUS (vienas su Filumena) ; 
Kūdiki, mano vaikeli, kas gi pasidarė tau, 
kad, paniekini Dioklecijono valią? 

FILUMENA: Tėveli, aš turiu vėl pa
kartoti, jog mano skaistybė ir gyvenimas 
priklauso Kristui. Aš negaliu sulaužyti į-
žado, kurį sudariau dvieji metai tam at
gal, į 

TE5PTULIJUS: Tečiau, mano kūdiki, 
tu turi atminti jog tada tu buvai dar per 
jauna sudaryti ką panašaus. Ir, jeigu su-
tiktum su imperatoriaus valia, tai kokią 
garbę suteiktum savo tėvui ir tivynei. Jei
gu gi busi užsispyrusi, ir atsisakysi pa
tapti Dioklecijono sužiedotine, tai vargas 
man, nes negalėsiu išsprukti nuo prižado, 
kurį daviau jam. 

FILUMENA: Tėveli, didžiai aš my
liu tave, o vis-gi negaliu sutikti su.tams
tos noru.. , 

TERTTULUUS (pęrklupęs): Mylima 
Filumena, brangiausias mano kūdiki, pasi
gailėk manęs, savo motinos, savo tėvy
nės. Tark, jog patapsi imperatore, o pa
darysi mane laimingu ir tėvynei suteiksi 
ramumą ir gerbūvį. 
/ v FILUMENA: Nustok, tėveli, nustok 
įtikinti bei priversti mano, kad sutikčiau. 
Dievas ir įžadas, kurį sudariau Jam, turi 

būti gerbtini ir klausytini daugiau už vis
ką, labiau už tėvelį ii* numylėtą tėvynę. 
Mano karalystė tai Dangus. 

TERTULIJUS: Vai, nelemtasis pasi
rinkimas! 

fTLUMENA: Tai yra neatšauktinas, 
tiveli; Visi tamstos maldavimai ir ašaros 
negali sulaužyti mano nusistatymo. Šir
dingai gailiuos tėvelio, tečiau aš turiu 
klausyti Dangiškojo mano Sužiedotinio la
biau už* viską. 
• TERTULUUS: Vai, Filumena, aš 
myliu tave širdinga ir karštąja meile, kaip 
tik ievas gali mylėti savo kūdikį. Dar-gi 
atiduočiau savo gyvastį, kad tik išgelbė
ti tave. Tečiau aš norėčiau greičiau maty
ti tave, kabančią ant stiebo, iki sauLi ir 
vėjas išdžiovintų tave ligi pačių kaulų nei 
žinoti, kad. liksi šalta ir užsispyrus. — 
Dievaži! aš girdžiu žingsnių atgarsius. Tur 
-but ateina imperatorius. Taip greitai pa
siskubino išgirsti nelemtąjį nusistatymą. 

A FILUMENA: Susiramink, brangiau
sias tėveli. Dievas prigelbės tamstai. 

"*; SCENA VII. 

DIOKLECUONAS (įėjęs); Na, Ter-
tulijau, ar jau sutinka tavo duktė patapti 
mano sužiedotine? 

TERTULUUS: Juoba, mano viešpa-
tie, kad tai butų jos toks nusistatymas. 
Bet gi yra kitaip. 

MOKLECIJONAS: Ką? Ar gi ta
vo duktė tebesipriešina ? 

T E R T U L U U S : Taip, mano viešpatie. 
Visi mano prašymai i r visos pastangos be 
pasekmių. Neperstcdama ji vis kartoja, 
kad turi pirm yis"ko labiau klausyti Die
vo. 

DIOKLECUONAS: Nusiramink, ku
nigaikšti! Gali grįžti į savo tėvynę, gi sa 
vo dukterį paliksi čia. Savo galėję dary
siu viską, kad ji sutiktų patepti mano su
žiedotine. I r aš galiu duoti užtikrinimą, 
jog pavyks man laimėti ją. Tuojau grįžk 
ir, jeigu tavo priešai išdrįstų persekioti 
tave*~Sei pultų tavo tėvynę, tai kreipkis į 
mane ir narsiausi mano kareiviai bus tavo 
žinioje. Sudiev! 

TERTULUUS: Brangiansias mano 
kūdiki, ar gi aš turiu tau tarti sudiev ir 
tave vieną palikti amžinajame mieste? Ar 
gi neduosi užtikrinimo, kad padarysi savo 
tėvą laimingu ir tėvynę apsaugotą, sutin
kant patapti impratoriaus nuotaka? 

FILUMENA: Niekados to nepadary
siu. Aš karštad myliu tave, tėveli, ir savo 
fešvynę, tečiau tūkstantį kartų daugiau 
myliu savo Išganytoją. 

T E R T U L U U S (verkančiai): Sudiev, 
nepaklusnusis kūdiki, sudiev! (išeina). 

m 

(Bus daugiau.) 

j [ Tiv 

< 

IMPERFECT IN ORIGINAL 

file:///ilgus


Šeštadienis Rugpj. 4, 1923 D R A U 1 A S 

. 

Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 
SPORTO MĖGĖJAS PASI throying". 

MIRĖ. Taigi, Amerika dabar gai
lestauja netekusi gero politi-

Prez. Hardingas Golfininkas. 

Ką tik miręs prez. Hardin
gas buvo nevien garsus poli
tikoje, bet irgi pasižymėjo 
mygimu sporto. 

"Hard ing and bis golf stie-
k s " buvo paprastas išsireiški
mas, internaeionaliai žinomas. 
Jis labai mėgo žaisti golfą ir 
mėtyti patkayas, amerikoniš-
v ai vadinamą "Tlorse-shoo 

ko ir — sportininko. 
a v. 

SPORTININKAI SPORTI 
NINKAMS PAGELBON. 

:•:«.« rsiss^rrsr^rsrrriTrysTiri^srę i 
S 

Rytoj, rugpjūčio (August) 
5 d. dienraštis " D r a u g a s " 
rengia savo metini pikniką 
National darže.Kiekvieno spor 
tininko pareiga — yra imti 
?iame piknike1, nes rengėjai ši
l o pikniko yra tikri prieteliai 
sportui ir sportininkams. 

P Taigi sportininkai sporti-
K A Ii t, S 1 M A 5 S • i* u^. v i-

20 met„ p r l tyr ).o;įninkams pagelbon s.ame meti
mas plačiai pagar-2įjriiame " D r a u g o " piknike. 

Kaip nugirsta, dauguma Vy 
ėią tymu daro "vacations 
ant šios dienos, ir visi važiuo 
ja j National (Irove. 

Skyriaus vedėjas. 

sėjęs fotograras A. 
Voitkevieius pagrj-
to iš Lietuvos ir 
«tvo name 636 W . # 
18th St.. Chicago, 
111. a t idarė pikčer-
nę, pagal naujau
sios mados. 

Nepamirškit sa-«* 
viskio. * 

Lttmg,a,̂ wttaatttttn 

AR TURI GIMINIŲ ATVA 
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON 

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau 
ne dabar pr i ima aplikacijas del 
pasportų visų kitų metų "ąuotos. 
( T N A R D patarnavimas yra grei
čiausia* pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
del to, kad Cunard laivas aplei
džia Europą kas keletą dienų. 

Cunard- Uni ja turi padarius su
tart i Lietuvoje d^l pagelbėjimo pa-
sviž i t i iams per jų pačių darbinin-
kus. Sutaupo j i ems laiką ir iSlai-
das del to, kad priveda pasažie-
rius prie pat laivo, šis patarnavi
mas veltui. 

l><i' tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, a rba : 

Cunard Line, 
140 N. Dcarbora 

St. Cbhago 

' ' 

Skyriaus vedėjo prierašas: 
. ITai Vyčių 13 kp. svaidinin-
kai tapo nubausti: jie pralai
mi išlaimėtas rungtynes ir tu
ri užmokėti piniginę bausmę 
$5.00. Taip tai nutaria Vy
rių Svaidininkų Lyga, jei ga
lima tikėti šitam neoficialiam 
pranešimui. Pirmesni praneši
mai sakė, kad 5 kp. pralaimė
jo. Šis neoficialus pranešimas 
sako, kad Lyga pasiėmusi a:»t 
savęs autoritete, ir priskyrė 
laimėjimą 5 kp., ir dar lt$ kp. 
uždėjo ir piniginę bausmę! O 
5 kp. svaidininka, už sviedi
mą kuokos į 13 kp. svivd.\ją, 
nubaudė tik- nedalyvavimu 
viename žaidime! Ai iit.-įskai-
tomą ką nors gilesnio šitame 
Lygos sus-mo pranešime? Ir 
rašoma kad disciplina palai
koma Lygoj! Tilt jau prieina
me prie nesveiko veikimo, pa
vartojant paprastą lietuvišką 
išsireiškimą: "polit ika varo
ma" . Ar toli nužengsime to
kiu darbu, užsivarinėjimu? 
Apsisvarstykime. Žiūrėkime 
į ateitį. 

IVINSKO METIMAS, 0 GU 
ŽIKO MUŠIMAS IšLAIMI 

ŽAIDIMĄ. 

VIJURKAS SAKO. 

NUBAUSTI. 

Pereitame antradienyje 
Cbicagos Vyriu Svaidininkų 
Lygos susirinkime Vyrių 13 
kuopa tapo nubausta už pra
sižengime prieš minėtos lygos 
konstituciją ir aplamai svai
dininkų teises (Major league 
roles). 

Rungtynes įvyko liepos S d. 
š. m. Humboldt parke, ir ka
dangi 13 kuopa prasiženg'-
prieš konstituciją, tai prisi
laikant jos, 13 kuopa pralaimi 
rungtynes f) — 0. ir beto, tapo 
nubausta pinigais $f).(H>. 

Tas parodo kad lygoje yra 
disciplina. Agatonas. 

Aš Dar Gyvas. 

Nenoroms klaidą padariau 
būtent prisiėjo apleisti keletą. 
numeriu nieko nesakant; bet 
tikiuosi kad šį kart man at
leisite, aš dabar stengsiuos at
silygint. 

Praeito šeštadienio numerv-
je patėmijau kad. kažkoks p. 
"Geidaujantis" praneša žinią 
buk girdėjęs, kad aš žadąs ap
sivesti. Mm tiesa pasa
kius esu da nevedęs, bet mim 
laiku žadu apsivesti. Bet susi
tuokęs manau mano balsas da 
L-aršiau bus ginlžiamas dien
raštyje, nes tada jau turėsiu 
daugiau minėių — juk žinoma 
kur du, tai ne vienas. 

Liepos 29 d. Vyčių 13 kuo
pa atsilankė į Brighton Par
ką stoti rungtynėsna su vieti
ne Vyčių 36 kuopa. 

Žaidimas prasidėjo anksti 
iš ryto apie 11 vai. dėlto kad 
negalėjo žaisti po piet, nes to
je pačioje dienoje buvo vieti
nės parapijos piknikas ir visi 
žaidėjai troško važiuoti į pik
niką. 

Rungtynės buvo vienos 
smarkiausiu. Niekas negalėjo 
žinoti kas išlaimės ligi pat 
paskutinio "inningoV. 

K. lvinskas šį Įtarta metė 
sviedinį. Jisai dabai gerai me
tė, (lūžikas labai gerai mušė 
bolc. Jo " 3 bagger" tiesiog iš-
laimėjo šitą žaidimą. 
"Rooters" , buvo Labai daug. 

Mergaitės Vyčių 36 kuopos 
atjaučia savo žaidėjus. Maty
tis kad ir 13 kuopos mergai
tės taipgi atjaučia savo spor
tininkus. 

Rungtynes tapo išlaimėtos 
rezultate: Vyčių 36 kp. 9; o 
Vyčių 13 kp. S. 

Sąstatas rungtynių: 

Urbi kas 3b 
šįiaulys ss 
lvinskas p 
Buividas įi 
(iužikas # 
Luminis If 
Gajauskas 2b 
Jūrius lb 
Pieža rf. 

AB. R. H. E. 
3 2 2 1 
4 
r> 

i 
2 

o 
9 

9% 9 0 
3 1 1 
2 l 0 
3 0 1 
3 0 u 
4 f) 1 

29 9 7 S 
AB. R. H. K. 

1 
0 
1 
1 

o 
2 
0 

1 Jeigu Manot įvesti i Savo Namus Apsišildima j 
•Darykit Tai Greit kol Mušu Stakas Yra Pilnasl 
a i 

® 

'S 

iš 

m 

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

Mes taipgi tarime vis, 
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. 

Druktenis lf 
Zabella 2b 
Marauski> <• 
Klimas ss-p 
Ivotoza 3b 
Pauli kas p-cf 
Mlsevios lb 
Lomanas ef-sa 
Lauraitis rf 

• 

5 1 1 
5 0 1 

1 
3 
o 
H 
0 
(1 
8 

* 

3 

4 
4 

39 

1 
l 
1 
1 
0 
0 
1 
7 

i) 
0 
o 
— 

0 
0 
o 
1 
1 
o 
3 

86 kp. 0 0 0 3 0 2 4 0 x — 9 
13 kp. 0 0 0 1 4 0 2 0 1 - 8 

ŠĮ KARTĄ NORTH SAIDIE 
ČIAI LAIMĖJO. 

Company 

Bridgeportas. — Liepos 29'd. 
Vyriai 16-tos kuopos žaido 
su Vykiais 5-tos kuopos Lin
coln Parke, apie vienuoliktą 
valandą. 

Iš karto, visi žiūrėtojai ma-
ix'' kad Hi kuopa Laimės. Bet 
apie septintą " i įmingą'*. 
nortJisidief-iai paėmė viršų ir 
išluošė 1(>—5. 

Penkta kuopa padaro tris 
''Jiome runs" . 

Mūsų svaidininkai padarą I 
I tiktai, vieną, o tai buvo 

"Sni i t l i " Ražinskio darbas. 
"Pr iday '* Stadelis, ir gerai 
lošė gaudamas tris "bases f ' 
ant sykio. 

Mušą gabus piteber, Prū
saitis, nebuvo žaidime. J o vie
tą užėmė Juoz. Sehultz. Kas 
butų atsitikę jeigu Pr. Prū
saitis butų žaidęs? Niekas ne
gali žinoti — gal ir būtum lai
mėję. 

Jaunutė Korespondentė. 

ATSAKYMAI. 

Kampas 22-ros ir State Str. 
TeL Calumet i g o ? 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
^E3iiuiiiiiiir^itiiiiiiiiii[^iiiiiiiiiiiif^iiiiiititiiii^iiiiiiiiuiir^iiiiiiiiiii]r^iiuiiiiiiii[^if]iiiiiiiiiiiiir^iiiiihiiui£^iiiil 

" Aguonėlei". Tamstos ko
respondenciją apie svaidinin
kų rungtynes jau yra pervėla; 
tas pats tilpo pereitame šeš-
tadienv. Aeiu visvien. 

Jonui Dociui. Tamstos ap-
rašymėlis apie rungtynes irgi 
jau pervėlus. Kitos žinutės 
tilps. Ačiū. ,i 

IŠGARUODINTAS PlENAS 
nekaintioja daugiaai kaip kiti paprastos rųšies pie
nai, bet turi u i savc3 tyrumo, šviežumo ir gerumo 
gvarantiją, kurią Borden palaikė nuo 1857. 

Vienas iš parankumų vartojime Bordeno 
Išsraruodinto Pieno yra kad galit pirkt bi 
le įkaičių blėšinių ir turėt vartojimui kada 

'norit. Nesurugs atdaroje Mėsinėje, nepai
sant koksai oras. 

Kepime kur reikalaujama smetona, varto-
kit neatskiesta. Tokiu būdu turėsit gar
džius maistingus valgius pigia kaina. 

YISvtM 
4 - i l ' 1 ' tl» įlVKPOK^ Laikykit pieną ant ledo, jei atdaras Bordeno 

Rgaruodintas Pienas yra lengviau užlaikomas 
negu paprastas pienas, bet visgi nebūna švie
žus, per ilgą laiką po atidarymui blėšinės. 

Vartokit Bordeno Išgaruodintą Pieną vie-
ioj brangios smetonos kavai. Yra geresnis 
negu pienas ir pigesnis negu smetona. 

I 

PortZ&nJ 
tV4**)RAT£0 

MlLK 

pvre/eti* 
tVAP0RAT£̂ J 

,K 

Del paprasto kepimo su pienu, atskieskit 
Bordeno Išgaruodintą Pieną lygia dalimi 
vandens ir vartokit kaip pieną. 

Jei norit dažinot kaip kept su Borde
no Išgaruodintu Pienu, išpildykit ku
poną, paženklinant kokias pamokas 
norit ir mes pasiųsim visai dovanai. 

* i c u s p t 

• UNSWEETENeD ' 
EVAP0RATBP 

MlLK 

THE BORDEN COMPANY 

" Borden Bldg-.. New York 

Chicagos Ofisas: 510 N. Dearborn Str. 
Telefonas Dearborn 3105 

,.,-,inTPrWAs 
Duona 
Saldainiai 
žuvis 
padažalas 

Zupė 
VARDAS 
ADRESAS 

Mė?sa 
Pyragai 

Pajai 
Pudingai 

• • • • • « • • • 

(Lithuanian) 

::•*., Jto . 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
W1STVILLE, ILL. — ŽINE 

LfiS. 

" » i « « f •# 

Iškilmės bažnyčioj. 
Po garsiojo koncerto, ant 

rytojaus, liepos 23 d. kun. 
kleb. L. Brigmanas laikė iš-
kilmingasis v. mišias už savo 
tėvelius. Klebonui asistavo 
kun. A. Linkus ir kun. Pr. Ju
ras. Artistai dar nebuvo iš
važiavę. Jie gražiai pagiedo-
jo per misiąs. Buvo labai įs
pūdinga. 

Virto visai kitokiu. 

dį gauni. Tai vis pasišventi- j lietuviai namu. statytojai -
m a s r j a m t j j kontraktoriai, kurie plačiai v 

gyvena ne 600 šeimų, -bet virš stebėti", tai" Ciceros katalikai, 
1,000 šeimų. Mat kam butų nesigiriant, pralenkia kitas ko 

f m 

"Svetys". ilonijas, nes mūsų dvasios va-
Tarę biznierių irgi yra 4 (dai yra' pavyzdingi pamaldu

me, ir mūsų aukštai gerbiami. 
Žemaitis. 

PRIE "SVEČIO" CI.CER0S 
APŽVALGOS. 

Vargoninkauti atvykus p. 
Juoz. Kudirkai, daug kas 
bažnyčioj persimainė, choras 
virto visai kitokiu. Dabar no 
taip kaip pirmiau, kad var
gonai* būdavo daugiau birbi
nama. Atsirado chore daug ir 
tai gražių balsų. Malonu baž 
nyčioj ir būti per pamaldas. 
Kitokį, daug malonesnį įspu-

II 

M. E.ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

rel. Off. Humboldt 48St 
R M Humboldt t S t l 

1263 N. Paulina St. 
K«mp. Milwankee Are. 

Chlca*o-

Cicero, UI. — "Draugo" 
177 ir 178 num. "Svetys" ra
šė Ciceros apžvalgų.. Na ir pri
rašė 4 pėdų, 6 colių ilgio ko
respondenciją. 

Rąžyti korespondencijas y-
ra naudinga ir patartina, bet 
tik kolonijai naudą atnešan
čias, ir teisybę pasakančias. 

Bet "Svečio" koresponden
cija Ciceros lietuviams garbės 
neatnešė. 

•Čia perkratysinie jo rašyta 
korespondenciją: 

Cicero auga sparčiai; 
teisybė.Transportacija gera, ir 
gi nepameluota. Tik "Svetys" 
prasilenkė su teisybe kaslink 
uždarbio. Paprastų darbininkų 
užmokesniai 'menki, mokama 
3ScM 40c., Tr 50CJ į vai. Ar tai 
geras užmokesnis! 5-tanie per
skyrime išskaičiavo tokias dir
btuves, kurių Ciceroj visai 
nėra kaip "Addison & Co." 
Su panašiu tam vardu yra 

f Chicagoj. O lietuvių * Cicero j 

SESERIMS KAZIMIERIE 
XĖMS AčIU. 

va 
ro biznį. Tų žydelių krautuvės 
nedidžiausios Cicero! 

Beminėdamas profesionalus 
ir inteligentus aplenkė gerb. 
kun. kleb. H. J . Vaičiūną, 
gerb. kun. A. Linkų, varg. Ža-
lnieraitį, p. B. Lauraitį, daili
ninką Iz. Ilekį, p. Pr. fevai-
Icauską — telegrafistą iš Lie
tuvos ir čionai insurance a-
gentą. 

Už pagyrimą Cicerieeių la
bai žemai "dzėkui". 

10, 11, 12, 13 perskyrime, 
vot taip sau. .pad>k Dieve pa
statyti naują bažnyčią ir-tt . 
O 14 perskyrime, tai — "Sve 

tys" davė Ckereičiams 12 įsa
kymų, kaip Mozė žydams, tik 
gaila, kad "Svetys" jų pri
darė 12, kodėl ne 10! Geriau 
jie tiktų kai-kuriems chicagie-
čiams, tik ne cicerieciams. 

Pats rašė kad Ciceroj žmo
nės duosnųs, pavyzdingi vi-
sukuomi, o ant galo ragina 
savo 12 įsakymuose prie duos- j CHICAGOS VYČIŲ SVAIDI 

NfcftA PIENO, N*RA «MO- VANĖ PALAIKOMA KAI- BAROfflfAI VEIUTIATTDOS 
PO "TUŠTYBE". ***** * » » • • 

1. Up4o-dat* mūrinis na-
GAITS. 

Sioux City! Iowa. — Šiuo 
tariu gerb. Seserims Kazimie-
rietėms širdingą ačiū už auką 
kurią jos padarė Šv. Kazimie
ro bažnyčiai. 

Po nupirkimo kai-kurių vrei-
kalingų bažnyčiai daiktų, 
gerb. Seserys malonėjo paau
koti du labai gražiu pušku už
dangalus, už ką, ir visa para
pija yra joms širdingai dėkin 

/Patariu ir kitiems gerb. kle
bonams užsakyti pas jas rei
kalingų bažnyčiai daiktų. Jos 
netiktai padaro gražiai, atsa
kančiai, bet ir pigiai. Be to 
eina uždarbis / ne svetimtau
čiams, bet naudingam tautos 
labui. 

Su aukšta pagarba, 
Kun. Jurgis G. M. Česna. 

By C. HOUSTON OOUDISS 
Leidėjas 

PubliBher, The Forecast, America's 
Leading: Sood Magazine; Founder 

The Forecast Scho«l of Co-
okery; Food Advfeer, The 

People's Home Jou
rnal ; Lecturer 
on Nutritlon. 

Nei vienas žmogus ' negali išaugti 
reikalingumą gero tytra-us pie»o kai
po dalj kasdieninio maisto. 

Augantieji vaikai mergaitės turi 
būtinai gerti pkena kasdiena, nes tas 
priduoda jiems jėg-os ir priduoda kū
nui sveikatos. Pieną galima gerti 
prie valgio arba valgyti maistą pa
taisyta su pienu. 

Vėlesniam gyvenime pienas yra 
taip pat reikaltaigas palaikymui svei
katos, nes senesni žmonės silpnesni. 
Bet kuomet negalima gauti švffcžiaus 
pieno &m taip pat gerai vartoti eva-
porated pieną. 

Šešiasdešimts metų atgalios Gail 
Borden, atliko didžiausi darbą išras
damas kaip galima padaryti evapo-
mted pieną kuris dabar vartojamas 
beveik visuose namuose. 

Virimui Borden's Evaporated Pie
nas yra ideališkas nes jis paskanina 
visa maistą koki tik verdi. Jis gerai 
užsilaiko nežiūrint kokiame klima
te jis yra. Jame rasi visa smetolįt). 

Norint išvirti gera sj.-iu.ba būtinai 
reikia vartoti Borden's Evaporated 
Piema arba jei nori iškepti gerą pa
jų, dezecta ir kitus dalykus. 

Keturiasdešimts fabrikų kurie ran
dasi- arti ganyklų šis pienas yra 
švariai sutaisomas, gi paties Bordeno 
pasirašymas yra jūsų piflna garanti
ja jo gerumo. 

(Apgr.) 
» • ' 

Vaiįe tai nelabai senas dalyr mąs 2 fiatai po 6 kamba^us, 
. t/ . k • mrnm • 
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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 aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICEROS BANK 
48-th Avenue and 25 th Place CICERO. ILL. 

numo, prie pamaldumo ir tt. 
Mes pastatėm dabartinę baž 

nytėlę, pastatysime mes ir nau 
ja be jūsų 12 įsakymu. Kaslink 
pamaldumo, kiek man teko pa 
'•.",' . ' i . . . i ' . ' • " • ' ' • r m 

. LIETUVIAI GRABORIAI . 

LIKTU VYS GRABORIU S 

\ 

NINKU LYGOS 
STOVIS. 

Kp. L. 
47 Waukegan 8 
5 North Side 6 

36 Brigfcton Pk 6 
4 Dievo Ap. 6 

13 Town-Lake 6 
16 Bridgeport 2 
8 Roseland 2 

35 Pullman 0 

P. 
1 
2 
3 
3 
4 
6 
7, 

10 

Nuoš. 
889 
750 
667 
667 
600 
250 
222 
000 

Akinių pritaisymo mene 
20 metų prityrimo 

S A L U T A B A S B I T T .E B S 
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Kas tas "Salutaras" Bite
lis" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių Ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai ir priduoda 
stiprų, drutinanti veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekomen
duojame savo šaknis — ne
karštas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystame atsaky
ti kad mes esame ialtlnes 
sveikatos. 

Ka.po patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptlekonaus, o jeigu negausite* tai reikalauki
te tesiai iŠ mūsų. 

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

S A L U T A B A S B I T T E B S 

Patarnauju laidotuvėse koplgiausla 
I Reikale meldžiu atsišaukti, o man* 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAVVICZ 
Telefonas Ganai 1271—21»f % 
tS14 W. 2«rd Place OMcajm. III 

Telefonas Yards H M 

STANLEY P. 
MA2EIKA 

ORABORIl 8 IR 
Balsamnotojaa 
Tūrių automo

bilius visokiems 
reikalam*. Kaina 
prieinam*. 

3319 Anburo 
A ve. Chic*go 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse, krikšty- t 
nėe ir kituose { 
reikaluose. Kai- i 
nos prieinamos. 

3307 Auburn Ave. Chicago. 

Pereito sekmadienio' rezulta
tai. 

4 kp. su 8, laimėjo 4 kp. 
17 prieš 9. 

5 kp. su 16> laimėjo 5.kp., 
10 p r i e O . 

36kp . \u 13, ltiimėjo 36 kp., 
9 prieš & 

47 kp. su 35, laimėjo 47 kp., 
2 žaid.: 10 prieš 4 ir 7 p 4. \ 

SEMITO 51 AI PABFTftKTA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar' jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančlns 

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

se? 
•Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

John J . Smetana 
AKINIU SPECIALIHTA8 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virS Platto ap-
tlekos, kambariai 14. 15, 1$ Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septlntadieniais » r. iki 12 dienos. 

kas. Pirmoji vane Suvieny-
tost Valstybėse tapo įsteigta 
mieste Gmcinnati N 1842. Jos 
savininką* jos/atidengimą pa
dare su didelėm ceremonijom. 
Kita dieną visi laikraščiai pa
smerkė ji rašydami, t a d tai 
tik ^Tuštumas" tai nedemo-
kratiška tokius dalykus dary
ti ne Amerikoniška. Se
iliaus, kuomet išrasta gazas, 
elektros šviesa ir telefonas ta
po paskaityti ^lepumu''. Vė
liau Virginijos valsti. norėda-.^ 
ma žmones atgrasinti nuo 
vartojimo vanės uždėjo jiems 
tax'ų Š80.00 į metus-už var
tojimą, feiadiena net ir piges
nės randos visos turi vanės 
nes mes žinom ir suprantam 
kiek maudynės yra reikalin

gos mūsų sveikatai. Ne vien 
tik musiį kūnas turi būti nu
plautas, bet ir mūsų viduriai 
turi būti išplauti, išva
lyti,, o ta geriausią ga
li padaryti Triners Bit-
ter Vynas. Jis gerai išva
lo vidurius ir palaiko juos 

gerame stovi j , priduoda gera 
apetitą šiose karštose vasaros 
dienose. Štai ką rašo Mr. Gt-
orge Kossa, Virginia, Mina. 
^Liepos 6 d. Triner's Eitter 
Vynas yra tikrai vertas pani-
go, nes įis yra geras sveika
tos palaikymui.'' Tavo vais
tininkas turi pilna stak'a sa
vo sankrovoj. Teip pat pa
mėgink ir kitus Triner's iš
dirbinius* kaip Triners Den-
tal Cream, Triner's Headache 
Powders ir Triner's Corn Re-
medv, užtikriname kad busi-
te jais patenkintas. 

(Apgar.) 

1 'DRAUGO" PIKNIKAS 
BUS RUGP. (AUG.) 5 D. NA
TIONAL DARŽE, RIVERSI 
DE, ILL. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

MANDAGUS IR 
Grsitas Patarnavimas 
Lietuviu Kalboj 

padarę šią banką popularę tarpe lietuvių Chicagoje yra 
tai priežastimi nepaprasto augimo šio banko. 

Apie 50,000 ypatų daro biznį šiame stiprame ban
ke dar-gi tūkstančiai kitų žmoniy ateina klausti patari
mų visokiuose reikaluose. 

Gal Tamsta nežinai, kad gali atidaryti taupymo 
account'ą per paštą. Nieko nėra lengvesnio. Tūkstan
čiai žmonių tą daro. Tas yra daroma dėlei patogumo tų, 
kurie toli gyvena arba del nekuriu priežasčių negali at
vykti bankon. 

Ar Tamsta turi atidaręs Taupymo Account'ą šia
me banke? 

Aržuolu baigtas, pečiais ap
šildomas, 2 mašifiom garad-
žius. Geriausi* pirkimas koki 
galite gauti &aadie už $12,-
500 ir įmokėti tįk $įfl00. Ran
dasi ant Bridgeporto. 

2. MuriniB namas o flatai po 
6 kambarius ir 3 po i , stotum 
,heat, viskas vėliausios madas, 
kaina tik $18,500. Įmokėti $5,-
000. Randasi ant 61 pirmos ar
ti Halsted. 

3. Mūrinis namas - flatai po 
5 ir 2 po 4 kambarius, ba^e-
mentas, Kaina tik $6,000. Įmo
kėti $3,500. Randasi prie 12-
tos arti Western. 

4. 2 flatų Bungalo.v, 5 kam
bariai ant 1 ir 3 ant antro, 
kiekvienam įtaisyti toiletai, 
sinkos, viskas up-to-date. Kai
na tik $6,000. Įmokėti $2,000. 
Bandasi North Roseland. 

5. Mūrinis namas ant 2 lo
tų, 6 flatai po 5 kambarius ir 
G po 4 kambarius. Kaina tik 
$31,000. Įmokėti $8,000. Prie 
18-tos ir Californią. 

6. Mūrinis naiua© S Ėriį ^ain 
bariai, steam lieat, 2 karų mū
rinis garadžius, Senda $170, 
Kaina tik $12,580. {mokėti *0'r 
500. Randasi Sontb Sidėj Au
burn Park Gražiausioj vietoj. 

7. Mūrinis namas North 
Roselande, 5 ir 6 kambariai, 
karštu vandenių apšildomas 
kiekvienam flatui atskirai, ir 
kainą tik $12,060. Įmokėti tik 
$4.000. 

8. Mūrinis namas 2 flatai 5 
ir 6 kambariai, steam lieat, ga
radžius 1 mašinai, Kaina tik 
$10,500. Įmokėt $5,000. Ran
dasi South Sidėj, A u ^ r a 
Park. f 

9. Mūrinis namas T» ir G kam 
bariai, karštu vandeniu apšil
domas, viskas vėloms los ma
dos, kaina tik $12,500. Įmokė
ti $5,000. Randasi Maiąuette 
Manor. 

10. Mūrinis namas,, 3 augsi* 
cių, ant 1 floro storas, ant & 
augšČio 5 ir 4 kambariaį, Ift' 
ant 3 augšeio 5 ir 4 kambariai 
kieto medžio baigtas, viskas 
vėliausios mados ir ho | mater 
reat. Kaina tik $.>0 000. Įmo
kėti $12,000. Randasi ant Hal
sted pačioj širdij lietuvių ko
lonijos Bridgeporte. Nepraleis
kite šios progos, nes toki na
rna nepabudavosit nei už $40,-
000 o kur lotas kuris dabar 
čia pardavinėja po $S,0C0 ir 
daugiau. 

Gerbiami pirkėjaj; Mato- j 
nėkite kreiptis pas mus ypą-
tiškad ir uitikrinam jog ta-
rėsit proga pasirinkti iš 
skaitlingų mūsų bargenu 
sau tinkama narna kokioj 
tik norit kolonijoj Chicagos. 

f 

- > . * 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BLREIKALO 

Musų krautuvė^—Viena iš didžiausių X3hicagoje 
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 mUsįkaįiškus\ins.lfu*iėiiWs:fatitok^iįŠpilfr'\-. ••• 

\ • Tai^^užlajkau::pilna^ėi|ę-optiskų dalybų. ' " 
'• Steponas :P^hKazlawski 4632 \^s&m^w- "• 

1 « • w: 
oi . 
0« PEOPLES 5TOCK YARD 

STATE 
DIDYSIS BANKAS ANT 

* 

Kampo 47 j r Ashland Ave. 
Ą Chicago. 

j Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
* savo -stiprumu ir geru patarnavimu. 

BANK 
:0 S O ^ 

rt*j, 

[\&\ 
' » ' (•4c-i 

/ 
c *<*! 

>\, »': :V 
> • • ' 

809 VVest 35-th S t Chicago. 
Tel. Rlvd. 0774 arba 06Į1 

MAUTAI. 
Malonėkite kreiptis *pąs mus 

norėdami mainyti narna, far-
ma, arba lotą mes pasisteng
sim jus užganėdinti ir pada
ryti jums naudą. 

11. Turim garadžių 30 ma
šinų, South Sidėj, geroj vietoj 
kuri mainysiu ant nan;o. 

12. Turim 2 flatų JH> 5 kam
barius up-to-date narna, hot 
water meat, 1 ma^Laai gara
džius, mainys ant 6 arba 12 
flatų. Geroj vietoj. 

13. Turim 80 akeriij faraię, 
prie pat Valparaiso, Indiana, 
6 kambarių namas, ir kiti rei
kalingi budininkai, 8 karvė?, 
3 arkliai, 500 vištų, ir vistas 
įtaisyta pagal vėliausios ma
dos fanneriavimo. + 

S. L. FABIONAS CO. 
809 Weat 35-th Street 

Chicaco. 

http://sj.-iu.ba
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NORTH SIDfcS ŽINUTĖS. , t i iuerių" su jaunuoliais i e. sin-

Farapijos metinis išvaiiavi-

'Taip daug buvo rašoma ir 
kalbama apie parapijos meti
nį išvažiavimą^ kati net kai-
kurie manė, jog iš tokio dide-Į gel ia i" 

Pabaigoje parapijos choras, 
vadovystėj J . Brazaičio, sūdai 

N navo keletą jausmingų daine-
\\ \ių. Tuo ir užsibaigė Šių metų 

labai vykęs parapijos pikni
kas. • 

Dar reikia priminti, kad mu 
sų biznieriai gražiai pasirodo. 
Netik, kad davė trokus bei 
masinas, bet ir pinigų daug 
praleido. 

Rengiamasi prie dar, niekad 
nebuvusių laimikių. 

geliais" virvvs traukimas. Vi
saip buvo manoma ir spėlio
jama. Vieni ir kiti tikėjosi is-
laimėti. Taipgi vieni ir kiti 
turėjo gerus vadus. Bet kaip 
stota į darbų jaunuoliai "sin-

" suby t ino" mūsų 
lio debesio bus mažai lietaus. t ;old-t imerius ' \ Kaip papras- Paprastai kasmet rudenį 
Bet šį kartą kitaip atsitiko, tai, po karės abi pušį turėjo j įvykdavo bazaras parapijos 
Išvažiavimas pavyko kuopui-j Įvairių išsikalbinėjimų. Zene 
kiausiai. Diena* pasitaik"' gra-'C-iai "old-timeriai", kurių tar-
YA. Žmonių privažiavo daugy- pe buvo stiprių žaliukų vyri?, 
bė. Išvažiavimo darbininkai ' sako, kad "s togel ia i" jokiu 
uoliai pasidarbavo. Parapijai, būdu jų nebūtų pergalėję, jei-
l»elno padaryta daugiaus už |gi i ne " fordukas" , kurj jie 
v i aus buvusius piknikus. Kaip 
girdėjau viso liks $1,120.43. 
Reiškia neką mažiaus už mu
šu Chicagos didžiules parapi
jas. Tadgi, valio northsidie-
c i a i ! 

Netik pelnyta, bet ir pasilink
sminta. 

Northsidieeių išvažiavimo, 
tikslas buvo 'netik pasipelny
ti, bet suvažiavus visi kartu. 
kaip viena šeimyna, pasimaty
ti vieni su kitais, pasišneku
čiuoti bei pažaisti. O ypač »ką 
nors prašmatnaus išinisl/ti, 
kad išvažiavimas butų ilgiaus 
paminėtinas. Tas šiame iš
važiavime ir įvyko žen. "old-

TOWN OF LAKE. sius. 

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

Tel. Blvd. 7043 

i Dr. C. Z. Vezelis ( ? 
LIETUVIS DEHTISTAS 

• 4713 H O. ASHLAND AVKNUK 
I arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. \ 
i Beredomis nuo 4 iki 9 vakare . . 40VX X5Viu*u4a u u v -m **v* v «* 

* 

i Tel. Caaal 1*7, Va*. Oanal 1118 

DR. P. L ZALAT0R1S 
Lietu via Gydytojai Ir 

Cbinrga* 
I t l l msmt* Halsted 

Valandas: l t lai l t ryt*: 1 Iki 4 
po plotų: t Iki t vakarą 

Dr. M. Stopnicki 
3107 So. Morgu Street 

įYalandoa — t lkl 11 H ryto 
po platų I lkl t rak. Nedal iomis 
ofisas atdaryta*. 

{ ! • • • • • • Į - • • • « • • - • • - • • • • • • • • ! 

OKICAGO, D L U i r O l l 
Telefonas 

prisikabino į pagel-bu. Gi "r in
gel ia i" ginasi, nors tiesa, kad 
" fo rdukas" stovėjo šalimais, 
bet,jie jį nevartoję. Kita kar
tą verta pasirinkti teisėjus, 
kurie prižiūrėtu tą, vis^a. 
Bet kaip nebūta, 
visi gardžiai prisijuokė ir te
bekalba apie buvusius Įvy
kius. / 'f 

j 
Dr. 0 . VA1TUSH, 0. D. 

LIKT! VIS AKIU NPECIALISTA8 
Palengvina rtst> 
Akių tempimą 
kas yra prležas 
tiro! skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą. "kaudančlus ir užsidegusius 
karščiu akiu kreivos a k y s katerak-
to. nemiegi o; net ikras ak i s t n dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan* 
tls mažiaus ias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir siti matan-
Uems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėj imo ir valkus e inančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 lkl 8 vakaro 
Nedė l iomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

parapijo; 
naudai. Bet šįmet dar pirmu 
kartu bus rugsėjo 2, 3, 9, 16 
ir 23 d. Kauno laimikiai. Jie 
bus parapijinėje svetainėje 
h kieme. Daugumas jau pasi
ėmė kortas, o. kai-kurie jau 
sugrąžino jas. Jeigu visi pa-
rapijonįs uoliai pasidarbuos, 
tai pramoga nemažai pelno 
atneš parapijai. Kep. 

Nejuokais rengiasi. 

Town-of-lakiečiaI rengiasi 
vykti Draugo pikriikan nejuo
kais. Kur tik pasisuksi, visi 
žada važiuoti į National dar
žą, rugpjūčio 5 d. 

Žinoma, juk ir nebus geres
nės, įdomesnės, bei linksmes
nės vietos, kaip Draugo pik
nike, nes ten kasmet -suva
žiuoja mūsų rimtoji - publika, 
mūsų rinktinas jaunimas. To
dėl ir verta visiems-towi: of-
laikieėiams nuvykti į piknike, 
dienraščio " Draugo" kuris 
taip mums puikiai tarnauja, 
visuV ur visame gina mūsų 
tautos ir" bažnyčios reikalus. 

i M. P-vis. 

"prie 67 ir Talman Ave. (mažame vle- /£JZ 
\ nuolyno n a m e ) . PraSome skaitlingai 

S u S - m e p r i e š Š i t ą p r i e k p . Į susirinkti, nea y r a svarbių reikalų 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' apsvarstymui. Taipogi me'.d.Iame 

naujų narių ateiti ir prisiraAyti. 
VaW>lm, 

prisirašė J . Martišius ir St. 
Jvryževieius. Tas sus-mas 

[širdingai dėkojo, už nuve- \VEST SIDE. Šv. Kazimiero, I 

IŠ J A U N I M O D A R B U O T Ė S . 

RYT, RUGP. 5 D. NATIO
NAL DARŽE, RIVERSIDE, 
ILL.v ĮVYKS *' DRAUGO" 
PIKNIKAS. NEUŽMIRŠKI
TE ATVAŽIUOTI! 

Vakaras. — Svečių priėmimui. 
— Pasitarnavo. 

o . _ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i _ . , . . I ^ ^ ^ ^ H . • V>"\*ų ir Moterų dr-jos sus ir inkimas' 
Z i m ą S U v a u t o n i O b l l i a i S a t l e t ų į įV Vka šeštadieny, rugp. Aug. 4 d. 
XB i v J r.* Aušros Vartų parap. svetainėj . Prad--
\\ aukegana,, šiems automobi- ž i a 8 va l v a k a r e . 8*k»wai«ny PH-i 
lių savininkams: P. Sedemkai, eu o l a Draugro P iknikaa- vi8i važiuQ-

sim« j "Draugo" pikniką. Al. Panavui, P. Ka&akui, V. 
ir St. Mastauskams ir Al. Gir-
ėiui. Jie visi yra verti gilios 
padėkos, nes už nuvežimą at
letų neėmė n^i vieno cento. 

Korespondentas. 

TĖVŲ DOMEI. 

J. Simanavičius, pirm., 
M. Stankclis . rast. 

BHIDGEPORT. — L. Vyčiu kp. 
rugp ( A u g . ) 5 d. troku važiuos J 
dienraščio "Draugo" pikniką. Todėl 
v.isi nariai-ės, norintieji važiuoti tro
ku, malonėsite iržsi registruoti pa* 
komisijos narius: Pr. č ižauską ir J. 
Stasulanį, arba pas Pet. Gritėna. 
Mokestis už nuvežimą ir parvežimą 
yra vaikinams 50c., o mergaitėms 
25e. Trokas išeis 12:30 v. po pietų, 
prie Šv. Jurgio par. svetainės. 

Kpmijija: 

Dr. A. J. Bertąsias 
(Bert&sh) 

(;VI>VTOJ.VS IR CHJItl RGAS 
S464 feo. HAl»UHl Str. 

Ofiso Vnl.: 1-3 po piet 6-8 vak, 
Res i i le iui ja 

SI 50 So. L'iUoti A\«\ 
T«-l. lloiU. 5913 Tel. Yds. 16»«.) 

Dr.iVlauriceKahn| 
Gydytojas ir Chirurgas j 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . S 
Tel. Yards 0994 S 

Ofiso Vai.; 
tS—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
Iv. Nedėliomis: nuo 10 v. ry-
>to iki 1 vai. j>o pietų. 

Rozld. tel. Vun Burcn 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969S 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAM nYDVTOJAU Ir 

CHIRURGAS 
epectaliataa Mot«rtikq. Vjri«ro 
Vaiku Iv rt»ų rhronlAka Ura 

OftMan: SSSft B. Balsted Rt. 
f ai.: 1»—11 ryto: 1—1 pa 
n»»t » - w»k Wa*l i i — 1 » A. 
Ros. Ii:t9 Independoncc Blvd 

Cbioa«o. 

Town of Lake. — L. Vyčiij 
13 kp. turėjo susirinkimą, lie
pos 25 d. Davrs Sąuare parko 
saloje! 

Siame sus-me nutarė suren^-
Z\ ti šokius,. Rengimo komisijon 

: į ė j o : ^ . Jueaitė, Z. Navickai-
!tė, N. Paulikait/;, A. Žvirblis 
ir B. Latoža. 

Taipgi nutarė tuivti ' 'Bca-
eh par ty" . 

Iš sporto reikalų, tai nutarė 
tinkamai priimti Waukeganie-j r a s u m j e i u novu suteikiama 

Dyklaikis jau baigiasi, ke
letas savaičių , beliko. (Ireit 
vėl vaikučiai pradės mokyk
las lankyti. Idant nesutrukdy
ti jii nuo mokslo, reik pasirū
pinti kad jųjų dantukai buių 
gerame padėjime. Visai ma
žas nuošimtis jųjų lafke dykai-
kio prie dantistų atsilanko, 
sulyginus su mokslo laiku.Mal 
mokyklose dabar prižiūri vai
kų dantukus ir reikalauja i-
dant vaikai gerus dantis tu-
rMų. 

Taigi butų daug geriau >-
daiit palys tėvai tuo jpasiru- \ [ ) j * t j \ % J ? f l Č l < t l S ! 
pintų, bet 'nelauktų kol sve
timieji juos privers. Dabar y-
ta patogiausias laikas, tik rei
kia naudotis. Už peržiūrėjimų 
nemanau kad Tamstų apielin-
kės dantistas kų imtų. Tas y-

NORTH SIDE. Lietuvių Polit i 
nio Kliubo mėti. susirinkiįv.as jvyks 
pirmadienį, rugp, — Aug. 6 d., 7:3^0 
vai. vak., bažnytinėj salėj . Visi na
riai malonėkit pribūti, nes yya la
bai svarbių reikalų aptarimui. No
rintys prisirašyti užkviečiami a t l a n 
kyti. 

Rast . 

. f i <;•*••"'* uJ il[ -T1.', j t m r -

IRezidencijos Tel. Brunsuiok 4887 
Dr. S. YUCroS D. 0. Ph. C. 

CHIROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

i Vai. 9-1; 5-8 P. M. ftventad. 9-12 
1579 Mihvaukec Avenue 

Ramp. Robey Ir North Ave. I 

9 C ~ 

v'ius kai jie atvažiuos rugp. 12 
ik žaisti su mūsų tymu. Komi
sijon įėjo:, Z. Bajorinaitė, Z. 
Pukelaitė, Zj Naviekait'^ ir V. 
Stanciką*. 

Šiame sus-me prie kuopos 
prisirašė: V. Balanda, M. Pau
li kaitė, B. Jučaitė ir S. Elijo-

Tel. Roulcvartl 0537 

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. 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą l.)-ro Vau Patng, SpeclaUsto kuris 

supranta tavo stovj ir kiifris patars tau kaip pasl-
selbėt i . Norint išsigydyti reikia rasti l igos P R I E 
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų 
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge
rai išegzaminuoja. 

T a v o kraujas i r š lapumas turi būti egzaminuoja
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniskų Ligų 
arba s i lpnumo lytiškų ligų ar užsmuodij lmo krau
jo, tau reikal ingas special is g y d l m a a Seruiu Elektra 

Dr. J . Van Paing 
or i sas ir laborator i ja 

^ ^ Valandos 10 taryto Iki 8 »aL vakare 
S t Oi Routb Malsted St, Telefonas Yards 1119 

' M i • • ii i ui m • 

veltui. Tik, meldžiamieji, at
veskite ju*s. 

Dr. A. R. Lauraitis 
; -2873 AVest 22-nd Sti, 

Tel.: La\vndale 07^5. 

I r antras ofisas, 
4193 Archer Ave 

StmiSTME RYTOJ "DRA-
VGO'' PIKNIKE, NATIO

N A L DARŽE, RIVERSIDE, 
ILL. 

IŠVAŽIAVO 
I 

Kolorado ir Hawaii 
Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d, 1923 
» . * . . - . » » » . . 4 

1 • • • • »TI 

» - » • • " 

9 Telefonas Boulevard 1»3» 

Dr,S,A.Brenza| 

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

VeL Oaaal I l l t 
Otlao ral . : l t ryto lkl 11 p o pU*. 

• lkl 7 Tai vakaro. 
• a i . : S lkl 4 po platų. 
4 1 M Arcter A T O . 
Tai. LafayeUa t « » s 

XeL Bonlerard H M 

DR. A. J. KARALIUI 
Lietuvis Gydytoja* 

3303 South Morgan Starta* 
Chlcago. m . 

31 

4608 So. Ashland Avenue 
Chlcago. 111. 

Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 
! plet Iki 3 po piet: 6:3d vak. lkl | 
| 9:30 vak. 

: 

Dr. i K. Rutkauskas 
E GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S i 

4442 So. VVestern Ave. 
Telef. Lafayette 4144 

Blvd. 1401 . 

Dr. V. A. SHKKUS 
• 3 1 5 Ko. Hals ted Street 

Į Valandos: N u o 9 Iki 3 dieną, Nuo 
7—9 vak . 

Nedė l iomis 9 lkl 12 dieną. • 
• Į m m » » • • • » » i • » » » • • • » » » • m m m mm 

' ' am-~ 

i Dr. M. Strikorisj 
• Lieta vis 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 
4401 So. Ashlaud Avenue 

Tel. Boulevard 7S20 
Tai . : 2 lkl 4 ir 6 iki S 

N e d . 10 lkl 12 
: §441 So. Albaoy AventM 
Tel. P»o*»pect 1930 . . 
• a i . ; pa^al sutarti. 

^ m m m^ma^^tm m m m mm S * 

DR. CHARLES SEGU 
Perkėlė savo ofisą po numerio f 

4139 SO. A S H L A N D AVEMUE 

f i SPECIJALISTAS 
I I Džiova, Moterų Ir Vjvų Ugų 

Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—S 
po pietų: nuo 7—4:10. vakare. { 
Nedėl iomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drese l 

1 NUSILPNĖJIMAS ' 
Liečiantis gyvybė vyrų Ir moterų 

greitai .pagydoma naujais vaistais 
"Health Tablets" No . 1 — vyrams 

i ir No . 2 moterims. Sveikata prigu
li nuo gero sveiko raudono krau- [ 
jo ir vaistų kurie praaalinag si lp- i 
numą gyvast ies organų padarant 
kraują tyrų. 

Apetitas pasididins, st iprumas ir 
sveikata greitai sugryž. Prisiųsk }1 j 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEALTH RE>LEI)IES" 
3101 So . Halsted St. Chioago. 

« » f • • • - • 1» 

• i i i ' 

Bemti te tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dienoj 

rešty t<Drauge' ,. 

fTe le fooas Seeley 7430 

Dr, h M. Feiflberg fj 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison Street 

K..imp. W'estem Ave. — Cbicago 
Valandoa: 2—4 po pietų, 7-—9 rak, 

Ar mes tylėsime? Ar mes, pagaliaus nesugebėsim pa
rodyti pasauliui FAKTAIS, jog Lietuviai ne taip tamsus 
kaip priešai apie mus rašo. 

ŠTAI GERI AUS AS BUDAS: 

Visados Kelkime lietuvių vardą, remkime savo dailę, 
biznius ir Įstaigas. 

Veskime Visus Bankinius Reikalus 
Per Savo Banką , 

IUNIVERSAL STATE BANKĄ 
Laikydami pinigus savo lietuviu Banke kelsime LietuV 

vių vardą,- parodysime* Amerikonams Lietuvių susiprati
mą ir FINANSINI STIPRUMĄ. * 

Turtas šio« Lietuvių Banko iš $3,000,099.00. 

Ir šiandie jau teikia Lietuvias Garbės. 
ĮOYK TAMSfPA ŠIANDIE ŠIO BANKO KNYGELC 

SIŲSKITE PINIGUS 
L IETUVON 

PEftSj BANKĄ 

NIVERSAL STATĖ BANK 
3 2 5 2 S. Halsted Str. Chlcago III., 

P R A N E Š I M A I , 
MARQUETTE TARKAS: Labd. 

Snj. 23 kp. susirinkimaa jvyks sek
madieny, 5 d. rugp. (Aug . ) 3 vai. 
po pietų, šv. Kazimiero svetaintyc, 

I PINI6US LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynins susisife-
kymus su Lietuvos'Bankais. 

pasinaudokite prega siuns 
darni pinigus Lietuvon 

per 

GENTRAL MANUFACTURIItfc 
DISTRICT BARK 

1112 VV. 35-th St. Chica^o 
Turtas virš $7,000,000.00 

METUVIAI ADVOKATAI 
fgjĮj 
' l e l . iKarb««n 9057 

•<Z9* ^S2# 

A. E. 
[STASULANIi 

ADVOKATAS 
Vid-urmiesUJ Ofisas 

I R o o m 1726 Cbica«o T e m p l e Bltlff.j 
7 7 W. Washiogtati St-1 

OFISAS CICERO 
r&05 So. 49-tli Gourt 

j Paaedėlio, Seredo ir Pėtuyčios vak. 
Tel. Cicero 6048 

T? 
M f 

Tel. Dearbom 9057 

t A. A. S L A I 
ADVOKATAS ^ ^ ^ ^ 

Ofisas vidurmiestyje 
CHICAGO T E M P L E BLILDING 

77 West Washine:ton l ltreci 
R o o m 1726 

Vatanrto* 9 ryto lkl S po p»«tų' 
Namų Tel. Hyde Par k SS9S 

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

Ofisas I)»dn.Je*tyj: 

Į 29 South La SaDe Street 
RarabaHs RJIO 

Telefonas Centrai 6S90 

| Vakarais 3223 S. Halsted St. Į 
Telefonas: Yards 4««1 

t 

s 

\ L Micbnievicz-Vidikiene j 
RUšERtl f Į f 

101 8 . Ha l s ted S t 
Kampas 3 1 gatve 
Phone Yards 1119 \ 
Viename ofise su 
Dr. J. F . Van f 

^Palng. 
Sąžiniškas pa-

tarną vi n a ^ prie 
'grimdyrao.Visokį pa 
patarimai dykai. 

\ Valandos: nuo 7 ryto, lkl W n no 
6 iki 9 vai. vakare. 

J. P. WAITCHES 
L t w y t f 

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 laišką 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. \ 

LIFTI V18 A D V O M 1 M 
Dlen.: R. 514-516-127 M. Dear-

. borų Str. Tel. Kaodolph 5584 
' V a k a r a i : 10736 S.' AVabasli A 

Roselaod Tel. Pul lman 6377 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 XV. Monroc Street 
Room 904 - Teirf. I |aadoiph 2906 I 
Vai:. Nuo 9 ryto iki 5 po pletŲ | 
Vakarais: 3003 So, Halsted S i c 

Telef. Yards 1016 I 
Chicago. I 

• • • • • • » • • » • • » • • • » • » » » Į 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

INYTI VISADOS KREIPKITE^ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

Š.L.FABI0NASC0 
I 

809 W. 351h St., Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R 
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. • 

ni PINIGUS LIETUVON 
Siunčiu per didžiausius. Lietu 

įvos Bankus. 
Padarau legališkus dokumentui 

į patarnauju pirkime ir pardavi 
irne namu, lotų ir farmų. 

NOTARY PUBLIC 
Užsiregistravęs Lietuvos atste 

vybėje . 
Taipg i užlaikau Draugo di 

džiausio knygyno skyrių su dj 
^džiausiu rinkinio knygomis . Už 
4j: prenumeruoja Draugą, 

Jonas Klimas 
^4414 South California Avi 

TeL Lafayette 5976 
Ha**SP»«aJM»#į| 

' TeL Lafayette TeL Lafayette 42a3 

PLUMB1N6 
Kaipo lletiurys, U«tuv1ams vfea 

{ do« patarnauju kuogerlansta 

SVį* W m t 33-tta Rtreei 

Bemkite tuos biznierius, 
rie dažniausiai garsinasi d | 

|iašty (iDrauge". 

/ ' 

• 
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Šeštadienis Rugpj. 4, 1923 

* • Į * r i 

P ŠVENTO PETRO IR PO VILO PARAPIJOS -

IKNIKAS IR PARODA 
Ant 123-čios gatvės ir Union A ve. vienas blokas nuo bažnyčios 

Pradžia 1 vai. po pietų. 

50 doleriu Aukso Dovana 
NEDALIOJ RUGPJŪČIO (AUG.) 5 D. 1923 

Piknikas prasidės :<u nepaprastai ptfikia paroda, kuri susidės vien tik iš automobilių ir trokn. Vietosi 
automobiliuose užteks Visai Chieagai. Visi kurie turite automobilius ar trokus širdingai klebon# esate 
kviečiami dalyvauti. West Pullmano moteris pągami ns skaniausius valgius ir šalčiausius gėrimus. Taigi 
nepatingėkite aplankyti šio pikniko. 

Nuoširdžiai kvieėia visus KLEBONAS ir KOMITETAS. 

ninkus ir jiems nurodė, kad 
jie ptr dvi sekanti savaiti ne
skelbtu streiko. u 

Unijų viršininkai užtikrino 
—, £; majorą, kad jie lauksią jo 

REIKALINGA 

ŠAUDO Į LANGUS. 

Pravažiuodami automobiliu 
keli piktadariai paleido kele
tą šūviu į salinno langus, 
6159 So. Ashland ave. Iš-
truškinta didieji stiklai. 

Saliuninkas Janisek % spėja, 
kad tai busią unistu darbas. 
Praeitį savaite jis savo na
mus pentavo. Tą darbą atli
ko nemuštai. 

smarkiai atsidaužė į medį ir P^rgryžimo. Gi majoras ža-
tuo momentu Taylor su g a l - i d ^ ° *h*& pasidarbuoti gra-
va smogė medin. 

Jsfcilo galvos kaulas. Pa
imtas ligoninėn mirė. 

MUNICIPALIAJ TEISMAI 
ŽERIA BAUSMES. 

POLICIJA PRIEŠ "MOON-
SHINERIUS." 

žiuojn abi pnsi sutaikinti. 

Kaip žinoma, darbininkai 
reikalauja nuo 10c. iki 4.5c. 
valandoje (langiaus. Gatve-
kariu bendrovė jiems siūlo 
vos 3c valandoje daugi aus. 

* 

Tš to kilę nesutikimai. 

REIKALINGI karpenteriai 
prie namų statymo darbo. At
sišaukite 8 vai. rytą šiuo ant
rašu: 

j 1526 So. 50-th Ave. 
j Cicero, 111. 
\ 

* r 

PARDAVIMUI. 
BIZNIS SU NAMU 

Chieagos policijos viršinin
kas Collins pakėlė kovą 
•* moonpni neriams,'' kuomet 
S. Valstybių distrikto proku
roras pastebėjo, kad Oii<c-a-
gos policija tuo klausimu nie
ko neveikia. 

Parėdyta policijai gaudyti 
J*moonshinerius." 

PAIEŠKOJIMAI 
Ai Anlelė (15 Marazų) Liužinlenė 

paleSkau savo t rol io Vinronto Mara-
zo nuo 11) metų gyvenančio Aurorų, 
III. — Meldžiu atsiliepti ar praneSti 
man jo antrašą — Ačiū. 

ANIKLK M 1 2 I M R N R 
4 Arrii St. Amstortlam, N. Y. 

PERSISKĖLĖ GALVA 
I MEDI. 

Chicagos municipaliai teis
mai šiandie tik žeria bausmes 
nuo areštuotu automobilistų. 
Tžvakar bausmėmis surinkta 
apie 3,000 doleriu. 

Automobilistai turi but at
sargus. Nes gali but areš
tuojami: už pergreitą ir ne
atsargi) važiavimą, už neSu-
stojimą sustojus gatveknriui, 
už norėjimą pralenkti gatve- nmmna 

. . . . . v v ANJ l(KM)()S graži nauja 
kari kairiuoju šonu, už nesu- ] k r a u t u v ė — lietuviu apgyven

toje vietoje. Užmikalyje krau-
jtuvės keturi moderniški kam
bariai. Kas norėtą renduoti 

NEBUS STREIKO PER i m f e T g * k™*k[t** infonna" 
SAVAITI. U. Nausėda 

917 W. 33 St. Tel. Yards 2705 

BIZNIS IR NAMAS 
PARDAVIMUI groscf.-ne ir bučer-

ne su namu Briprhton Parko ąplelin-
kėje visai netoli lietuviškos bažny
čios; kaina $9,000 apie $4,000 reikia 
Jinokėtf kitus ant morgkMo. 

N A M A I 

A N T R A N D O S 

stojimą prie boulvardų. 

Negras AVilliam Taylor, .°>0 
m., važiavo automobiliu Lin-

Chieagos majoras Dover iš
važiavo i rytines valstybes. 
Pirm išvažiuosiant, jis pa
kvietė savo ofisan gatvekariu 

PARDAVIMUI vieno pagyyenimo 
muro namelis su 5 kambariais; jsta-
tytas prieš karė beveik naujas; puiki 
vieta laikymui naminių paukščio ir 
auginimui daržovių; lotas 60x125; 
kaina $4,.'00. • 

PARDAVIMTT kampinis muro na
mas; 2 aukStu; 4 pagyvenimai 2 po 
I ir 2 po 6 kambar ius ; sratylas prieš 
karę, pagal naujos mados su, garų 
Šildomas, aržuolo . trimrngall f visur: 
rendos ne$a $230 j m.'-.nesj; namas 
randasi Brighton Parko lietuvių a-
pielink«'je; kaina $20,000, nereikia 
visų pinigų. • 

Norėdami pamatyti virftminttu* 
namus atsilankykite diena ar va
karais pa* 

BKKiHTON RKALTV CO.MI'ANY 
1034 Archer Ave. Pr io CaUfoinia Av. 

GERA PROGA 
nusipirkti namą su bizniu — 4 kam
bariai pagyvenimui apačioj ir 5 kam
bariai ant viršaus. Turiu parduoti, 
nes apleidžiu miestą, parduosiu už 
teisingą pasiųT.yma. 

7032 St. Lawrenoe Ave. 
* 

BARGENAS BARGENAS. 
. . Puikus naujas namas 6 kam 
bariu ir aukštu basementu tiii 
karnas kokiam bizniui. Elek
tra gesas, ąžuolo medžio ižtai 
syta. Parsiduoda labai pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 

Pirmesnis pasinaudos gera 
proga. Atsišaukite pas savi
ninką, po num. 2649 W. 69 str. 
netoli nuo Marąuette Parko. 

PARSIDUODA muro namas an t 
kampo Lietuvių apgyventoj vietoj 
ant VVest Sidės. Storas del bučernės 
5 pagyvenimų. Po 5 kambarius, gara-
džius 2 automobiliaus. lotas fialę, ren-
dos j metus $2,590. Kaina 24,000. 
Ant lengvų išmokėjimų. 

R A K A N D A I 
PARSIDUODA G rocernė, 

pianas ir automobilius, arba 
kas nori mainyti ant namo. 
Parsiduos visi sykiu arba po 
viena. Atsišaukite greitu lai-

737 W. 34-th Street 

B I Z N I S 

L O T A I 

PARSIDUODA KRAUTUVĄ 
grocernė, saldainių, šaltu ge-

: rimi^ ir tt. Parsiduoda iš prie-
Jžasties kad savininkas turi 2 
! biznius ir negali abiejų apžiu-
jrėti. Atsišaukite 

" 1549 N. Wood Str. 
, PARDAVIMUI už pusę kainos lo- | 

tas prie Sv. Kazimiero Vienuolyno į 
41x125 kampas. Buvo mokyta $2500.-
00, o dabaj* parduosiu už $1500,00 
nes savininkas turi greitai išvažiuo
ti j laetuva. Kas jleškote bargeno 
tai atsišaukite greitai, o yra puikiau
sioj lietuvių kolonijoj. 

J O S E P H Al'GAITIS. 
808 W. S3rd Plaee. , 

Tel. Danį. 1550. 

Ž E M Ė 

Naujas muro namas su Storų (sa-
liunas) ir pagyvenimai ant kampo 
ba8ementas ir pastoge visais įtaisy
mais. Renda $2,350. Kaina jfl,9800, 
ant lengvų Išmokėjimu savininkas 
duoda paskola, Iš priesasties savinin
kas apleido Chicagą. 

eoln parke. Automobilius bendrovės mechanikų vjrši-

\XT RANDOS Piki-ern.' — Pho-
tostudlo geroj vietoj su 4 kamba • I 

Į riais pagyvenimui, viskas jtaisyta su-
l.vg valiausios mados, randa *plg». 

į Atsišaukite: 
1411 So. 49 C'flurt 

C|<-er*>, f l l . 

J HRIGHTON f»AI«K 
tgIDUODA du ,,mediniai na

mai. Vienas yra keturiomis famili-
joms po 4 kambarius, o kitas "bun-
galow" 6 kambarių, fcleklra Ir gf>-
SJUT ir vanos. Pastatytas ant cimen-
tinlo fundamento. Taipgi yra prie 
tų namų ir ga(adillls vienam ka
rui. Viskas parsiduoda labai pigiai 
tik $7.800. Namai rmd-o& noša |92 . 

Atsišaukite pas savininke ant plr« 
mo l'loro iš užpakaTTo" 

:;ujr, \Vest 3^ S jn« t 

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 S. Leavitt St. Chicago. 

Tel. Canal 1678 

A U T O M O B I L I U S 
AITOMO-P I I K I S 5 PASAŽIEIUl 

R I I J I S 
Pardavimui; viskas yra pir.:ios 

kiesos padėjime; atrodo įr bėga 
kaip naujas; kaštavo $1,550 parduo
siu už $4 50.00 nes reikia pinigų; ga
lima duoti pilna gvarantavima geru
mo Šios mašinos. Ateikite diena a r 
vakarais pas 

BKIGHTON PARK GARAGK 
M M VY. 43-rd St. Kamp Whippl<> Si :* 

PARSIDUODA FARM A. — Našlė 
moteris parduoda . labai puikia far-
ma 40 akarų ir visai pigiai. Visi bu-
dinkai pirmos klesos, 10 akrų sodno. 
Visokiu vaisių, l a u k a s visas apsėtas, 
Aienas nupjautas Ir suvestas, galvijai, 
arkliai, kiaulės," vištos, antys, veži
mai, (buggy) pakinkita. Visos maši
nos reikalingos apdirbimui farmos, 
ir didelis gražus vėliausios mados, 
fiių metų automobilius, o jeigu kas 
norės tai Ir rakandus sykiu parduo
siu, parduoda ne agentas bet savinin
kė, todėl gausite visai pigiai. Fat.*ma 
prie pat bulvaro, 2 mylios nuo mie
sto keletas bloku iki mokyklai. Rašy
kite laišką tuojaus Šiuo antrašų: 

Mrs. M. PATRIK 
155 YYusliiiigtojt Ave. 

Muskegriri. Mieli. 

(JKRA PR(XJA: — Parduo
du restaurana už pirmą tei
singą pasiūlymą, nes noriu 
#reitaį apleisti miestą. Netoli 
lietu vi ų bažnyčios. Apgyventa 
visokiu tautų. Biznis išdirbtas 
oer 3 metus. Atsišaukite grei
tai. 

North Wapd Restaurant 
1803 W. North Ave. 

Chicago, 111. 

GERA l*ROGĄ jsi^yti bl*nj. Pars i 
duoda pieninė labai pigiai biznis ge
rai išdirbtas lietuvių apgyventoj vie
toj. Parduosiu a r mainysiu ant loto 
ar mažo namo. Turi būti j savaii«-
laiko nes savininkas eina ligoninėn. 

, 2M1 W. 23-rd Place 

ANT PARDAVIMO šiaučiaus 
ėeverykų taisomas mašinos ir su vi
sais kitais įrankiais padu siuvama ma 
šlna finishing mašina su tr imeriu peč 
mašina džekis Ęr kiti daiktai par
siduoda pigiai nes visos mašinos yrai 
mažai vartotos galįte matyti po num. 
M M So. RfdM> Str. ( hieago. III. 

Aš Patariu, Vasaros Metu 
Geriausiai galima nuimti paveikslus. 

CICERO PHOTO STUDIO 
F . F L C K O R I 1 8 

143 3 . 49th Cuort. 
I'lione Oce ro 8027 

Taipgi duodu dovanas savo kostumerlams 

Cicero, III. 
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T E N M E S : 
Šoksim, trypsim-linksmi busim, 
Visi linksmai pauliosim. 

Kol širdis plasta krūtinėj; 
Apsisuksime smagiai. 

JimiumiiiĮiiiiiiiiĮmiiijimiiiiiiiiiĮĮi^ 
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B E T O B U S : f 

Žaidimai, lenktynes, dovanojimai, bu-
% • f etas, puikiausias restoranas, gėrimai ir 

kitokį margumynai 

TIKĖTUS GALIMA ŠAUTI KIEKVIENAME FEOER. SKYR. KAS PIRKS TIKIETį Iš KALNO, TAS GAUS KNYGUTĘ 50C VERTIES KVIEČIA RENGĖJAI; ĮŽANGA 35G 
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