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" " ^ " I m t a s Patenkintas ŠVENTOJO TĖVO AUDI
ENCIJOJ 

IŠKILMINGA BUVO 
ŠV. PETRO ŠVENTĖ. 

Apaštalų Sosto Konkordatas 
cu Rumunija. 

ROMA, liepos 10. — Pra
eitos savaitės pirmadienį Šv. 
Tėvas Pins XI nūdienei jon 
priėmė monsignorą Trocciii, 
intermlcijų Bolivijos respub
likai. 

Trečiadieni priimtas Nfew 
į . 

Yorko pavyskupį Dumi. J is 
fev. Tėvui }>erstatė Bostono 
majoro Curley sūnų. 

MacDonaldo Darbais 
* 

JIS PAŠALINO KLIŪTIS GRASINANČIAS 
KONFERENCIJAI 

FRANCUZAI NEVISAI 
PATENKINTI TAIKOS 

PLANAIS. 

L O N D O N O KONFERENCIJA PRASIDĖS 
L I E P O S 16 

LIETUVOJE Vokiečiai Mobilizuos Balsus 
FUTBOLAS. 

AMERIKAI SIŪLOMA GARBĖS VIETA 
LG&DONAft liepos 12. — 

Čionai diplomatinėse sferose 
reiškiama daug pasitenkinimo 
premiero MacDonaldo kelione 
Paryžiun ir ten jo atliktais 

j darbais. 
Tą pačią diemį audiencija, | 

gavo Kdward Hearn, Kolum- . 
. . . . . . . . . Angiai patenkinti, kad ren-

bo ,\ veiu organizacijos komi- Į . . . 
. . . _, . . . giamou eia konferencija ap-

sionienns huropoj, taipat tos i , ' 
IsaUgota nuo sutrukdymo arba 

organizacijos viršaitis Prout 
iŠ Massaehusetts valstybės. 

Pastarąjj Šventasis Tėvas 
paaukštino &v. Grigorians 
\ yciu. 

Ketvirtadieni andiencijon 
priimtas Guadalnpe Vysku
pas Genond. 

Penktadienį Kardinolas (Ji-
orgi, kurs gryžo iš Palesti
nos. 

šeštadienį Porto, Ispanijoj, 
Arkivyskupas Dowing ir 

ooo 
Sv. Petro Oratorijoj laike 

vien Romoj, bet visoj Italijoj 
bufc'o pakiliai minima ir šven
čiama. Be pamaldi] bažnyėio-
sąjungų susirinkimuose saky
tos prakalbos. 

Sv. Petro Oratorijoj laike 
iškilmingu pamaldų 300 vai
kų priėmė Šv. Komunija. Tą 
Oratoriją Kolumbo Vyčių or
ganizacija pavedė 6v. Tėvui. 

Pamaldų laiku buvo keletas 
Kardinolų ir daug įžymiųjų 
asmenų. 

ooo—|— 
Apaštalų ,Sost. baigė dery

bas su Rumunija konkordato 
reikale. Praeitą šeštadienį į-
vyko trečioji sesija su Rumu
nijos atstovu. 

Apaštalų Sostą atstovauja 
Kardinolas Gasparri. 

ooo—;— 
Romon atvvko Katalikų TT-

niversiteto "YVashingtone pro
fesorius monsignoras Bernar-
dini. 

ooo—r— 
Kardinolui Gasparri jo va

rduvių dienoje ISv. Tėvas do
vanojo autografinę Papos fo
tografiją, sidabriniuose rė
meliuose aptaisytą. 

ir visivio suardymo. 
Kuomet ^ i premieras Mac-. 

Donald atliko konferenciją su 
premieru Herriot Paryžiuje, 
visa situacija prablaivėjo, sa
ko anglai. i 

Konferencijai tečiaus visgi 
dar yra pavojaus. Jon gali 
įsimaišyti ir visus sustatytus 
planus suardyti francuzai ))o-

varkyti ir pradėti vykinti, 
tuomet Europa susilauks eko 
nominjės ir politinės taikos. 

Pagarbos vieta. 
Kuomet amerikoniškose 

sferose tiek daug džiaugia
masi, premieras MacDonald 
su premieru Herriot busimo
je konferencijoje ameriko-
nams neoficialiams atstovams 
gamina pagarbos vietą. Jie
du sako, kad, rasi, tuo būdu 
bus galima Suv. Valstybes pa
žadinti, idant jos daugiaus in
teresuotus! Europos likimu ir 

Nepasitiki Anglijos premiero 
pažadėjimais. 

^r • 
PARYŽIUS, liepos, 12. — 

Vietos spauda daug rašo apie 
buvusią, čia Francijos ir Ang-
jos premieru konferenciją. 
Kai-jkurie laikraščiai reiškia 
pasitenkinimo. Bet didžiuma 
abejoja, kad tos rųšies kon
ferencijos duotų geistinus re
zultatus. 

Labiausia nepatenkinti po-
incaristai. Sako, premieras 
MacDonald su didesniu atsi
dėjimu šiandie stovi už Fran
cijos reikalus. Bet reikia ži
noti, kad Anglijos retežis vis
gi yra atleistas. MacDonald ' L F L S . dovanoja jiems sąjun-
jo neištemps ir nėra reikalo gos vėliavą (žalią-gcHoną) su 
laukti, kad tas ištemptas re- ženkliukais. Po užbaigimo 
tėžis turėtų braškuti del Fra- ' š io draugiško pasveikinimo — 
ncijos likimo. Anglijai rupi , švilpukas ir pačios rungtynes 

Sekmadienyje, VI-22 s TU. į-
vyko L. F . L. S. aikštėje Vy
tauto kalno ąžuolyne draugiš
kos rungtyn, tarp "Memelers-
porįvetėtA,^ Klaipėda, ir L. 
F . L. S. I. a komandos. Rung
tynės baigėsi LFLS. naudai 
4.0 (3.0). 

3:30 p. p. išeina abi ko
mandos į ai.iktę, publika juos 
lydi rankų plojimu, LjFLS. 
komanda atrodo gražiau ap
sitaisius (geltona fufaika ir 
žalios kelnaitės,). Pr ieš žai-
dimą Klaipėdos komanda pa
sveikina mūsiškius ir įteikia 
vainiką su savo vėliavėle. 

Amerikoje 
KURIS KANDIDATAS BUS VOKIETIJAI PALANKUS, 

GAUS BALSUS 
BERLYNAS, liepos 12. — 

Čionai vokiečiai planuoja ši-
met išjudinti Amerikos vokie 
čius. Norima, kad Suv. Val
stybių vokiečiai sumobilizuo
tų savo pilietinius balsus ir 
tuos visus balsus pasuktų ton 
pusėn, kuris kandidatas paro
dys daugiaus palankumo ir 
atvirios širdies Vokietijai. 

Vokietijos /vokiečiai apskai
to, kad Suv. Valstybėse ran
dasi vokiečių piliečių vir& 

tik Vesailleso taikos sutar
ties revizijos reikale pasidar
bavimo. Jei tai sutarčiai bu
tų atlikta revizija, supranta
ma, vokiečiams užkrauta ver
gija butų sumažinta ir jiems 
but didis laimėjimas. 

(Tuomet vokiečiai atgautų 
savo užgrobtas žemes, gal dar 
ir kolonijas ir gal pati než>-
moniška karo kontribucija bu
tų žymiai apkapota. 

To visa nori vokiečiai. Tai 
vieno meliono. įTo&ia galy- gali per savo .įtaką atlikti bu-
bė balsų prezidento rinkimuo- simas Suv. Valstybių prezi-
se daug reiškia. dentas, sako jie. 

Vietos vokiečiai nuo misi
jos pačios interesai. 

Francuzai pasitenkina tik 
tuo, kad Londono konferenci- [fbekų Bartuškos 
jojo dalyvaus ir' Suv. Valsty
bės. Nors tas dalyvavimas 
nebus oficialia, bet francuzai 
tikisi sau paramos iš "Amori-

gelbėtų grąžinti reikalingą kos. 
Iš premieru konferencijos 

paaiški šie dalykai: 
taiką. 

.Tai kilpos amerikonams. 

prasideda. LFLS., matyti, ne 
visos sudėties, nes centro hal-

ir Žilevi
čiaus nematyti. Neatsižvel
giant į tai, kad, oras buvo la
bai karštas, žaidimas eina gy
vai, nes viena ir antra koma
ndos stengiasi laimėti. Pra
sidedant rungtynėms Klaipė
diškiai šiek tiek spaudžia ir 

Kad patvarkyti amerikoniš-
mojo Amerikos prezidento kų vokiečių balsus, žadama 
nieko daugiaus nenori, kaip Amerikon pasiųsti emisarus. 

Ttm 
BLOGIAU NEI AFRIKOS 

RAISTUOSE. 
Vienas pasiliko autoirtobiluj, 
kiti leidosi pulti banką. 

• • • /,.„ w»„i^f„;\ t™ i ™ •. • •* i i « i i~ I Abi valstvbi, Francija ir beveik vieną golą imuša, tik 
mcanstai (nacionalistai;), ku- Reikia gpeti, kad, nors fran-! * . . . v. T. , * •<. -no 
, i , visas l a iku „o,,aliau.ia <„ , a i su anglais vra K u d ™ ^ 1 ' ^ ™ta r** i_ p r i p e r t a ' I * 1*. vartininko 1*.t. Da 
tvirti...... jog rengiamoii k«n-|Dėd* Kama* neapsivils da i -1 i špe r tu (Dawno)_ «a*wi 
ferencija begalo gali jiekonk-1 liais jų viliojimais. Nes įsi ti Francijos utilitaristu inte
resams. 

Amerikonų optimizmas. 
Ar francuzai ]>oincaristai 

turės ganėtinai spėkų savo 
grasinimus įvykinti, iškalno 
negalima žinoti. 

i 

l>et čia amerikoniškose sfe
rose reiškiama daug optimiz-

maišius i Europos "reikalus 
prisieitų dar daugiaus įsisko
linusioms valstybėms skolinti. 
Tuotarpu Amerika pati ne
maža, turi skolų ir nuosavų 
vargų. 

Debatai atidėti 
Kuomet Londonas pradžiu

gęs ateinančia santarvės vals-

riaus dėka jiems tai nepasise-
Tie planai neturi paliesti ka. 10 min. praėjus matosi, 

reparacijų komisijos autorite- kad Kauniškiai žaidimo tech-
to. Inikos atžvilgiu stovi aukščiau 

Miestely Oak Park, šalę ( Mareo Parosz, 827 Sholto 
Chicagos, šeši plėšikai 2:00 ,st., susibarė su pačia. Tuo-
po pietų nžpuolė Prairie Sta-j tarpu pasisuko jo svainis ir 
tq( banką. Nedaug pelnė, pa- mėgino taikinti. Parosza pa
grobė tįk apie vieną tukstan- icią ir svainį pašovė ir pats 
tį dolerių; bet daug triukšmo išdiimf*. 
sukėlė. 

Jei Vokietija pertrauktų 
mokėti reparacijas, ta komisi
ja turi autoriteto veikti. Be 
to, Anglija su Francija bend-

ir vikriau moka sviedinį val
dyti. Ypačiai reikia pažymė
ti forvardus Byla ir Šimans
kis, kurie savo greitu susi pa-

GOMPERS NĖRA LABAI 
SERGANTIS. 

NEW YORK, liepos 12. — 
Pranešta, kad Amerijkos Dar
bo Federacijos prezidentas S. 
Gompers pavojingai serga. 

' J o sekretorius tą žinią už
gynė. Gompers turi nervų 
suirimą ir vienoj ligoninėj il
sisi. J i s atsigauna. 

Hyde Parko policija suėmė 
tris automobilių vagius. 

.1 

mo busimąja santarvės valstyjtybių konferencija, Anglijos 
bių konferencija. I parlamentas atidėjo .toliaus 

Amerikonai pažymi, kad i i r debatus apie situaciją. Tie 
i debatai, sakoma įvyks šį pir-
madienf Premieras MacDo
nald turės parlantentui išaiš-
kinti visus savo planus ir vi-
sus projektus, kuriais1 remian
tis norima grąžinti taiką Ku

ruoju sutarimu nustatyti} bau j savimu ir tikslingu žaidimo 
sme. vedimu, sužavėjo publiką ir 

Francija su Anglija bend- galutinai nusvėrė LFLS. lai-
rai studijuoja ekspertų pla- mėjimą. Apskritai, galima 

įnus ir juos paskui vykina. įsakyti, kad LFLS. gali pasi
gėrėti savo pažanga ir pasise-

premieras MacDonaldas turi 
pagaminęs gerus planus kon
ferencijai. Tie planai liečia 
ekspertų planus. 

Amerikonai yra nuomonės, 
kad kaip tik ekspertų pla
nai (gi juos pagamino taipat į ropai patenkinus Francijos 
amerikonai) bus aptarti, pat-1 troškimus. 

DIDELIS GAISRAS 
MESSINOJ. 

MUŠTYNĖS VARŠAVOS 
SEIME 

VAR6AVA, liepos 12. 
Čionai lenkų seime įvyko mu
štynės, kuomet didžiuma pra
vedė naują įstatymą, atkreip
tą prieš nacionales mažumas. 

Tų mažumų atstovai, kurie 
visasv laikas kovojo projektą, 
sukėlė begalinį triukšmą. Kai-
kurie vokiečiai, žydai, gudai 
i r kiti atstovai pradėjo dau
žyti lenkams nacionalistams 
nosis. 

Pasekmėje keletas atstovų 
pašalinta iš rūmų. 

JAU KONSTATINOPOLY. 

KįONSTANTINOPOL, liep. 
12. — Amerikoniški lakūnai, 
keliaują aplink pasaulį, vakar 
čionai atskrido. 

BRAZILIJOJ REVOLIUCI
JA NENUMALŠINTA 

MESSINA, Sicilija, liepos 
12. — Čionai gaisras sunaiki
no žymią miesto dalf. Gais
ras prasidėjo iš vienos mokyk 
los. 1,500 žmonių nebeteko 
pastogės. 

BUENOS AiIRES, Argen
tina, liepos 12. — Ofiicialės ir 
neoficialės žinios iš BraziTi-
jog liudija, jog situacija Sao 
Paulo labai rimta, ir jog ir 
kitose Brazilijos dalyse kilu
sios neramybės. 

Iš oficialio Brazilijos vald
žios pranešimo sužinoma, kad 
veikimą prieš revoliucionie
rius direktuoja generalis šta
bas iš stovyklos, kuri nėra 
mieste Sao Paulo. Taigi, ne
žinia, ar Sao Paulo yra re
voliucionierių rankose, ar ne. 

Iš privatinių versmių pati
riama, kad prieš revoliucionie 
rius valdžia pasiuntė nemažai 
kariuomenės. Vartojama net 
sunkioji artilerija. 

Taigi, kova ten turi eiti. 

NEBUS RUBS1UVIU 
STREIKO. 

kimais futbolo srityje. Pir
mas havtaimas baigėsi 3:0 
LFLS. naudai, antrame liav-
taime M. S. V. vartininkas 
šiek tiek geriau žaidžia ir 
baigėsi 1:0, galutinis rezulta
tas 4:0 LFLS. naudai. 

Teko girdėti, kad įYI-29 d. 
š. m. atvyks sporto klubas 
"P reussen" iš Gumbinės žais 
ti futbolo sd LFLS. 1 A ko-
manda ir yra pagrindo tikėti, 
kad publika gaus progos gra-

NEW YORK, liepos 12. — j ž e s n i Aidimą pamatyti, nes 
Čia apie 50,000 mbsiuvių su j Preussen" komanda yra 
darbdaviais susitaikė ir strei
ko pavojus pašalintas. 

MALARIJA ŠLUOJA 
UKRAINA. 

sulyginant su LFLS. koman-
|da, vienodo stiprumo. 

« ' • ' • < 

SUSEKTAS SAKALBIS SU
PLAIŠIOTI ARSENAI4. 

CHAJIJCOVAS, liep. 12. — 
Malarijos epidemija siaučia 
Ukrainoj. Pastaraisiais pen
kiais mėnesiais užrekorduota 
virš 400,000 susirgimų. 
• Kai-kurių sodžių visi gyve
ntojai epidemijos paliesti. 

APLEIDO SOSTINĘ. 

AVASHINGTON, liepos 12. 
—' Japonijos ambasadorius 
Hanihara apleido Washingto-

;ną. Išvyko į San Francisco. 
' I š ten keliaus Japonijon. 

MANILA, P. S., liep. 11.— 
Karo laivyno autoritetai Ca-
vite susekė sųkalbį susprogdi
nti arsenalą laivyno yarde. 

Tas sąkalbis surištas su fi-
lipinų kareivių s t resu . 

Yra sumanymas filipinus 
kareivius demobilizuoti ir a-
nų vieton pastatyti ameriko
niškas spėkas. 

Trys pusberniai lenkai, ku
rie* siuntė grasinantį laišką 
milionieriui Franks, pavesta 
grand jury. 

Keliolika bankos tarnautojų 
plėšikai suvarė knygvėdžio ka 
mbarin. tTarpe j.ų buvo ir 
Rankos <<policmonas,' , kurs 
gryžo po pietų ir su savimi 
neturėjo ginklo. 

Plėšikai pamatę pavojų su
skubo pasprųsti ir todėl te
ko jiems mažas grobis. 

Vienas žmogus pastebėjo 
plėšikų puolimą ir tuojaus te
lefonu pranešė policijai. Tai 
pamatė plėšikas žvalgas. Pa
sekmėje jie pražiopsojo apie 
9,000 dolerių, kurie po akių 
stovėjo. 

Plėšikai atvažiavo dideliu 
melsvu automobiliu i r bankos 

Nežiūrint Chicagoje veda* 
mos kampanijos prieš greitą 
automobiliais važinėjime, gat
vėse žmonės irj toliaus suvaži-
nėjami. 

i • 

CHICAGO. r - Federalis o-
ro biuras nusako Šiai dienai 
nepastovu, orą; gali but li<v 
taus ir griausmų; taipat kiek 
vėsiau. 

" i ~ i 

P I N I G U K U R S A S . 

Italijos 100 lirų 
užpakaly gatvaitėj sustojo. Šveicarijos 100 f r. 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 

$1.00 
4.34 
5.06 
4.26 

17.95 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
P E R 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-
tais ir telegrama. 

1 'DRAUGAS/' PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL . 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta, 
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r.iHTiiuiŲ KATALIKŲ tėvelių nuolatinė priežiūra, •, 
D I E N R A Š T I S apsauga, patarimai. 

"DRAUGAS" KJ — . . . . . 
Kad mūsų jaunajai kartai 

Bna kasdieną ifakyrnj nedėldieniui lengvesnė bus ateitis, negu jų 
i tėvelių buvo praeitis, aiškiai 

$3.00 

KULTŪROS PROBLEMA AMERIKOJE. į IŠ CfilCAGOS FEDERACI- pasidarbuoti piknike kaip iži- gresui kuris įvyksta rūgs. 2, 

• * • • • « • • • < • t Pw«i Metij 
Ui pr»naa«ratą moteti ižkalno. Lai
kai akaitoai nuo užrašymo dienos, 
M nao Naujų Metų- Norint permai
nyti adresas risada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Ifoasy Order" arba įdedant 
pinigus f registruota laišką. 

N 

DRAUGAS PUB. CO. 

8334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 

Tel. Roosevelt 7791 
« s ., • 

LIETUVIŲ ATEITIS 
AMERIKOJE. 

— i 

Kaip pasiklosi, taip išmie
gosi, sako mums priežodis. 

Lietuvių Amerikoje ateitį 
ne kas kitas, o mes patys ren
giama. Kokią ją prirengsime, 
tokią ir turėsime. 

— 

Sukeliavome visi mes iš Lie 
tuvos į Amerika įvairiausių 
išrokavimų bei apystovų ver
čiami. Anglų kalba nėra mu
gu gimtoji kalba. Daug vargo 
turėjo daugelis atkeliavusių 
Amerikon lietuvių pakelti 
vien del to, kad nemokėjo šios 
šalies kalbos. 

susispietė mūsų tautiečiai 
prie sunkiausių darbų, sulin
do, po žemė j anglių kasyklas, 
stojo į geležų, '"įkraus ir į 
kitus fabrikus. Prakaitas lie
josi latakais. Niekuomet taip 
sunkiai Lietuvoje nebuvo dir
bę. Bet būtinas reikalas užsi
dirbti pragyvenimą šiek-tiek 
ir saviškiams Lietuvon dova
nų pasiųsti, verste vertė nuo
latos sunkiai dirbti.. 

Kad lietuviai yra geri dar
bininkai, kad yra taupus, pat
varus ir protingi, - nuveik
tieji darbai, o taip pat įgyta
sis atskirų šeimynų nejudo-
mas turtas aiškiai tą liudyja. 

Seniau atvykusieji sęstu. J 
jų vietą kyla naujoji karta. 
Senoji karta savo vaikučiam 
ruošia ateitį. Toji lietuvių 
vaikų ateitis turi būti geres
nė, lengvesnė, saugesnė negu 
jųjų tėvų praeitis. Ir ji ištik
tųjų g*ali toki būti. 

numatoma. Bet kad ji butų 
pilna, šviesia gera, būtinai, 
reikia pasirūpinti ir kitas jau
nimo pajėgas patobulinti, bū
tent duoti jiems galimai aukš
čiausi dvasines kultūros laip
snį, ištobulinti visą žmogaus 
asmenybe. 

Dvasinė kultūra apima vi
sas dvasines žmogaus pajė
gas: prot<], valią, atmintį, 
vaizduotę, sąžinę, tikėjimą, 
dor& viešąjį padorumą, tėvy
nės meilę, pilietybės jausmą 
ir t. t. 

Tos dvasios kultūros gerą, 
harmoningą pradžią padaro 
mūsų sukurtos parapijinės 
mokyklos. Suprantama, čia 
jų svarba ir uždavinys gludi, 
- priruošti jaunąją kartą j 

geresnį, laimingesnį gyveni
mą. Kas mūsų jaunimą, vaiku
čius, prie tos šviesios ateities 
ruošia, vertas tulžiausios pa
dėkos ir paramos. 

Neišsirpęs vaisius nerti ska
nus, taip pat nedamokytas 
jaunuolis(16) negali pilnai bū
ti tobulas ir laimingas. Keikia 
ir tai būtinai tėvams stengtis 
išleisti savo vaikučius ar tai 
į Akademiją, ar tai į kolegiją, 
[giję vaikučiai, daugiau mok
slo, lengvesniu būdu galės ir 
savo pragyvenimo reikalus at
eity aprūpinti. 

Amerikos lietuvaitės šiuo 
žyįjgsniu yra laimingesnės už 
berniukus, - jos turi, savo au-
gštąją mokyklą, šv. Kazimie
ro Akademiją Chieagoje. Į tą 
Akademiją iš visų šonų spie
čiasi tolvmesnio mokslo siek-
tų mergaitės. Už tai jos pagir
tinos. 

Reikėtų mums lietuviams 
taip pat rasti būdų įsteigti ir 
berniokams Augštąją Mokyk
lą -- Kolegiją. Nuo šių įstai
gų įsikūrimo ir gyvavimo 
daugybe atvejų priklauso ir 
mušu vaikučių šviesesne at :i 

Musų jaunosios kartos atei 
tis priklauso nuo dviejų vei
ksnių, nuo dvasinis* ir nuo 
materialės kultūros. Žmogus 
nėra vien dvasia ir nėra koks 
nors gyvulys, bet yra protin
gas žmogus. 

Materiale kultūrą jaunoji 
karta paveldi nuo savo tėvu 
gana žymią. Jų pragyvenimo 
reikalai gerųjų tėvelių aprū
pinti, ir tie jų tėveliai mirda
mi paliks jiems daugelį šimtų 
dolerių savystoviam gyveni
mui pradėti. Tai y fa žymi pra 
džioje pagelba. 

Musų čia augusiam jauni-' 
niui ir kitu žvilgsniu yra len
gviau, negu buvo jų tėve
liams. Jie nuo pat mažens iš
moko anglų kalbą, kai kurie 
vartoja ją liuosiau net už ga
vo gimtąją, motinos kalbą. 
Turi pažinčių, žino kur ir 
kaip gauti savo pajėgoms tin
kamą darbą. Susibūrę jie į į-
vairias jaunimp organizacijas* 
bendromis jėgomis skina sau 

tis. Pagalvokime. 

PRIERAŠAS. Ne vien paprastas žingeidumas verčia 
mus galvoti apie kultūrinius klausimus, bet ir taip svarbus 
lietuvių tautinis likimas Amerikoje uždeda mums priedermę 
gilinties kulturon tos šalies, kurioje lemta mums gyventi, ši
tais svairbiais klausimais ir pradės "Drauge" tilpti visa eilė 
straipsnių, jei ne kasdien, tai bent 2 - 3 kartus savaitėje. 

Savo mintims tiesos nemonopolizuoju ir neklaidingumo 
skraiste jų nedengiu. Rašysiu apie Amerikos Kultūrą taip 
kaip ji man išrodo po 5 metu- studijų ir kelionių, turėdamas 
omeny savo patyrimus kaip'plačioje Amerikoje, taip Vakarų 
Europos šalyse. 

Norėčiau, kad mano mintis butų prieinamos kiekvienam 
skaitytojui, vienok jaučiu jog negalima bus visai išvengti 
svetimos kilmės žodžių ir komplikuotų sakinių bei minčių. 

L AMERIKOS MATERIALIS ULTRA — 
AKTYVIZMAS. , 

PASYVE IR AKTYVE CIVILIZACIJA. 
Mokslo žmonės civilizaciją paprastai dalina } dvi dide 

lės šakas: pasyve arba Rytų ir aktyve arba Vakarų. Akty
vumas tai darbas, darbo diena; pasyvumas tai poilsis, šven
tadienis. Tad kraštus, kurie daug dirba, daug gamina mate
rialių gerybių ir komforto, daro didelę pažangą materialėje 
santvarkoje, šituos kraštus skiriama prie AKTYVAS civi
lizacijos ir vadinama juos "pažangiais". Ten kur išlėto, ne
siskubinant dirbama, nedaug turtų gaminama, maža pažan 
gos daroma, - ten vyrauja PASYV4 civilizacija, neveikli ir 
modernaus komforto atžvilgiu atsilikusi. Pasyve civilizacija 
kitaip vadinama Rytų civilizacija, nes ji apima Rytų Euro
pos, Azijos ir Afrikos tautas. Aktyvės civilizacijos centras 
randasi Vakarų Europoje, tai ji tankiausia ir vadinama Va
karų civilizacija. 

Civilizacijų aktyvumą ar pasyvumą žymia dalimi nus 
tato religinės idėjos ir gamtinės sąlygos. Civilizacijos akty 
vumui labai pravartus patogus ir pigus susisiekimo keliai, 
gera žemė ir vidutinės temperatūros klimatas. Tad aktyvės 
civilizacijos tankiausia tarpsta pajūriais, naviguojamų upių 
pakraščiais, kur tik yra lengvesnis susisiekimas ir transpor-
tacija. Atbulai, pasyve civilizacija labiau laikosi kontinentų 
gilumoje ir blogo klimato šalyse. 

Aktyve civilizacija geriausia tarpsta katalikų ir pro 
testonų (prieš 400 metų buvusių katalikais) šalyse, o pasyve 
- laikosi stačiatikių (pravoslavų), magometomi. budistų, 
konfucijistų ir hinduistų tikybos kraštuose. Bet ši taisyklė 
turi stambių išimčių, kurias čia tuom tarpu tik priminsiu; 
Ispanija, Pietų Italija, Pietų Amerika. 

AMERIKOS ULTRA - AKTYVIZMAS. 
Norėdamas civilizacijų paskirstyme daryti smulkesnių 

diferencijų, randu galima iš pasyvės civilizacijos išskirti'dar 
labai pasyve arba ultra - pasyve civilizaciją, kurios pavyz
džiu skaityčiau Indiją, Tibetą, Persiją ir Turkija Lygiai taip 
ir iš aktyvės civilizacijos galima išskirti ultia-aktyvę civi
lizaciją aktyvių europiečių Šiaurės Amerikoje sukurtą. Šiuo 

JOS APSKRI6I0S. noma, "Draugo" piknikas į-
vyjesta Rugp.-August 3 d. Na-

Liepos 9 d. Aušros Vartų tional darže Riverside, 111. 
par, mokykloje, įvyko Chica-
gos Fed. Apskričio susirinki
mas kaip paprastai labai 
skaitlingas ir rimtas. Svarsty
ti buvo sekanti reikalai: 

1) Buvusio Kardinolo su-
tikturių apyskaita išduodant 
paaiškėjo, kad deficito pasi
darys apie $75.00 kuomet vi
sos kolonijos savo pasižadėji
mus atliks. Nutarta deficito 
padengimui kreipties j para
pijas per kun. Vienybę, nes ta
sai reikalas buvo d'augiaus 
parapijinis negu pačios Fede
racijos. 

2) "Draugo" pikniko rei 

3) Atvykus gerb. kun. prof. 
P. Bučiui į Chicagą trumpam 
laikui, yra rengiamas jo pa
gerbimui vakaras. Išrinktoji 
pereitame susirinkime komis] 
ja, pranešta, kad diena nusty-
tatyti liepos 17 d. Banketas 
įvyks Northern Hotely. Ban
ketas bus su gražia muzikale 
programa j kurią kviečiama 
visi Cliicagos lietuviai ir Chi-
cagos universitetų atstovai. 
Kolonijų 'atstovai apsiėmė iš
platinti užkvietimus tarp sa
vo pažįstamų ir vienkart pasi
rūpinti parinkti pinigų, kurie 

svarstyta ar siusti nuo Fed. 
3, 4 d. Detroit, Mich. buvo 
Chicagos Apskr. delegauts į 
Kongresą ir kokias siunčia
miems atstovams duoti ins
trukcijas. Nutarta, iš Apskr. 
siųsti du delegatų ir para
ginti kiekvieną skyrių, kad 
jie priklausančias draugijas 
ragintų, kad ir jos siųstų sa
vo atstovus į Kongresą. Nuo 
Ch. Fed. Apskr. buvo į kandi
datus nominuota 10 asmenų: 
M. Bagdonas, V. Galnaitė, 
kun. Dr. Rėklaitis, adv. B. Mat 
Stauskas, L. Krekščiunas, J. 
Mickeliunas, J. Mockus, M. 
Žaldokas, M. Zujus ir B. Sek-
leckis. Slaptu balsavimu tapo 
išrinktu ir įnešimų į Kongresą bus sunaudoti padidinant anų 

kalus peržiurėjus, pasirodė, metų sukeltą kųn. Bučio fon-įM- Bagdonas ir B. Mastaus-
kad dar nevisos kolonijos yra|do moksleivių naudai ir d a r , 1 ^ - Del prirengimo instnik 
prirengusios tam piknikui i vienai dovanai. Iš pranešimų 
darbininkus, kaip pereitame paaiškėjo, kad jau yra sukelta 

apie $350.00. Prdiėjus pernai 
metų sukeltuosius, pasidaro 
arti "$2,000.00 tik dar reikia 
kurie apsiėmė pasistūmėti 
smarkiau. 

4) Besiartinant Fed. Kon 

susirinkime buvo pasižadėta. 
Tos kolonijos kurios dar netu
ri prirengusios darbininkų, pa 
sižadėjo trumpame laike pri
statyti vardus ir pavardes į 
"Draugo" Adm. apsiėmusių 

MATERIALIZMAS. 
Garsiajam navigatoriui Kr. Kolumbui atradus šią šalį, 

visoje Europoje greit išsiplatino gandai apie Amerikos platy
bę, jos žemės derlingumą, apie kalnus aukso,, sidabro ir kitų 
metalų, apie neapmatuojamus naujo kontinento turtus. Šios 
žinios lengviausia išsiplatino tose šalyse, kurios siekia atvirų 
jurų ir veda plačią jurų prekybą: Anglijoj, Ispanijoj, Por
tugalijoj, Francijoj, Olandijoj, kiek lėčiau Skandinavijoj, Ita
lijoj ir Vokietijoj. Visi, kurie tik labai troško turtų, kartais 
ir laisvės, kurie tik turėjo drąsos ir mėgo avantiūras, visi 
jie norėjo Amerikon keliauti ir kas galėjo - keliavo. 

Taigi ankstyvesnieji, net dalinai ir vėlyvesnieji, Europos 
atėjūnai buvo kilę iš AKTYVAS (veikliosios) civilizacijos 
kraštų ir iš veikliųjų jie buvo patys veikliausieji, ULTRA 
AKTYVISTAI. žodžiu, > jau patys žmonės, Amerikos nauji 
gyventjoai, puikiausia tiko į autorius- kūrėjus ultra-aktyvis 
tinęs civilizacijos. • į 

Ir ne vien žmonės... Pati gamta teikė tam kuopalankiau-
sių sąlygų. Nuo Atlanto iki Pacifiko išvydo europiečiai mi 
lionus ketvirtainių mylių derlingos žemės, išraižytos navi 
guojamų upių, prikimštos įvairių metalų, mineralų ir aliejaus. 
Visa tai reikėjo apglėbti, apimti, išnaudoti, suvartoti, žodžiu, 
milžiniškas gamtos paiegas pakinkyti žmonių labui. Žmo
gaus veiklumui (akcijai) čia pasirodė negirdėtai patogių są-

budu gauname keturias civilizacijų typus: ultra-pasyve su j lygų ir progų, kurios skubiai iškėlė ultra-aktyvės civilizaci-
typingu pavyzdžiu Indijoj, pasyve su typ. pav. Rusijoj ir Bal- • }os išnašumą. 

cijų išrinkta komisija iš trijų 
asmenų: M. Bagdonas, adv. B. 
Mastauskas ir L. Krekščiu
nas. Komisija susižinojus su 
Centro valdyba, turės apsvar
styti kokie buvo pereitų metų 
trukumai ir kaip butų galima 
Federacijos ir kas galima 
butų taisyti. 

Šiame susirinkime dalyvavo 
20 atstovų iš ^kolonijų. Sutar
ta, kad ir atstovai savo kolo
nijose pargųpntų draugijas 
priklausančias prie Federaci
jos, kad jos pasistengtų užsi
mokėti į Centrą savo duoklę ir 
gyviau rūpintus ir ruoštūosi 
prie Kongreso. 

Buvęs. 

kanuose, aktyve su pav. Anglijoj, Francijoj, Vokietijoj ir ul
tra-aktyve-Amerikos Jungtinėse Valstybėse, ypatingai tri
kampyje tarp Bostono, Chicagos ir Baltimorės. 

Lietuva-gi kol kas teisingiau butų skyrus pasyvei Rytų 
cviilizacijai. Tik, ant filosofo Šalkauskio, būdama ant ribos 
dviejų pasaulių, Lietuva vis labiau svytra Vakarų aktyvėn ci-
vilizacijon, išlėto tobulindama dviejų civilizacijų sintezę 

K.M. į (mišinį). \ 

KATALIKŲ PASAULY, 
Šv. Naum'o vienuolynas. 
Tarp Albanijos ir Jugosla

vijos prie ežero Okhrida nuo
šalioje' vijetdj: stovi katalikų 
šv. Naum'o vienuolynas. Iš 
visų pusių žmonės keliauja jo 
pažiūrėtų, atliekamos maldi
ninkų kelionės. Bet už tą vie
nuolyną, galutinai nustatant 
Albam jos sienas, iškilo ginčas 
tarp Jugoslavijos ir Albani-
jos. Visas klausimas atsidūrė 
Tautų Sąjungoje. Yra žino
ma, kad Tautų Sąjunga 1921 
m. Albanijos ribų nustatymą 

Veikliosios civilizacijos vis daugiau turi materialumo žy
mių. Ypač jų daug gimdo ultoa-aktyvė Amerikos civilizaci
ja, kame žmonės dar negalėjo leisties į dvasinius užkariavi- buvo pavedusi sąjunginėms 
mus, nes nuolat buvo užimti gamtos pavergimu ir didžių ma-1 valstybėms, bet vėl iš naujo 
terialių turtų gamyba. Čia tai ir gludi Amerkios materiali z- j to vienuolyno prigulmybes 
mo ir veiklumo tikroji šaknis, išauginusi Ameriką į milži-! klausimas keliamas ir kuo bai 
nišką materiale paiegą. K. P. J gsis, - artimiausi Tautų Są-

(Bus daugiau) - .gos posėdžiai parodys. 

AMERIKOS LIETUVIU R. K, FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS. 

(Tąsa) . " 
SESIJA IV - 2:30. 

Kongreso pirmininkas kun. Dr. I. Navickas atidarė 
sesiją 2:30 vai. po pietų kviesdamas kun. M. Krušą at
kalbėti maldą. Moksleivių klausimas atdaras: Kun. Vir-
mauskas kalba tame klausime nurodinėdamas svarbą šel
pimo Amerikos moksleivių ir jų palaikymo pas lietu
vius. Kun. B. Bumšas duoda siūlymą, kad remti lygioms 
t. y. Amerikos ir Lietuvos moksleivius. Kun. A. Linkus 
baigia pažymėdamas, kad būtinai reikalinga daugiau rem
ti Amerikos jaunimą kadangi ateiviai mažėja, gi čia gi
męs jaunimas didėja. Pavesta Rezoliucijų Komisijai paga
minti šiuo klausiniu tam tikrą rezoliuciją, 

Kun. A. linkus, Presos Komisijos narys praneša, 
kad telegramos ir laiškai, kurie buVo pavesti komisijai, 
yra pasiųsti. Pirmininkas pažymi, kad Presos Komisijos 
darbas tokiu būdu jau užbaigtas. Klausia knygų peržiūrė
jimo komisijos, ar savo darbą atliko. J. Mockus, narys 
šios komisijos, išduoda raportą, kad knygos yra tvarko
je, tiktai pažymi, kad yra biskutį skirtumas tarpe iždi
ninko ir raštininko: pas iždininką randasi $11.00 daugiau 
negu pas. raštininką. Raportas priimtas. Kun. A. Petraitis, 
Skundų Komisijos narys, praneša, kad yra tiktai vienus 
skundas jame sakoma kad reikia Federaciją gerinti, bet 
nepaduoda budus, kaip gerinti. 

*'Federacija ir socialiai tautos uždaviniai,'' referuoja 
kun. F. Kemėšis. Vyriausioji referento mintis atkreipti 
domės į socialį klausimą. Atsimenant savo taktinę pa. kelią į šviesesnę ateitį. O tų 

Visų gėrybių viršūnė tai uolių j reigą ir kultūrinę misiją svarbu pažinti; pamylėti ir. pa 

sisavinti Kristaus paskelbtuosius socialio gyveninio dės
nius - brolybę, žmogaus vertybę, atsakomybę ir darbą -
praktiškai remiant kooperacijos judėjimą, kuri labiausiai 
atatinka demokratinei tvarkai. Kviečia tad referantas lie
tuvių spaudą, organizacijas ir mokslus einančia jaunuo
menę tam judėjimui pritarti ir savo energijos bei pastan
gų nesigailėti. Kun. Br. Bumšas, įneša kad referatas tilp
tų spaudoj. Kun. Koncevičius siūlo biškutį taisyti. Šiame 
klausime kalba kun. V. Kulikauskas, kun. A. Petraitis, ir 
kun. A. Baltutis. Paskutinį žodį taria referantas kun. F. 
Kemėšis ir ineša, kad pavesti Rezoliucijų Komisijai su
daryti tam tikra rezoliuciją. 

A. L. R. K. Federacijos XIII Kongresas svarstęs tarp 
kitų reikalų išnešė pageidavimą, kad visi Amerikos Lietu 
viai taptų Suvienytų Valstijų piliečiai. Pertrauka ant 10 

, minučių, nes atėjo fotografas,, kuris nutrauks paveikslus. 
Atidarytas posėdis. Rezoliucijų Komisija skaito pagamin
tas Rezoliucijas: 

R E Z O L I U C I J O S . 

A. L. R. K. Federacijos XIII Kongreso priimtos sekančios 
rezoliucijos: 

Socijaliu Klausimu, 
Amer. L. R. K. Federacijos XIII Kongresas, apsvars

tęs Socijalius musų tautos ir šieivijos uždavinius, kreipia 
domės visų mąstančių savo brolių ir seserų į didžiausią, pa 
matinę svarbą socijalį klausimą; ir atsimindamas tai, kad 
musų tautos pažangai užtikrinti, ii* kultūrinei savo misi
jai išpildyti - gyvai reikalinga yra visiems lietuviadns pa
žinti numylėti ir pasisavinti Kristaus paskelbtus socialės 
tvarkos dėsnius (brolybės, žmogaus vertybės, atsakomybės 
ir darbo); ir kądanįį pasaulinis kooperacijos judėjimas 
sėkmingiausiai vykina praktikon krikščionišką demokra-

f tinę tvarką. Kongresas kvįečia lietuvių spaudą, organiza
cijos ir ypač mokslus einančią jaunuomenę gyvai susiin-
dominti kooperacijos judėjimu ir tam judėjimui nesigailė
ti pašvęsti savo jėgų ir energijos. 

S. L. R. K. A. Vajaus Reikale. 
Turint galvoj, kajl maža Amerikos lietuvių katalikų 

dalis tėra sfvo gyvybę ir sveikatą apdraudę ir imant do
mėn tai, kad Amerikos lietuviai katalikai turi savo ap-
draudos ir pašalpos organizaciją -- Susivienijimą Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje, kurio narystės vajus-kontes-
tas bus nuo lapkričio 1 d. 1923 m. iki balandžio 1 d. 1924 
m. todei A. L. R. K. Federacijos XIII Kongresas pasi
žada tą vajų moraliai paremti ir visus lietuvius katalikus 
ragina tapti S. L. R. K. A. nariais. 

Moksleivių Vajus. 
Federacijos XIII Kongresas nutarė Moksleivių De

šimtukų Vajų pratęsti iki Naujų Metų ir jo tolimesni 
vykinimą paveda Naujai Centro Valdybai. 

Lietuvaičių Seserų Kongregacijų Reikakus. 
Federacijos Kongresas prieme su džiaugsmu prane

šimus iš Šv. Kazimiero ir Šv. Pranciškaus Seserų apie jų 
reikalus ir troškimus. Kongresas nutarė kasmet apk> 4 
d. Kovo rengti Šv, lCazimiero Seserų naudai visatine rink
liavą, gi apie 4 d. Spalių daryti tokia pat rinkliavą šv. 
Pranciškaus Seserų naudai. 

Klaipėdos Klausimu. 
Amer. Liet. R. K. Federacijos Kongresas pusės mi

lijono gavo organizuotų narių vardu pareiškia griežtą pro
testą prieš Alijantų vyriausybių prolenkišką politiką 
Klaipėdos Klausimu. Lietuvių tauta niekuomet neprisi
ims lenkų kontrolės Klaipėdos krašte ir Lietuvos žemėse. 

(Bus daugiau) 
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S P O R T A S 
Veda PETRAUSKAS 

2AIDIMAI RYTOJ. 
Cieero su Town of Lake, 

Dttrifl Scjuare Parke. 
North Side su Pullman, 

Pullman Parke. 
Dievo Apveizdos su Brigh-

ton Parku, Brighton Parke. 
Bridgeportas su Rosealnd, 

Roselande. 

Pereito sekmadienio rezulta
tai . 

Cicero 7--Pullman 3 
Brighton Pk. l8-Xorth Side 

15 
Dievo Apveizdos 14-Rose-

land 4 
Town 

portas 0 
of Lake 9--BrLdge-

CICERO, ILL. 

šeštam persymainymui West 
Pullmanas negavo nei, vieno 
" h i t ' \ Pats Ciceros metikas iš 
3 sykių mušti s vaidinį gavo 
3 " h i t s " . Manau, kad Ciceros 
metikas turi geriausią rekor
dą Vyčių Lygoje jis turi 55 
"str ike-outs" . 

Sekmadienyje Cicero kėliau 
ja pas T W n of Lake. Tenai 
bus vienas iš smarkiausių 
žaidimų. Visi turėtų atsilan
kyti. 

Svaidininkas. 

Karabec Huls Well. 
! 

KNIGHTS HA VE HITTING 
SPREE. 

J. Kabarec, Docis ant Mesec 
Star with Club in Easy Win 

at Highwood. 
Kniglits of Litliuania elimi-

nated Highwood from the 
county haseball race yester-
day when they took Ted San-
non's tribe into camp by a 9 
to 3 score at Higlnvood. 

Mesec and "Cowboy" Ka
rabec \vere the hitting stars 
of the day, the fonner getting 

StevB Karabec held the 
Hihgwood batters to three lo-
nely kits ant he gavę but one 
walk. Had it not been for 
three errors. in the fourth in-
ning, Highwood would have 
been whitewashed. 

Artis and Shannon Tyorked 
for Higlvsvood, but were trea-
ted roughly by the K. of L. 
sluggers. This was despite the 
fact that three regular out-
fielders ior the K. of L. Kuz
mickus, McKillan and Dack, 
were absent. 

Next Sunday tlie K. of L. 
play at Highland Park. 

The box score: 

Sekmadienyje liepos 6, Ci
cero supliekė atvukusius 
VYest Pullmano svaiUininkus a homer, double and a singlc 
7 prieš 3. Ciceros žvaigžde in four times up, and the la-
metikas Simonas Kupernavi-,ter two singles, a double tri
eilis puikiai svaidė gaudamas 
23 "str ike-outs" , duodamas 

ple and a \valk. Docis garne-
red three sinties and a dou-

3 " h i t s " if 3 " r u n s " . Iki ble. 

K. OF L. 
Mesec, cf . 
Zupancic, ]f 
J . Karabec, 3b 
Docis, c 
Rules, l b 
Anderson, ss 
Kaires, 21) 
Burke, rf 
S. Kabarec, p 

AB R H E 
4 2 3 0 
4 
4 
P* 

. ) 

5 
3 
3 
4 
4 

0 
4 
1 
1 
0 
O 
0 
1 

0 
4 
4 
1 
0 
1 
0 
2 

0 
0 

Council 4 
A. Laurynaitis l b 6 1 
G. Zaringas lf 6 3 
P. Vainauskas 2b rf 

6 3 
F . Laurynaitis p ss 5 
R. Butneras 3b 5 
W. Beversis c 5 
J . Martinonis cf 5 
C. Šurna p ss 4 
P. Micionas 2b 3 
W. Lauryn'aitis rf 2 

A B R H E g Į į E 

2 
1 
1 
.1 

/ ; 

0 

1 
2 

3 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
0 

1 
0 

2 
0 
0 
1 
0 
o 
o 
o 

Council 8 
Rimkus l b 
F. Wistort 3b 
Fryer lf 
Klimavičius c 
Petkus rf 
Sukis 2b cf 
Norbut cf 
Milkevičius ss > 
Bučius p 

l j P. Wistort -p 
1 
1 
0 
1 

0 

Pranešimas Mušu Draugams 
Dabar , pradedant naują pusmeti, yra labai paran

kus laikas įsigyti Bankinę knygutę UNIVERSAL 
S T A T E BANKO, Didžiausio ir stipriausio Lietuvių 
Valst. Banko Amerikoje. 

Visi, kurie iki Liepos (July) 15 d. padės ar perkels 
iš kitŲ bankų savo pinigus į šį Banką, GAUS NUO
ŠIMTĮ nuo Liepos 1 d. 

NELAIKYKITE PINIGUS NAMIE 
Didžiausios Lietuviu Organizacijos, Parapi jos, 

Draugijos, Kliubai, Biznieriai ir- tūkstančiai Lietu
vių bei svetimtaučių daro biznį tik su šiuo Banku 
ir jame pinigus laiko. 

ŠIO BANKO TURTAS APIE 
# 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

Totais 

HI(JHWOOD 
Hohlfelder, II 
AVkite, ss 
Meiiath. 3b 
Shannon, cf 
Dever, l b 
Roberg, 2b 
Colio r, 2b 
Peterson, 1 b 
(ierben, c 

j Artis, p, cf 

Totais 

36 9 15 4 

AB R H E 
4 0 0 0 

1 1 
O O 

4 
4 
o 
3 
1 
2 
3 
3 
3 

1 
O 
O 
1 

O 

O 

O 

O 

O 

1 
O 

1 
O 

o 

Miciudas 3b 2b 

47 14 18 4 
A B R H E 

5 0 3 0 
4 1 1 , O' 
4 0 0 1 
3 0 0 1 

O 
2 
O 
O 
O 
O 
1 

4 
4 
1 
4 
3 
1 
3 

0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 

1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 

36 4 9 5 
Council 4 0 5 2 3 0 1 0 2 1-14 
Council 8 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 

— 

29 3 3 1 

.JM - f ! , - - . 
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SIUSKII_&PINIGUS 
LIETUVON 

DOLERIAIS IR HTAIS 
PER ŠI BANKĄ 
Greitai ir Pigiai 

K. of L. 1 £.1 1 0 0 2 0 2-9 
Highwood 0 0 0 3 0 0 0 0 0-3 

Two base h i t s / J . Karabec, 
S. Kabarec, Docis, Mesec; 
three base hit, J . Kabarec; 
home run, Mesec; stru<*k out 
by S. Kabarec 9; Artis, 7; 
Shannon, 2; bases on balls off 
Artis, 4; off S. Kabarec, 1; 
saerifice hits-, Zupanci. 

LATVIJOS BALSAS 
APIE KAUNO 

KONFERENCIJĄ. 
Artimas valdžios sluogs-

niams dienrašti s * * Latvi jas 
Vestnesis" birželio 16 d. įdėjo 

• 

įdomų straipsni apie Kauno 
konferenciją ir apie latvių lie
tuvių santykius. Bedame jį 
4 'EI tos" vertime, savaip jį 
padalinę. 
I. Valdžios šaltos, visuomenės 

šiltos. 
n Lietuva yra vienintele val

stybe pasauly, su kurios tauta 
be paprastų geografinių, po
litinių, ekonominių ir istori
nių ryšių mus riša gimininys-
te ir gilus rases instinktai. 
Kas Kstijai Suomija ir dali
nai Vengrija, kas Vokietijai 
Holandija, Austrija ir Skan
dinavija, tas mums Lietuva. 
Bet nežiūrint to gilaus kalbos 
ir dvasios bendrumo. Latvijon 

Sekmadienyje iu*pos 6 die- Lietuvos politiniai santykiai 

=fe ! — • • Ci i 5= S i r SSSS = 8 

Lai Jūsų pinigai peiliu 
Jums 6 % . Ateik mūsų 
bankon ir pasiklausk bent 

narių vieno iš 
apie mūsų 1 mo mortgi 
čio bonus. 

r 

PEOPLES 5TOCK YARD 
STATE BANK 

& 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
* . 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
savo stipruma ir geru patarnavimu. 

± EBS 

meninkų grupių tarpe -- gy- nės unijos klausimas reika- lyvaujant Lenkijai ir Suoini-

Savo Tautiečiams teikiame visados nuoširdų, 
mandagų patarnavimą 

Universai State Bank 
(Under State Goverment & Clearing House 

Supervision) 
3252 So. Halsted Str., Chicago, 111. 

na 4 kuopa susirėmė su 8 kp. 
Palmer parkos. Rungtynes lai 
mejo 4 kuopa, 14 prieš S kp. 
4. Pr. Laurynaitis labai gerai 
tose rungtynėse pasirodė, kad 
jis gtovo 4 hits vienas kurs 
buvo Home Run. Jis- taipogi 
įėjo į Pitehers box 9 inning, 
kad buvo bases Full ir no outs 
ir jis išstreikavo du 8 kp. 
svaidininkus ir treeig, išmetė 
jis pats. Jeigu jisai taip vi
sados pasirodytų rungtynėse 
tada 4 kp. nebijos ne vienos 
kuopos. 

Nedėlioj liepos 13 diena 4 
l^p. žais su Brighton Park 
12 valanda Palmer Parkos 
Roselande. 

ligšiol buvo kuoblogiausi. 

viausia simpatija. Tam nena-
turaliniam dualizmui reikėjo 
kartą dlaryti galas. Gegužės 
mėn. įvykusią Kaune konfe
renciją reikią laikyti vienu 
pirmųjų ir svarbiausiųjų ban
dymų ta kriptimi. 

II . Arčiau ekonomines unijos. 
"Atsiminus dabartinę padė

tį Lietuvos ~ Lenkijos santy
kiuose ir atskirų Pabaltes Val

iaus daug darbo ir laiko. Bet- jai. Panašus nutarimai turi 
gi to sunkaus darbo vaisiai mažiau formalio, bet daugiau 
galimi, tiktai nereąkia to n£- faktinio pobūdžio. Ir jeigu 

Tarpusavis nepasitikėjimas ir *tyMu nusistatymą prie to 
įtarimai pagadino abiejų, gi 
miningųjų tautų ir artimiau
siųjų kaimynų santykius net 
taip jog, pav., Latvija, lyg 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Ghicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mušu 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 koncertiniu geriau-

scių. Ba-
Dirbame 

laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalyku. 

STEPONAS P. KAZLAVYSKI 
4632 So. ASHLAND AVE, CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVABD 7309 

nubausdama Lietuvą, atšaulvė j ^ s lauke. Vis dėlto tas trijų 
iš Kauno savo pilnateisį r^-1 mažųjų ir tikrųjų Pabaltes 
siuntinį ir telaiko ten savo valstybių pasitarimas Kaune 
reikalų vedėja. Lietuva mu
ms atsakė tuo pačiu. Įdomu, 
kad Meierovieo politika ne
drįso taikinti tą vieną aukš
čiausiųjų bausmių bet kuriai 
antrai valstybei. Visa tat da
roma labiausia todėl, kad Lie
tuva neparodė ganėtino nusi
leidimo ir neprisidėjo prie 
Varšuvos sutarties, kurios 
kaip žinoma, vėliau nepriėmė 
pati Suomija ir kuriai drau
ge su tuo buvo lemta pagels
ti dulkėtuose archyvuose. Gi 
Latvijos ~ Lietuvos santy
kiai pilnai sustingo. Jeigu 
Meierovies ir vėliau nekartą 

davinio rišti formaliai bei me
chaniniai, bet pasistengti įsi
gilinti į muito pajamų esme ir 
kiekvienai unijos dalyvei pri
skirti tokią dalį, (kokią jai 
tenka sulig suvartotų U* iš
vežtų prekių kiekiu ir ru-i-
mi. 

I I I . Bendra užsienio politika. 
Politikos srity Kauno kon

ferencija aiškiui pabrėžia, 
kad trys Pabaltes, valstybes 
turi ištisą eilę bendrų kinu 
simų, kuriais galima ne tiktai 
tarpusavį informacija, bet ir 
bendri žygiai ir bendras vei-

pradeda naują didesnio pasi- kimas bent diplomatinėj srity 
tikėjimo posmą Latvijos ~ | i r T a u t l ? Saj™£o.i Tatai nė-
Lietuvos - Estijos santykiuo- r a nelaukta ir nauja. Tuose 
se, tuo pat metu nurodyda-' nutarimuose pasireiškia tos 
mas kelią, kuriuo artimiausioj Pa<v'ios poetinio bendravimo 
ateity turi eiti tų trijų likimo pastangos, del kurių tiek daug 

užsitęsusio konflikto, Kauno 
konferencija negalėjo duoti 
tai ko daugelis Latvijos - Lie 
tuvos sąjungos šalininkai ia 

draugų bendradarbiavimas. 
Su pasitenkinimu tenka pa

sveikinti Lietuvos vyTiausy-
hės aiškusis noras eiti tolia a 
už vadinamojo didžiausio pa
lankumo principo trijų valsty
bių ekonominėj politikoj. Jei
gu Lietuva šiuo tarpu nori 
pasitenkinti be muito įsileis-
tinų prekių sąrašo prijungimu 
paprastai prekybos sutarčiai, 

kalbėta platesnėse Pabaltes 
valstybių konferencijose, da-

dabar, kada j likusiųjų n^u 
jųjų valstybių šeimyną ii jo 
Lietuva, ateinančiose Pabaltes 
valstybių konferencijose gal* 
iškilti nesusipratimų, tai ta
tai, tenka manyti, tiktai dar 
labiau padės išaugti Latvijos 
~ Lietuvos - Estijos trilypei 
sąjungai, o mūsų visuomenes 
mintį ta aplinkybė labiau išto
bulins ta vieninteliai galima 
ir reali'a kriptim. 
IV. Mokyklos ir pasų vizos. 

Tenka pabrėžti Kaune pa
darytieji smulkesnį susitari
mai, būtent: apie sočiai? ap
rūpinimą Lietuvos piliečių La
tvijoje ir Latvijos piliečių 
Lietuvoje, mokyklas ir jų pro 
gramas. Einant tomis sutar
timis, pradžios mokslą moti
nos kalba gaus Lietuvoje pa
silikę latviai ir mums^ngfeikos 

(Tąsa 4 pusi., 

rodė-Lietuvai mandagų veidą, j tai tat, berods, nereiškia, kad 
tai vis dėlto jis nestengė iš svarbioji muito ir ekonomines 
naujo sušildyti lietuviu net 
tam, kad draugingai išriŠus a-
biejų kaimynių tautų tarpe ky 
lančius kasdieninius darbus. 
Greta to oficialaus šaltumo 
ir rezervuoto laikymosi pra-

sąjungos ir, .bendradarbįavimo 
problema drauge su tuo burti 
galutinai išrišta/Mišrioji Lat
vijos - Lietuvos - Estijos spe 
cialistų konferencija, kurį vei
kiai susirinks Rygoje, turės 

iĮIIIII«IIIIIBIIIIIIHIIIIBIIIIIIIIIIIIiaillllllllllH!IIHIIIIII®llllllllllll®ll| 

(DIDŽIAUSIA PROGAI 

dėjo pamažu veikti pati visuo- rimtai ieškoti kelių ir būdų, 
menė, ir kai kurių latvių -
lietuvių organizacijų tarpe į-
sikurė gana gyvi nuolatiniai 
ir draugingi ryšiai. Taip susi
darė visai nenormalė padėtis: 
ofieialėj paviršutinei pusėj 

kurie leistų §ią problemą iš
rišti taip, kad nė vieną muito 
unijos dalyvė nesijaustų ap
eita ir kad jų ekonominio su
verenumo darbas nebūtų su
ardytas. Tasai sunkus ir tarp-

APLANKYTI GIMINES LIETUVOJE | | 

_ Visi turinti pirmus Amerikos popierus ir be po- | | 
S pterų galite važiuoti Lietuvon ant metų ir daugiau s 
— ir pagryžtr atgal. Ta teisę duoda naujas Imigract- p 

jos Jstatymas. • _ 
Visus reikalingus Amerikon pagiyžimo^doku-

mentus mes padarome. Pakol, anUur^gr^žu^^n, 
ras, važiuokite vakačij&s praleisti į tėvynę, Lietu
vą. 'Kainos iš New Yorico į Klaipėdą III k!esa į+j 
$107.00; II klesa $135.00 ir aukščiau. Karės taksų; = 
$5.00 extra. 

Visais reikalais kreipkitės pas: = 
V. M. STULPINAS, GEN. AGENT. | 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVES 

- 3311 So. Halsted Str., 
Phone Yards 6062 

Chicago, III. 
reiškėsi atsargumas ir sustin- tautiniuose santykiuose mažai 
gumas, gi spaudoj ir visuo-.išbandytas muito ir ^k^oomL- ^IU|^[l|Ui|||lllGSlllllllllllU^aillllIltyB£U1IUtUlltSlllLinniffi^£ttUlllMll 
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Šeštadienis Liepos 12, 1$24 
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I LIETUVIAI AMERIKOJE 
"?Tl&»o l&oir ir. B. CejįįKovę 
A *1 * T t * 1 1 * 1 • Mek gali, tad likosi nutartą, 

kad garsinti visa jfcątįvirčio a-
pyvartą, tuokiu Imd̂ u įįrns duo 

C I C E R O J E 
Susirinkimas. 

Liepos 8 d Šv. Antano pa-
rap. svetainėje įvyko Šv. An
tano parap. Skolinimo ir Bu-
davojimo bendroves metinis 
susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirm. J. : žmones liko užganant i . Pa 

Stankevičius. Su-mas buvo tei 
sotas, nes buvo atsilankę su-
man didesnė pusė šėrinįąky, 
t. y. apie 800. 

F. Streleiunas perskaitė 
pereitų metų šėrininkų su-mo 
protokolą. Protokolas priim
tas. ' 'i .." *-4Ptf 

Sekė valdybos raportai. 
Pirmiausiai ranortą išdavė 

STANLEY BUKAUSKAS 
DaŽŲ ir Geležies Krautuve 

Mes darome kon 
traktus moliavo-
jimui, "greneral 
repairing". Fleste 
rninkas. Karpen-
teris. Ksu perdau 
gelį metu patyręs 
tuose darbuose. 

Esu mekanikas 
pirmos rūšies. No 
rėdami gražiai iš 
puošti savo kam
barius kreipkitės 

pas: 

S. BUKĄJUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

flir rear) 
Telef. Cicero 8Q©3 

bendrovės pirimninkas J. d a m i §arsinima^ j "J>r ketu-
Stankevieia žodžiu pažymėda- r l u s sykius į n ^ n s . 
mas, kad, bendrove visai jau- Direktoriai. 
nutė tik dviejų metų senumo, Į direktorius išrinkti tie pa-įP11^ 
o jau sugebėjo daryii apyyar- jtys, kųrįe buvo pereitai mė
tos arti $80,000.00. Jtais, išskynus dvejų, ku-; 

Detalį raportą išdavė ben- riuos su-mas darinko, būtent 
drovės raštininkas F. Strei- p. Gliozerį ir A. Zarembą. 

Apie 10:30 vai. vak. susi
rinkamas tapo uždarytas, su
kalbėjus kun. Vaičiūnui mal
da. 

pamokas "veda moksleivis p. 
į. Medinis. Vaikučių rodos, 
lankosi į pamokas apie ketu-
resdešimts. Malonu yra, kad 
^tėveliai apk'ainuoja savo pri
gimtos kalbos vertę ir bran-

| gina tautinius tėvynės princi-

LATVUOS BALSAS APIE 
JCAIJNjO P)NFC|UBP0JJ4. 

Panevėžiškis. 

i 
NUO WAUKEGANO Į 

SHEBOYGINA WIS. 
iunas. jo smulkiu raportu 

GRA80RJĄĮ: 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Gr»bo*Hw 

į^m * A^tk ;' •• 

ssi4 w. asrd r\. 
Clc^o, III. 

Patarnauja laldo-
tuTė-fie knoplgiauaia. 
aelkala meldžiu at~* 
siaaukti, o mano 
darbu baMU o±«a-
nėdlntl. * 

Tei. 0 « a i UTt 
m*mm 

girtinas dalykas, kad nėra 
nieko slepiama nuo š^rinįnkij 
o viskas į v i r a i daroma. 

j Buvo kitų bendrovės direk
torių raportai, kurie buvo ma
žesnės svarbos. 

Nutarta, kad dabar imamas 
komišinas nuo paskolintų pi
nigų pasiliktų tuo pats, t. y. 
vienas nuošimtis, nes bendro
vė susiorganizavo ne del tur
tų, bet saviems pagelbėti, ir 
juo bus prienamesnės sąlygos 
gauti paskolą, juo geriau ir še 
rininkams ir patiems skolin
tojams. 

Taipgi šv. Antano Skolini
mo ir Statymo bendrovė, vi
siems jos rėmėjams ir skolin
tojams, pataria kad jie savo 
namus 'apsidraustų nuo vėtros 
-tornado. Nes nežinia, kuomet 
toji nelaimė — vėtra gali ap
lankyti ir šitą kampelį. Nuo 
tornado apdrauda Chicagoje 
yra visai pigi, tad kiekvienas 
gali savo namelį apdrausti. 
Pageidavimas. 

Duota pastaba direktoriams 
kad jie metuię atskaitą patal
pintų i dienraštį "Draugą". 
Besvarstant dalykus, pasiro
dė, kad " D " remia šv. An 

;»»»?^;*»»f»?9»»*>*f »»»»»* 

Ketvirtadieny, liepos 10 d. 
iš ryto micė vienas seniausių 
gyventojų Ciceroje M. Daujo
tas. • » 

Tai buvo žmogus pergyve
nęs įvairius gyveninio nuoti-
kius. Prieš keletą metų pa-

Liepos 1 d., gavęs progos, 
nuvykau pas savo draugus į 
Sheboyginą, Wis. Graži tai 
buvo kelionė į minėtą vietą 
bet oras nepastovus. Tris kar
tus lyjo ir pusėtinai buvo vė
su. Atvykus į Slieboygino mie 
stą, savo laimei pirmiausiai 
pamačiau gerb. kun. C. Zai
kauską. Teko gerb. kunigo ir 
rezidenciją aplankyti. Čia pa-

Nuo. to laijto pats sirgo labai 
sunkia liga. 

A. a. velionis mokėjo len7 

-kiškai, bet prie lenkų nebuvo 
linkęs. Savo šeimyną išaugino 
lietuvių dvasioje. Jo dukrelės 
Lina ir Elena visuomet buvo 
žymios veikėjos mūsų parapi
joje. 

Velionio sunųs; Kazys, Do
mininkas, Juozas, Mykolas ir 
Izidorius, nors ir čia gimę, 
bet visuomet juos matai tarpe 
lietuvių: Jaunesnieji iš jų pri
klauso prie Vyčių Base boli-

laidojo savo mylimą žmoną, gikalbėjus apie Lietuvių gy
venimą, patėmijau, kad yra 
gražioj vietoj Lietuvių Baž-
nyčia, kurioje klebonauja 
gerb. kun. Zaikauskas. Jis iš
reiškė pasitenkinimą, kati 
žmonės skaitlingai lanko savo 
bažnyčia. 

Atvykus pas draugus' Rėk
laičius, čia jie tik ką įėję nau-
jon vieton, atidarydami siu
vimo dirbtuvę.Pasisekimas nė 
ra abejotinas, nes yra gabus 
veikėjai tos kolonijos, gerai 
žinomi žmonėms. Jie man pla
čiau parodė Sheboygino mies-

STANLEY P.! 
MAŽEIKA 

GRABORIL'S IRI 
Balsaniuotojas 
Turiu automo

bilius visokiem.' 
reikalams. KainajU 
prieinama. | 

3319 Auburni 
Ave. Chicagc j 

I 
K V I E T K I N E 
ANT BRIDGEPORTO 

jPuikiausios nusikintos kvie 
[tkos, vestuvėms bankietamsv 
jpagrabams vainikai ir ki-! 
[toms pramogoms. 
> Patarnavimas mandagiausias, 
'kainos žemiausioa , 

URBA FLOVVER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

Tegul Dievas gausiai at
moka a. a. M. Daujotui už jo 
kilnius darbus. 

* 

Atidarė ofisą. 
Į)r. J . Poška, kuris turi sa

vo ofisą Bridgeporte 3337 So. 
Morgan, šiom'.s dienomis ati
darė antrą ofisą Ciceroj 12^3 
49-tli Ave., Daktaras tenais 
bus kasdieną nuo 3 iki 6:*>0 
vai. vakare, o - antradienio ir 
penktadienio vakarais iki 9 
vai. vakare. Cieerietis. 

(Tąsa) 
imtis naujų naštų, aprūpinant 
Lietuvos nepasiturinčius pilie 
čius. Suprantama, tokias pat 
pirmenybės gavo Lietuva. 

Įvedant periodines įVažia-
v ™••,., •- i'v Lietuvos, vimo vizas uz 20 litų ir iš-

tranzitines V« Augiau nuoširdumo ir 
pasitikėjimo, ~ 

ma 10' litų už leidimą pereiti Reikia laukti kad naujasis mi 
sieną vienam mėnesiui ir GU nisterių kabinetas Lietuvoje 
litų už leidimą apsigyventi n u k r y p s nuo to kelio, kurį 
antroj valstybėj vieną pusiue- taip laimingai pradėjo pusi-
tj. Latvijoje kiekvienas pas- traukusio p. Galvanausko vai-
veikius tą Kinų aukštojo mu- i^ j a ' 
ro griovimą. Pastaraisiais mė-J -
nėšiais jis pradėjo-beveik her
metiniai skirti Latviją nuo 

duodant veltui 
vizas, sugrius ligšioliniai ap
sunkinimai Latvijos — Lietu
vos - Estijos piliečiųv tarpu-' 
savaime susisiekime* Reikia 
laukti, kadveikiai taip pat sė
kmingai bus sutvarkytas sie
nų parėjimo ir apsigyvenimo 
mokesnio klausimas. Kalba
ma, kad Lietuva mano pasiū
lyti sumažinti sienų perėjimo 
mokesnį iki 2 litų šešiems m ė - l m u i i r k&<i Lietuva .nebežiūri 

į mus, kaip į kažkokius Var
šuvos agentus, kurie vykdo 

Šitos paselcmės smulkiuose^ 
kasdieniniuose latvių ~ lietu 
vių santykiuose liudija, kad 
ligšiolinis sustingimas tarp a-
biejų kaimynių valstybių pra
deda pamažu atsileisti. Tat 
reiškia ,kad Kauno konferen-J Chicago, H. 
cija davė pagrindo kai ku-įjį»»«. -
riam tarpusaviam pasitikę j i-

FOTOlGRAFISTAI 
jTelephone Canal 2248 

A D A M 
r 

ZALATORIS 
P H O T O S T j U D I O 

2322 So. Leavitt Str. 

nėšiams, gi apsigyvemmo mo
kesnį iki 8 litų pusmečiui nuo 
kiekvieno asmens. Tat butų 
milžiniškas žingsnis priekin, 
turint galvoj, kad dabar įma

ni nku kuoros ir kitų draugi- , v. . , , 
* * v & tą pavazinedami savo maka-

ŽINIOS |$ PMHI8. 

$ 1,465,299.41 
Virs paduotos skaitlinės parodo užauga sudėtų depo

zitų Xorth-\Vestern Banku per paskutinius dvylika mė
nesių baigianties birželio 30 d. 1924. 

Šios skaitlines parodo stipruma kuris priguli nuo di
delio pasitikėjimo kuri Nortliwest apielinkės žnipnės tu
ri šiose bankose. 

Sis pasitikėjimas laimėtas dėlto, kad apsauga ir atsar
gumas visuomet užtikrino pinigus padėtus Nortli-AVes-
tern Bankose. 

+ 
padėtus 

Depozitai padėti ant arba prieš 15 d. 
Neš nuošimtį nuo Liepos 1 d. 

- •• • •••' *•• r-;—r̂ rrrr.r— • 
Mūsų bankos atdaros Panedėliais iki. 6 vaį vak. U-

tarninkais iki 8 vai. vak. ir 8ubatomis iki 9 vai. vak. 

Milvvaukee Ave. at I Milwaukee Ave 
Division Street f at Central Park. 

Sudėtas Turtas Suvirs 2334 Milijono Dolierim 

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

Taupymo Account'as ^ioj 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. 

CICERO#BANK 
48-th Ay.enn* and 2?,tji PUca 

x 

šv. Petro parapijos karai 
valas. 

Gerb. kleb. kun. J . Jonaičio 
rūpesčių su pagelba parapijo-
nų(nių) buvo atkviestas dide
lis Morris & Castle karniva-
las. C ana čia gudrus Lietuviai 
pasinaudojo iš žydų. 

Karnivalas davė neblogas 
pasekmės parapijos naudai, 
rodos, liko gryno pelno dau-
giaus ($700) septinių šimtų 
dolerių. 

Tome karaivale daugiausiai 
pasidarbavo šios ypatos: J . 
Buknis, Jurgelaitis, JC. A. Lu
kšys, J. Lotužis, Kaz. Žilins
kas, panelės: Berta Zinanic-
kiutė ir Mjgleniutė, taipgi W. 
Bekampis ir visi kiti(os), ku
rių tūlų priežasčių dėlei nega
lima visų vardu surašyti. Vi
siems ir visoms su savo para
ma prisidėjusiems ; prie virš 
minėto darbo, klejbotnas ir pa
rapijos komitetas tarrą širdin
ga ačiū. 
Kultūros vajaus reikalai. 

Nepasiliko paskutinėj vięto 
je gerb. p. K. A. LmkĮys par
davė virš minėto vajaus ti-
kietų už ,($4£) keturisdešiuits, 
dėvimus dolerįus. 
Vasariniai kursai. 

Birželio 22 u\ į v., Petro pa
rapijoje tapę ati<Jaryta Lietu
vių kąlhos kursa i /y ra rųoki-
nania Lietuviškos rašybos, 
skaitymo, gramatikos, Lietu
vos Istorijos, ir katekizmas, 
prjremjimui priaugančiųjų 
prie pirmos Komunijos. Šias 

biliuin. Gražus 
pat Michigano 
daugiausia 'apsigyvenę Vo-
kiečiai. __ !*iifi| 

Į pietus.arčiau tajpat yra 
gražus miestelis, vadinasi 
Port Washington. Labai kal
nuotas; pakalnėje prieina Mi-
chigan ežęra. Ant kalno ma
tytis bažnyčia. Čia Lietuviai 
ir yra apsigyvenę, turi savo 
bažnytėlę. 

Grįžtant per Mihvauke, su
stojau ir apalnkiau Mihvau-
kės Museuhi, jis yra tiek tur
tingas istoriškais paveikslais, 
kurių nemačiau Cliicagos Mu
šėjuos. Indijonų paveikslai 
piešia Revoliucijos karės įvy

kius, muzikos pradžių ir jos 
instrumentus. Nuvykau at
lankyti geitb. kun. Balinską. 

Turbūt kas tik lanko Mil-
wauke ir„ žino gerb. kun. Ba-
lųiskų visi jį aplanko. Tai yra 
malonus, linksmo budo kuni
gas. Besikalbant suskambino 
tris kartus skambutis. Atvy
ko kun. Kobilinski, baigęs 
mokslų Byme. Jis nori i&niok-
tį Lietuvių kalbos. Mokytojų 
pasirinko sau gerb, kun. Ba-

miestas prie ijnską. Vėliaus gerb. kun. Ba-
linskas parodė man bažnyčių 
ir ka mano daryti. Suiyg žmo
ni ų ska it liaus bažnyčia yra 
maža. Tad trumpoj ateityje 
pradės jų didinti ir vidų da-
žvti. 

w 

Kalbant apie ilasina ir Lie-, 
tuvių parapiją kurioje jtaipat 
gerb. kun. Balinskas klebo
nauja, jis išsireiškė, kad rei
ktų daugiau praplatinti 
' 'Draugų"s tarp žmonių. Aš 
pasižadėjau 'apl.ankyti Rasinų 
progų gavęs tuo tikslu. 

Svetingai pasivaidinęs, at
sisveikinau ir leidaus- link 
namų - Waukegan, 111. 

Bijūnėlis. 
m m • • • » • • » » » • • • » • » » » » » » » » » • » » » » » » . 

\k 

Iki liepos 15 d. 
| šią pirmutinę, seniausią ir geriausią Lietuvių 

Valstijinę Banką Amerikoje, kur Saugumas ir Pa
tarnavimas yra pamatas augimo šios stiprios Ban
kos, ir gausite 3 nuošimti į metus nuo liepos 1-mos 
už viena mėnesį ant sausio 1, 1925. 

Pradek taupyti su $1.00 ar daugiau, taupyk regu-
iariškai padedamas kas savaite ar kas mėnesį cialį 
savo uždarbio. 

Siunčiame pinigus į visas pasaulio dalis dole
riais arba dienos kursu, parduodame laivakortes 
ant visų linijų, inšiurinam namus ir rakandus nuo 
ugnies, darome paskolas ir parduodame Pirmus 
Morgičius, kurie atneša 6 nuošimtį į metus. 

Kapitalas ir Perviršis 

! ( 

specialiai Varšuvos uždavi 
nius. Tenka tikėti, kad toji 
sveikoji savystovybės tenden 
cija mūsų politikoje su Lietu
va ateity paaiškės. Tokiu at
veju pilnateisių pasiuntinių 
paskyrimas nepaliks vien tik
tai išoriniu formalumu bet 
reiškia, kad ir likusieji didės 
nieji ir mažesnieji nesutvar
kytieji klausimai su Lietuva 
bus rišami normaliais tarpu-
savumo ir pasitikėjimo ke
liais. To Latvija turi daugiau
sia pageidauti. Tikras drau
giškumas ir brolybė tautų ir 
valstybių tarpe nenukrinta u-
mai iš dangaus. Prie to gali
ma prieiti sunkiu nenuilsta
mu darbu. Bet geras noras ir 
pasitikęjinias reikia laikyti to 
m>s sąlygomis, be kurių tasai 
svarbus darbas negalima pa 
daryti. Kaip tik tų elementą 
Kauno konferencija padidino. 

Tei. Canal 2655 
C. J . PANSIRN 

FOTOGRAFAS 
1001 SQUUI Halstcd Str Kampas 

19-th ir Halstcd St. Chfeago, 1U 
Šaukiamas, važiuoja j visas 

miesto dalis. 
1 

e 

«1^ w* w W * ^ ww 94r 
Lietuviai važiuoja J^ietuvon sve-

čiuoana neilgesniam laikui kai 
metams, galės gryžti Amerikon 
neatsižvelgiant į kvotą. 

Į LIETUVĄ. 
trumpiausiu laiku, kas Seredą, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGARIA AQUITAinA 
MAURETANIA 

(per Cherbourgą. ar Southamp-
toną) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
JEI manote parsitraukti gimines 
ifi Lietuvos, vietas užsakykit da-
l>ar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
teiks jiems pagelba- ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai „turi atski
rus kambarius, neprilygstamas 
Svarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus f s . 
kis vietos agento • *» 
arba 

CUNARD LINE, 
140 N. Dearborn St. Cihcago, UI. 

^I^ii 

AB LITAIS. 
Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Dolieriais 

ar Lietuvos Litais. 
TELEGAFU 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų įstaiga jrra §0% pigiau. Klauskite 
informacijų laišku ar ypatiškai. 

AFFIDAVITUS ir kitus Iegališkus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOKAKTĖS ant visu linijų. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

BEGISTRUOTAS NOTARAS 

Paul P. Baltutis k Co. 
901 Wes t 33rd S t ree t 

Chicago, Illinois. 

Telefonas Yards 4669 
ififci 

H = 

vįj:j tJtjjO Banko Turtas Virš 

$3,000,000.80 

racf 

Metropolitan State Bank 
Po vąUfos ir CLEARING.HOUČE Priežiūra 

2201 W. 22nd ^ J J g Streejt 
BANDOS VALĄNPOS:'Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vaj. 

vakare. \ . 
* UTĄHNINKAIg IR SJJBATOMIS iki 8:30 vai. vakare 

• 
1 , 

II A U J ] E N Al 

KNYGYNAMS IR ŠIAIP INTELIGENTAMS. 
Ž I N O T I N A 

Jau išeina iš spaudos St. Tijūnaičio ruoštas vadovėlis 

A L K O H O L O G I J A 
duodąs, suprasti, kaip yra kenksminga vartoti svaįga-
lusy kokios blogybės kyla iš to ir kaip nuo jų pasUiuo-
suoti. Taip pat pasirodė ir Ą. Kasakafeio knygutė 

»IWm." VA*KŲ DVASIOS Ifi 
PBOTO ŽUDYTOJAS/' 

, Abidvi knygas galima gauti; 
Kaune. Liaudies Namuose (Blaivybes Centre). 

Užtai, kas nori sukurti sau ir kitiems laimę, privąjio 
I šias dįdžiai naudingas knygas įsigyti. Kaina: pirmo

sios — 1 lit., antrosios 20ct. Imant virš 10 ekz. nulei-' 
džiama 25%. 
Tik supratę iš ko Jfyla vįsn î nelaimės — jų išvengsite! 

PASTABA: Su prisiuntimu — dvigubai. 
— - k y i 



Šeštadienis l iepos 12, 1P-4 D E A tt a A B 8 
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Š V E N T O 
*ęm-mmjLmim SE II • i l w ^ » ' r « 

J U R G I O P A R A P I J O S IT 

Nedėlioję Liepos 13 d. 1924 m. 
BERGMAN'S DARŽE, RIVERSIDE, ILL. Pradžia : vai. 

P. S. Į Dcrgmans daržą gal ima davažiuot i 22 
patvekariais, važiuojant t vakarus persėsti į La 
G range ir važiuoti iki Bergmane stoties. 

• » » » » » » » ^ » » » » » . » » » » » » < » o » » » » » » » » » » » » » ^ » » « 

Šame piknike bus geriausia muzika, skaniausi valgiai, gardžiausi gėrimai ir įvairiausi ' žaislai-
Piknikas ketina būti vienas iš puikiausių, nes Oro Biuras pranašauja kad LIETAUS TAI TIKRAI 
NEBUS!! • 

Kviečia visus 
K u a 

KLEBONAS IR KOMITETAI. 
«4̂  į - _r 

i 
•I-O 

CHICAGOJE 
CHICAGOS ŽINIOS. 
X Liepos 17 d. Northern 

llotely įvyks kun. prof. Pr . 
Bučio, Lietuvon Universiteto 
lektor iaus pagerbimui vaka
ras. 

Garbingų svečių tarpe tiki
masi dalyvaus De Paul Uni
versiteto, Loyola Un-to ir No
tre Dame Univ-to Rektori'ai. 

\ ias , liepos b* d., supliekė Nor-
thsLdiečius rezultate 18 to 14. 

IŠ 18 TOS KOLONIJOS, i§ BIZNIERIŲ GY
VENIMO. K.. K. K. 

Kas nauja? O-gi taisoma ir .. , . , 
,. .. . " D r a u g a s " pradėjo vesti 

mahavojama parapijos moky- % . , . , . T , ., , , ~ . . . . , v biznių bei biznierių kroniką. kia. Kengiamasi prie bazny- „ 7. , ,. . . . . . 7 . . r • , v 8u dideEu pasigerėjimu j$ eios statymo. Jaunimas, ypae • • T . . r - . 
. , . , . . 3 A skaičiau. Lai visi mūsų biz-

sportminkai, smarkiai juda. O . . . . . . . m . 
y OhieasoM darbininkai v n i • •* i • i • *• menai jon pakliūva. l a i 
A, v-iuta^os tuu umiiiRdi yra -suaugusieji galvoja kaip tm-

susirupine, nes vietomis Jau kamiaus priėmus. svečius lie 
bedirbama tik keturios d i e - l p ^ 20 .d. piknike. nos savaitėje. Bedarbes kol 
kas nėra. 

X Vyčių Chieagos basebolo 
lygoj prikl'auso 8 tymai. Tat, 
kas šventadienį ir esti keturi 
suslrėmai. 

X Cbicagon parvyko p. Va- j x Vyčių 13 kuopos beisbolo 
lerija Brueienė. [tymas stovi pirmoj eilėj Chi-

X ^ D r a u g o " piknikas U.\<*&» Vyrių » 7 # * 
met bus nepaprastas. V Uos 
kolonijos sparčiai ruošiasi. 
Bus visi galimi įvairumai, do
vanos ir t. t. 

X Vyčių M kp. beisbolo ty-

Kodel galvojama? Mat,* ti
kimasi .daug " sv i e to" atsi
lankant. Dievo Apveizdos pa-

' rapijos draugijų piknike vlsa-
jjos taip esti. O ypač šiemet, 
kada pikniko rengėjai prasi
manė įvairiausių-įvairybių. 

Kaia tas piknikas? Kad ben
drai susirinkus gamtos prie
globstyje smagiai laika pra-

X Kunigas Urba ir kunigas leisti. Kviečiami parapijonys, 
Albavičius yra labai pamylėję biznieriai, profesijonalai ir 
beisbolo rungtynes, nes jiedu kiti mūsų kolonijos prieteliai. 
visuomet seka savo tymų run 
irtvnės. ) ' 

D A K T A R I 
Telefonas Boulevard 1939 

Dr,S.ABrenza 
4608 

Val.:% 9 

K>.. ASHLAITO A V E N C E , 
Chicago, 111. 

ryto iki 12 plet: 1 po 
plot iki 3 po plet . 6:30 Tak. iki 
9 :30 v ak. 

Vik. 

NORTH SIDE. 

f OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telel . Lafayctte 4149 

TeL BooJevard 9697 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tM S*. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nao f 
lkl t »al. rak. Nedėl lomla nao I 

Iki 1 Tai. po pietų. 

' 
Telefonas Seeley 74S9 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai Tlsoklaa Tyrų ir 

motorų lyt iškas ligas. 
1491 MadJson Street 

K a m p . Westera Are . — Chicago 
Ta iandos : 9—4 po pietų T—9 Tak. 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

I6IMA TONSIIAJS — 
i ) — B « ssas9j9ssaj 
•)—Bs priu« U be •k«s—II. 
»)—Bs. kraują, 
«)—B« JsLis p a v « J s u sYrikatai. 
D—Psel jcnta l nerslkls sirgti, s a 

li tuoj Telsytk tr s«l l sM 
I darą*. 

r e s r d e 'G*ll-»t©n«*» (akmenis tal iyj*) 
Ir akmeni* ilapumo pualej* h* o-
peractjos, ra tam tikromis moks-
ttikomia priemonėmis b*J raistais. 

Apkurtinti r ras sugrąžina girdėjimą, 
fcyda vlssklss Ilgas pasekmingai. Ir. Jsl 

yra reikalas daro operacijas. 
rrsfesUsaall patarnavimą telkia savo 

ofiso: ___ 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 vai. 

po plot Iki • vaL vakaro. 
Nedaliomis Ir sorodosols odsaa 

rytos. 

Tel. Boulevard 9160 
DR. A. J. KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

)fiso Tel. Boulevard 9693 
ltczid. Tel . Dr tae l 9191 

• 

Dr* Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
Te l Yards 0994 

Valandof r 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p i e t 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ER 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir Tisų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

VaL: 19—11 ryto: f — t po pl t t . 
7—8 Tak. Ned. 19—11 d. 

Kurį jau l'aikjj nemačiau lai-
k lašt y nieko apie moksleivius, 
rodos, kad jų čionai visai nė
ra, Bet ne. Štai šįmet Bronis 
Nausėda 'baigė -t metų moksle 
§V. Pilypo High Scliool su gra
žiausių diplmu. Kiek girdėjau, 
B. Nausėda žada ir toliaus tę
sti, mokslą, mediciną studijuo
ti. B. Nausėda gerai yra ži
nomas Northsidieeiam nuo 
jaunų dienių. Mažas būdamas 
sakė gražias eiles. Jisai pr'v-
klauso ,prie Liet. Vyeių ir 
baseball tymo. Linkiu jam ge
riausios kloties, kad užsibres-
to tikslo piasiektų ir sykiu, 
kad neužni'.rstų mūsų ir savo 
tautos. Draugas. 

fr 

Tel. Roulevartl 3686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

I R 
C H I R U R G A S 

3337 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 Is ryto. 

CICERO 01TSA& 
1243 South Itt-th Avenue 

Telef. Cicero 1976 
Vąland.: 3—5:30 v. v. kasdien, 

Utarninkals ir pėtnyčioms nuo 3 
Iki 9 Tai. vak. 

1 

Dr. CHARLES S E 6 A L | 
Perkėlė savo ofisą po namer la 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 1—4 
po pietų: nuo 7—».«• rakare 
Nedėi lomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Midvvay 2880 

» • • • • • • • 

Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

Setas dantų padaromas taip 
kaip tik jnsų pačių dantys. 
Duodu gas. Peržiūriu X-ray 

3100 So. Halsted Str. 

Tek Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoa: 10 iki 12 ryte; 1 lkl 
po pietų; 6 lkl 9 rakare 

l l l M -\\ — — — — — — ' — — — — • • — — — — — — -

Telefonas Pu l lman 3213 

Dr. A. J . Tanenavičius 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

10821 Mlchigan Ave. Cfcieatfo, UL 

20 metų Prityrimo 
Akinių pr i ta ikymo m e n o 

SIMPTOM.VI P A R E I Š K I A 
Akių Ligas 

Ar jums skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote ka ip ii plukančius 

taškus 
Ar atmint is po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant v o k ų ? 
Ar turit kataraktą.? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave . 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio aųgšto virš Plat te a p -
t iekos, ' kambariai: 14, 151 16 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 

Nedė i lomis uždaryta. 

DR. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVYS A K I Ų SPECIALISTAS 

f " '•% Palengvina visų 
akių tempimą 
kas yra priežas
t imi skaudėj imo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemieglo; netikras akis įdedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
t iems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėj imo Ir va ikus e inančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėi lomis mjo 10 iki 1 J. 

, 4545 W. 47 St. ir AsiUand Ar. 

brangi mūsų biznio istorijai 
medžiaga. J a surinkti nesun
ku. Kiekviena* mokęs plunks
na vadlžioti. teparašo rinitai 
apie sau žinoma, biznierių. Aš 
yavo dalelę prie darbo pride
du. 

Eeal Estate p. Antanas N. 
Masulis, 6644 Western Ave. -
keli metai pažįstu šį biznie
rių. Nekartą teko jį sueiti, su 
juo reikalų turėti. Jo išmintis, 
savo biznio patyrimas, meilus 
ir rūpestingas patarnavimas-
štai jo svarbiausios žymės. 

P. A. Masulis yra gimęs 
Nemakščių parap. Raseinių 
apskr. 24 metai kaip šioje 
saly gyvena'. Vienas seniausių 
w — — — — m m m i m — — — i — w — — • — — 

TRUMPOS ŽINIOS. 
Sutartys ratifikuotos. 

Mussolini ir Barrere, Fran-
cijos ambasadorius Romoje, 
pasikeitė ratifikuota komerci
jos sutartimi, sudaryta 13 la
pkričio 1922 m. • V 

Neturi nusistatymo. 
Italijos socialistinės piarti-

jos neturi sutartinio nusista
tymo , vidaus reikaluos. Unis-
tai, prie kurių priklauso Mat-
teotti, daugiau išminties rodo 
už maksimalistus. Nesiseka. 
Valdžios krizis. 

Kinijos ministerių kabine
tas pasidavė dirnisijon. 

w 
REIKALAUJU 

Arkitekto Braižytojo 
( draf tsman ) 

Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu: 

M. E. ZALDOKAS 
1263 N. Paulina Str. 

Ramp. Mllwaukee Ave. Chicago 
Tel. Off. Hnmboldt 4830 

Res . Hnmboldt 3393 

šv. Jurgio parap. Chicagoje 
šulų. Į reaj: estate biznį įėjo 
nuo 1919 m. ir į tris metus jį 
plački išvystė, davė jam pa
tyrusio biznierio pamatą. Ne
senai prie Western 67 g-vės 
riogsojo lentų sukaltas ofisas, 
gi šiandien matai didelius 
muro dviemU aukštais namus 
ir puikiausiai įrengtą real es
tate ofisą. Ofisas platus, švie
sus. 60 pėdų ilgio ir 25 plo
čio. Dirba jame 8 darbinin
kai. Darbo nestinga. Su šiuo 
bizniu susiriša apdraudimas, 
pirkimas ir pardavimas namų, 
farmų, naujų namų statymas 
ir t. t. 

Marąuette Parko apielinkės 
ateitis. - J i s yra seniausias 
šios apielinkės real estate. P. 
A. Masulis nuomone, šį apie 
linkė turi dabar apie 200 lie
tuvių šeimynų turinčių čia 
gražiausius namus, būtinai 
reikalinga parapija. Šis, taip 
vadinamas "Marąuette Ma-
110^'' auga ne dienomis, bet 
valandomis. 

Prieš metus už žemės lotą 
mokėta $1,200, gi dabar iš \Ą 
patį žemės sklypą mokama 
$5,000. Yra žinių, kad netru
kus už žemės pėdą reikės mo
kėti $500. 

Keista kad mūsų tautiečiai 
vėluojasi, o svetimtaučiai 
skubinasi apsipirkdami na
mams žemės. Tik vienas p. A. 
Masulis peinai metais parda 
vęs svetimtaučiams žemės už 
$100,000. Kodėl ne lietu
viams? 

Bizny nusimaną žmonės pra 
mato, kad prie AVestern ave. 
bus didesnė bizniui, ateitis ne
gu prie Halsted g-vės. Ir nuo
stabu. Apielinkėv graži ir pa
togi. Didelis* Marąuette par
kas, bosai jau šiandien bulva
rais siuva ir lengvai susisie
kia su didmiesčiu, g'atvekariai 
bus nutiesti ligi 112 g-ves. Čia 
susikūręs lietuvių švietimo ir 
auklėjimo židinys - Šv. Kaži 
miero Seserų Vienuolynas, 
pradžios mokykla, x\kademi-

ja, dabar statoma didelė Sese
rų koplyčia, netrukus išaugs 
vienintelė lietuvių Amerikoje Į J 
ligoninė ir našlaitnamis. Tai 
naujausia ir puikiausia vieta 
parapijai. Linkėtina, kad lie
tuviai čia gausiai apsigyven
tų. Aš pats linkui rimtam p. 
A. Masuliui geriausios kjoties 
jo biznyje. 

Kostiumeris. 

ADVOKATAI 

PRANEŠIMAS 
Tunu už garbė pranešti 

visuomenei ypač savo tau
tiečiams Lietuviams kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMAGY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago Tel. Blvd. 0696 

n X 
VIEŠA PADĖKA 

H. Szymkewicziaus 
Visiems dalyvavusiems laido

tuvėse tariame širdingiausi ariu 
f erb . klebonui kun. F. Kudir
kai, u i gražias pamaldas, grab. 
S. Lachavičiui už mandagų pa
tarnavimą. Vis iems kurie pri
s iuntė gelęs . kurie važiavo f 
kapines ir vis iems kurie kuomi 
nors prisidėjo prie pagražinimo 
laidotuvių. 

Nuliūdę: 

Szymkewicziu 
šeimyna 

JOHN I. BAGDZilfNAS 
ADVOKATAS 

hflMm ri«i«M Tetom 
Abstraktus. Padar* pirkim* Ir 

Dokumentus ir uraUsjUaus* 

1 South Dearborn Street 
BOOM 1588 T R I B Ū N E BLDG. 

Telefonas Raodolph 8261 
Vakarais: 215J West 22 St. 

Telefonas Canal 1607 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
19 W. Monroe Street 

R o o m 904 — Tel. Randolpu 2»OU 
Vai.. N u o 9 ryto iki 5 po pietą 
Vakarais 8208 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

V. 

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

Metropolitan State Banko N a m e 

1801 W. 82nd Sk Tei. Canal 0099 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko N a m e 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal M 9 9 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 VaL nuo 9-5 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted st. TeL Blvd. 9775 

•-—8 • . T apart Panedėl lo Ir 
Pėtnyčios 

t 

#m 

Didelis Išvažiavimas 
Rengi'amas" 

Labdariy Sąjungos 4-os kuopos 

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS (July), 13 d. 1924 
Beverly Hills, miškuose prie 87 ve Ashland Ave. 

Įžanga tik 50c. Bus ui tai ir skanių užkandžių. 
Pelnas eina našlaičių naudai. Taigi prašome gerašir

džius žmonės susirinkti i šį ižvaži'avima ir paremti naš
laičius. Tuomi pačiu atliksite gerą darbą ir puikiai pa
silinksminsite. Bus ffėrų kalbėtojų. 

Kviečia 
Labd. Sąjungos 4 Kp. 

SIUVĖJAI t 

THOMAS KRYWULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių Stylių 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška {staiga 
į vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosinam 

ir Taisom 

Pirmiau po num.1702 W. 
47th Str. 

Dabar po num. 
4711 So. Herrnitage Ave. 

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

Ofisas Dldmieetrj: 

29 South La Salle Street 
Kambarte 5fO 

Telefonas Central 9899 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4981 

arsr 

Iškilmingas Išvažiavimas 
, . -r- R^NCIAMAS : 

Lietuvių Amer. Politikos Kliubo ant Nbrth West Sides 
NEDĖLIOJĘ, LKPOS (July), 13 d. 1924 

Jefferson giriose Eąbruk N. 2. Pradžia 12 vai. 
' Pastaba: Visi kliubieciai susirinkite prie svetainės 
1644 W'abansia ave. 11 vai. ryte. 

Visus kviečiame atsilankyti, bus visokių žaislu. 
Valdyba. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbą ko^eriausia ųž vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
TeL Roosevelt 8982 

ĮTeL Central 9200 
A E 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vldurmiestyje Ofisas: 

[Room 911 Chicago Temple Bldg 

77 W. Washington St,j 
[ c iCERO Ofisas: PanedėUo vak.} 
1314 S. Cicero Av. TeL Cicero &0391 

[BRIDGEPORT Ofisas: Kita is vak.Į 
3236 S. Halsted SL TeL Boul. 6737J 

l~ "91 

P. V V A I T C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D . 514—616—127 N. Dear 
born SL TeL Randolph 6584—55*5 
Vakarais 19717 Indiana Ave. 
Roseland TeL Pu l lmaa 927? 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge". 

A.VV. Y U S K E N 
Laikrodininkas. 

Užlaikau] 
naujus 
'aikrod-
tius Ir 
taisau se 
nus.Tal-
pgi užlai 
kau viso 
klas gra
znas ( je-
welry) 
plunks
nas, brit

as ir 
plaukų 

lrpiino 
masinas. 

Prital-
koan a-
'clnlus 

« — • 

i 

1551 So 
Į Ashland M 

Ąveroie į 
2HK!?MBl 
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CHICA GOJĘ 
VISKAS NUO POLICIJOS 

SLEPIAMA. 

" C h e d m r " Cab. Co. "šei
mynoje" nepaliauja kova. 
Bendrovės nariai 9 pasiskirstę 
t dvi kita kitai priešingi sro
vi ir veda nuolatinę kovai — 
šaudosi ir žudosi. Nepasi
dalina bendrovės valdymu. Gi Į vieną piktadarių nutvėrė. Ki-
kuomet po įvykusios kovos i-
simaLšo policija, pastaroji ne
gali išgauti sau reikalingu ži
nių ir faktu. 

Ąnt kampo Alay ir Harri-

ATIMTA BRANGENYBĖS. 

t)u plėšiku šiaurinėj miesto 
rfnly atėnaė apie $25,000 ver
tės brangenybių nuo pirklio 
Alfred Elsner. Pastarųjį pa 
vojingai dar sumušė, kuomet 
mėgino priešintis. 

Policija laifcu pasisuko ir 

vai. vak. prie 13 kp. (Town 
of Lake) ,Davis Sąuare perk 
syet., prie 44-tos ir Wood 
Str. 

Visos kuopos m'alonėsite 
skaitlingai prisiųsti dalyvių 
į minėtą su-mą, 

Gterb. Vyčiai bukite taip 
malonus susirinkti ant Kriko, 
kad nereiktų laukti apie va-
landų ir pusę, kaip kad bu
tą praeitais susirinkimais. 

Valdyba. 

PARDAVIMUI Į PARDAVIMUI 
I N A M A I . 

REAL ESTATE 

18 TOS KOLONIJOS 

[ tas su grobiu pabėgo. 

UŽPUOLĖ VAISTINC. 
Penki plpSikai vakar rytų 

užpuolė vaistinę 1259 AV. 79 
son gat. garadžiaus tarpdury.st . Vaistininkų surišo, paė-
stovėjo "Checker" bendrovės mė nemažai degtinės ir 400 
vyriausias superintendentas dolerių ir nuvažiavo. 
J . AVright ir kalbėjosi su kitu 

Šv. Antano iš Padvos Dr-
stės pusmetinis susirinkimas 
jvyks liepos (July) 13 dienų 

iiiiiieiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiii 

Išpardavimas - Išpardavimas! 
Pranešu vis iems Chicagos Lietu

v iams kad didžiausias išardavjmas 
l ietuviškos išdirbyštės čeverykų vy
ru, moterų tr vaikų prasidės S l 'BA-
TOJE LIEPOS 12, 1924. 

Muąų čevęrykai 100% skuros, s t ip
rus gražus ir t inkami ant kojos. 

OVER GLOBĖ SHOE STORE 
11138 So. Michigan Ave. 

Raseland, 111. 
(illlllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllliu 

B I Z N I S 
PARSIDUODA ARBA 

i IŠSIMAINO. 
1924 m. 1 vai. po pietų D i e - I ^ ^ ^ $ skrybėlių ir ki-

4_ ._-, .. ) tokių apredalų krautuve, ran
dasi ant Halsted netoli 31-
mos gatvės mainysiu ant ki
tokio biznio arba namo. Tin-

žmogum. 
Staiga prisiartino prie j u 

dviejų nežinomas vyras, išsi
traukė revolveri ir šovė j 
AVright. Pastarasis puolėsi 
prje nepažįstamo. 
do dar pora šūvių 
sukniubo. 

v Kuomet paimtas 
ir rengtasi daryti 
— išimti kulipkas, atvyko po 
lieija gauti reikalingų infor-1 
maeijų. Klausimas, kas ji 
pašovė, AVright atsakė: 

" K a m ėia jums pasakoti, 
kas mane pašovė. Kam tas 
reikalinga ? Yra tai mano 

P R A N E Š I M A I . 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Remejų Centras laikys savo 
p • j r _'susirinkimą nedėlioję liepos 

\Vrkrht! ( J u I y ) 1 3 il 2 v a l > p o P i e t 

| Visas delegatės iš visų sky-
įrių prašome atsilankyti. Susi
rinkimas įvyks S T . Kazimie
ro Vienuolvne. 

Valdyba. 

vo Apveizdos parapijos sve 
tainėje So. Union Ave. ir 18 
gat. 

Valdyba. 

Labdarių Sąjungos 4 kuopa 
rengia puikų išvažiavimą Be-
verly Hills miškuose nedėlioj 

IEŠKANTIS PIRKT NAMO 
PAMATYK 726 W. 21 ST. 

3 augsčių muro narnas* -
trys pagyvenimai, - akmens 
frontas - maudynės, elektro 
šviesa, -- taipgi 2 augsčių me
džio namas ant to paties lo
to. Randos neša per 'abu na
mu $90 į mėnesį. Prekė tik 
$9,000. Su $3,000 gali nupirk
ti tą namą. 
M. J. KIRAS R. E. 

IMPROVEMENT CO 
3335 So. Halsted Street 

Tel. Y&rds 6894 

REAL ESTATE 

karnas dcl Beautv Parlor. Pla
tesnių žinių kreipkitės pas : 

C. P. SUBOBISKI 
3352 So. Halsted Street 

Tel. Blvd. 9641 

PARSIDUODA 
l i e p O S 1 3 d . Į ž a n g a b u s t i k 5 0 c Btočern* ir prosen io2050 W . 22 Str. 

už tikrą pasiu lymą gal ima nupirk 
Visas pelnas skiriama našlai
čiams. Visi* kviečiami atva
žiuoti šin piknikam 

Valdyba. 

tt ir su namu. ^ ^ ^ ^ ^ 
Bizni* gerai tedirbtas, randasi l ie

tuvių apgyventoj ap ie l in l* j . 
Parsiduoda dėlto, kad turtu 2 biz

niu. Atsišaukite pas 
l 

ligoninėn 
operaciją 

PRANEŠIMAS CHIC. VY
ČIAMS. 

TOWN OF LAKE. 

SAVININKĄ 

2210 W. 22 Str. 

šeimyninis Išvažiavimas. 
TIKRAS BARGENAS 

Bučerne ir grocernė parduosiu iš 
priežasties nemoku bučerio darbo. 

, , . C1 . , , . | ,IOSEPH A. ŽITKUS 
Labu. kaj. 1 kuopa parengė K**utmė a7&9 so. Ashland Anmm 

Gyvenimo vieta 
722 West 18-th Street 

2 flatas užpakaly. 

seijnyninį išvažiavimą rytoj, 
liepos 13 d. į Beverly Hills. 
Reikia važiuoti Ashlando ka~ 
rais iki 87-tos, iki karų bė
giai baigiasi, paskįu eiti kiek 
į vakaras (West) ir atrasi 

Liet. Vyčių Chicagos ap 
., . . v .skritvs laikvs pusmetini su . . 

privatinis reikalas ir as pats i . . , . ,, ^ 0 ., ' • 'paskirta vieta. 
r . _. ' smukimą liepos 12 d. 8:00,^ v * 
apsidirbsiu.' ! , .Į Dabarties laikas yr 

Policija tuomet kreipėsi I į 
prie kitų bendrovės valdybos narių gauti informacijų apie j 
TVrighta praeiti ir kitką. Bet 
ir nuo tų išgirdo tokį pat at
sakyme. 

Todėl nutarta areštuoti vi
l i valdybų ir varu išgauti ii* 
formacijų. 

A. A. 

. LENGVAI NUBAUSTAS. 
AVilliam Gamble, 1816 Lyon 

st., šovė i savo paėių, kuomet 
ta maudė 4 mėnesių kūdiki, i 

(Teismas -Gamble nubaudė J 
200 dolerių pabauda. 

Paaiškėjo, kacr Gamble bu
vo girtas. J)elto, jam ir len
gva bausmė uždėta, kuomet 
pasižadėjo daugiaus "moon-
sbine" nevartoti. 

KALTINAMI "B00T-
LEGERIAi. 

Joliete vienas metodistų 
maldnamis nežinomų piktada
rių susprogdintas pamesta 
bomba. 

Bombos sprogimas buvo 
taip smarkos, kad visa užpa
kalinė maldnamiq dalis išneš
ta oran. Trenksmas buvo 
girdimas aplinkui per pen
kias nmiles. 

To maldnamio prvėeris vra 
žinomas kovotojas su "boot-

10NAS M A L A M I 
Mirė liepos 10. 1924 m. 6:30 
vai. vtik. 44 metu amžiaus, 
Kilo i- Šiaulių .\|»kii«"lo s ian-
įkvnų Pa ra p. H J Į j į l I i Amerikoj 
22 melu , nevedės. 

Pal iko didel iame nul iūdime 
Lietuvoj motina brolį Aleksan
dra ir 3 >es<ris Anele. Klzbieta 
ir Veronika; Amerike brol | 
PraneiŠkg ii* J seseris liarbora. 
Ona ir Rože. 

Kūnas pašarvotas 337 YVcst 
109-1 h IPlaee. 

I^aidotirvės jvyks panedėly, 
lk>pos 14 d. Iš namų 8 vai. 
Ims at lydėtas J Visu Aveniu 
bažnyčia, kurioj jvyks gedul in
gos pa maldos už velionio siela. 

Po pamaldų bus nulydėtas j 
sv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kv ieč iame v taus g imi
nes, draugus Ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse, i.ai-
dotuvėms patarnauja grab. J. 
F . Fiudeikis. Yards 1741. 

Nuliūdę: Brolis ir Seserys. 

H 

ra toks, 
kad nesinori namuose sėdėti, 
o tai tas gražus, malonus, oras 
ir viliote vilioja kur norint į 
miškus -- į laukus pasidžiaugti 
Vasaros gražumu, oro kuopų-
mu; gelių žydėjimu, paukščių 
čiulbėjimu; paklausyti, kaip 
čio laikotarpio tinginys vėja-
lis šlama lapuotose medžių 
viršūnėse. Taip sakant, pasi
gėrėti gamtos grožę. Vietinė 
Labdarybės kuopa kaip tik ir 
pataikė surengti šeimyninį iš
važiavimą pačiame gražiau
siame laiko ir tokioje puikio
je vietoje į Beverly Hills. 

Važiuokime visi, kuriems 
tiktai aplinkybes leidžia. Pra
sidės pirma vai. po pietų. 

Tyla. 

lejreriais" ir . i nioonsbine-
riais y> Taigi, už maldnamio 

"bo-apgriovimą ir kaltinami 
otlegeriai." 

PAPUOLĖ KALĖJIMAN. 
Du "bootlegeriu" m>ilionie-

rin, A. Druggan ir F . Lake, 
praturtėjusiu iš svaigalų ga
minimo įr pardavinėjimo, fe-
deralio teismo nubausti vie
neriems metams kalėjimo 
kiekvienas už teismo išspren
dimo paniekinimą. 

Už "bootlegeriavimą; , , jie
du išsisuko, bet visgi papuolė 
už kitką, ir nėra pagelbos. 

Lietuvių Ainer. Politikos 
Kliubas ant \ o r t h West Side 
rengia iškilmingą išvažiavimą 
nedėlioj birželio 13 d. Jeffer-
.son giriose. Kgbruk No. į . P r a 
džia 12 vai. 

Valdyba. 

A l A. 
M Y K O L A S 
DAUJOTAS 

mirė Liep. 10 d. 1924 m. 6 30 
vai. ryte. Kilo iš Kauno red., 
Raseinių apskr., Viduklės pa-
rap. Amerikoj išgyveno 35 me
tus. 
- Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris Mikoliną ir Eleną 
5 sunūs Kazimierą, Dominin
ką. Juozapą, Mykolą ir Izi
dorių ir seser| Elzbietą Ven- | 
ckienę. 

Kūnas pašarvotas 1438 . So. 
61 •. €t.» Cicero, TU. 

Laidotuvės ivyks panedėlyje, 
Liep. 14, iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Šv. Antano bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa 
maldos u i velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė-

Nuliūdę 
dukterys, sunai ir sesuo. 

Laidotuvėse patarnauja gra-
borius Eudeikis Phone Yards 
1741 

BRIDGEPORTAS. 

ftr. Alponso dr-jos susirin
kimas įvyks subatoj 12 liepos 
(July) d. 1924 iš priežasties 
&v. Jurgio parapijos pikniko, 
kuris bus nedėlioj 13 liepos d. 
1924 susirinkimas 7:30 vakare 
paprastoj svetainėj. 

Valdyba. 

MOTERŲ SĄJUNGOS i 
KUOPOS NARĖMS. 

P A R S I D U O D A K R A U T U V E 
Saldainių, rigrarų. icc rream par

lor, soda fountain ir t. t. puikus kam 
as South Sidėj. augstos rŲŠieg jren-
srimai Ir stock'as, turiu parduoti tuo 
jaus nes noriu būtinai užbaigti savo 
reikalus, kainavo suyirA $3,500 par
duosiu už S 1,800, jeigu .reikės ir ant 
išmokesčfo. Parduosiu fixtures Ir 
stock jeigu norėtų kas persikrausty
ti kiton vieton. Veikite greit ir at 
sišaukite krautuvėn I 

2161 B. 75-tlt Street 
K a m p a s Pa \ ton Avenuc 

A N T R A N D O S 
A N T RANDOS 

Turiu 3 randas, Isnuomavimul už 
labai prieinama kaina, viena $18 an
tra $17 trečia $12. Visi kambariai 
šviesus Ir geram stOvy, netoli nuo 
fabrikų. Savininką ga l ima matyti su
batoj nuo 2 vai. Ir per visa dieną ne
dėlioj. Afsiftaukite 

A. GENDVTLA8 
. 4456 So. Honore Street 

1-mos lubos iš užpakalio 

TOWN OP LAKE. 

ANT PARDAVIMO 
Mūrinis namas, 3711 South 
H'alsted St. 1 storas, 2 po 5 ir 
2 po 4 kambarius flatai vis
kas sulyg velijusios mados, 
g-aradžius 2 automobiliam. 
Randos į metus $2,064.00 sa-
vminkui reikalinga cash $3,-
500 kitus lengvais išmokėji
mais. Koki pasiulym'a Jus tu
rite? 

Pašaukite A. T. MAZUR 
1643 W. Division Str. 
Tel. Haymarket 8564 
Arba Humboldt 3996 

TIKRAS BARGENAS 
Marquette Manor 2 flatg mūrinis 

namas 1 metas kaip statytas, plieno 
konstrukcija 5 ir 5 kamb. karštų 
vandenių š i ldoma — a.ržuoJų trim uo
tą, beismentas išplei.struotas, asbes-
tos ant visu paipu Ir boilerių — 2 
karam medinis garadžius. 

Vertės $17.000 Kaina tik $15,500. 

BEN. F . BOHAC 
2643 West 51-st Street 

Chicago, 111. 

Perkam, f 
parduo- ( 

d am n a m u s 
ant farmų, k 
ant namų. ( 
Visokius bi 
znius, bu-
černes, gro 

ii sernes, au- , 
tomobi l lus 
Lr lotus mai 

f n o m ant namų. Su reikalais krei- Z 

k-
3404 S. MORGAN ST. i 

Tel. Yards 1571 '_ 

C.P. SUROMSKIS & c£i 
R E A L E S T A T E 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

ANT PARDAVIMO 
Brighton Parke 

4 flatų medinis namas oonere-
te pamatas 2 po 5 kamb. 1 po 
4 ir 1 - 3, garadžius eash $2,-
500.00 kiti ant išmokėjimo. A-
gentai neatsi&aukite. 

3321 Auburn Avenue 
2 lubos iš užpakalio 

ANT PARDAVIMO 
Rrighton Parke 2941 Pershing: 

Road 2 pagyvenimų nama.s po 4-4 
kambarius, elektra, vanos ir nuės
tas. Atsišaukite pas> sa l in inką 

1 , K. KOKA 
2129' U'. 23 -n l Plat-e 

TeleC. PooM'velt 7977 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6, MEZLAISKIS 
Generalifi Kontraktorim, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 
* * * 4 » * « | 

Perkam, Į 
Parduodam j 

I lr mainom 
I namus, far 

mas taipgi 
lr visokius 
biznius. 

Darba at 
liekam gre 
itai, pigiai 
ir geraL | 

Kreipki-
Itės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

k 

*l Telefonas Canal 72.'$:$ 

PETRAS CIBULSKIS ' 
^raIiavo.1inlO Koniraktorlus 

j Dažu ir Poperos Krautuvėj 
! 2338 SO. LfcAVITT STR. 

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame ir popieruojame nufuus, 
dedame stiklus \ naujus namus. 
Mes tą visą. Tamstos darbą gal ime 
atlikti už gana prieinama kainą — 
pirmą nogu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas 
mus , 

Kreipkitės: 
l i R I D G E P O R T PAINTING 

IIARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted Str. 

Tel Yards 7282 

m m : 1111111111111 J 1111111111111 i 111 r 11111111111 K 

JTel. L.afayette 4223 

Draugyste &v. Petro ir Po-
vylo ant Town of L'akę turės 
savo pusmetini susirinkimą 
tiekos 13 d. 2 vai. po pietų 
Šv. Kryžiaus parapijos svet. 

Visi nariai pribukite, nes 
yra labai svarbių reikalų ap
tarti. 

' P. D. V. 

VASARINi TAISYKLfc. 

Praeitam Moterių Bajungos 
susirinkime laikytam liepos 
9 <1. nutarta nusitraukti visos 
kuopos paveikslą, kuris tilps 
"Moterų Pi rvos^ • jubilėji-
nam numeryje. Visos nares 
kviečiamos susirinkti pirma
dieny liepos 14 d, 1924 7 vai. 
Vakare Šv. Jurgio parap. sve
tainėn vietoj pn. Stankūno stu 
dijon. Prašome nesiveluoti, 
bet punktualiai susirinkti 7 

[valandą. Valdyba. |Chicago, UI. 

Norint būti sveikam reikja 
būtinai kad viduriai butų ge
roj tvarkoj. Gi ypači'ai vasa
ros laiku, nes viduriams ne
dirbant kaip reikia valgys už
silikęs viduriuose 72 ar 96 
valandas pavirsta į nuodus ir 
užnuodija visa systema, gi 
tuomet negalima žmogui jau
stis sveiku. Triner's Bitter 
Vynas veikia gerai ir greitai. 
J is tur i savije pačius geriau
sius vaistus. Vartok* Triner^ 
Bitter Vyną o tikrai nejausi 
vasaros šilumos. Neturėsi var 
go su galvos skaudėjimų ne
miegu ir kitomis ligomis. Tri* 
ners Bitter Wine yra geriau
sias tonikas vasaros laiku. 
Jeigu nori atsiginti nuo musių 
ir uodų tai aplaistyk' narna 
su Triners Fly-Gas. Tas išnai-
kys juos tuojaus. Jeigu tavo 
vaistininkas neturi rašyk tie
siai į Joseph Triner Company, 

(Apgr.) j 

_ F A R M 0 S 
AR TURI SĘPTYNIUS 

ŠIMTUS DOLERIŲ? 
t Nupirksi 80 akrų gražiau

sia farm*} su gyvuliais, na
mais ir *visais įtaisymais kas 
reikalinga ant fanuos. ' Kar
ina randasi, labai gražioje vie
toje prie daug vandenų ir Su-
mmer Resort. Savinirikas mai
nys ant inksto namo. Priima 
už pirmą imokėjimą biznį ar
ba lota. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted Str. 

Telef. Blvd. 9641 

~ F A R M 0 S PARMOS 
Parsiduoda garinusios lietuviu ko

lonijoj Hart, Mlch. nelaukite pakol 
visai bedarbe užeis pirkit dabar 
faroias dabar matysit žeme. AS nu
tariau patarnauti Lietuviams aš esu 
didelis ūkininkas seniai gyvenu ant 
ūkės žinau gerai apiel inkę atsišauku
siam duosiu patarimą kokias farmas 
pirkt ir kokioj vietoj kuri yra gera 
su kiek pinigų gal ima pradėt farme-
riauti, aš turiu ant pardavimo ke
lias ūkęs, visokio didumo kokia kam 
patiks gera žemė, sodai dailios t.rio-
bos labai geros ant nekuriu murinės 
stubos ant kitų priimsiu lota ar ma
ža stuba atsišaukusiam turiu vietos 
prabūti kad ir pora savaičių pako? 
patirsit apiel inkę ir Farmas Rašykit 
greit ar atvažiuokite tai bus kartu 
vakacijos ir nusipirksite farma. 

J . JUŠKA 
B 1 Hąrt, Mich. 

P L U M B I N G 
i • 

[Kaipo Uotu vys, l ietuviams vi.«ado»; 
patarnauju kuogerlausial 

M. Yl 'čKA, 
S228 West S8th Street 

ĮVAIRĮIS 

' ABNER H. COHEN ' 
HARDWARE 

i 

Maliava, Aliejus, Elektras, Plum-
bing ir N a m a m s reikalingi daly
kai. 

Radio įrenginiai 

B U K G U D R U S 
I Pasiteiriauk, kol dar yra lai 

ko išsirinkti gera. vietą 
Marquette Manor. 

1 PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chicagoj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti šv. Kazimiero Vienuol 
ir Marquette park, kuris 
bus vienas iš gTažiausių 

(parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
J'kokį tik namą J u s norite 

Marquette m Manor. Mušu 
• kainos visiems prieinamos. 

WEBER & WILLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republie 1932 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA8I0NAS CO. 

m> H. M St. Chicago 
Tel. rioulevard Hll ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

. 'asekmingai siunčiam pinigus ir 
<* Parduodam Laivakortes. \ ̂  

-- j S ^ ^ ^ S * . 

l'rirrnyla mal iava r.al. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City | 
Tel. Canal M S t ! 

8> » « » * » - - » » « » - « » » - » • • • • • » » į | | 

P I A N A S 

• - i ^ . 

P l i A Y E R IPIANAS 
Turi butl parduotas tuojaus, ig prie
žasties bedarbės $700 player pianas 
kartu su 100 muzikos šmot'eliŲ suo
lelis ir kabinetas, Kaina $100. Apart 
to yra $18.00 storage chargres. 
3S23 Lhiooln Ave. l-n»o« Tiiibos 
1 blokas į vakarus ntio Belmont A*. 

Klauskite Mr. T^ewandon.ski 
player pianą. 

NICKBARTH 
Teaming 

T.'žlaikonic maliava, aliejų ir lan
gams stikhis, cementą, ir pleiste-
rj. p a r d u o d a m e anglis , karais, to
nais ar bn.sketais. Rsanie agentu-
ro Valspar varnishes ir Enamel . 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal p928 

Telefoni | užsakymai pri imami ir 
pristatomi. 

I AUTOMOBILIAI 
} Didelis bargenas visokių rušiij J 
j garantuotu ' karų. I&mokesčiais 
f a r mainais. | 

Mes perkame k a n i s už Casli 

Pinigai skol inami ant kari^ 
suomet jus jais jau važines i te 

SHERMAN AUTO SALESį 
4614 So. Ashland Ave. 

Blvd. 8778. 
» » » » - » - ' - * - - - » • * * • ' - • • • • • • • f t ž 

• Skaitykite "Drauge" 
Real Estaty Bargenus. 

PERKAM, PARDUODAM IR MAINOM^ NUOSA
VYBES, VISOKIOS RVŠIES IR VISUR. 

U N I V E R S A L S T A T E BANK 
REAL ESTATE DEPARTMENT 

3252 So. Halsted Street 
Telef. Blvd. .0700 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skol iname ant pirmų] 
[morgičiu. 

Mes taip pat » 
P e r k a m e ir Parduodame i>ir-j 

nus morgičius po $500.00 ir aug-
"iuian. 

Norint platesnių informacijųj 
[kreipkit«''S pas: 

JUSTIN MACK1EW1CH 

MORTGAGE BROKER 
,REAL ESTATE LOANS &j 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

-&. "J5?^^W^<; 
| ^ 3 S ^ - r * Ę ^ ^ ^ g > e . r 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGĖNŲ 
Visokių rūšių pamatyk 

L. J. JACOBSON 
3002 W. 59th Str. 

Kampas Sacramento 

i Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brig-hton Parke lengvais i š m o k ė - , 
jimais. ) 

Special Bargenai 
Augštos ruSies namai, 2 flatų 

ką. tik pastatyti 5->6 ir 6-6 kamb. 
Marąuette Manor. Specialės k a i - . 
nos ir specialės išlygos ant šių 
namų. 

I Bargenai 
Pasirinkimui biziiSavi kampai ir 

viduriniai tušti lotai augštos kle-
sos LlcUivių Apiellnkej (;«>riausio8 
Bizniui Vietos. 

'Kriaučiams. barberiams, kviet-
kininkams, auto salesrooms, garą-
džiams, bučernems, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvėms ir 
daugybė kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
J kreipkitės pas: N 

L. J. JACOBSON 
3002 West 59th Str. 

Kampas Sakramento 

Skaiiykite <<D^allge,, 

Real Estatų Bargenus. 
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