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IŠ AMŽINOJO MIESTO. 
EKUMENINES TARYBOS 

KLAUSIMAI 

Vatikano diplomatų pakei
timai. 

ROMA, ^eg. 23. —Kaip pa
žymėjo savo enciklikoje pra
eitą gtuodį, Šventasis Tėvas 
Pins XI šiandie daug domės 
atkreipia į ekumeninės Va
tikano Tarybos atnaujinimą 
1925 metais. Papą persona
liai peržiūri to dalyko aktus 
ir rūpinasi ta taryba, kurios 
veikimas 1870 melais buvo 
pertrauktas. 

Vatikano autoritetams svar 
biausioji problema rasti ata
tinkamas vietas ir kambarius 
suvažiavusiai iš viso pasaulio 
hierarchijai, kuri bus sukvie
sta. 

Poincare Pasilieka 
» - « -

Vietoje 
Prezidentas Nepripažino 

Atsistatydinime 
TAS INCIDENTAS GAL BAIGSIS BE NIEKO 
PARYŽIUS, g. 26. — Už

vakar vakare čia kilo nema
žas triukšmas, kuomet staiga 
žaibo greitumu pasklydo ži-

Pas prezidentą. 
Ministeriai su premieru 

priešaky tuojaus automobi
liais nuvyko į prez. rūmus. 

LIETUVOS SEIMO SĄS-
TATASi 

WASHINGTON,* gQg. 23 
(LIB). —Naujai išrinkto Lie
tuvos Seimo galutinas sąsta
tas vra toks: Ūkininku Są-
jungos 14, Krikščionių Demo
kratų 14, Parbo Federacijos 
12, Valstiečių Liaudininkų lf), 
Socialdemokratų 8, Žydų 5, 
Lenk!| 5, Vokiečių 2, Rusų 2. 

DARBININKAI STOVI UŽ 
SAVO REIKALAVIMUS. 

Bendrovė atsisako didinti 
9 

užmokesnį. 

GRAIKU ULTIMATUMAS TURKAMS TAIKOS 
KONFERENCIJOJE 

Gatvekarių konduktoriai ir 
mot armėnai stovi stipriai už 
tnvo reikalavimus. &ori 
gauti daugiaus 10;?. darbo va
landoje ir viskas. 

"Unijos prezidentas Wm. 
Qrtnlan klausiamas tuo rei
kalu atsakė: 

•"Perniai jie rado priemo
nių sumažinti mums u/mokes
nį. Šiandie tad jie gali rasti 

AVASHINGtfON, gog. 23'pn<mionių padidinti. J ie ga-
(LIB). — Gegužio 25 diena, b padidinti užmokesnį, jei tik 
pradįės nuolatos plaukioti to norėtų. Jų įplaukos dide-
tarp Klaipėdos ir Londono "lės. Tegul tik jie parodo 

« . 

LIETUVA-ANGLIJA. 

nia, kad premjeras Poincare T) . , * 
' i Prezidentas premierą tuojaus L i e t i m > s Garlaivių Bendroms Viešai savo pajamų knygas. 

atsistatydina. i a. ^ Tv,,_ _. • „_;_i__ * i rn , , . , ,. , 
laivai. Tos pačios bendrovės kuomet publika patirs, kas 

ir Vyskupų. O gal dar ir»n*\i0» kn<1 M t o k i l i fa*1"". n e" 
daugiaus. Be to, kiekvienam j galima ardyti valdžios. ? 
episkopato nariui leista turėti * Kalbėjo parlamente. 
su sivim vieną teologą ir vie-

, . , . . . Po pietų premieras Pomca-
na sekretorių. Jiems visiems * - J 

\ , . .. , . re kallvėio parlamente Kunro 
reikia tinkamų vietų. . . . , , . . 

teritorijos klausimu. Ofcu-
Bcatifikavimo apeiges. | m l o t e i reikalavo skirti dau-

Kardin. erry del Vai cele-; ftia'i išlaidų. 
bravo Mišias,, kurios sudarė | Parlamente jam vyko, išė-
dali kardinolo Bellarmine boa M*™ socialistų priešinimąsi. 

Kuri 

1 priėmė. Išklausė jo nusisku-
Jis tikrai norėjo atsistatv- i ,. , , . . , . . *.. 

d * i ndimų, bet atsisaką pripazin-
dinti. To reikalu nuvyko! , . , , •,. . 

ti atsistatydinimą. 
pas prezidentą Millerand. Te-. r> • *' * « 
v. J | Premieras *rxyto pas lau-Snvn/iavii 10 ilvvans iki čiaus prezidentas nepriėmė jo , . v . . . . mwa/ia\niH aaiyvaus IKI , i J | kiančius jo ministenus, su 

•>(M¥> tarrlhinlii \rkivA*sknnii' atsistatvdininio rašto. Pažv- .•. .. , . . 
nh - v r jais pasitarė ir nuspręsta pa

silikti vietoje. 
Gal praeis, bo nieko. 

Matyt, tas incidentas pra
eis be nieko ir premieras su 
savo valdžia pasiliks ir to-
liaus. 

Tai ypač dėlto, kad prezi-
dent. Millerand pasirengė ke
liauti i Alsace provincija, kur 

i užtruksiąs keletą dienų. Tad 
premierui atsistatydinimas 
nebus galimas. 

Kuomet pranešta senato
riams tas premiero išsišoki
mas, tie tik stellejosi. Pažy
mėjo, kad komunistų prasi
žengimai neturi nieko bendra 
su šalies išdavybe. Taigi, se
natas nereikalauja jų teisti. 
Senatas neina prieš premierą. 

Bet gali eiti šalin. 
Daugelis politikų tečiaus 

senatas debatavo premiero ^ . ^ k a d p r e i m e r a s g a l ė s 

reikalavimą, idant senatas ap- ^ . p r į v e r s t a g a t s i s t a t y d į n t i . 

Cachin ir kiti komunistai 
magistrato teisiami gali but 
paliuosuoti. Tuomet premie
ras nenoromis turjės apleisti 
vietą. Gavus tokį smūgį juk 
nebūtų galima premierauti, 
ypač jei komunistai įrodytų, 
kad jų kalbos parlamente a-
pie premierą buvo teisingos. 

I XZ. veikias. Darbininkai g* garlaiviai taipat plaukioja*1* 
tarp Klaipėdos, Rygos ir Re- 'nori didesnio užmokesnio ir 

jie fui gaus. Apie tai negali 
but dviejų nuomonių." 

velio. 

GARY KALBĖDAMAS 
SUSIRGO. 

NEW YORK, „geg. 26. 
KANKINAMA GIEDA. 

fJof-ialirftai jam prikaišiojo, 
kad Franci ja Ruliro okupuo-
tv- nieko nelaimės. Bet sau] 
nuostolius, tai turfs didelius. 
Nes iš tos okupuotos teritori-1 

įteiktas Capua Arkivyskupo. \ jos neturima nei mažiausioj 
pelno. I 

Nežiūrint to, didžiuma at-1 
Į stovų stovėjo premiero pusė-' 

tii'ikavimo apeigų. 
Pamaldose buvo visi 

jos kardinolai. 
Po pietų įvyko Papos veda

mos apeigos. Palaiminimas 

Raudonos skrybėlės. 

Romon atvyko kardinolas 
Locatelli, Papos Nuncijus Po- j j 0 

rtugalijai, ir kardinolas Reig 
y Casanova, Toledos Arkivy-
skupas. 

Penktadienį viešajame ko-
nsistoriuje jiedu apturės rau
donas kardinoliškas Skrybe-
lf**. 

Diplomatų atmainos. 

Sena* o žygis. 

Tą patį popietį franeuzų 

Vakar gatvekarių bendro
ves viršininkai, turėjo konfe
renciją. Nutarta, kad jie ne
gali didinti užmokesnio. At-

'"American Iron and Steel rodo, kad birželio 1 d. ar tik 
Inst i tute" metiniame'mitinge' netunėsime streiko. Be >gat-
Klbert H. Gary, *'United Sta- vekarių darbininkų, matyt , 'nė byla 45 baltgudžių, kurie 

LAUSANNE, geg. 26. — 
Graikų delegatas Venizelos 
taikos konferencijoje su tur
kais vakar painformavo san
tarvės valstybių delegatus, 
kad jei tik turkai stovės už 
kontribuciją, graikų delegatai 
tuojaus apleis.konferenciją ir 
Graikija atnaujins karą Tur-
kijai. 

Nes graikų annija Turkijon 
buvo siunčiama reikalaujant 
santarfvės valstybėms. Grai
kai buvo vartojami kaipo į-
rankis prieš turkus. 

Nors santarvjės delegatai 
savo simpatija yra su Grai
kija, bet pripažįsta, kad tur
kai visgi reikalingi atlygini-

J mo. 
Tai graikų ultimatumas I Atlyginimo arba kontribu-

konferencijai. Nes santarvės jos klausimą santarvjės dele-
(lelegatai kontribucijos klau ; gatai norėjo atidėti konferen-
sime stovi turkų pusėje. cijos pabaigai. Tečiaus jVe-

Šiandie tad seks krizis. Nes nizelos išreikalavo, idant šia-
šiandie tas kontribucijos klau- ndie tas klausimas butų sprę
simas bus galutinai išspręs- j ndžiamas. V 
tas. Kontribucijos klausimu sa-

Graikija jaučiasi, kad netu- ntarvės delegatai nyr ins sū
ri jokios atsakomybės už A- sinešti su Graikijos revoliuci-
natolijos plotų sunaikinimą, ne valdžia. 

Žinios iš Lietuvos 
Gegužės men., 1923 m., Bie-

lastoke prasic^jo garsi politi-

tes Steel Corp. , ; pirmininkas, pakels streiką ir viršutinių 
kalbant apsilpo* ir nuvestas geležinkelių darbininkai. Nes 
nuo platformos. i ir ta bendrove visomis ketu-

Nesenai jis gryžo iš Euro- riomis purtosi padidinti už-
pos. Kall>ėdrt»»as pareišlaė, 
kad šiandie kilusius visame 

• # # • -mokesnį. 

Valstybės komercijos komi-
pasaulyje negerumus galima j g į j a tuotarpu perkrato gatve-
pajrydyti tik kriokSeioniskaį karių bendrovės pajamų pri-
religija. 

MATĖSI SU PCINCARE. 

PARYŽIUS, geg. 26. —• S. 
Valstybių senatorius Hiram 
Johnson čia matėsi su Fran
ci jos premieru Poincare. Te
čiaus Senatorius apie tai nei 
zodzio. 

siimtų teisti keliolika parla
mento atstovi} komunistų, ku
riu priešaky vra Marcei Ca-

i * 

cbin. Premieras norėjo, kad 
Paskelbtos tos Vatikano di- Į ̂ į0 komunistai butų teisiami 

plomatų atmainos: 
Arkiv. Sebastiano Nicotra, 

Papos Nuncijus Briuksely, 
paskirtas Nuncijum Portuga
lijai. 

Arkiv. Clemente Micara, 
Nuncijus Prahoj, paskirtas 
Nuncijum Briuksely.* 

Ark. Francesco Marmaggi, 
Nuncijus Bukarešte, paskir
tas Nuncijum Briuksely. 

Ark. Francesco Marmaggi, 
Nuncijus Bukarešte, paskir
tas Prabon. 

Ark. Angelo Dolci, buvęs 
Apaštalinis Delegatas Kons
tantinopoly, paskirtas Nunci
jum Bukareštan. 

HV. Konsistorijos Kongre
gacijos asesorium paskirtas 
Vyskupas Rafaelio Carlo 
Rossi. 

Palaimintos Sesers Teresės 
pagerbimo ilkilmės Lisiemve, 
Francijoj, įvyks gegužės 28, 
29 ir 30 d. Į tas iškilmes kar
dinolu legatu paskirtas kardi
nolas Vico. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

už šalies išdav>be. 
Kaip Cachin, taip kiti ko

munistai priešinosi Ruhro o-
kupuotei. Paskiaus parlame
nte jie premierą personalia? į-
/.(idė. Dar ?ak)ė, kad jis ei
nąs ranka rankon su reakcio
nieriais. Pridūrė, kad jis dir
bąs rojalisto Dandet nurodv-
mais. 

Tad premieras Cachiną ir 
kitus norėjo patraukti senato 
teisman. 

Senatas pasipriešino. 

Užsienių reikalų ofiso rū
muose premieras Poincare 
valgė vakarienę, kuomet jam 
pranešta, kad senatas didžiu
ma balsų atsisakė teisti atsto-

BERLYNE BUVO TRIUK 
ŠMA.S. 

JAPONŲ SPAUDA ,?RIEŠ 
AMERIKA. 

TOKYO, >geg. 26. — J a p c 

statvtus dokumentus. Komi-
sija randa, kad bendrovė ne
reikalinga gauti didesnių ra
tų už važinėjimą, jei ji padi
dintų darbininkams užmokes
nį. . Nes bendrovei visvien 
liktų nemažai pelno. 

Miesto majoras Dever turė
jo keletą konferencijų su ga
tvekarių bendroves preziden-
1 ii Blair. Jų pasikalbėjimai 
niekam nežinomi. 

Iš Springfieldo . pranešta, 
nų laikraščiai reikalauja, kad gubernatorius Small pa-

idant Suv. Valstybės nors sirašė karo veteranams bo-
kartą japonų rasę pripažintų nusų bilių. Už mėnesio bo-
sau lygia rase ir į japonus nusai bus išmokami, 
neatsineštų su ypatingu pasi-| 
didžiavimu. i rtATINKIT "DRAUGĄ." 

kaltinami yra esamos Lenki
jos tvarkos griovime ir Vaka
rinės Gudijos atplėšime nuo 
Lenkijos, kad sukūrus nepri
klausomą Baltgudijos Tauti
nę Respubliką. Tarp kaltina
mųjų yra ir du Varšavos Sei
mu nariai — Baran'as ir Ja-
kovnin'as. 

Nors tardwnas buvo su mu-
Šimais ir kitokiomis priemo
nėmis, vienok dauguma kalti
namųjų laikėsi vyriškai ir ne-
išgiedojo paslapčių. Ypač 
"didvyriškai" laikėsi per tar 

ONUŠKIS. — Mūsų vals
čiaus gyventojai laimi tamsus 
ir sulenkėję. Knygų ir laik
raščių mažai kas teskaito, jo
kios švietimo draugijos nėra, 
bet užtai perpilna yra smuk
lių. Valsčiaus taryba leido 
atidaryti tris traktierius, ku
rie šventadieniais ir turgaus 
dienomis visi pilni, kaip kim
šte prikimšti, o paskui, ftpyva
kari ai s visose miestelio gatvė
se pilna girtų, rėkauja, keikia, 
o neretai ištinka ir muštynių. 
Gyvenau Lietuvoje įvairiose 
vietose, l>et to niekur nebuvau 
matęs. Kaip matyti, tai vie
tinė milicija visai neatkreipia 
domės. Neretai pasitaiko 
matyti, kad ir patys milicinin
kai pasigriebę pilietį už tri-dymą Maslauskaitė, kuri ty

čiodamasi iš savo kankintojų: nyčio skverno traukia karče-. 
giedojo betardoma, nepaisy
dama kančių, Gudijos hynmą. 
Jos pasielgimas labai padrą
sindavo flėdinčius kalėjime ki
tus kalinius. 

I 

nion, kad užfundytų buteliu
ką. Gaila, kad mūsų aukšte
snioji vyriausybė nesirūpina 
paskirti atatinkamesnių val
dininkų į tokį tamsų ir sulen
kėjusį kampelį. v 

BERLYNAS, ęetg. 26. — 
Čionai gavus žinių apie Fran-
cijos premiero Poincare atsi
statydinimą, kilo neapsako
mas entuziazmas. 

Spekulantai, kurie turėjo 
prisipirkę daug dolerių mar
kės dainai puolant, tuojaus 
ėmė parduoti dolerius, tikė
damies daug pelnysią kįlant 
markėms. 

Bet veikiai prakišo viską, vą Cachiną ir kitus komums- . 
, c. „ A i i kuomet gauta kitų žinių, kad 
tus. Senatas pažymėjo, kad ft . . . . 

DIDELIS STREIKAS RUH
RO TERITORIJOJ. 

KOMUNISTAI APVALDĖ 
GELSENKIRCHEN. 

Berlyne gaunama visokių 
žinių. 

(V/'liin gali but traukiamas 
atsakomybėn į paprastus tei
smus, jei su tuo sutiks parla
mentas. 

Premieras metė valgęs ir 
kuoveikiaus sukvietė ministe-
rius. Keletą minutų pasita-
rius nutarta kabinetui atsis
tatydinti. 

-ESSEN, ge^ 26. — Dort-
munde ir kitur vokiečių ko
munistų sukeltas darbininkų 
streikas plinta kaip gaisras 
po visą Ruhro teritoriją. 

Dortmunde vokiškoji polici
ja kovėsi su komunistais 
riaušininkais. Paskui kruvini 
susikirtimai įvyko Gelsenkir-
chene. Šiame mieste komu-

KONSTANTINOPOL, geg. nistai gavo viršų. Jie apval-
• i « 

26. — Angoros valdžios parė- dė miestą ir laikosi savo po-
dymu visi Turkijos uostai už- zi ei jose. 

Poincare pasilieka vietoje. 

TURKIJOS UOSTAI UŽDĄ 
RYTI. 

darbuojasi išjudinti visą Ru
hro teritoriją. Sakoma, no
ri įkurti sovietinę respubliką. 

Francuzų autoritetai, kurie, 
okupuoja teritoriją, į tai šal
tai žiūrisi. Leidžia vokie
čiams žudytis. 

- BERLYNAS, geg. 26. — 
Berlyne gauta- žinių, kad Ru
hro teritorijoj streikas alinta 
ir komunistai visur ima vi r-
šų. 

Vokietijos vyriausybe fran
cuzų autoritetamis pasiunta 
reikalavimą, kad iš kitų vie
tų vokiečių policijai butų le : 

sta keliauti į apimtas streiko 

HEIMATBUNDNIKŲ STREi 
KAS LIEITUVAI 
PAGELBfiJĘS. 

Anot Koen. H: Zeit. No. ^4, 
M. Jankus sugrįžęs iš Pary
žiaus pareiškęs, kad kai iškilo 
Klaipėdoj vokiečių streikas, 
tai franeuzai tuojaus lėmĮė pa
lankiau žiunėtį į lietuvius, nes 
pamatė, jog lenkų visur pu
čiama lietuvių ir vokiečių vie
nybė nėra tokia baisi, kaip jie 
buvo manę. . " 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę; maža atmaina tem
peratūroje. Vakar aukščiau
sioji temperatūra buvo 57 lai
psniai. ' 

PINIGU KURSAS. 

KURTUVĖNŲ PADANGĖ. 

Kurtuvėnų miestelis (Šiau
lių ap.), gerjaus pasakius 
dvaras, nuo karo yra dideliai 
nukentėjęs. Beveik visi trio-
l)ėsiai ' nudeginti taip, kad 
žmonėms njpra kur pasidėti. 
Prieš karą žmonių pastatytas 

vietas ir kovoti su kįlančiais liaudies namas išliko sveikas, 
komunistais. Nes paskui ga-'j j>a ti Kurtuvėnų apylinkė 
Ii pasirodyti pervjėlu. ' Į neišpasakytai graži; kalnai 

Čionai kol-kas nesupranta- miškais apaugę, upės — šal 
nia, kokius tikslus turi fran-' tiniai trykšta, ežerai ir daug 

daryti. Artinasi karo vėsu- Iš tų vietų komunistų ke- j euzai, jei jie nemalšina kelia- visokių gamtos grožybių, tir
ia, liami streikai plinta visur. Jie mų komunistų riaušių. siog poetų victa. I 

Lietuvos 10 litų $L0t/ 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. 6.68 
Italijos 100 linį' 4.94 
Vokietijos 100 mark.* .0019 
Lenkijos 100 mark. .0020 

ORAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyra* 
Šventadienius) nuo 9 va i 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norkit kad pinigai butų LieturoJ 
lSmokėtt DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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DRAUGAS 
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Šeštadienis Gegužio 26, 1923 

LUSTU V1Ų KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
taailftrt išskyros aadėldienioa-

MdtAtns ^. .k»«4»« $•»• • 
Pmei Metų $3.00 

OI prenumeratą mokai iškaino. Lai
kai tkaito8i nuo niraiymo dienos, 
M n o Naoju. Metu. Norint psrmsi-
njti adreaą riaada reikia prisiųs
ti ix senas adresas- Pinigai gerian
tis tinsti isperksnt trasoje ax ex-
prsss 'Monsy Ordsr" arte įde
dant pinigus \ registruota laiaka. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
8334 South Oakley Avenua 

Chicago, Illinois 
TtL RooseveK T791 

uni. . , - n i'. > , i'.i . L i j g g ; 

KRIKŠČIONIŠKOJI LIETU 
VA LAIMĖJO. 

Paskutinis L Inf. Biuro 
pranešimas, tvirtina pirmąjį 
pranešinu} apie Lietuvos Sei
mo sąstatą, krikščionių 40, 
visų kitų 38 atstovai. Reiš
kia krikščionys gavo absoliu
te daugumą. 

Imant partijomis bei gru
pėmis Seimas taip pasiskirs
to: ūkininkų sąjunga 14; 

bei apsaugų pilnai užtikrinta. 
Katalikai gali pasidžiaugti 
šiuo laimėjimu. 

Įdomu pastebėti, kad socia
listinės lietuvių partijos labai 
nusmuko; jos prakišo net 6 at
stovais mažumų naudai. Perei
tame Seime jų buvo 30 at
stovų, gi šiame tik 24. Vals
tiečiai liaudininkai nebeteks 4 
vietų, socialdemokratai 2. Ži
noma, tautinės mažumos jiems 
pagelbės, kaip net ir krikš
čioniškoji darbo federacija ne 
karią ėjo išvien su socialistais 
ekonominiuose -klausimuose 
pirmame Seime. Bet šios sri
ties problemos visuomet yra 
dUkusuojamos ir mes visuo
met linkėjome, kad jos butų 
rišamos tenkinant lygiai visus 
gyventojų sluogsnius, dedant 
pagrindan teisingumų, teisybę 
ir meilę. 

Didžiausias šių rinkinių siur 
prizas yra bolševikams. Kuo 
met jie aname Seime turėjo 
net 5 atstovus, šiais rinkimais 
nei vienas atviro veido bolše
vikas nepakliuvo Seiman, de
ra žvmė. Lietuvos valstybingu-

ty t i . Maršalai Foclmi viešint 
Lenkuose, lenkų valdžia jam 
rodė tik parinktiniausius savo 
armijos būrius. Matė jis vie
nus žiedus. Suvytę ir sudribę 
lapai buvo slepiami. 

Bet tai menkniekis. Marša
las pačią Lenkiją kelia į pade
besius. Sako, Lenkuose gyvy
bes jėga begalo didelė. 

"Šiandie ten yra £8 milio-

U KITI RAŠO. 

BLOFERIŲ AAMflONAI. 

I r ko margasis pasaulis ne
mato! Netrūksta mums kojų 
bei rankų šainpionų, kurie 
trepsi po šešiasdešimts vatan-

|dų be atvangos ant slidžių 
nai lenktį", sako maršalas. g r i n d u > grumiasi, v i e n i ki_ 
"LTž dvidešimts metų bus 40 
milionų lenkų. Šalis ekonomi
niai klesti. Visur ypatingas j j į e n a . 
progresas". 

tiems šonkaulius laužo. Bet be
ne paskutinė Sainpionato nau-

kakarinės sampionas. 

krikščionių demokratų 14; 
darln) federacija 12; valstie- mo idėja sutvirtėjo. 
čių liaudininkų 1G; social-de-

Kaip arabų pasakose. 
Lenkija šiandie skaito 28 

milionų gyventojų, bet ne len
kų. Iš tų visų tikrų lenkų bus 
apie 15 milionų. Gi kiti milio-
nai, tai svetimi lenkams žmo
nės, kurių žemės lenkai užgro
bę pasisavino. Tų keliolikos 
milionų svetimšalių lenkai ne
pakeis lenkais. Užgrobtų že
mių nepasisavins. 

Aišku, kad ir dideli žmonės 
kartais Įjeržengia ribas, pra
silenkia su faktais, neturi kal
boje saiko ir tuo būdu mėgi-

Taigi iš šio Seimo galima n i l apdumti pasauliui akis. 
mok ratų 8, žydų 5; lenkų 5; tikėtis rimtesnio ir naudin-
vokiečių 2; rusų 2. 

Žvelgiant į šiuos rinkimus 
ir lyginant su pereitais rin
kimais, puola akysna Seimo 
padeginėjimas ir mažumų lai
mėjimas. Aiškiai krikščioniš
kos partijos laimėjo du balsu. 
Bet kalbant apie Seimo visu
mų, iškaino galimu pasakyti, 

gesnio < kubo jaunajai 
vos respublikai. 

Lietu-

NEĄPDUMS PASAULIUI 
AKIŲ. 

Maršalas Foch gali but* ge
ras karvedis. Bet jis yra men
kas politikas ir menkesnis da-

kad krikščioniškoji Lietuva lyk'ų žinovas. 

Tečiaus šiandie nelengva kam 
nors akis apdumti. Pasaulis 
gana budrus. Te i sybe negali
ma užslėpti. 

GIMIMAI FRANCIJOJE. 

parbloškė bedievius. Juk ir Nesenai jis aplankė Lenkiją. 
vokiečių ir lenkų, o net ir žy- j Parvykęs Paryžiun apie len
du tarpe negi visi bus prie jkus nupasakoja tiesiog stebu-
šingi krikščionybei ? 

Xe. Jeigu tautinės mažumom 
i r turėtų savo skirtingų poli 

klus. Maršalas Lenkiją vadi
na "numylėtąja ' ' Francijos 
sąjungininke. Na, kaipo "nu

linę bei ekonominę i^a t fonn^Ka '^^ą ' ' reikia ir girti. Te-
- rynai religiniuose klausimuo
se jie nepritars Lietuvos be-
dieviniinui, susilaikys nuo 
balsavimo, bet nebalsuos prieš 
šalies gyventojų didžiumo* 
tikybinius Įsitikinimus. Tik 
akli socialistai, kurie visuo
met kovoja prieš tikybų, pa
siliks nepavojingoje mažumoje. 
Tiesa, dar neišrinkti Klaipė
dos atstovai. Bet del jų mes 

čiaus ne visi gyrimai tinka 
prie veido, ypač tokiems dide
liems žmonėms, kokiu vra 
maršalas, kuomet kalbami nie
kai . 

Maršalas gal ir turi tiesos 
pažymėdamas, kad Lenkija 
turi galinga armijų, kad ji ga
li atlaikyti sovietinės Rusijos 

"Blogos to "blofo" pasek-
rais pasiliko musų pačių gy
venime, ir ^politiniai 'priešai 
j«U gabiai visą tą dalyką iš
naudojo Lietuvoje prieš Vals
tiečius liaudininkus (prieš pa
tį Bagočių prezidentą! . Dr. 
Red.), "Laisvėje" (kauniškė
je) rašoma karakteristika ir 
biografija pačiam p. Bagočiui 
(prezidentui! Red.) "pagerb
t i " ir vienkart su tuo perser-

IŠ MUS)) CENTRO 
HUSŲ PAREIGA VILNIAUS 

KLAUSIAU. 

1920 metų, spalių 9 d. lenkai 
išplėšė mums Vilnių, sulaužy
dami sutartį padarytą Suval
kuose vos tik dvi dieni ankš
čiau, t. y. spalių 7 d. 1923 me-

, Kuomet lietuviai skundžiasi 
nesumušę žymiausių rekordų 
atletikos bei sųstumtinio sri
ty, jie gali pasigirti savais 
kakarinės šampionais. Ta gar
bė tenka laisvamanių šulams. 

Jau bene aštuoni metai 
kaip laisvamaniai — "taut i 
n inka i" bubnija vieni Lietu
vos bonus išpirkę, jai nepri
klausomybę laimėję. Štai da
bar jie sukirto ligi šiol ne
girdėtą bloferių .rekordą. 

Prieš pat rinkimus Seiman, 
Lietuvos laisvamanių vadai p. 
Miclial Sleževičius, Grinius, 
Vileišis, Natkus mušė stiprią 
telegramą savo bendramin
čiams sandariečiams: pinigų, 
pinigų, pinigų!... 

Toje pat telegramoje kvie-
č i amas Bagoči us- Bogaeze\v-
ski važiuoti Lietuvon ir gel
bėti laisvamanius. BagočiiH 
ne iš vieno pečiaus duoną val-
gęis praneša Bostono anglų 
spaudai, kad jis kviečiamas j 
Lietuvos prezidentus arba pasihvokinti iš savo blofų ir 

tų, kovo 14 d. didžiųjų vai s 
gstima visuomenėkad šalintųsi Įtybių Ambasadorių Taryba 
nuo valstiečių liaudininkų,'ku
rių šulai norį rinkti garsųjį p. 
Bagočių Lietuvos prezidentu!.. 

Ir toliaus " D i r v a " rašo: 
" J o netaktas kompromituoja 
Lietuvos Respublikos liberalų 
srovę; kompromituoja tuo, 
kad p. Bagočius leido paskelb
ti \ isai ne tą kas nuo jo buvo 
prašoma. Kompromituodamas 
juos, jis susikompromitavo ir 

Paryžiaus tautinė sąjunga 
praneša franeuzų spaudai gi
mimų skaičių iš dešimties di-
desnųjų Franci jos miestų, pa
staraisiais šių metų trimis!beB* j Užsienio Reikalų Minis-

torius. Tą sensacinę žinią per-
sispauzdino, dešinioji Bago
či aus ranka "Di rva" . Apie 

taraisiais dvejais metais su- jjj mes patyrę saldžiai mrdjuo-
mažėjo 3,098, arba 11,3 ant kėme. Gaila mums popieros fa

savę. Jei p. Bagočius neatsi
sakydamas dešiniąja savo ran
ka (aukomis) pagelbėti vals
tiečių liaudininkų politinėje 
kovoje, pagelbėjo, tai kairiąja 
ranka (šituo incidentu y labai 
daug pakenkė, Valstiečiai 
liaudininkai, esame tikri, nie
kados nesitikėjo kad jiems pri
skųs taip sūrią kompensacijų 
sumokėti p. Bagočiui". 

Štai tau, Mike, ir py ragai. 
Bagočius pasiskelbi Lietuvos 
prezidentu, išjuokė save ir lai
svamanius. (Ji naudos iš to blo-* 
fo tiek, kad ir patys laisva
maniai šiandien akmeniu pa-

Paryžiuje, pasinaudodama Lie 
tavos valdžios ir Seimo suįri-
mu, pripažino Želigovskio 
smurtą teisėtu ir priskyrė Vil
niaus kraštą lenkams. 

Šituodu faktu lai bunie 
kraujais užrašyti musų širdy-
se. 
§ Imperialistų žygiai, nors 

Ir baidus ir skaudus, bet nie
kuomet neesti galutini. 

J ie nerašvs musų tautos is-
torijos. Jie savo gardais paru
si pragaro tonais tik praelu-
dium — įžangą į istoriją mu
sų kovų už musų sostinę. Pa
čią gi istoriją rašys rnusų tau
ta ir mes, šimtai tūkstančių 
jos vaikų, svetur esančių. Mes 
ją rašysime tvirto, kaip plie
nas pasiryžimo tonais ir atka

ki magiausiųjų, metai į merus, 
pakol tik toji neteisybi tęsis 
— siųs protestus pasaulio val-
donauus, augščiausiai tautų or
ganizacijai. Tie protcstai.nuo-
lat primins žmonijai jos žaiz
dą, nuolat budins jos sąžinę 
ir vers tą žaizdą gydyti. 

Gi spalių 9 d. — tai musų 
tautos gedulio diena, karią 
mes kol gyvi busime, minėsi
me jau nebe vien žodžiais pro
testuodami, bet ir darbu* Mos 
atnaujinsime savo pasiryžimą 
pašvęsti visas savo jėgas Lie
tuvos Rytams atgauti. Mes 
bažnyčioje, šv. rožančių kal
bėsime, šauksimės Aušros Var
tų Panel>s Švenčiausios glo 
bos ir užtarymo. Mes tą die
ną, metai į metus* kol Vil
nius vėl nebus musų — dėsimo 
aukas Vilniui atvaduoti. 

Paskleisinu? žinią koplaeiau-
jKiiadinsime kiekvieną 

lietuvį, kad spalių i> d., kiek
vienas lietuvis ir lietuvė, ir 
kiekviena lietuvių organizaei-
jtiy ar didelė dr maža. ar vyru 
ar moterų — t u r tą dieną duo
ti auką, kad ir nedidelę — 
Vilniui atvaduoti. 

Lai tas musų pasišventimas 
pilasi ugnies sriove ant lenkų 

si a i 

klios, lietuviškos ištvermės į galvų ir ant nutukusių sąžinių 
tonais, štai čia ir prasideda i Europos imperialistų. Lai su-

menesiais. 
Iš paduodamų žinių i»aiš 

ki, kad gimimų- skaičius pa 

šimto. Jungtuvių skaičius su
mažėjo nuo lb\968 metais 1921 

rašalo laisvamanių blofams 
narplioti. J ie j ifetfB įspūdžio 

ligi 1^,770. tai yra nupuolė Į nedaro, nes laisvamaniam* 
-U 92 arba 24,6 ant šimto; 
kas link mirimų skaičiaus, tas 
pat skaičius bemaž palieka: 
1923 m. 234)82 prieš 24,289 — 
1921 m. 

Jungtuvių skaičiaus nupuo
limas aiškinama tuo, kad 1921 
m. susituokta daugiaus, nes ir Vokietijos puolimus. Taip 

yra todcl. kad lenkų armija į karo metas nemaža jungtuvių 
nei kiek neabejojame. Klaipė I yra skaitlinga. Savo skaičiumi j suvėluota iš karo priežasties: 
dos lietuviai nors ir protes- po franeuzų armijos ji užima nieko nenormalaus nėra. Bet 
tautai, bet giliai tikintieji žmo- Į pirmąją vietą. 
nės. Taigi Lietuvos konstitu
cija garantuojanti krikščiony-

Kaip daug lenkų armija y-
ra stipri, niekas negali pasą-

žymus gimimų skaičiaus su
mažėjimas yra, priešingai, la
bai neramus reiškinys.. 

kasdien blofuojant jie nustojo 
maujienos prasiu'-s. Tečiaus 
reikia pripažinti,, kad Bago
čius Lietuvos prezidentai!!! su 
kiilo net Klaipėdos revoliu
cionierių Ivą. 

SpoAai laimėję šampiofto 
vainiką džiaugiasi, tik laisva
maniai nesidžiaugia Bagoči aus 
prezidentavimu \ ir karčiai 
raudoja. ! j 

"Di rva" , kuri seni aus gy
rė Bagočių ir linkėjo jam pre-

mttsų }>areigos Vilniaus klau
simu. Iki kol Vilnius negrjž 
Lietuvai ir mušu tėvvnė neat-
gaus savo etnografinių sienų 
rytuose, iki tol Lietuvos iše-i-

leido Bagočiui į kulnis. Reik- j vija Amerikoje nepaliaus pro
tų laisvamaniams bent kartą testavusi žodžiu ir, svarbiau

sia, darbu. Sudarysime šventėj 
pasigydyti iŠ tos ligos. Jeigu sąjungą tolimų kovotojų už 
jiems šių vaistų neužteks, ne Vilnių. [ tą sąjungą įtrauk 
kartą mums teks juos čia pa-
akėti. 

AMERIKOS AUKSAS. 

žadina ir jėgų lai priduoda 
musų broliams Lietuvoje ko
voti už Vilnių. 

Tautos Fondas ima^i vėl 
didelio, naujo darbo — vado
vauti išeivijos kovai už Vil
nių. Visus, Lietuvą mylinčius, 
šaukiame į vienybę ir į dar
bą! 

Pirmasai darbus bus pasiųs
ti šimtus ir tūkstančius pro
testų nuo musų organizacijų 

sime kiekvieną gyvą# lietuvį. 
Ir 9 spalių, ir 14 kovo me> 

pasiųsimo lenkams ir jų glo- Tautų Sąjungai. Jau daugeli 
jbėjam žinutę: _ ' 111Usų draugijų tai po/tarė. Ku-
| Kad tu lenkai nesulauktum! j rios dar neprlsirengė — lai 

i ; paniniame usi- Nebus Vilnius tavo. į neatidėlioja. Gi rudeniui, spa-
14 kovo, imperialistų niek- lių 9 d. — rengkimės visi prie 

šystės dieną, visos musų orga- tautos g\>dnlio apvaikžčiojimo. 
nizacijos, nuo didžiausių jų i-' Fed. Sekrtt. 

rinkime mieste Vineennes kal
inėjo žinomas franeuzas finan-
sistas ir buvęs atkariautų pro
vincijų ministeris, Louis Lo-
iu»lier. Jis šaukė: 

"Šiandie Amerika pasprin-
gus auksuVienatinis jai išsigel 
bėjimas nuo pragaišties, tai 
paskolinti Francijai tokias su
mas, kokrų franeuzai reikalau-
ja . 

Toliaus jis sakė: 
"Projektą panaikinti visas 

valstybių valstybinis skolas 

Premiera.s Bonar Law ir iždo uzas patriotai Loucher zau t t 

ministeris Baldwin užtikrino j veikiai atvykti į Suv. Vals-
mane, man esant Londone, jog 
Francijos ir Anglijos valdžios 
tik tuomet sutiks skolų klau
simą taip išspręsti, jei prie to 
prisidės ir Amerika". 

Sakoma, po jo tokios kalbos 
franeuzai jam sukėlę didele 
ovacijas. 

• 

zidenturos, dabar verkšlena: Anglijos valdžia aprobuoja. Dar daugiau. Tas pat fran, ksu. 

tybes ir čionai pervažiuoti 
miestus su tos* rųšies prakal
bomis, būtent, kad Amerik-
auksu springsta, gi Francijai 
nepritenka pinigų savo iriilita-
rizmą tukinti. 

Ne vienai Francijai, bet 
j daugeliui rupi Dėdės Šamo au-
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MOKSLEIVIU JUDĖJIMAS 
LIETUVOJE. * 

' 

I. Oyvcinimo sąlygos. 

Noriu nors bendrais bruožais pap
asakoti apie Lietuvos moksleivius, (čia 
turima omeny tik gimnazijų ir progimna
zijų mokiniai. Studentai čia neliečiami). 
Man čia reikės paliesti jų veikimas, kad i^ Uniformos kol kas gimnazijos neTei 

biau prieinamos. Nestatoma reikalavimai, 
kad mokiniai gyventų internatuose, (tiesa 
jų dabar nė nėra) vienodai apsirengtų ir 
t. t. 

Dabar kaip kas gali taip gyvena, to
dėl ir aukštesnis mokslas labiau prieina
mas. Mokiniai dabar gyvena privačiuose 
butuose. Maistą jiems atveža iš namų, dra
bužiais namų darbo taip pat gali nešioti. 
Pinigus lieka mokėti tik už butą ir moks-

ta* jų veikimas butų suprantamas, kad 
butų aišku, kodėl moksleiviai veikia taip* 
o ne kitaip, reikia šiek tiek pakalbėti a-
pie aplinkybei, kokiose jie gyvena, nes 
visiems aišku, kad nuo aplinkybių' daug 
kas priklauso. 

Lietuvoje dabar gimnazijų, ypač pro
gimnazijų, yra nemažas skaičius. Yra jų 
ne vien apskričių miestuose, bet šiaip di
desniuose miesteliuose. Vienos iš jų vals
tybinė, kitos privatinės ir draugijų "Ži
burio", "Saulės" . Tose gimnazijose susi-
spietęs didokas moksleivių būrys, į 21,000 
Mokiniai —tai daugiausia kaimiečių ūki
ninkų sunųs, dukterys; miestelėnų mokosi 
mažiau. Prieš karą buvo sunkiau leisti 
mokytis ir mažesni ūkininkai, nekalbant 
apie smulkesniuosius ir darbininkus, nei--" 
tengdavo leisti vaikus į mokslą, nes tais 
laikais buvo daugiau varžoma ir žiūrima 
i materiale padėtį. Dabar mokyklos la-

kalauja, tad ir tas žymiai palengvina, nes 
mokinasi daug neturtingų moksleivių, ku
rie vos gali išsimaitinti. Tokie, žinoma, 
neįstengtų visada tinkamą uififormą įsi
taisyti. 

Reikia dar paminėti, kad prieš karą 
mokiniai turėjo būtinai gyventi pas gimi
nės, kurie turėjo juos kaip ir globoti, div-
bar to nereikalaujama ir dažniausiai mo
kiniai gyvena pas svetimus. 

Tokia maždaug bendra tvarka ir ar> 
linkybės, kuriose molciniai gyvena. Apie 
tos tvarkos gerumą ar blogumą aš neminė
siu — tai ne mano reikalas šiuo kartu 
spręsti. 

II . Dvi moksleiviu srovės. 

Dabar jau tenka kalbėti apie patį 
moksleivių veikimą. Mokykla ir pamokų 
ruošimas viso laiko nesunaudoja, taigi 
lieka liuoso laiko. To liuoso laiok sūnau-

dojimą aš ir vadinsiu Veikimu, nes anas 
mokyklos reikalaujama* laikas, tai ne 
tikras Kuosas veikimas, o tik paprastas 
kasdieninis mokinio darbas. Liuosąjį lai
ką mokiniai sunaudoja kaip kam patinka. 
Vieni priklauso draugijose, skaito kny
gas, kiti tinginiauja ar šiaip ką prasimano, 
treti mokslui pasišvenčia. 

Mano manymu kalbėti apie moksleivių 
veikimą, tai kalbėti apk» draugijas, nes 
kitur to veikimo beveik nematvti. Moks 
leiviai, kaip ir musų inteligentai, yra ne 
vienodų nuomonių ir skirstosi į 'atskiras 
sroves. Svarbiausios srovės vra dvi: ka ta -
likiškoji, ir prieškatalikiškoji, arba kaip 
jie dažnai mėgsta vadintis "pažangioji so
cialistinė moksleivija" Katalikai mokslei
viai susispietę į Ateitiniskų organzaciją, 
o "pažangiej i" į Aušrininkų. Aušrininkų 
.organizacija savo keliu dar dalinasi į vi
suomenininkus, individualistus, marksi-
ninkus ir kitus. Pastarieji sau pasistatę 
tikslu socializmą, na ir jau pavirtę kaip 
ir politinė partijėle. Dar mokyklos suole 
sėdėdami stengiasi kištis į politinį g>ve-
nim*|, valstybines reformas. Jie kartais sa
kosi dirbą lavinimosi darbą. Apie tai aš 
maža galėčiau pasakyti, nes jų. lavinima
sis aikštėn išeina. Jei ką galima butų 
spręsti apie veikimą, tai iš jų laikraščio 
^Aušr inės" , bet ji vos syk] metuose teįs
tengia pasirodyti ir tai pilna purvų į 

"k ler ikalus" drapstomų. Nuo pereitų me
tų pradžios nė "Aušr inės" jau negirdė
ti. Ar jie daugiau ką veikia — nežinau. 

Kita srovė — Ateitininkai vra oi-
ganizaciJH labai išsiplatinus ir gerai vei
kia. Beveik kiekvienoje gimnazijoje ar 
progimnazijoj yra Ateitininkų kuopa. Jos 
(at-kų org.) tikslas: "Visa atnaujinti Kri
stuje". Tai moksleivių organizacija, kuri 
rūpinasi lavinimusi, auklėjimu Ir geru 
prisiruošimu gyveni man. Ta organizacija 
Lietuvoje yra skaitlinga, turinti 4,000 na
rių moksleivių. Ateitininkų organizacijoms 
tikslai kilnus, apima visą gyvenimą, to-
deį ji niekuo nepamainoma. Dar šiandien 
mokyklos nesusitvarkiusios, gerų pedago
gų, auklėjimu maža jose rupinanmsi, o 
kai kuriose vietose pedagogai bedieviai 
ret priešingi auklėjimui, tad visa ta naš
ta tenka ateitininkų organizacijai. Jos dė
ka dar daugely moksleivių palaikomas 
tikras žmoniškumas. Yra gimnazijų, k trr 
mokytojai ateitininku* persekioja (Bir
žai, Šiauliai), draudžia veikti, mažina lai
psnius ir net grasina pašalinimu. Tai yra 
skaudus gyvenimo f akis i, kad tie, kurio 
turėtų auklėti, skiepyti dorą, artimo ir 
tivynės meilę, visa tai slopina, nuodina 
jaunas sielas, stumiu besąžiningumo be
dugnėn. Bet, ''nesulaikysi upės bėgimo 
nors ji ir b)-zxu par ,a£n" — sako dai
nius, taip ir tie pedagogai neužgesins 

šventos Kristaus meilės kibirkštėlės, m* 
ji dar smarkiau liepsnoja. Ateitininkai, 
sekdami Kristų, neužmiršta vir visuome
ninio kultūrinio darbo — eina pas savo 
brolius kaimiečius, tveria draugijas, pla
tina šviesą, kovoja prieš alkogolj. Pa
deda dirbti pavasarininkams. Žodžių ta
riant, kaip vėliau pamatysim, ateitininkai 
yra gyvenimo žmonės, j iem, rupi VU*H sri
tys, visas gyvenimas, ateitis ir žmonijos 
gerovė, pastatyta ant krikščioniško pa
grindo. 

III . Mariaiapolės ateitininkų darbuotė. 

Dabar jau tenka kalbėti apie siaures
nį kuopos veikimą. Čia manau paliesti Ma-
riampolės ateitininkus. 

Mariampolė yra apskrities miestas, 
turįs apie 10,000 gyventojų. Tai yra Su- * 
valkijos švfetimo centras, č ia vra Va\s 

s> 

tybinė Rygiškių Jono gimnazija (vyrų ir 
mergaičių), Mokytojų Seminarija, Reali
n i gimnazija (žymi savo bedieviškumu), 
Marijonų Vienuolyno vyrų Juvenatas 
(gimn.), Vargdienių Seselių Mergaičių 
Pensionatas ir Žydų giamazija. Visoje Ma-
riampolėje moksleivių skaičius siekia arti 
2,000. 

> • • 

(Bus daugiau) . 

r 
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vo pusėtinai' smarkus, bet • rieeiai atsižymi,' taipgi jie H i Ils (87 ir Western). 
svetimtaučių, kurių nemaža i'tikisi pagarsėti ir savo svai- Šitame išvažiavime įvyks 

Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 

VIJURKAS SAKO. 

YVaukegan, 111. Sekma-

Kaip nugirsta, tai šis žaidi
mas i ši ai mėtas ariu 
fiu " roo t ing" kurios nuvažia 

roergai-

dieny geg. 27 d. š. m., prasi-Į vo j rungtynes automobiliais. 
deda L. VYČIU Cliicagos svai-i Vvčiai laimėjo rezultatu 14 
dininkų rungtynes. Visos rungi prieš S. (Jrigiskis pusėtinai ge
t ru V bus vien tarp Vyrių kuo 
pu ir laimėtojai bus apdovano
ti. Kas išlaimės, pamatysimo 

Šitas veikimas turėtų užin-
teresuoti kiekvieną, sportiniu 
ką, ypač Vyrius — sportinin-

įai metė sviedinį kaipo "pit-
Rungtvniu sąstatą.* S Sl-c-her". 

toks: 
L. Vyčiai 48 kp. (14). 

A.B. R. H. K. 

ftv. Jurgio tyme, praktiškas 
miklumas supliekė mūsų tymą 
rezultate 17 prieš 6. 

Vyčiams visgi garbė, kad 
|j5e statė savo gryną lietuviš
ką jėgą neieškodami svetim
taučių pagelbos. Suprantama, 
kad &v. Jurgio ratelis didžiuo
jasi sumušdamas Vyčius, bet 
kas iš to. Juk ta» ne jiems 
garbė, bet svetimtaučiams. Jei
gu Šv. Jurgio tymas butų Vy
čius supliekęs vien lietuvių žai-
dikų, tai tas butų kas kita. 

Patartina, kad Sv. Jurgio ty 
mas paliktų šiuos 
čius ir lavintų lietuvius žaidi-
ku.< 

dininkais 
Ez. 

MERGAITĖS NETURI SU 
KUO ŽAISTI. 

Ar nėra daugiau mergaičių 
"indoor ball" tymų? 

Chicago. — Kartą, girdėjau 
Įžymią darbuotoją, -ir atletę, 
west-pullmanietę p. J . Useliu-
tę nusiskundžiant, kad nors 
west-pullmanietės mergaitės 
turi miklų mergaičių "indoor 

base-ball rungtynės. Tad du 
geriausi tymai prisirengkite. 

Laimėtojams bus duodamos 
dovanos. Be base-ball rungty
nių bus visoki išbėginiai, tre
niruotės ir tt. f 

Komisija: : 

A. Murelka. 
< S. šimulis, 
, S. Pieža. 

totas, be jo autorizacijos. 
Atleiskite. 

Skyriaus vedėjas. 

ATSAKYMAS L. VYČIŲ 13 
KP. PIRM. ? . A. SE-

DEMKA. 

PATAISYMAS. 

Larkinson 2 b. .) 

kus. Kiekvieno nario pr icder] Laskaudas e .°> 2 
. . . . (5 mė lankyti rungtynes. Reik'a j Kaskis e. f. 

savo loš\jams priduoti upo. Chester 1 b 5 2 
ka 1 padauginus ji) jėgas. 

Reikia labai džiaugtis ir p" 
dėkoti, dienraščiui "Drou 
gu i ' ' už pavedimą skyriau^ 
sportui. Iš čia mes visi suži
nosi me Lvgos veikimą ir svai-
J i n inkų tymų padėtį. 
» AVaukeganui pripuola ši se-

Stankus 1. f. 
Poliškis 3 b. 
Alenis r, f. . 
Laukaitis s. s 
(irigiskis p. . 

.) 

."i 

4 

1 
1 
1 
1 

•_) 

1 
2 
• > 
. » 

2 
1 
1 

• > 
— 

hal l" tvma, bet netur su kuo 

s svet imtau- l ž a i i i t i- T a i ^ *$&** ??**? 
prašė, kad išjudintų mergei-

kurių turime pakaktinai. > s P r i e organizavimo "incloor 
ba l l " tymo. 

Rungtynių sąstatas. 
Vyčių 25 kp. (12). 

R. Ii. E. 

n 
o 
i 
i) Palšis 2 b 2 
0 Mažeika '» b 1 

i 

1 Vonslovas 1 b 2 
1 A. Pangonis s. s 2 

• • • • • i 
1 i Draugelis 1. f. 
j »Kandrus e. f. 

p. . . . 
43 14 ir, 

i*. 
. ! 

kmadieni stoti i rungtvnes su 
L. Vyčiu 16 kuopa iš Ol.iea- |IŠLAIMĖJIMAS IR PSALAI 
gos, Brklgeport. Rungtynės Į-, MĖJIMAS. 
vyks 2:00 vai. ]>o piet AVire 
Mill darže. 

Praeita sekmadieni nrnlui-
4. C J 

iiiėjome. Mus supliek' "Rournl j 
Lake" tymas su rezultate •"> I 
prieš mūsų 4. Rungtynės bu
vo labai smarkios. Vijurkas. 

SPRINGFIELDO VEIKIMAS 

Cleveland. Ohio. — Ceg. fi 
i d. Vyčių 25 kp. stojo j rung-

su svetimtaučių rateliu 
Brookside AV. O. W . ' \ 
Rungtynės buvo labai smar

kios, bet visgi svetimtaučiai 
supliekti su rezultatu 12—11 
išbėginių. 

J . Palšis išmuš' "liom* 
run", Pangonis ir Draugelis 
Išmušė kožnas po '3 base Iii t". 
Smarkumus mušu Vyčių pri
vertė kad svetimtaučiai ture 

Kenk m 
Minišauskas c. . 
J. Pangonis r. f. 

Totai 

1 
1 
1 
1 

n 

i 
i 
i 
_) 

•> 
.» 

2 

1 
O 
1 

12 

1 
1 
1 
o 
— 

n 
O 
n 
l 
o 
(i 

O gal kur lietuvaitės turi 
suorganizavusios 'indoor ball ' 

'tymą? Tai \vest-pullmanietems 
galėtų, duoti darbo, kol laimė
tų ar pralaimėtų rungtynes. 

Girdėjęs. 

L. VYČIŲ CHICAGOS JAU 
NAMECIAMS. 

Brookside W. O. W. (11) 
R, U. K. 

Kpringfieldo Vvčiai vien tik 
ir sapnuoja apie savo svaidi 
ninku tvma. Žinoma, jie turi 

^apie ką sapnuoti, nes jų ty 
mas yra lakai smarkus ir v e - J o vartoti net du metiku. 
damas labai žinomo lietuviu 
sportininko Juozo Milerio.Jara 
vadovaujant, tymas daug rung ,šioje kolonijoje .Būtent 2o kp. 
fynių išlaimėjo. ' Vyčių su vietinės parapijos 

20 d. š. m. L. Vyčių 48 kp. jšv. Jurgio ratelio tvmu. Nors 
stojo Į rungtynes su "Peters- šis tymas yra lietuviškas, bet 
burg ' tymu. Šitas rungtynes jame randasi vos tik trys lie-
laimėjo Vyčiai. I tuviai. 

P,owie 1. f 2 
Doerfert 2 1>. .. ' . O 
O Malley p 1 
Pliska 1 b 1 
Kloss s. s 2 
Benk e 1 
M oran 3 b 1 
(J i ant j). & 2 b 1 
Bittel c. T 1 
Zellner r. f 1 

3 
O 
1 

• > 

•) 

O 
o 
O 
• > 
. > 

1 

O 
r 
i 

j 

i 
o 
. i 

! 

' » ! 

Šeštadienio va k. geg. '26 d. 8 
vai. vakare, jaunamečių sky
rius turės savo susirinkime. 
Visos kuopos prašomos siųsti 
atstovus j šį susirinkime. 

Šiame susirinkime bus su
tverta Jaunamečių Vvčiu V\u-

v «• t-

er.goje base-ball Lyga. 
Susirinkimas įvyks Aušros 

Vartų parap. svetainėje, (2323 
\V. 23-rd plaee). 

V. Andrijauskas. 

Pirmadienio "DraueoT ' 119 
num. sporto sekcijoje tilpo 
klaidų kaslink L. Vyčių Cbi-
cagos svaidininkii Lygos pro
gramos. Šita programa buvo 
sustatyta per managerių susi
rinkimą, bet nebuvo da jų už-
girta ligi jų antro susi rinki
nio. Antra klaida tai kad pa
sirodė pats šitos minėtos Ly
gos pinu. Pr. Paliulis buvo 
pasirašęs po šita programa. 
Per klaidą jo vardas ten pavar 

Tavo atsakymas į " Mačiu 
sio i r 'girdėjusio" koresp. jau 
pavėlintas, nes jau kitas tą. pat 
yra padaręs. Visgi ačiū už su
sidomėjimą. Siųsk žinučių. 

Atsakymas1 Juozjui Mileriui. 
Įdėsime paskiau. Stoka vie

tos. Prašome siųsti daugiau. 
Ačiū. S. V. 

CUiNARoD 
AR TURI GIMINIŲ ATtfA 
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON 

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau 
ne dabar priima aplikacijas del 
pasportų visų kitų metų "ųuotos. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
del to, kad Cunard laivas aplei
džia Europa kas keletą dienų. 

Cunard- Uni ja turi padarius su
tartį" Lietuvoje del pagelbėjimo pa-
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laika ir išlai
das del to, kad priveda pasažle-
rius prie pat laivo, šis patarnavi
mas veltui. 

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba: 

Cunard Line, 
140 N. Dearborn ^ 

St. Chicago. j> 

KAUNO OPEROS ARTISTU REPERTUARO DAINOS 
STASYS, solo pritarimu piano 50c. 
DUL DUL DŪDELĖ, solo 50c. 
TRIO, 01 NEVERK MOTUŠĖLE $1.00 
KAD SKAUSMAS, baritonui 60c\ 

Taipgi galima jau gauti Šimkaus 
SILUETAI (22 kompozicijos pianui) 75c 

Kataliogas ant pareikalavimo. Adresuokite: . 
X. STRUMSKIS 

312 Milford Street BrooMyn, N. Y. 

SPORTININKAI SPORTI
NINKAMS Į PAGELBĄ. 

Totai • ) 11 12 
Akis. 

«» 

ir» d. <r?>x. buvo susirėmi-
las dviejų Lietuvišku tvmu 

L. Vyčių 16 kuopa ši šešta
dienį 26 d. rengįa puikius šo
kius, Sv. Jurgio parapijos sa-
l'je. Sportininkams Vyriam-
būtinai tenais reikia nueiti, j 
IVlnas *nuo šio vakaro eina 
sar t in inkams — base-ball ty-1 

Cicero, D l - L. Vyčių 14 • niui. S. P . 
kp. svaidininku manadžieriumi f-. 

CICEROS VYČIAI SVAIDI 
NINKAI. 

PRANEŠIMAS. i yra V. Januška, energingas 
vyriukas. fTymą sudaro taipgi] L. Vy^ių Cbioagos Apskri-1 
neprasti svaidininkai. Tik j ties metinis išvažiavimas Ju ly j 
dar nepradėjo miklintis. Kaip j 4 įvyks toje pat vietoje kur. 

•T^ei 

6 % I Metus Be Jokio 
P A V O J A U S 

Kam belaikyti savo pinigus išsklaidytus keliose 
vietose be jokio arba tik trečio nuošimčio, kuomet 
sutraukus juos į vieną vietfl gali gauti 6% į metus pa
dedamas juos ant mūsų augštos rųšies Pirmą Morgi-
riu kurie duoda geriausią apsaugą žmogui. 

Todėl patartina sutraukti visus savo pinigus į vie
ną vietą ir pasidėti juos ant ()r'r nuošimčio perkant 
mūsų augštos rųšies Pirmus Morgičius ar bonus. 

Platesnias informacijas veltui suteiksime. 

v 
, Į 

i 

" S A U G U M O ŽENKLAS" 
Pinigai padoti į Metropolitan State Banką yra dvi

gubai apsaugoti: Pirma yra po Valstijos Vaklžios 
Priežiūra o antra po priežiūra Chieago "Clearing 
House Association". Jei dar neturi mūsų bankinės 
knyg utės tai tuojaus išsiimk ją padėdamas nors 
$1.00 į šią stiprią "Clearing l louse" Banką. 

Taipgi siunčiame pinigus Lietuvon, ir į kitas šalis 
greičiausiu būdu už labai žemas kainas; parduodame 
laivakortes; skoliname pinigus; padarome daviernas-
tis; parduodame namus, lotus, farmas, etc. 

Visais reikalais kreipkitės vpatiškai ar laišku. 

METROPOLITAN SUTEBANK 
Po Valdžias ir Clearing House Priežiūra 

2201 W. 22nd l g£$g St. 
CHICAGO, ILL 

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 dieny, taiipat ir per 

telegrafą, laike 5 — 6 dieny. 

Norintiems atsitraukti savo gimines arba pažįsta-

mus, taipgi važiuojantiems Lietuvon, klauskite pas 

mus informacijų vpatiškai ir per laišką prisiysdami 

krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor

macijas DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitu nelaimių. 

Padarome įgaliojimus (davemastis), ir visus lega-

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

• 

Registruotas notaras. 

Visais reikalais kreipkitės pas " 

Paul Baltutis and Gompany 
901W. 33rd Str. 

Telefonas • 
Yards 4669 

Chicago, Illinois. 

ranešimas Visiems 
Lietuviams 

Tautinis jausmas visuomet yra stiprus, nežiūrint kur jis gyven
tų. Tas jausmas ypatingai reiškiasi tarp Lieluvių, gyvenančių Chica-
goje. Nors visi jųs esate ištikimi ir lojalus šiai šaliai, tečiaus savo 
jausmais labai susirišę su gimtinė šalimi ir sau dra*ųru;; renkate savo 
tautos. Tas yra visai naturališka/ 

Vykinant tą ypatnigas kekvieni mėgimas yra vesti savo biznio 
reikalus ir kalbėti tėvų kalba. Šis bankas turi tą žymę, kad teikia 
specialį Lietuviams patarnavimą. Nimo 1904 metų Peoples Bankas visa
dos stengiasi patarnauti Lietuviams depoziteriams ir kostumieriams 
g^riauLiu, kaip galima, būdu. Ir šiandiena, po 18 metų augimo, šis 
bankas turi penkis Lietuvius klerkus, kurie gatavi kuogražiasia jumr: 
patarnauti kiekviename departmente. 

Apart visuotino patarnavimo ir absoliutiško- apsaugojimo šiuo di
džiausiu valstybiniu banku pietinėje miesto dalyje, (South Side) mes 
jumis uzkviečiame pasinaudoti tą asmenišką patarnavimą, lų klerkų 
kalbančių jūsų prigimta kalba. Del to mes jaučiame kad jųc, labiau 
negi kiti, norėtumėt šiame banke padėti savo sutaupytus pinigus. 

Jeigu norite informacijų del investinimo savo pinigus, jeigu norite 
siųsti pinigų Lietuvon; arba jeigu norite patarimų visuose reikaluo
se, neabejokite atsilankyti pas mus ir pasitarti. 0 mes užtikriname kad 
busite užganėdinti mūsų patarnavimų. r 

Nuoširdus jums*, 
JUOZAPAS J. GRISIUS, 

J. J. GRISIUS, Taupymo Skyrius, 
J. J. SEDEMltA. Taupymo Skyrius, 
A. MACIKAS, Taupymo Skyrius, 
J. MICKIEWICZ, 
A. BARKUS, v 

LUCIS ANUČAUSKAITž, Pinigų Siuntymo Skyrius. 

• • 

r 

»-

STOCK YARD 
STATE 

47-th Street ir Ashland Avenue 
"Ant Kampo" 

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA. 

BANK 

Didžiausia Lietuviška' Krautuvė Ch'cagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

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

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

Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų. 
yonas P. Kazlawski 

4932 So. ASHLAND AVL. CHICAGO. ILL 
Tdefonas BOULEVARD 7309 

http://iixor.ii
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IŠ DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOS. 

ST7SIMAIN*. — AUKOS 
LABDARYBEI. 

Chicago Heignls, Illinois.--
Gegužio 20 d. mūsų, Liet. &v. 
Kazimiero par. kleb. kun. J. 

kurie tik kartą į metus atlan
ko bažnyčia ir laukia sveti
mo kunigo, kad prie jo vely
kinę išpažintį atlikus. UaShy-
(Vm buvo pilnutėle žmonių* 

Prie progos kun. PaikauV 
kas rinko aukas Suv, Katalikų Svirskas ąusimainė vietomis 

sn kun. J. Paškausku vienai' Labdarybei. Matyt, kad suv 
u. Daug ta dieną buvo tokiu rinko nemažai. Girdėjau, kad 

mtraų parapijai skirta kvota 
Šuv. Kat. Labdarybei putink-
ti $i,r)(K 

Bažnyčioj altoriai dnivo pui 
kiai parėdyti gyvomis gėlėmis 
Tai nenuilstančių gt?t'b. seserų 
Kazimierieeių daf%fls. l 

init>as. 
.. • 

WAUKBGAN, ILL. 

TĖVU ATYDAI 
Phono Ckvro 802? 

Kufinet jūsų vaikučiai atliks pirmą kemurtiją nepavirskite nu
siimti paveikslus. 

CICERO PHOTO STUDIO 
P. Pt'CKORll'S 

14*5 South 19 Ct. Cicero, U i 
Taipgi duotlu dovanas savo kostumeriams 

• - • SEZ: 

Negalima mžmiršti. 

Ko! O gi Dievo Apveizdos 
parapijos gegužinio pikniko. 
Jis įvyks rytoj National G ro
vė, Riverside, 111. 

Piknikas prasideda 11 vai. 
base-ball žaidimu. Prieš aštuo-
niolikiečhis Vyčius stoja Brig-
hton Park Vyčiai. Indomu, ku
rie laimės t 

Toliau seka kitos įvairybės, 
kurios tegalima piknike prasi
manyti. Visko bus pilnai: per 
barzdą varvės — burnoj ne
turės.... • 18-tis. * 

i 

II 
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BALTIC STATE BANK 
LIET. FINANSŲ MINISTERIJOS KORESPONDENTAS 

Banko Resursai — $1,700,000.00 
PARDUODA Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir išmokrt nuo

šimčius už Kuponus. 
PRIIMA depozitus ir moka 4% • prisknitortius ]»ric sumos kas 

mėnuo. Depozitus galiniu prisiųsti ir per paštą. 
SIUNČIA pinigus j Lietuva ir visas pasaulio šalis, su pilna 

garantija, greitai, teisingai ir pigiai. 
PARDUODA laivakortes kelionei į Kuropę ir iš Europon ant 

visu linijų. 
TURI SAVO KORESPONDENTUS — B a n k u s : Kaune, Rygoje, 

Vilniuje. Berlyne ir kituo.se Europos miestuose. 
Baitic States Banke savo depozitus laiko Nevv Yorko Valsti

ja, Ne\v Yorko miestas, Lietuvos Finansų Ministerija*, Lietuvos 
Banką*, Lietuvos Kredito Bankas* Prekybos ir Pramonės Bankas, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir kitos įstaigos. 

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka kreiptis. 

Visais bankiniais reikalais 
i 

BALTIC STATES AANK 
294 Eighth A ve., Kampas W. 25 St., Nevv York, N. Y. 

Telefonas: WATKINS 2142 
Bankas atdaras kasdien nuo t) ryte iki 3 vai. po piet. Subatomis 

— iki 7 vai. vakare. • 

Koncertas ir balius. 
-

• 

Sekm. gegužio 27 d. Š\; 
Baltramiejaus choras rengia 
milžinišką koncertą. Visas 
cheras dainuos ištisą eilę dai-1 
nu ir dainelių; taipogi įžymus MALONUS A/TLANKYMAS. 

* 

solistai dalyvaus programoj: I u. 
J. Ramanauskas, žymus teno- * Bridgeport. — Barb. Ma 
ras iš Clricagos, J . Kvederiutė, jauskienė (Gečienė) 16 d. sio 
8. Prečinauskienė, A. Čapas ir **&**&* sugrįžo namo ifi SI. 
8. Jakutis. Tikimasi, kad kaip Bernardo ligoninės, visiškai 
visados taip ir šį kartą visuo 
meni rems šį rengiamą vaka
rą. Visus kviečiame atsilanky 
ti. 

Koresp. 
» m » « i 

PIKNIKAS LIEPOS 4 D. 

i 

Melrose Park, 111. — Prane
šame, kad 4 d. liepos, 1923 
m. Dr-tė 6y. Jono Krįkštvto-
jo rengia pikniką, May\vood. 
III., Poršakinų darže. Meldžia
me kitą -draugijų tą dieną ne* 
rengti. 

i 

Kom. 

sveika. Bet į 3-čią dieną ir vėl 
kita liga prisimetė kuri pa-
guklė ją į patalą, ir iki šiai 
dienai tebevargina. 

Už malomius 'atlankymu* ir 
gėlių suteikimą p. Ma jauskie
nė taria širdingiausį ačiū. 
Taipgi dabar meldžia ją atlan
kyti namuose, ypatingai kvie
čia draugijų nares ir narius. 

Gyvenimo vieta: 324L Li-
me St., Cliicago, III. 

Rytų mirgelė. 

tau kiek galėjau. Sakiau jai, 
kad tu turi daugiau pinigų 
negu proto. 

Jis. — O ką ji tada sakėt 
Jo draugas. — Tai ji už

klausė manęs, ar jis turi kiek 
proto. 
J- "' -"J. I ," l jCėa 

I>-ro KAČKAI/S IŠRADIMAS. 
IlKą laiką Dr. Itačku- galvojo, tru 

<iA, ilrado ir išbandė geriausius vaistu* 

PLAUKAMS, 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus ir jie veikla aat plau
kų Štai kaip: 
1)-Užmuša mikrobus, kurie ėda 

plauku šaknis. 
2)-Sustiprina plaukų šaknis. 
3)Išjadlna kraują galvos skalpoje 

ir priduoda plaukam* daug gy
vumo ir Jlegtj. 

4)-Sustabdo plaukų slinkimą. 
5)-Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tu- ' 
ri prisiųsti su laišku: — aavo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. Sių vai
stų aptiekose neftmuHit. Kreipklties tie
siog prie mūsų FIRMOS. -

KAINA $5.00 už valsti's tr ui pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių
skite ši vi o adresu: 
DR. ItACKUS Medicinai I.aboratory, 
1411 So. 50th Ave., Cicero, III. 

P R A N E Š I M A S 
20 metų 

• o 
pi i tyn-o 

mas plačiai pagar-# 
•ėjęs fotografas A-» 
Voltkevlčius pe*rJ-J 
ižo iš Lietuvos iro 
savo fearae 6ftt W.£ 
18th St., Chicago.e 
I1L atidarė pikčer-J 
ne, pagal naujau-o 

r 
į 

Nepamirškit sa-» 
viskio. I 

•lot mados. 

Tcl. Lalayette 422S 

P L U M B 1 N G • 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogcrUtusia. 

M. YUSKA 
3228 West 8S-th Street 

PINIGUS LIETUVON i i Siunčiu per didžiausius Lieto-?£ 
M. % vos Bankus. 

& Padarau lesraliskus dokumentus,'į 
3?!patarnauju pirkime ir pardavi-Jv-
sfcnie namu, lotų ir famuj. 

I NOTARY PUBLIC s 
B Užsiregistravęs Lietuvos 
jgvybėje 

atsto-5;' -

4£ TaipR i užlaikau 
£ ogiausio knygyno skyrių 

džiausiu rinkinio knygomis 
'? prenumeruoja Draugą. 

Draugo di- -/f 
su d i- K 

Už-
•/p 

9 

t 
Jonas Klimas 

|4414 Sauth California Ave. S 
I Tel. Laffcyette 5976 

l^TOmf^DRAUGA. , r 

T E R Š 

B 
Re^ick'iH'iioH Tol. BraasuHcit 4887, 
Dr. S. YUCIUS D. O. Ph. C. 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 r . M. Šventad. 9-12 
1578 Milwatikec Avenue 

lvanip. Robey ir North Ave. 

LIKTU VYS G RABORIU8 

t " i 

VISI PATENKINTI SV. KA
ZIMIERO DR JOS 

KNYGOMIS. 

Lietuvių Prekybos B-vė 
SIUNČIA Pinigus Uetuvon DOLERIAIS IR UTAIS. 

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų. No- « 
rinti gimines atitraukti Amerikon kreipkitės pas mus. 
Nuo 1-mos dienos Liepos atsidaris kvota. Kas pirminu 
padarys ai'fidavitus ir pasiųs Lietuvon tas pirmitfu 
gaiis vizą važiuoti Amerikon. 

PA3P0BTUS ir legalius dokumentus padarome 
pigiai ir greitai. 

1XŠIURIXAM namus, rakandus, ir automobilius 
nuo ugnies i r kitu nelaimiu. Visokį patarimai dykai. 

Visais reikalais kreipkitės į mūsų agentą savo 
kolonijoje arba tiesiog į» 

LITHUAN1AN SALES CORPORATION 
3313 So, Halsted St. Cliicago, i i i , 

Telefonas YarcU 6062 

> » * * * ' » » » w » » » « » » g | 

AR KARALIAI NAUDINGI? 

Europoj šiandiena randasi 
didelė dalis respublikų su karą 
lystėmis iš žemių ir pietų pu-

• 

įsės. Pasaulinė karę sutruški-
no empe ra torius Vokietijos, 
Rusijos ir Atfetrijos, karaliai 
jau nebevald(x< išskynus An-

Iš Bostono Šv. Kaz. D r-jos 
skyriaus gavau laiska. ;Tcn 
toks skamba pasitenkinimusk 
u** • i -a f guja, Švedija,. Dama, Jspani 
'*Me6 irgi gavome knygų iš * 7 D . .. v . . .. . . . 

a ir Belgija. JIQ taip ilgui lai 
Lietuvos. Net nustebome pa
matę tiek daug knygų prisių
stų. Džiaugiamės gavę jas, ries 
kaip matyt yra gerų ir įdomių 
knygTi pasiskaitymui. 

K&z. Alasavidiutė, 
6r. KM. Dr-jos skyr. sekr. 

Bostono Blaivybės 49 kuopa, 
amž.narė, rašo: "Mūsų, 49 
kuopa, gavo iš Kauno labai 
daug ir gerų knygų. Širdingai 
(iVkojame kunigėliui , ,. Kuopos 
pirm. Kilnius. 

Tas liudija Šv. Kaz. Dr-jos 
prakilnumą ir jos leidinių ge
rumą. 

Kun. P. Kaščiukas. 

Apskaičiuojama, kad vyrai 
suvalgo 400 svarų daug io 
maisto į metus negu moteris. 

TAUPUS ŽMOGUS $14,900,000 

kys savo vietas ant kiek jie 
bus žmonėms naudingi. Tokie 
karaliai gali būti naudingi bet 
jie nereikalingi. Žmonės gali 
valdytis patys savimi. Tn-
ii^r's Bitter Vynas yra reika
lingas, užtat kad žmones ne
gali be jo apsieiti. Jie rašo pa
dėkos laiškus iš visį šalių. 

* 

Mr. John Vesėly, Morden, Ma 
nitoba Canada, rašo Balandžio 
21: "Triner's Bitte r Vynas y-
ra labai geras vaistas. Nėra 
geresnio vaisto nuo viduriniu 
ligų. Aš kentėjau nuo anaemia, 
ir pirmo sykio kaip tik pra
dėjau vartoti.Triner's Bitter 
Vyną tuojaus prad;\jau geriau 
}itt8ti».M. Pamėgink ir tu, pa
reikalauk nuo savo vaistinin
ko paaiškinimo apie šį vaistą 
ir kitas mūsų preperacijas ar
ba rašyk tiesiai Joseph jTri-
ner Company, Chicago, 111. 

(Apgr.) 

m 

< 

Patarnauju laidotuvėse koplfflaunla. 
Reikale meldžiu atalšaukti. o mane 
darbu busite užganėdinti. 

8. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
Į S I 4 W . SSrd Plaoe Gtaicaso. I I l 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

Tel. Off. Humholdt 48i» 
, • JKem. Humholdt 8391 • 

1263 N. Paulina S t 
Kmmp. Mllwa«kee A*©. 

Cklofurrv 

S A L U T A B 
• 

Kas tas "Salutaras" Blte-
rls" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių Ir žarnų, 
tr t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai ir priduoda 
stiprų, drutinasti velkama 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame IšimUnal vieni 
visoj Amerikoj ka rekomen
duojame savo šaknis — Ue-
karstas kaipo geriausias gy
duoles. Tai dryštame atsaky
ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

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

SALUTARAS DRTTO & CHEMICAL CO., Inc. 
t/t 

1707 So. Halsted Street 
S A L U T A R A S 

Chicago, Illinois. 
B I T T E B S 

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

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

Account 'us galima pradėti sn $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO BAHK 
48 th Avenue and 25 th Place CICERO, ILL. 

<*-
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j Jeigu Manot įvesti į Savo Namus Apsišildimą j 
•Darykit Tai Greit kol MŪSŲ Stakas Yra Pilnas 
I¥l ' 

REGULARIAI TAUTO IR 
INVESTINA IŠMINTINGAI. 

• 

1900 BLUE ISLAND AVE., KAMPAS 19-TOS OAT. 
CHICAGO ILLINOIS 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
% 1 , 2 S 0 , 0 0 0 . 0 JO 9 

• 

C £ 

Narys Federal Reserve — 

c ! e s S Hous^Aff? Trisdešimts metu Konservativiškai Vidamas Bankas 
— Z —~ = 

\ KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad* 
resų savo pažįstamų; ir pae-
tos markių už 2 centu, — ta? 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al 
M. Račkus. Ta knygutė suče-
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RA^pUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 

i Cicero, UI, 

. 

Mes tikime turėti truku
mų šį rudeni del namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite ii anksto* 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. 

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

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str, 

0645 Te!. Calumet 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
ui 

ailllMINIBIIIIIIIIIIIIEIIIIIilH^ 

http://kituo.se
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1 CHICAGOJE. 
D R A U G A S 

> i • • 

tymą. J u k i r pereitajp metais, 24 4 Polonia fl&rže, Jefferson 
pasak nekuriu, dovana bukPark, III. antras užkvietimtus 
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Laike Mišių giedojo Mokyk 
los Vaikelių Choras, puikiai 
išlavintas gerbt varg. Žyliaus. 
Po iv. Mišių, gerb. klebonas 
pasakė puikų pamokslėlį vai-

priklausiusi 13 kuopos tymui. 
. 'Tinkamai apkalbėta ir kiti 
Lygautieji kuopos reikalai, bū
tent : choro vakaras, Vyeių aps 
kririo piknikai ir tt. ' 

Po sus-mo talentingas smui
kininkas M. Petroševičius, su 
gabia pianiste J. Skinderait*?, 

PIRMOJI KOMUNIJA. 

Brigjhton Park par. — Sek-
niidieny, gegužio 20 d. įvyko 
labai įspūdingos iškilmės mu-
*ų bažnytėlėj. Tai viena iš lin
ksmiausia dienų del daugel 
bernaičh) ir mergaičių — die
na priėmimo pirmu kart Šv. 
Komunijos. Pasirodė kad labai 
puikus būrelis buvo prirengtas 
gerb. Šv. Kazimiero Seserų 
mokytojų ir kun. klebono, S 
vai. iš Tyto, lvdžiami kun. kle-
bono su maža procesija, vai
kučiai buvo įvesti bažnyčion. | 
Kleboną s«ekė puikiai pasiruo
šę maži bernaičiai, ir baltai 
pasidabinusios mažytes mer
gaites su dideliais bukietais 
pinavijų žiedų rankose, mer
gaitės su puikiais rožių vaini
kėliais ant galvų. Pirmiausiai, 
klebonui atsistuojant, visi gar 
ąiai atkalbėjo Tėve mūsų, j 
Sveika Marija ir Tikiu į Die ! Daug naujų narių įsirašo. 
\ą Tjva. Labai visus esančius Towm of Lake. — (iegužio sekmadienį, geg. 27 d. Nntio-
bažnyčioje sugraudino kada 10* d. Davis Square Parko sa- nal (2rovė, RiVerside. 111. šei-
visi tie nekalti vaikeliai vien-Įlėje, L. Vyčių 13 kuopa laiki mininkės laužo sau galvas, 
balsiai atkartojo prižadus ku-j susirinkimą ši sykį atsilankė kaip geriaus pavaišinus sve
ri uos padarė prie Šventojo! gan stebėtinai daug narių.'čius, jaunimas rengia dovy-

kučiams. 
Ištikrujų. negalima atsigėrė- sudarė muziką. Jaunimas tuo 

Ii kaip Šv. Kazimiero Vie- niet turėjo progos pasišokti, 
nuolės viską taip puikioje .Tariama jiedviem širdingas 
tvarkoje surengė: procesija, į- ačiū. 
einant bažnyčion, einant prie j &iame sus-me prie kuopos 
Šv. Komunijos, kaip puikiai,' prisirašė: Kai. Kazlauskas, 
it vienas balsas, poteriai kai- St. Klimas, Ant. Kalinauskas, 
barni buvo visų vaikelių, karp' B. ZaibMa, Ant. Romanas, Jo-
puikiai visi altoriai buvo pa-!ana Kuizinaitė, Ona Kuizinai-
rengti, paskendę gyvose rožė- tė ir Vai. Sokaitė. 
se, .lyg puikiausks darželis. 
Ištikrųjų, jos užsitarnauja mielių 
•daug o daug garbės savo darb 
štumu ir nenuilstančiu darbu 

Tauragio Sesutė. 

nuo Šv. Kazimiero Akademi
jos R. Dr-jos ir Šv. Kazimi'e-

tų valstiečių, liaudininkų, "boJ-
ševikų darbo kuopų ir kitų dar 
buotojais ir pasekėjais. Pernu-
ravoj teko stipriai susiremti 

••. lifį. •—> 

atvyksta iš Roekester. '!įį% Y. 
dvi darbščios Vytės pasiraiiiė-

estadienis Gegužio Ž6, 1&23 

^ = 

Vyčių 13 kp* auga kaip ant 
Korcsponde^as. 

DIEVO APVBIZDOS PAR. 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ. 

JAU TURI UNIFORMAS. — 
PASILINKSMINO. 

Didžiausias bruzdėjimas jau
čiamas visoje kolonijoje. Kur 
tik pasisuksi, kalbama apie 
gegužine, kuri įvyks ateinantį 

ro Seserų. Kviečia mūsų dr-jąfsu buvusiu Melrose-Parkiečių, 
dalyvauti Šv. Kaz. Ak. R. Dr- j J ° n u S a b o n i u , 
.jos Seime kurs įvyks birž. 171 Kai-kur socialistai kumštį 
d.S&v. Kazimiero Seserų Viemio j pavaitoję. Bet tas labiau į 
lyne. Dr-ja vienbalsiai nutarė įjuos pačius paveikė. Mikituo-
prlsidėti ir įgaliojo 4 delega- + viena moteris, Jasukaitienė 
les į virš minjtą scima: O. »ą šluota ištvojo, kailį socia-
Rntkauskiene, O. Kara l iaus- j Ustauis už imsikėsinima- kuin-
kienę, F. Martinkicno ir M.j^į pavartoti ant Mažeikom 
Kilikevičienę. Ši draugija ne-i kailio. Neveltui Lietuvoj mo-
mažai jau yra Vienuolynui 
pasidarbavusi'. Nesenai jo ko- i 

plyčiai paaukojo 100 dol. 
Paskui išduota raportas iš 

Labd. Saj. veikimo. Kvietė dr-
ją prisidėti prie paminėjimo 
gegužio 30 d. kapinJse. Dr-ja 
sutiko prisfdėti. Rep. 

SUNKIAI KARIAUTA. — 
AMERIKIEČIAI VA

DOVAVO. 

Krikšto. O kaip laike šv. Mi
šių pradėjo puikiausioje tvar
koje artinties prie Dievo Sta
lo, buvo matyt daug o daug 
verkiančių bažnyčioje, nes ne 
vienam prisiminė seneliui iri vos ir tuoj mūsų svaidininkai 
jaunesniam ten esančiam, ka- stos į rungtynes su kitų kuo-
daisia ir jis toks nekaltais pir
mu kartu artinosi prie Dievo. 

Svarstymo metu, visų u- nias galybes visokių žaislu, 
pas buvo pakilus, ypač'begalo Žodžiu dedama pastangų, kad 
užsiinteresavę atletų reikalais.' 
Komisija pranešė, kad svai | gus svečiu*, -kurie žada toje 
(iininkams uniformos jau gata-j dienoje atsilankyti. Tai bu* 

i 

tikra pavasario šventė. 
Kvieslys. 

Cbicagiečiams gerai žino
mas buvęs aųierikietis, visuo
menės darbuotojas, Mot. Mažci 
ka, prieš paskutiniuosius L. 
Seiman rinkinius įsivėlė į prieš 
rinkimų kampanija, ir visą sa
vo laiką, energiją pašvent'-

gegužiu'' patenkintu skaitliu- Lkrikš. demokratų frakcijos a-

Moterys gina vaistyta n savo 
tei-ses. 

terims suteiktos lygios teisės 
su vyrais. Jos paskodo po
litiniai pribrendusios prie jų 
ir moka savo valstybę ir su 
ja kartu ir savo teises apgin
ti nuo nenaudėlių ir nevidonų. 

Dabar, po sėkmingai užsi
baigusių rinkimų Lietuvoj, Ma 
žeika vėl- pasiketino grįžti 
Amerikon. Išsiilgo savo idėjos 
.draugų su kuriais jis darba
vosi per ilgus metus. Palinko 
kime jam laimingos kelioms ii 
jam atvykus galės pasidalinti 
su mumis tėvynėj įgytais įs j 
pudžiaisL ir įdomiomis žiniomis. 

žinys. 

jusios art iste, p-lė J. $i|uio-
nutė muzikoj, ir p-lė M#«Į|au-
noriuti kaipo dainininke Jos 
Cliicagoj praleis savo atosto
gas apie tris savaites..^en
giant pasilinksminimus a|įtofi 
pertus butų galima šias.|#ti& 
tob* pakviesti programoj Įcįaly-
vauti. Jos puikiai palinksmins 
publiką. J ų antrašas Chicagoj 
bus: 1834 AVabansia ave. 

vyte. 
— 

Kad virinami baltiniai bu
tų baltesni, galima verdant 
katilan įmesti gabalėlį * citri
nos. 

Vartoti AulomobiMai 
Imami ant morgičių 
e inamomis kainomis. 

labai pri-

I 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5834 

Lieto via i Daktarai 

pų atletų tymais. Pramatoma, 
jog mūsiškiai šįmet suplieks 
ne vieną Vyčių baseinu* ininkii 

PIKNIKAI. - ATSTOVĖS 
SEIMAN. 

.. . 

- • • • -

! 
i 

Amerikos Lietuvių Dalrtarų 
Draugijos aarlai 

— * - fį 
m_ 

T e l Blvd. 7042 

Dr.C.Z. Vezelis 
ucruvis DENTISTAS 

\ 4712 HO. A S H L A N D AVEJiUE 
artf 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

• 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
4*12 So. W c s t c m A \ e . 

-•4 *«• 
Telcf. Lafayctte 414« 

1 .". 

onoAflO. nxnioit 
Telcfoiuu Tardą &OB1 

•a landoa — I Iki 11 U ryto 
po pt«tų t iki I Kadėllomia 

Tel. BoaleTard 21S0 
DR. A. J . KARALIUS 

Chloago. m 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Str«t* 

1900 So. Halsted Str 
DR. A. L YUŠKA 

Tet. Oaoal 111» 
OftBo Tai.: 14 ryto iki 1S po pt«a> 

I lkl 7 vai vakaro, 
vai . : S Iki 4 po plati}. 
4194 Archer Ava. 
T4l. Lafayette 4198 

VaanAftn: 9-1 j m a l a i - t p* 
pt»tų ir 7-9 vakarafa |9a4A»dfa-
o)a»/§ tikta! po pu*'i f tk< l «ai 

IS IM U TONSILUS 
Tobuliausiomis makalo arieffloaemis: 

1,—be peil io, 
2, -be kraujo. 
8,—be marinimo, 
4,—ue skausmo, 
&.—be jokio pa v o Ja a* sveikatai . 

Po operacijos, pacljentaa gali tuoj 
eiti j darbą, rali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis , 
visa svc<kata geresnė. Kuriems Iš
ėmiau tonsilua, yra pilnai užganė 
dlnti. 

•Ligronl'is BU Jvalriomls l igomis 
p rijimu: — 

Kasdien nno 4 vai. po platų Ik) 
9 vai. vakare. 

Nedėlioraia Ir šaradom ta oflaaa 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUB, 
GYDYTOJAS, C H I R I l t O A s IR 

OBSTETROLAS, 
1411 So. SOth Ave. Cicero, III 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė aavo ofl*a po numei in 

4729 SO. ABHl^AMO AVBMUB 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai,: ryto nuo 19 — 19: nuo 1—i 
po> pietų: nuo 7—8:99 vakare. 
Nedėl iomls: 10 tkl 1. 

Telefonas . Drevei 98*0 

Tel. Ganai 1&7, Vak. Caoal 1418 

OR. P. Z. ZALAT0R1S 
Liet avis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

I Š 

I M I 
Valandoe 

BttLsaoil Street 
l t iki 11 ryta: 1 lkt 4 

po platų: 8 Iki t 
»•»»«» m0 • » » a 

Tel. Blvd. 5052. Nakt . Canal 2118 . 

Dr. V. A ŠIMKUS 
8241 So. Halsted St., Cklcago 

Valandos: N u o 10 iki 12 diena, 
nuo 1—8 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedė l iom.s 10 Iki 12 dieną. 

.Dr.MStrikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
4801 So. Ash land Avcnue 

Tel. Boulevard 7820 
Va!.: 2 iki 4 ir 6 iki 8 

N e d . 10 iki 12 
N.tmai: H441 So. Albany Aveuua 

TcL P r o s p e t t 1930 
Val . : pagal autartj. 

lUz id . tel. Van Bureu 0294 
Oriso tel. BoiUevard 0693 

Dr. A. A. R0TH 
BCTSAS GYDYTOJAS fet 

CKOftURGAJe 
Hpeciallstaa Moteriškų, Vyriokų 
t a l k ų te Tl*ų clMOolakų Ugm> 

Ofisas: 1385 B. Halsted St. 
Tai.: 1 9 — U ryto: 2—8 po 
a4»t» f—»vak. Kad. i i 1 1 A 
Rcs . 1130 Independence Blvd 

Cklcago. 

- | 

North Side. - Liet. II. l t 
6v. Kazimiero Br. ir Seserų 
Dr-ja laikr mėn. susirinkimą 
£eu;. 20 d. Šv. Mykolo par. 
svet i^ raportų paaiškėjo kad 
ligonių buvo 4. Ihvjop atstovai 
išdavė raportą del rengiamojo 
pikniko kurs įvyks geg. 27 d. 
S. m. Polonia darže, Jefferson 
Park, III. ir kviečia visas drau 
arijas bei atskirus žmones at
silankyti į pikniką. Bus viso
kių įvairumų. 

Skait* užkvietimą nuo ftv. 
Juozapo Globėjo dr-jos. Kvie
čia į pikniką kurs įvyks birž. 
. , l — l . - . - . . I . . . , ^ . . I I Į • - • . , . . . • • .1 

Dr. 0. VAmjSH. 0. D. 
LIETITV1S AJUC KPHCIALI8TA8 

Palengvins riaų 
aklų tempimą 
kas yra prležaa 
Uool skaudėjime 

galvos, svaigul io , aptemimo, nervo-
tuma. skaudančius Ir užsidegusiu! 
karščiu akių kreivos s k y s katerak-
to. nemleg ie ; net ikras akis tndadam 
Daroma egsaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akintai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pa geibsta. Sergėkite s*v« re
tė j ime ir valkus e inanč ius mokyk 
to/i. Valandos: nuo 10 lkt 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

Telefonas Ikmlevard 1930 

Dr.SABrenza 
4608 So. Ashuund Avcnue 

CliicHgo. IH. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 

! piet Iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 
J 9:30 vak. 

po 

DR, MAUME KAHN 
•TT»YTOJAP m CHIRURGAS 

4631 So. A>ltland Ave. 
Tel. Yards 0094 

Tel. VanU s s » 4 
O M S O TAU? 

• — t t v. ryta, 4—S Ir f—9 vV * 
4*a**ttoOTts? a«s> 14 * . ryta SM 
1 • » * t o •i •*- M M W M « * * « H i 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ę S 
Gauk patarimą D-ro Van Paiiig. Svecialisto kuris su

pranta tavo stovį ir kuris p a t a i s tau kaip pasigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi i lgų m e 

tų prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave 
gerai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi but l egzaminuojamas 
mieroskopų. Jeigu kenti nuo Chronišku Ligų arba si lp
numo lytišku ligų ar užsinuodljimo kraujo, tau reika
lingas specialis gydimas. Serųm Elektra. 

DR. J. VAX PAING 
. Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 10 išryto iki S vai. vakare 
3101 South Halsted St. Telefonas Yards l l l i . 

• — — — — — — A — — — • 

DAINOS IR MUZIKOS Ai? 
TISTĖS LANK08I 

CHICAGOJ. 

Apsiimtų papildyti vakare 

gi talijai, Kėdainių apskrityj. i P"*© 
Smarkiai kariavo su sociali*- Šiandie, 'gpg. 26 d. Chicagon 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 lkl | 5 0 savai-
ioj Kirpėjai, Kišenių kr Ir linlngo 
dirbėjai, Kotų Presseriai ir elektra 
s iuvamų mašinų operatoriai. Leng
va išmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama 

JOS. F . KASNICKA, Frtrtotpal 
MA8TK41 TA1I<(>RING SCHOOL 

lOONorth State Street 
Knmp. I>ake Str. 4 ftaior>_ 

.A 

C)J 
-. 

. 

~—. 'i I I" i'niasaj '• 

PlfffeUS LETUVON 
Nusioačia 
- per •-

Tiesioginį Susisiekyma 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskit* per 

CEKTRAL MANUFACTURIR6 
OISTRICT BARK 

UIS W. 35-Ui m. Chiaųf^ 
Turtas virš $7,000,000.00 

—— 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TA8 JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIŪNAS GO. 

809 « . 3Sk U , CMcui 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R . 
D A V I M O R A S T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakorta*. # 

• • «w» m ' • • ' • 

'f 

F<*« 
r « l l l 

* .»• 

* * l i » /', ko»4V.< 

nm 

AR JŪSŲ KŪDIKIAI MAITINAMI TINKAMAI? 
Masu Suvienytos Valstijos yra ap
stumo žemė, o vienok nuo trijų iki 
penkių milijonų Amer. mokyklos 
amžiaus vaikų yra neda-p«neti ir ne 
dimaitinti. Jokis- vaikas turįs savo 
valgiuose užtektinai pieno, negali 
kentėti neoapenėjimą. Tikrenybėje 
apie trys ketvirtadaliai vaiko v a l p 
mų valgių turi turėti pieno savyje. 

Dabar yra laikas apsaugoti jūsų 
vaikų sveikata kadangi mainosi mc 
tų laikas-. Eridėk Eagle Pieną prie 
jų valgių tuoj. Duok jiems du šau
kštu Eagle Pieno, atmiešto trimis 
ketvirtadaliais puoduko led;u šalto 
vandens kasdiena, paryčiais ir pa
vakarėje. 

Mes jūsų kalboje esame atspausdinę in-
'struReijų kaip prirengti Eagle P ieną kūdi
kiams visų amžių. Jei nori šitų ins tmke i -
jų, išpiltljk knponų Ir pasiųsk nv*m š ian
dien. 

Bordon Building, New York 
t f iE BORDEN COMPANY 

Nėra Jokios abejonės- apie pasek
mes kurias gavo šimtai tūkstančiu 
Huropojinių motinų vartojant Ea
gle Pieną kaipo maistą kūdikiams. 
iSagle Pienas yra grynas* pienas ir 
cukrus tinkamai sumaišyti ir labai 
lengvai suvirškomas net opiausių 
kūdikių. Gydytojai rekomenduoja 
ir išrašo jį motinoms, kurios- nega
li pačios savo kūdikių žindyti. 

Jei jūsų kūdikis neauga į svorį, er
zinasi ir naktimir; nemiega, gali bū
ti ju:ų duodamas jam maistais ne
tinka. Pabandykite Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauklėjo daugiau kū
dikių negu v.'sl kiti. Jis parduoda-
BMB sterelisuotiaose induoce ir yra 
visados šviežias bei švarus. 

?*^»»«.<».ii 

Tiad eMarkofThE BORDENCOMB^ 
«fy. ir. s. Fat. Qff. 

\įfc& 

KLrOJfAS 
pažymėk kryželiu ko no i i 
Penėj imo Kūdikių 
Instrukcijos Knyga 
Pavardė • 
Adresas 

l . i t h t m n i i i i 
M ^ M V « « * « ^ -m—**—m^mm=-^ 

^*W YORK, U. S. A. 

20 metų prityrimo 
Akinių pritatsyaoo m f o e 

PAHK1SKIA 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pa varg 

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir plukanėlmt 

taškus ? 
Ar atmint is po trupurj m a l ė j a ? 
Ar akys opinp Šviesai 7 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky-

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 

mJkr turi žvairas akto? 

JOHN J. SMBTANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. AsDland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tlskos, kambariai 14, 15, 16 tr 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadientaia t r. Iki 12 dienos 

i . Michnievicz-Vidikieoe 
KU^ERKA 

101 S. Ha l s t ed 8 t 
Kampas 31 gatve 

ne Yards 1119 
l e s a m e ofise su 

Dr. J . F . Van 
jPain*. 

SąžIfi iSkas p s 
tarnavimas prie 
gimdymo,Visoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo 
6 iki $ vai. vakare, 

aMntlne 
1407 W 
Telefonas Beeiey IMK 

Moko Siuvimo. Patterny kir
pimo, Des lcninc blamiul tr ne 
mama. Vietos duodama 2 y kai 
Diplomai, Mokslas lengvala at-
mokejlmato. Ktoeoa d ieaomU Ir 
vakarais. ' Reikalaukit k n y g e l ė * 
Bisnio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Noriat mfortnaclju 
rąžykite ar telefonuoklte. 

SARA PATEK, pirm. 

STANLIY P. 

, Ttttių a atomo-
iliu* vtoeklema 

prieinama. 

3318 Autmrri 
Aviv. CMcago. 

^ [ ^ ^ A • A. HasaaJus 
armboritii 

PatarnaaM lai-1 

^ ^ ^ ^ maa 
į 3307 Auburn Avt. Ohi<*go j 



^ * 

— D K S U G I S SeStadienia Gegužio 26, llftjl 

v««fc£.: 

J 

'Ką Darysite?Kur važiuosite? 
Sekmadieny - Gegužes 27 d. 1923 

Dievo Apveizdos Parapijos Gegužinį Pikniką 
National Grove Riverslde, 
Kas bus be pavasario grožybių: baseball, žaidimai, lenktynes, laimėjimai, buffetas, pirmos: 

kliasos šeiminykės, skanus valgymai ir gėrimai ir visokie prasimanymai. Tad visi į Gegužinę! 

• Kviečia RENGĖJAI. 

CHICAGOJE 
BRIGHTON PARK 

BARGENAI 

"ŠIENAPIUTŽ." bus daug svarbių reikalu ap
svarstymui. 

N. K. nut. rast. 
TOWN OF LAKE. — Dr-

stė Balsas Lietuvių laikys 

Mums prisiųsta "Draugo"] 
muzikal.es sekcijos koresp. į-1 
domi recenzija apie L. Vyčiųr mėn. susirinkimą 26 d. gegu-
Apskr. pastatyta trečiadieny, žės> 8 vai. vak ."J. Lesčiaakio 

trT. . *. „ r, -* ! s v et . 4,>:Jo 80. Honore S t Visi 
operą Sienapiutjė. Deja,f nariai turite pribūti, nes turi-
vietos stokos coliai ii tilps tik me daug svarbiu reikalu ap-
pirmadienio num. Aplamai 
opera gerai atlikta muzikaii-
niu žvilgsniu, bet koresp. da
ro daug priekaištų vaidinimo 
žvilgsniu. Visą tiesą į akis 
pasako. Medžiaginiai pui
kiausiai nusisekė. Publikos 
grroste prisigrūdo, net vietų 
pritruko. 

I ANT PARDAVIMO gera propertė 
, ant kurios randasi 2 namai; 6 rau

dos, po 5 kambarius kiekvienoj, biz-

CJražus 3 flatų po 6 kamba- tįlSSl*1 ^ ^ *azas ir kltl-pa_ 

•»:„ • • r rankumai, geroj- lietuviu anKvventoi 
mis, mūrinis namas, cementą- ! vietoj. N U - S S V l^SS^Sl 
votas oa-sementas ir viskam na I $12,000.00. Atsišaukite pas savininkę: 

Medinis namas penkių kambarių, 
su elektra, vana, netoli naujai sta
tomos viešos mokyklos ^Brlghton 
Rarke. Tik už $3500.00, 

21 JAUNAS KUNIGAS. 

Švento Vardo Katedroje Jo 
A. M ai. Chicagos Arkivysku
pas Mundelein šiandie į kuni
gus Įšventino 21 jauną vyrą. 
$ie jšventinti: 

T. A. SycboAVski; Ed. D. 
Holkvsvav: Henry J. AValsh: 
AVallace A. Maboney; Jobu 
W. Sehmid; AVilliam F. Pla-
cbetka; Jobu B., McCauley; 

tarimui. Taipgi nepamirškite 
pribūti ir j balių kuris įvyks 
29 d. gegužės, 7 vai. vak., toj 
pačioj svetainėj. 

Valdyba. 
T) I BVO APVEIZDOS PAR. 

— Šv. Jono Evangelisto, dr-jos 
mėn. susirinkimo nebus sekm. 
gegužio 27 d., bet liko perkel
tas į sekantį sekmadieni, birž. nwauwuamm l v a i 
J d., is priežasties. Dievo Ap- .Įmokėti $7,000. 
veizdos parap. pikniko>j vyks- I Ashland Avei 
tancio gegužio 27 d. Delto-gi. RIV(I 

budavotas ant pusantro Joto, 
turi 3 karam ^aradžių iš fron 
to įvažuojama viskas vėliau 
šios mados. Kaina $18,000. J 
mokėti $5,000.00. 

3 aukščių mūrinis namas po 
6 kambarius ant pusantro lo
to cementavotas basėm entas. 
Kaina tik $14,500. Reikia į-
mokėti $7,000. 
S. L. FABIONAS Company 

809 West 35-th Slreet 
Chicago, IU. 

SHERMAN PARK BAR
GENAI. 

Mrs. VAIŠVILIENE 
837 W. 33-rd P laco 

Tiražus kampinis namas 3 
flatai po 5 kambarius ir 1 fl. 
(i kamb. viskas vėliausias ma
dos. Remias $170.00. Pečiais 
apšildoma. Kaina tik $16,500. 

Randasi netoli 

K F R I E N O R I T E JSICjYTI NAMĄ 
matykite kaip namas yra statomas. 
Mes s tatome 20 mūrinių namų po 
5 ir 5 ir po 6 ir 6 kambarius, visas 
ažolo trimas tailos maudynėse ir vi
si vėl iausios mados parankumai. Ge
riausia, kad patys pamatytumėt, mes 
turime ir gatavų tokių namų. iVetrt 
Metuvittms gerai ž inoma tarpe 65 ir 
66 Str. ant KockweU ir Tolman ave. 
Parduosim ar mainysim ant senesniu 
namų ar lotų. 

JOKANTAS BROS. 

4138 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 7674 

• L O T A I 
Du 30x125 lotai ant Ca'.ifortlia bu

lvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 
Brighton Parke, parsiduoda labai pi
giai. 

Lotas su garadžiumi del dviejų 
karų prie California bulvaro parsi
duoda už $850.00. 

~ 
Atsišaukite pas: 

JONAS KLIMAS, 
4444 So. California Ave. 

Tel. Lafayette 5976 

AOT PARDAVIMO lotas 
ant 24-tos gatvės tarpe Lea-
vitt ir Hoyne, £eroj lietuvių 
apg-yventoj vietoj. Atsišaukite: 

B. URBANAVIČIUS 
1915_W.J23r<LSt ._ 

ANT PARDAVIMO 

Dry Goods krautuvė, biznis išdir
btas ver 15 metų, stoek'as gražus ir 
švarus "fixture's" geri, 4 kambarini 
pagyvenimui už preinama kaina — ( 
leas'as. Turiu parduoti iš priežas
ties ligos. Priimsiu sąžininga pasių-
lymą. Gera vieta lietuviui padaryti 
biznis, 

MRS. A. LOLUN, 

4912 W J4th Str. Cicero, IU. 
Telefonas Ciocro 6548 

VAIKAI VAIKAI VAIKAI 

Ž E M E 

visi važiuojame j rikniką. 
Valdyba. Labai gražus n\mas ant 

, Garfield Blvd., 2 fl. po 6 kamb. 
CICERO, ILL. — Geg. 28 i r 1 f l 5 kamb. Garu apšildo-

d. 8 vai. vak.. bažnytinėj svet. mas ir tuščis lotas prie Šalie. 
Įvyksta vien nv>terų — meivv-Į Kaina $18,000. Reikia imokė-
nu snsirinkmias. Yra daug ti $10,000. Rendos $250.00 j 

mėnesį. 
S. L. FABIONAS Company 

809 West 35-th Street 
t Chicago, m. 

svarbiu reikalų aptarimui ka> 
link Vainikų dienos (g^. 30 
d.) Labd. Są-gos 3 ko. turės 
V'būdą" prie kapinių ir taipgi 
reikia apie 50 rinkikių. Tą va
karą išdalinsime ir dvžutes. 

Kom. 

Pardavimu arba mainimu 3 
enue ir Garfieldj pagyvenimu mūrinis namas po 

j 5 kambarius aukštas, cemento 
beismontas aukotas stogas 
kaina $6,900 randasi netoli 
Šv. Jurgio bažnyčios mainy
siu ant bučemės arba lotu. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3346 So. Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 

ANjT PARDAVIMO grocer-
ne ir kendžių krautuvė sker
sai angliškos ir lietuviškos 
mokyklos. Labai gera vieta. 
Atsišaukite 
4619 So. Hermitage Avenue 

PA RSIDUODA čeverykų taisymo 
šapą, e lektra varomos mašinos. Vie
ta išdirbta per 15 metų. Jeigu per 
savaitę suvirs 1100.00. Parduosiu 
pigiai užtat kad važiuoju Lietuvon. 
Atsišaukite 

S. VIRKUTIS 
219 W. 67-th Str. Chlcagf>, IU. 

-
Reikalingi spartus vaikai 

suvirs 16 metų amžiaus dirbti 

mūsų ofise, prityrimas nerei-

kalingas gera alga pradžiai i f 

pastovus darbas. 

B. KUPPENHEIMER & CO. 
' ! 

$18 W. Congress Street 
Chicago, IU. 

Employment Office 

SUS L. F. K. A. CHICAGOS 
APSKR. KP. DOMEI. 

1 A N T PARDAVIMO naujas dviejų 
į flatų namas po 1 ir 6 kambarius, 

š tymų š i ldomas artlCt3-čios ir Sacra-
mento Ave. Atsišaukite pas savininką 

MARQUETTE PARK 
BARGENAI. 

2 fl. po 6 kamb. viskas vė-
i liaus i os mados ir 2 karu me-

linis garadžius, kaina $12,-' 

J O S . ' K P . A L 

2 f44 AV. 67 at. Tol. ProsDoet 13«4 

—- — -r- ,-r-; 

P A R D I O S I C A R B A MAINYSIU. 
60 akrų farmą 23 mylios nuo Chi
cagos geri budinkai, 10 karvių, 3 ar
kliai, 20, kaiulių, 63 vištos, 7 antys 
visos mašinos, k a s tik reikalinga ant 
ūkės. Mainysiu ant namų arba ko-
Rio nors biznio. 

C. P. SI ROMSKJK. & CO. 
3346 So. Halsted Str. Cliieajro, III. 
Tel. Uoiilvd. 9641. 

A U T O M O B I L I U S 

ANT PARDAVIMO saliu-
nas geras uždarbis norinčiam 
pirkti. Atsišaukite: 

323 So. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

REIKALINGI 

REIKALINGA 

R E I K A L I N G I 

Fabriko leiberiai. Darbas pas
tovus geros darbo sąlvgos. 

*Atsi šauki te: 
_ • 

BRIGHTON PARK 
t t * t 

4200 South Maplewood Ave. 
2 aukštų mūra kampinis nau 

Donat Kula\vas: Martin J . „_._. 
O'Doimell- \ndrew L AVeld-! S ; . , ; - . R - \ f .S h , c a « 0 R

l
 i r. : ) ( ) , )- tmAėti $6,500, \9 i^uinieii, nnuir« JJ. »*nti .apvlink«»s Apskričio svarbus' # 

on; Alovsius Charles Stsj susivažiavimas įvvks Aušrys' 2 aukščiu 5 ir 6 kambariai,! ^ „ B a , r , . . . 
Louis V* Douo-bertv AV J »Vartų par. salė (2323 W. h £aru ap*u!<fon,as, 2 mfšinom jas narnai 3 pagyventa i ir 
LOUI v. umi nern u . j . p j Chic JJJ #) 3 d fcirž 3 : 3 0 garadžius viskaa; vėliausios yienQt Mdeiė to*yMfy#MĘd& 
Paschke; (r. B. I^sr-ber: A v a , ^ D i e t l K y i s o s k M p r i madosJKaina $12,o00. Inioke- ^ ^ 
Landroche; Leo Phillips; G.'klausančios prie šio Apskričio;U ^/'(KKK * A č V A 2» u. 
Gaiviu- Emest Zizka- Geor-'m««?^kite kuoskaitHn>iausiaI Labai gerai padarytas gra- ^ ' " ^ d e l t 0 k a d ^ e n a U s l 0 S 
Uamn ^imst z-i/ka, i.eoi j p n s h j s t i a t s t o v ų j gj s u v % ž i a . ŽQa m w j * i s n a | n a s į f | ^ biznio vietos yra už.mtos, šitoj 
ge Luba; t . \ iktora ir K<i.,Vima Kuopoms, kurioms jau apšildomas. Kaina $15,000. vietoj reikalauja biznio del vi-

nebebutų galima išrinkti dėle- Randasi netoli fard ir Rock ' 

PARSIDCODA labai pigiai "Velie" I 
automobil ius, 5 sėdynėmis iš prie- . VVEAVERS 
žofcf:es .mvininko Ilgos. l v T P W A Q T O O M 

Automobil ius naujai ma:iavotas ir vlJEijW«.E> I i v U l u 
nauji srunal. j . D A R B A S 

Teiksitės atsišauki! pas: | v J S l t A D UJlKDAO 
KAROLIS GAIDELIS, P P T £ V I L N Ų 

1605 Ko. Ashland Ave. Cliigago, luJ*-*** * Y 

PARDAVIMUI KRAU
TUVĖS. 

• 

J.urica. 

(liicagoje daržovės ir vai
siai brangesni nei kituose mie
stuose. 0\a perdaug speku-
lantu. 

gatus, tai tegu jų valdybos at
silanko. 

Apsk. rast. P. Gritėnas. 

CHICAGOS VYČIU KUOPŲ 
DOMEI/ 

Pirmadieny, gegužio 28 d., 
7:30 vai. vak., Šv. Jurgio sa
lėje, Bridgeporte, įvyks dide-! 
i a 

well Str. 
S. L. FABIONAS Company 

809 West 35-th Street 
Chicago, Įfk 

BRIGHTON PARK 
3990 Archer Ave. 

šokios rūšies. Nepirk namą- ir 
j neik į biznį pakol nepamatysi 
šita- namą. Parduodame ant la 
bai lengvii išlygų. Pamatę del 
platesniu žinių kreipkitės savi
ninkus. 

ai svarbus visu kuopų vai - ' 2 a ^ t ų naujas namas su di-
ybų (veikiančiosios Apskričioid e l ė krautuvė ir b* kambarių 
omisijos) suvažiavimas, į ku- pagyvenimas ant bizniavo* 

r 

P R A N E Š I M A I . 
BįRIDCiEPORT. — Kat. Fe 

deracijos 26 skyriaus mėn 
susirinkimas bus gcg. 27 d. 

Pranešta, kad 6 geležinkė-.d 
liu bendroviės padidina užmo 

_. . , , . . , i Komisijos i suvažiavimas, i . .-.. ,. _ _ . . . .. 
kesnj savo 2<,(X>') darbininkų.',.: būtinai turi atvykti visn ?̂at. ku r namų vertes labai kj 

lkuopų, priklausančiu Apskri- ]*}*M™ daug.žmonių padapė] 
čiui. pirmininkai, raštininkai ( 1( le 1 *?^f pirkdami ir par 
ir iždininkai, arba ju įgalioti t™**™ f ^ J vietoj, 
nsmenvs (nemažiau'kaip trvs» £*}**:;Hito namo yra tik ai 
iš kiekvienos kuopos), taipat f}^\°° l r Parduodame ant la. 
suvažiaviman būtinai turi a t - , b a i lengva išlygų. Kreipkitės 
vykti ir Apskričio pikniko rei» g / g S Į , ^ ESTATE 
gimo konusua. Bus svarstomai TwnnATrawmim îv> 
Apskričio pikniko reikalai, kū
lis jvvksta už savaitės, birž. 

1., Xational darže. 
Apskričio valdyba. 

M. J. KIRAS REAr, 
ESTATE IMPR0VEMENT 

COMPANY 
3335 So. Nalsted Street 

STANDARD frRICE LIST -

i NEI JOKIO SUSIPRATIMO 
JTARP i>Afc*tNINKŲ M R A 

! SOUTH BENO W0QLENS 
1 % COMPANY, 

HYDRO STONE CORP. 
5821 W. 66-th St. 

(Clearing) 

irumtmiimumiiimiimiiiiiiiiimiiiiMu 

P R A N E Š I M A S 

GERIAUSIA PROGA BIZNIUI 
Pig-iai parsiduoda Bu^ernė ir Gro-
.sernė Krigrhton Parke arti l ietuviš
kos bažnyėios. Biznis i.šdirbtas per j 
daug metu priežastj pardavimo pa- I » • • * 
tlrsite, anl vietos. Galtma pirkti sii ' C f l l I T U R P K I I I I N f l 
namu arba viena biznį. Kreipkitės: Į O U U l M D L I I U I l l l U l 

4458 fio. Falrficld «Ave. 

i 
•f? i 

• 

1 :IX) vai., šv. Jurgio mok. kam 
baryje. Draugijų atstovai-ės 
malonės skaitlingai susirinkti 
laiku. Taipgi draugijos dar ne 
priklausančios prie viet. K. 
Fe<\. sk. gali atsiųsti atstovus 
arba jų valdvba dalyvauti. 

Viet. K. P. sk. valdyba. 

3 o 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

ANT PARDAVIMO 

pc ū kambarius kiekvienas, ge 

BRlTXJEPOrYT. — Labdar. 
Sų-gos 5 kuopos mėn. sus-mas 
įvyks sekmadieny, 27 d. geg., 
Sv. Jurgio mokyklos kamba
ryje, 2 vai. po pietų. Sus-mas 
bus svarbus, nes turim gerai 
prisirengti prie 30 d. geg. • . . ,. . .. . . .v , . 
(vainiki, dienos), kad kuodau-110' HMlmkej. Atsišaukite: 
giausiaaukų susi rinkt ome. Vi si 1822 W. Cullerton Str. 
nariai-ės malonėkite atsilan
kyti į sus-mų ir atsiveskite sa
vo draugps prirašyti prie La-
bd. Sąjungos.. 

Valdyba. 

IMPROVEMENT CO." 
3335 South Halsted St. 

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI! . 

PARDAVIMUI naujas 2 augštu 
muro n a m a s 2 flatai po 5 k a m 
barius; c imentuotas skiepas su skal-
bynėms; puiki pastogė; visi įtaisy
mai pagal naujos mados; kaina 
$11,000, apie $4,000 reikia įmokė
ti kitus ant lengvų išmokėjimų kaip 
renda. 

PARDAVIMUI geras medinis na
mas 2 aug&tų 2 flatai po 4 kamba-

m e d i n i s n a m a s 2 p a j r v v e n i m ų ' r l u s ir v ienas 6 kambariai; yra ga-
sas, elektra ir maudynės; kaina $4.-
500, pusę turint gal ima pirkti, ki-

[ tus ant mortgičio. 

BAR6ANAS PAS 
JONĄ KLIMĄ 

• 

Didelis bargenas, medinis ant dvie 
jų pagyvenirmj namas 6x4 kambariu 
e'ektra, ' vanos, ce>rii'entuotas gara
džius del dviejų karų, st l l iuotas vor-
ėius, rando* neša fCO.OO j mėriesj 
vienas blokas nuo VVestern Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greita 

Medinis, ant dviejų labų namas: 
e lektra ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų su base-
mentu tik $5000.00 

IŠKILMINGIAUSIAS PIKNIKAS 
Rengiamas 

Liet. R. Kat. šv. Kazimiero Brolių ir Seserų Dr-jos 
(North Side) 

NEDĖLIOJĘ GEGUŽIO (MAY) 27 D. 1923 M. 
Polonia Diarže, Kiggms ir 61 Gat. Jefferson Park, UI. 
P?radiia 10 vai. išryto Įžanga 25c. Ypatai 

Nuoširdžiai kviečiame visus kaip jaunus, senus, ma
žus ir didelius atsilankyti ant šio puikaus pikniko, o 
prie puikios ir gražiai griežančios muzikos galėsite visi 
linksmai ir dailiai pašokti. Taipgi bus dar skanių už
kandžių ir gėrimų ir tyrų ora pakvėpuoti. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

' 

m 

Siuomi pranešu savo koštu-
mieram kad jau perkriausčiau 
savo krautuvė į nuosavi u na
rna kur galėsju geriau visiem^ 
patarnauti. 

Užlaikau visokios rųšies 
laikrodėlius, žiedus, graznas ir 
muzikos instrumentus. 

J. JASINSKI 
4629 So. Ashland Ave. 

-
m • -TAI ' 

Chicago, 111. 
NetdU Depositors State Banko 
uuiimuiirtiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii 

LflSTtnrUI ADVOKATAI 
-

FPBRADCHUUS 
A D V O K A T A I 

(Buv . Vilniaus ir Kauno Apygar
dų ''Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Hals ted St., CIUcago. 

; Tcleplioiie Y a n l s 2390 

Medinis vieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kaonbarių, elek
tra, vana, dviejų karų' garadžius ce
mentuotas ir surais, kampinis, gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 

•DIDELIS LAIKRODĖLIUS 
I Š P A R D A V I M A S | 

17 Jewel Walthem arba Elgin laikrodėliai po $13.50. 
Moterų gold filled garantuoti ant 25 metų 15 Jewel su

virs $10.00. 
UK.gryno aukso (wbite gold) 15 Je-

PARDT'OSir arba mainysiu 
automobilių talpinanti garadžiu. Ran
dasi 95 ir Loomis. Mainysiu ant na
mo arba kokio nors biznio. 

C P. KI'ROMSKIS |f- CO. 

TOWX OF LAKE. - Labd. \ S34€ ^ Hft,sred s t « l » IU-
Tel. Boulevard »G41 

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo j , i m a i n e š a n t t i k > 3<>d 0 e« 
medinis namelis 5 geri kambariai; 
kaina $2,000. 

^ | Norėdami toliau sužinoti ar pama-

Parsiduoda UŽ $72oo.©o nupirkt ga- 'jo we\ s l i v irš šito išpardavimo po $16,50. 
P. K. BRUCHAS 

3321 So. Halsted St. Chicago, 111. 

S^j. kuopos jnėn. susirinki 
mas bus rytoi, ^e^. 27 d./ 4 
vai. po pietų, Šv. Kryžiaus pa 
rap. svet. Vainikų diena ("De 
coration day jad arti. šis su 
si rink imas vpač svart)iis. Pra 
šomi visi susirinkti, labiausiai 
motervs ir mergaites. 

Valdyba. 
0 —i • • . . . • • - • — • , . -

TOWN OF LAKE. — (J. D. 
L. K. Vytauto mėn. susirinki
mas įvyks sekmadieny, gegu
žio, 27 d., 2 vai. po pietų Šv. I 
Kryžiaus parap. svet. Visi na- I 
riai malonėkite susirinkti, nes 

tyti namus fcreipkities diena ar va
karais sekančiai. 
BRIGHTON REALTY CO. 

J. Yushkewitz. vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie California Ave.) 

Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
su b a s e m e n t u , 6 x 6 kambarių, pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša jįo 
$45.00 j mėnesj, namas netoli K e - ' j į 
dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už , 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

JONAS K Ū M A S 
4414 South California Ave. 

Telcf. Lafayette 5976 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

?# \V. Monroe Street 
KOOBI »04 — Telef. Ran<lolpli 2904* 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pleių 

| Vakarais: 3203 So. Halsti-o* s u 
Telef. Tardą 1015 

Chicago. 

f V. W. RUTKAUSKAS ' 
A D V O K A T A I 

« a t * a a a * t A 5 A a A A t A A i U 4 U ^ 5 i i A « A ^ « ^ ^ 

Ottma Dldmleatyji 

29 South U 8alle 8treet 
Kambaia* ftto 

Telefonas Central 3390 

} Vakarais 3223 8. Halsted 8t j 
Teiefooaa. Y»rd> 4fl«i 

a — m • » • »»įį (TI—r-l T-a • • m m m . 

i 

TPPI. 

Lietuvos Vyčių 24 Kuopos 
Jauna mečiu Skyriaus 

•i 

VAKARAS ir KONCERTAS 
Aušros Vartų Parapijos Svet. 2323 We*t 23-rd Place * 

NEMLIOJ, GEGUŽIO (BiAY) 21 D., 1923 M 
Pradžia, 7:45 vai. vak. • ^ ^ 5 0 c 

Lietuvos Vyčiij 24-tos kp. Jaunamečiai stengsis šiame nepaprasta
me vakare įdomintį visuomenę. Šio vakaro programą, išpildys berniu
kai ir mergaitės, nuo 12 iki 16 mėtų amžiaus. Programa susidės iš 
dviejų komedijų, muzikos ant įvairių instrumentų ir eilių. Jūsų atsi-
lankymas.į šį vakarą bus didelis paskatinimas del geresnio veikimo 
čia augusiam jaunimui. 

Kviečia visus, 
LIET. VXCIŲ 24-tos KPS. JAUNAMECIŲ SKYRIUS. 

rel . Dearboni 903? 

A. A. S L A E I « 
ADVOKATAS 

Oftaaa v l d u m k ^ t y ^ 
j CHICAGO T E M P L E HUILDIIfO , 

77 We*t Washington Street 
R o o m 1726 

Valando* 9 ryta Iki I po platu j 
i K*mų Tai. Hyde Park S3II 

» ; ; : « . 

I 4U 

J. P. WAff( 
Liw?ir 

LCBTUVIB ADTOKATAM 
R. 314-319-197 H. D«ar-

born Str. Tel. Randolph 3334 
Vakarais: 10733 S. Waba.sh A 
Roseland Tel. Pull iuan 9377 
* * l 1 M i » « » » » • • < » — • • • • • • • Į «M 

http://muzikal.es
file:///ndrew

