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ĮDOMYBĖS Iš AMŽINOJO 
M I E S T O SVEIKINAME ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU SEIMĄ! 

EUCHARISTINIS DIOCEZI 
JOS KONGRESAS ROMOJE. 

Italija priešinga divorsų 
įstatymui. 

Seimas Rytoj 
VALSTIEČIAI, KOVOJA SU 

REVOLIUCIONIERIAIS . 

J 

ROMA, birž. 16. — Praei
toji savaite buvo pašvęsta 
Ketvirtajam Eucharistiniam 
Komos dioeezijos Kongresui. 

Birželio 17 VIENNA, bir. 15. — Alek-
sandr Stambulisky, pabėgęs 
bulgarų premierąs, šiandie 

Ryt birž. 17 d. Šv. Kaži-, Šiuo žvilgsniu Amerikos!randasi Tara Zagora kalnuo-
io ivv lietuvės nralenlcė visus musu!se> šiaurinėj Bulgarijoj. Te-

Mažoji ententė nori įsimaišyti Dortmund 

18-ojo amendmento vykinimą, 
nai no rankose visa situacija. L • , „ . . „ . , . , . J 

Pranešta, kad jisai S ' £ £ * į 2 S ? * S S DORTMUND, birž. 16. -
J ! turėtų vykinti 14-a.n ir lo-aji a;. m ; w „ K W . ; T - W * f™. tas. Teeiaus tos žinios kol-

kas nepatvirtintos. 
Jo partizanai, kurie kovo-

Konstitucijos amendmentus. 
Tuotarpu šiandie pasirodo, 

kad 14 ir 15 amendmentai vi-

Sesiįos buvo laikomos Šv. Jo-• miero Seserų Vienuolyno įvy lietuvės pralenkė visus mūsų 
akinio bažnyčioj pirmadienį,! ksta metinis Akad. Rėmė j ų fondus. Nes ligi šiol išsky-

antradienį ir trečiadienį. Pi r- \ Seimas. (Svarbiausias Ak. rus Akad. Rėmėjas mes A-
mininkavo Kardinolas — Vi- Rėmėju organizacijos tikslas' merikoje neturėjome pana-
karas. Sesijose dalyvavo vi- j — šelpti einančias mokslus šios organizacijos, kuri siste-
cc-Regentas, 20 Vyskupų ir' jaunuoles Šv. Kaz. Akademi- matingai butų susirūpinusi 
visos Romos dioeezijos para- j joje. Beto, jų surinktais pi- moksleivių — studentų dva-'Ja su naujos valdžios spėko 
pijų kunigai. j nigais bei aukomis kasmet šios reikalais. Štai delko! ™is, yra visi ūkininkai ir kai 

Skaityta Papos laiškas pir- Į v* s daugiau gerinama pati mūsų visuomenė labai sim-
moje sesijoje ir paskelbtas mokslo įstaiga: jos bibliote- patizuoja Akad. Rėmėjoms, 
teikiamas Kongresui palaimi-1^3' cbemijos, biologijos, fizi- jų kilnus darbas vis daugiaus 
nimas ir velijimai. j>įrm, kos labaratonjos. Vienu žo- randa paramos'ir* atbalsio, regala r ų kova visur plinta, 
kiekvienos sesijos laikyta au-' ^ u Akad. Rėmėjos atlieka moterų ir vyrų tarpe ir j Stambuliskio šalininkai vals-
kštosios Mišios, dalyvaujant dideliai kultūringą darbą, mums labai malonu šias ty-. t iečiai yra apsikasę ties Schu-' 
ir šiaip žmonėms Pirmoji i Ačių jų organizacijai nema- lias, uolias kultūros darbi- mla, Phillippopolis, Radomir J KINIJOS PREMIERĄS 
sesija ivvko dalvvaujant tik * a lietuvaičių baigė vidurini ninkes sveikinti Seiman susi-
vieniems Vyskupams ir kimi-1 m°kslą, gavo tikrai krikščio- \ rinkus ir linkėti geriausios 
gams. Antrojoj ir trečiojoj i m ^ išauklėjime. 

Sesijose dalyvavo ir pasau-

WASHINGTON, bir. 16.— 
Pirm susirinksiant Kongre
sui čionai išanksto keliama 
kampaniįa, kad jei šalies vy
riausybė taip aštriai stovi už FRANCUZŲ REPRESIJOS. 

FRANCIJA BIJO, KAD NEBŪTŲ IZOLIUOTA 

įiėnai. 
Iš šiaurės ir rytų Sofijon 

atgabenami sužeistieji. Ne-

tų vykinti 14-ąjį ir 15-ąjį' g ig m i e s t a s tikrai pajuto fra-

neuzų terorą ir kerštą. 
Po dviejų francuzų karinin

kų nužudymo čionai jau nu-
sai ignoruojami, gi už 18-ąjį § a u t a septyni vokiječiai pilie-
tiesiog galva (guldoma. 

Kongresmanas Hill iš Ma-
ryland pažymi, kad arba vi-

ciai. 
Po 9:00 vakare gyvento-

. T^ ... .. jams uždrausta pasirodyti 
si Konstitucijos amendmentai . , 7 . 

t m + v ^ s P VISOS SVieSOS turi but vykinami, arba nei 
vienas. 

klot ies jų užmanymuose. 

liniai. Kunigų sespjoj kalbė
jo Arkivyskupas Caron. Pa
saulinių — Romos universi
teto profesorius Carra. Dis
kusijose daugelis įžymiu as
menų dalyvavo. 

Milžiniška procesija. 

Ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį šv. Joakimo ba-
žnyčioje įvyko iškilmingas 

triduum " Ketvirtadieni 

Praneša, Stambulisky 
Nužudytas 

KAIMYNAI NORI SUTRIUŠKINTI BULGARIJOS 
REVOLIUCIJA 

ČEKAI SU RUMUNAIS REMIA SERBUS. 

trys tūkstančiai vaikų prjėm* STAMBULISKY ŽUVO M*-, premierąs Stambulisky vakar 
Šv Komuniją. GINDAMAS PABĖGTI. suimtas ties Molavi, arti Sla-

Luchanstinis Kongresas 
. . . , ,. . . vonitz. 
baigėsi sekmadienį po pietų v 

. l v . .„. ., . v. . . ; SOFTA, birz. 1(>. — Buvęs. 
milžiniška tikinčiųjų procesi ja. ftmė tris valandas perei
ti l>rati distriktą, netoli Vati
kano. 

Procesijoj buvo reprezen
tuojama (V) parapijų. Buvo 
50 Vyskupų ir prelttų. Visi 
namai, pro kuriuos ėjo pro-

MAŽOJI ENTENTĖ UŽ 
TAIKĄ. 

Bulgarijos premierąs Ktam-
• bulisky nušautas, kuomet mė-
•gino pafeėgti. 

To bulgarų valstiečiu vado VIENNA, birž. 15. — Če-
kariera baigėsi po visos eil|'\s i koslovakijos vyriausybė šian 
dramatinių jo žygių atgauti • die pasiuntė notą Jugoslavi-
atgal valdžią. jai. Pažymi, kad mažoji en-

Stambulisky patyręs, kad | t e n t ė Pavalo stipriai stovfėti 
taikos sutartis. Dėlto 

ir Femik. Pastarojoj vietoj 
eina smarki kova. Naujos 
valdžios kariuomenjė Grafove 
numalšino komunistų sukili
mą. 

Stambuliskio savastys ir 
visi turtai konfiskuoti. 

" Sofija turi but sunaikin-

IŠSISUKO. 

no Belgijos ministerių kabi
netas, kurio priešaky buvo 
Theunis, didis francuzų Šali
ninkas. 

Tas įvykis užtemdĮė ir pa
čią Anglijos notą kontribuci
jos klausime. 

Belgijos kabinetas rezigna
vo del grąžinimo Ghento uni
versitetan ilemandų kalbos. 

Čia spėjama, kad naujas 
belgų kabinetas nebus palan-

muose ir butuose turi but už- k u s Francijai Ruhro okupuo-
tfesintos. **s kontraversijose. ,Tas ka-

_-, . . . binetas kartais gali daugiaus 
Francuzams kareiviams, * . . . . « , 

. , . . . sustiprinti r rancijos nusista-
kurie naktį patronuoja gatve-1 

1 tymą. 
Čia reiškiama baimjės, kad 

gatvėse. na

mas, liepta tiesiog per langus 
__ šauti vidun, jei kur bus pas-; 

tebėta šviesa. 
LONDONAS, birž. 16. — "-"*** > «>~* — — r— „„„,„ u î u i ; , 

rvimjos premierąs Li a r e š - ^ — — — j tais neatšauks savo kariuo-
tuotas ir priverstas pasirašy-, Gatvėn po 9:00 vakare ne-1 menės iš Ruhro teritorijos ir 
ti atsistatydinimą. Paleistas gali išeiti nei gydytojai, nei ] ar nepritars Anglijai, kad 
jis nuvyko į Tientsin ir pas- kunigai patarnauti ligoniams, 
kelbė, kad savo pasirašymą' Recklinghousene irgi tero-

pastarieji Vokietijos pasiųly-
mai turėtų but rimtai apsvar-

ta, ,J sako Stambulisky paske- i atšaukia. Sako pasirašys ras. Vienas jaunas -vokietis « stomi. 
lbtoj proklauMMjijoj ir pasklei
stoj po visą šiaurinę Bulkari-
ją. "Nes tai kraugerių mies
tas, kurs geria valstiečių 
kraują. Mes ten nepaliksime 
nei vieno akmens neišjudin-
to." 

» > . 

Jugoslavija nerimsta. 

verčiamas. Todėl ir toliaus iš Dortmundo, to teroro ne-
skaitosi prezidentu.* 

RAUDONOJI EPIDEMIJA 
AZIJOJ. 

EOLŠEVIKAI PERKA 
GINKLUS. 

Belgradas karčiai priešin
gas naujai Bulgarijos vald
žiai. Reiškiama baimės, kad 
Jugoslavija visvien pasiųs 
armiją Bulgarijon, nors- Sta- j B E R L Y N A S , birž. 16. 
mbulisky ir pilnai butų įveik-
tas. Tas reikštų ilgiems lai
kams okupuotę. 

Jugoslavijos kabinetas nu
sprendė Bulgarijos valdžiai 
pasiųsti aštrų protestą, at
kreiptą prieš bulgarų mobili
zaciją pasieniais 

žinodamas išvyko į Reckling-
houseną. Tenai patamsy |ėjo 
į motinos namus. Francuzų 
patroliai jį mirtinai pašovė. 
Tris valandas viename resto-

LONDONAS, birž. 16. — rane išgulėjo gyvas. Neleis-
Rusijos bolševikai Azijoj iš-, ta jam duoti jokia pagelba. 
žudė du milionu musulnianų. 

Tokiame atsitikime Frariei-
ga butų atvienėta. Moraliu 
atžvilgiu ji turėtų nukentėti. 

FRANCIJA BIJO IZOLIA
VIMO. 

ANGLAI PRIEŠINGI FRAN
CUZAMS. 

LONDONAS, birž. 16. — 
Anglija neturi nei mažiausio 
pasiketinimo palinkti prie 
francuzų, kad su jais pagal 
jų noro kooperuoti Ruhro rei
kale. PARYŽIUS, birž. 1£. 

Francijos vyriausybę patiko Taip jpareiškė parlamente 
Per čia Londonan keliauja naujas smūgis. Atsistatydi- premierąs Baldwin. 

|,Trotzkio reprezentantas. Jis m 

tesi ja gatvėmis, buvo atatin 
karnai papuošti. Švenčiau-' 3° valdžia nuversta, jis nusi-!,^ 
sia Sakramentą ne*> Kardi-' skuto ūsus, apsitaisė armijos Bulgarijoje mobilizacija, ne 
uolas Lega. ' į šoferio uniforma ir pabėgo į ' ^ i r m t kokiems t i U n ą i j i č e k o s l o v a k i j o s i r R u m u n i . 

Procesijoje dalvvavo Kara-'kMnus centralincVj Bulgarijoj, ^ o m a , turi but sulaikyta. 
' Išpradžių jį lydėjo žymus' T a m t l k s l u i t l l r i b u t pavarto-
skaičius jo pasekėjų. Bet 

liškojo Komisariato prefek
tas, daugybė parlamento ats
tovų ir šiaip daug aukštųjų j paskui jį pamota. Naujos 

tos visos prieinamos priemo
nes. 

jos pasiuntiniai Sofijoje pri
sidės prie to protesto. Sa
koma, jei Bulgarija neklau-

siunčiamas Anglijon nupirkti 
ten didelę kiekybę ginklų ir 
amunicijos. . 

PRIEŠ PROHIBICIJĄ. 

Iš VILNIJOS. 

Pastaromis dienomis pro
vincijoj didėja arklių vogi
mai, o ypač Vilniaus, Trakų 

| ir Švenčionių apskrityse. Nuo 

„ . x _. ...r _„„0 t , jsys protesto, tuomet mažoji 
valdininku. Militarine pa>aldžios pasiųsta kariuomenei Čekoslovakija sutinka kad- enten^ė tuoj aus veiks. 
garbą atidavė kariuomenėj .ii vienoj vietoj užtiko. Kilus j ir karą paskelbti Bulgarijai' 

Visi Belgrado laikraščiai 
nustatyta eilėmis išilgai gat-! kovai jam pavyko pabėgti j ! ir užimti šiaurinę Bulgariją/ 

i miškus. 
Paskiaus ties Molavi suga

ną. 
Quiriti aikštėje paskutini 

kartą sustota. Ten buvo pa- utas. Jam norint pabėgti, 
taisytas altorius. Nuo ten nušautas. 
Švenč. Sakramentu palaimin 
tos 200,000 žmonių minios. 

Valdžia priešinga divorsams. 

STAMEULISKY SUIMTAS?' 

SAFIA, birž. 15. Buvęs 

jei tas butų reikalinga. 

Pasirodo, kad Prahos vald
žia yra bulgarų socialistų bi-
čiuoliė. Stambulisky buvo 
bulgarų socialisto tipas. 

Prahoje Bulgarijos pasiun
tiniu Stambulisky pasiuntė 
savo artimiausią sfpbrą. Tas 
šiandie tenai ir darbuojasi 
prieš naują Bulgarijos vald-

Į žią. Jis skatina Čekoslova-

Italijos teisingumo minis-
ceris Oviolio, turėdamas pr?r-
kalbą sekmadienį pareiškė,1 P a P a supurtytas. 

jo,g vyriausybė yra priešinga' Šventasis Tėvas Pius XI 
legalizuoti divorsus Italijoje, 'didžiai buvo supurtytas g f t - [ k ^ ^ e l b ė t i Bulgarijai g r ąži-

Jtraukti į Italijos juridi-1 vus žinią apie Saragossos Ar-' n t i Stambuliskio valdžią, 
nius kodeksus divorsus, saty kivvskupo, Kardinolo Selde-
jis, bus priešinga aukštiems villa nužudymą, 
moterystės idealams, taipat Šventasis Tėvas tuojau* 

Ve kodėl Čekoslovakija pa
sirengus kadir karan. 

reikalauja intervencijos Bul
garijoje. 

GAL BELGŲ PREMIERĄS 
APSILIKS. 

BRIUKSELIS, birž. 16. — 
Atsistatydinęs užvakar su' vi-

HARRISBURG, Pa., birž. j Maniškių kaimo -gyventojo 
16. — Pennsylvanįjos legisla- j Korkučio pavo.gta arklys 5,-
turos žemesnieji rūmai nubal-1 ooô ooo lenkų markių vertas, 
savo neskirti 250,000 dolerių j N a i l j o j Vileikoj nuo Levino 
vykinti prohibiciai valstybėje. Į p a v o g t a a r k l y R 3,000,000 1. m. 

vertės. Sieliškių kaimo nuo 

rėjo su jo pabėgti nuo savo 
vyro. Pastoni po tos žmog
žudy stjės ir pats pasišovė. 
Bet pagijo. 

VYČIŲ 4 KP. SU WAUKE 
GANU ŽAIS RIVERSIDĖJ. 

pil. Kosteckio ir Vieštorto pa
vogta du arkliu. Samodriš-

j kių kaime nuo pil. Rochuckio 
L. Vyčių 4 kp. svaidininkų j p a v o g t a arklys ir vežimas. 

! 

žaidimas su L. Vyčių 47 kp. Nuo geg. 14 d. magistra-

sais ministeriais Belgijos pre- ^,0 -, S± , 
m . , J .,., k a d pastaroji vieta yra už-' 

mieras Theunis gal pasiliks • . , ,. *.'•». 
. . m v. • . i m t a tą dieną. Žaidimo pra-

vietoj. Teciaus turės peror- ( iv. . 0 
, * • _ • ^ 'dzia apie 2 valandą po pietų. 

ganizuoti kabinetą. , Tr 
Koresp. 

(Waukegan) bus Riversidėj,; į į j p r a d ^ - 0 p ^ d i t i ^ t t cuk-
prie National grove, sekma-' TUy b e t kiekvienam asmeniui 
įeny, birz. 17 d., vieton Mc- n e d a u g i a u 2 svarų. Svaras 
Kinley Park'e, nes pasirodo, s m i l i k a u s c u k raus kainuoja 

2,800 lenkų markių, stambaus 
3,400 lenkų markių. Pakel
ta mokesniai už elektrą ir va
ndentraukio vandenį. 

ITALIJA PRIEŠ JUGOS
LAVIJĄ. 

AREŠJTUOTA TĖVAS, MO 
TINA IR SUNŪS. 

ROMA, birž. 15. — Italijos ] Prohibicioniniai agentai už 
vyriausybė painformavo Ju- <<moonshine,, gaminimą ir 

vedusių žmonių pašaukimui gailestį ir sajausma reiškian-, Cook apskrities taryba pa- Į goslaviją, idant pastaroji per- pardavinėjimą areštavo Abe 
ir priedermėms. Su tuo ne- čias telegramas pasiuntė Pa-|sk)T(ė 20flOO doler. uodų nai- trauktų kariuomenės mobiliza- Przywalskir jo moterį ir sūnų 
gali sutikti didžiuma Italijos pos Nuncijui Ispanijoje ir, kinimui upės Desplainės apy- Į ei ją. Nes ta mobUkacija I-, 15 metų, 1411 So. Spaulding 
gyventojų. Saragossos arkivyskupijai. j linkjėse. I talijos nepakenčiama. 

I 

gatvė. 

ŽMOGŽUDIS PAKARTAS. 

Chicago j e vakar pakartas 
žmogžudis, Casper Pastoni, 
kurs liepos 9, 1922, Mrs. Mit-
chell įr jos keturių metų mer
gaitę nužudė. Nužudė už tai, 

j kad jinai jo kalbinama neno-

CHICAGO. — Šiandie ne

pastovus oras; maža atmaina 

temperatūroje. — 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos' 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.42 
Italijos 100 lirų 4.65 
Vokietijos 100 mark. .0010 
Lenkijos 100 mark. .0012 

ĮDRAUGO PINIGŲ SIUN j 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai 

ryto iki 8 vai. vak. 
-2334 So. Oakley Avenue j 
Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais- per didžiausius Lie- j 

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS j 
BANKĄ 

I Norkit kad pinigai butų Lietuvoj Į 
išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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Oi prenumeratą mokei lSkalno. Lai-
•M ikaitoei nuo niraiymo dienos, 
M 110 Naoją Metų. Norint permai-
tyti adresą visada reikia prisiųs-
M Ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siusti itpsrkant kresoje ai ei-
sjrsse "Morney Order" arbs įde-
fanft pinigvs i rsgistniotą laišką. 
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1/ 
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BULGARIJOS RBVOUUGI 
JA. 

i 

Italijoje senai apmigę ugni
niai kalnai, kurie kitados su
naikindavo žydinčius miestus 
požemių ugnimi, dabar girdė
tas pradeda atbusti. Telegra-
Įmos praneša, kad spėjama at
einant laikotarpiui, kur vėl 
tie kalnai virdami ugnimi ir 
akmenimis šaudydami gali 
daugeliui tenykščių gyventojų 
neapsakomų nelaimių padary
ti . 

I r niekas nežino, kodėl iŠ 
jtų kalnų veržiasi ugnis sukel-

,<#dama baisius žemės drebėji-
imus. Užtat niekas jų ir negali 
suvaldyti. 

Dabartinis žmonių gyveni
mas Europoje visai panašus 
tiems ugniniams kalnams. Ve
da Europoje paslėpta ugnis, 
laikas nuo laiko išsiveržia lauk 

i ir iš pamatų sujudina valsty-
• bes. Tik ta*ai nerastumas ir 
I pamatuose valstybių drebėji

mas yra ne dabar atbundantis 
š seno ilgo miego, tik dar ne

nutilusios karo audros atbal
siai. I r vra didelės baimės. 
kad nenutilusi iki šiol baisio
ji karo vėsula vėl nepakiltų. 

Tarp kitų pasaulio neramy
bių praneiama, kad Bulgarijo-. 
je kilo revoliucija. I r iš tos 
revoliucijos yra naujo pavo
jaus, kad Europoje gali iškilti 
karas. , 

Didžiojo karo metu Bulga-

gaivalai įsilipo šalies valdy
ti. Jiems pritarė Francija ir 
jų prieteliai. Bet to nuo Bul
garijos tapo atplėšta žymi da
lis jos žemės. Radikalai pasi
griebė, kaip ir visur pasauly
je, garsiais pažadais, šalies vai 
dymų, tų pažadų pavergtai ir 
suskaldytai šaliai atpildyti ne
galėjo. Jų vadas, Stambulins-
ki, sugebėjo tiktai apsikrauti 
ginklais ir pinigais, kad jo 
niekas nenuverstų. I r spaudė 
kietai visą šalį su savo laisva 
socialistine letena. Bet senai 
jau yra pasakyta, kad ant dur
tuvo galima pasiremti, bet at
sisėsti yra pavojinga. Ir nežiū
rint Stambulinskio įsisteigtos 
namuose tvirtovės, su daugybe 
ginklų ir pinigų, jo valdžia ta
po nuversta. 

Sukilo senovės šalininkai, 
karaliui padedant; Stambu]in-
>ki, moterim persirėdęs pabė
go į kalnus; mėgina dar su
kelti būrius tamsesniųjų ūki
ninkų; dar sĮpardysis nekurį 
įaikų ir drums salį. Bet prie 
senos galybės vargiai jau be-
sugryž. 

Pas Stambulinskį rasta na
muose suvirsimi apie 20,000,-
000 Bulgarijos pinigų (levų); 
taip pat keletą milionų svet
imi šalių pinigų. Iš valstybės 
iždo jisai buvo gavęs nesenai 
apie 4,000,000 frankų. Dabar 
jisai kaltinamas, kad iš tų vi
sų pinigų jis netik nepadarė 
valstybei naudos, bet (Jar juos 
buvo sunaudojęs ne tam, kam 
skilia buvę. 

Pakiliu revoliucijai Bulga
rija susirūpino francuzai ir 
Bulgarijos tie kaimynai, ku
riems yra, tekę dalis Bulgari
jos yįfpK'S, kuriems rupi, kad 
Bulgarija neatsistotų ant ko
jų. Ir galima spėti, kad jie 
mėgins su pagelba Bulgarijos 
socialistinių gaivalų virti ko
še nelaimingoje šalyje. Jeigu 
gi kartais Bulgarija pasiro
dytų tiek tvirta, kad išdrįstų 
priešintis ir senųjų skriaudų 
atitaisymo ieškoti tuomet 
Balkanuose gali kilti karas. 

Gi tokio pasipriešinimo ga
lima Jaukti, nes revoliucionie
riai nepritars paskutiniems 

bus svarbiausia dėlei kurios 
kilo revoliucija. Kamyninės 
tautos Jabai įvertina šių prie
žastį ir neveltui ginkluojasi Ju 
goslavija, Graikija, Rumunija 
ir Ungarija. 

Kaip ten butų, Europos val
stybės labai susirūpino Bul
garijos revoliucija, nes ji gali 
įskelti kibirkštį parakan Bal
kanuose ir iššaukti tokį per
versmų kurio pasekmių niek 
negal nusakyti. 

PRIEŠ ILGAS DARBO VA
LANDAS. 

rija buvo su vokiečiais. Pra 
laimėjus karų Bulgarijai buvoįtarptautiniems atsitikimams 
uždėta, lygiai kaip Vokietijai,(kurie, sulyg Turkijos ir (irai- lengvinimui. 

Jau nekartų rašyta, kad 
"The Steel Ins t i tu te" komite
tas neberado priemonių su
mažinti darbininkams darbo 
valandų geležies i r plieno in
dustrijoje. Apie tai to komi
teto vardu andai pranešė ži
nomas plieno trusto galva 
Gary. 

Gary padavė keletą, priežas
čių prieš darbo valandų ma
žinimą. Bet svarbiausios šios: 
darbininkai patys nebenori 
trumpesnių darbo valandų, gi 
darbo valandas sumažinus pa
didintų trusto išlaidas ir jos 
turėtų atsiliepti į pačių plieno 
vartotojų kišenins. 

Toksai geležies i r plieno ga
mintojų nusistatymas išjudino 
visų plačiųjų Amerikos visuo
menę. 

Nacionalės Katalikų Gero
vės Tarybos Socialės Akcijos 
departamentas pirmutinis pa
kėlė protestą prieš plieno tru-
stų. Paskui prie to prisidėjo 
religinės protestantų ir žydų 
organizacijos. 

Galop paskelbta bendroji 
katalikų, protestantų ir žydų 
deklaracija. Tai svarbus do
kumentas. Jame išrodomos 
plieno trusto klastos, kad tik 
labiaus ir daugiaus išnaudojus 
darbininkus. Pažymimos bai
sios darbininkams fizinės, pro
tinės ir dorinės skriaudos ky
lančios iš perilgų darbo valan
dų. 

Plieno trustas iš sunkaus ir 
ilgo darbininkų darbo ima 
milžiniškų pelnų ij ne-nori nei 
mažiausios dalelės to pelno 
pašvęsti darbininkų būvio pa-

leikalo paliuosuoti darbinin
kus iš 12-os valandų darbo ver
gijos. 

CUKRUS NEBUS 
PIGESNIS. 

didelė, nepakeliama kontribu- jos sutarties, gresia Bulgarijai 
ei ja. Pasinaudodami krašto ne
laime radikaliniai ūkininkų 

atimti jos vienintelį uostų De-
deagacli. Ši priežastis bene 

Tikimos, kad "The Steel 
Institute*' komitetas apsisvar-
stysiųs ir rasiųs galimybės bei tik po 25 dvasiškius. 

Cukraus gamintojai turi su
važiavimų mieste Colorado 
Springs, Colo. Suvažiavime 
pranešta, kad cukrus neatpig-
sias ligi ateinančio cukrinių 
nendrių ir burokų derliaus. 

Tai galutinas cukraus fab
rikantų visuomenei praneši
mas. 

Jvuomet be jokio reikalo spe-
kulantai pakėlė eukrui kaina 
su tikslu pasipinigauti, kilo 
didelis triukšmas. Šalies vy
riausybė buvo priversta imtis 
bent kokių priemonių. 

Jau tuomet buvo sakyta, 
kad tas triukšmas, kaip ir vi
si kiti tos rųšies, baigsis be 
jokių rezultatų. Taip ir įvy
ko. 

Vyriausybė pradėjo vesti 
tardymus, 3fcmė grųsinti spo-
kulantams teismaisl Bet spe-
kulantai pasirodė stpiresni už 
vyriausybę. Tečiaus vyriausy
bė savo rankose turėjo legalį 
jnagį patvarkyti spekulantųs. 
Prezidentas galėjo sušaukti 
Kongresų specialėn sesijon. 
kuomet visuomenei tokia dide
lė skriauda daroma. Kongre
sas gi tuo jaus butų radęs prie
monių' atpiginti cukrų. 

Vieton to tečiaus visuome
nei patarta mažian vartoti cu
kraus ir cukrų boikotuoti. 

Visuomenėj įprato brangiai 
mokėti už cukrų, nurimo ir 
vyriausybei palengvėjo. Bet 
spekulantai žeriasi ir žersis 

Tas įstatymas aiškiai atkrei
ptas prieš Katalikų Bažnyčių. 
Durango valstybė skaito apie 
250 kunigų. Gi įstatymas ka
talikams leidžia turėti vos 25 
kunigus. 

Reiškia, bažnyčių didžiuma 
tos valstybės turės užsidaryti. 
I r apie 90 nuošimčių kunigų 
turi apleisti šalį arba imtis 
kitokių darbų! Didelė daugu
ma Meksikos katalikų gyven 
tojų turi likti be bažnyčių it 
dvasios vadovų. 

Meksikos bedieviai taip toli 
žengia, kad jie pasirengę im
tis kruvinų priemonių, 

i 

Durango gyventojai sukėlę 
protesto demonstracijų prieš 
tų įstatymų. Žmonių minia su
sirinko prieš valstybės guber
natoriaus rūmus. Paskirta de
putacija mėgino įeiti į rūmus 
ir įduoti protestų. Bet sargyba 
jos neleido vidun. 

Suprantama, del to miniu 
pradėjo nerimti ir šūkauti. 
Sargyba tuomet pradėjo šau
dyti tiesiog minion. Aukščiau 
pažymėta tų skerdynių rezul
tatai. 

Vis aiškiaus matomi, kad 
Meksikos valdžia ima sekti Ru 
sijos bolševikus. Katalikai per-
sekiojimi. Kiek palaukus nu 
girsime apie pakeltų ten ka 

NAU/AS ADVOKATAS. 

Jonas I. Bagdžiunas. 

Birž. 15 d. De Paul Universiteto Auditoriume, plačiai . 
talikams raudonąjį terorą. i žinomas lietuvių visuomenės darbuotojas ir kalbėtojas, gavo 

auksų.- Per metus įieins teks sijos bolševistine valdžia. įjjes 
be jokio reikalo keletas šimtų 
milionų dol. 

IŠ KATALIKU GYVENIMO. 

Kuomet Meksikos bedievija 
ištroškusi katalikų kraujo, 
tuo laiku Suv. Valstybių val
džia eina į derybas su Meksi
kos valdžia kad pripažinus jo. 
valdžių. 

Jei AVashingtorfo valdžia 
pripažins Meksikos valdžią, tai 
tų pat turės padaryt ir su Ru 

tos valdžios yra labai giminin
gos. Turi vienodus kruvinuo
sius idealus. Turi bendrus te
roristinius siekimus. 

Jau keliolika metų kaip Mek 
sikos katalikai neša kantriai 
Golgotos kryžių. Ir jų var

t e l ių bakaiiauro laipsnį iš De Paul Universiteto, Teisių Ko
legijos, kurioj sėkmingai baigą advokato mokslų. 

Tų patį vakarų iškėlė puotų savo artimiems draugams. 
Daug širdingų kalbų pasakyta, linkėjimų išreikšta naujam 
advokatui. 

STk- •—-» 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 

, • Meksikos * Golgota. 

I r vėl iš Meksikos sostinėsC gams vis nebėra galo. 
pranešama, kad mieste Du
rango pasiliejo žmonių krau
jas. Dešimts asmenų nužudy
ta ir daugybė sužeista. 

Durango valstybes valdžia 
paskelbė naujų priešreliginį 
įstatymų. Remiantis tuo įstaty
mu, kiekviena religinė organi
zacija valstybėje tegali turėti 

Išnaudotojai. 
i . < 

Du ubagu iš atlaidų gryž-
damu įsikalbėjo apie savo var
gelius ir paskutiniųjų atlaidų 
patyrimus. 

-— Žmonės dabar sukietėjo, 
širdies nebeturi, nelaimingus 
ubagėlius tik išnaudoja. 

— O, taip. Žmonės visai, 
rodos, ir Dievų pamiršo. 

Kai-kurios svarbiausios ei- j ~ š t a i v i e n a s P e r S i t u * a t " 
nos kasyklos Cormvall, Angį i- j laidus duoda man tris centtts 
joj, yra dirbamos nuo pirmųjų « *ako> k a d a š e s u sveikas ir 
istorinių laikų. j S a l i u dhht'l< k a i P J a u t i s - T a i 

Į nelabasis, jis norėtų, kad aš 
Vienas vyras kadaisia Uti- už jo tris centus leisčiau sau 

Į I I U I M Į Į I I I mtęm 

ca, N. Y. ant kojų pirštų galų į kojų nupjauti. 
pasikėlė 20,000 kartų be per- —"Tas pats, brolyti ir sa 
stojimo. į'mantmi. Viena bobelė duoda 
L" CM • ' 

man centų ir prašo, kad aš 
jai dangaus karalystės išpra-
šyčiau. Kai ta biaurybė į at
laidus Valiavo, tai už atveži
mų užmokėjo kokį dešimts li
tų. O pas mane tai ji už vie
nų centų nori net iki dangaus 
nuvažiuoti. Ragana!... 

Pasiteisino. 

— Del Dievo meilės, Dža 
nai, kaip tu atrodai! Visas pur 
vinas, kaip paršas purvyne 
gulėjęs. Kur tu landei? 

— Mamyte, aš paslydau ir 
įkritau į duobę. 

— Ak, tu Dievulėliau! Kel
nytės naujitelaitės ir su jom 
tu tenai įlindai?.. 

— Kad, mamyte, tas taip 
greit atsitiko, jog neturėjau 
laiko kelnių nusivilkti. 

NAUJAS LIETUVOS KONSULARIS 
TARIFAS IR ŽYMINIS 

MOKESNIS 
Užbaiga 

F. Dokumentų Legalizavimas 

arba tvirtinimas, kad jie duoti einant vei 
kiančiais šaly įstatymais: 

11 a) Gimimo ir mirties Iiu-
dvmai 3 

sj 

b) Jungtuvių ir persis
kyrimo liudymai, 5 

2. Teismo byloms vesti įgalia-
vimai 10 

3. Prekybai vesti ir nekilno- . 
jamam turtui įgyti ir val
dyti įgaliavimai 25 

4. Testamentai, pirkimo ir 
pardavimo aktai ir viso
kios del nekilnojamojo 
turto sutartys: 
1% nuo aktų ir sutarčių, 
kurių suma siekia nuo 

1 5,000 iki 25,000 litų, i r 
2% nuo aktų ir sutarčių 
didesnės vertybės, be to 
nuo kiekvieno akto . . . . 25 

5. Sąskaitos (faktūros). 
%% nuo sąskaitoj pažymė
to* sumos, bet išviso ne-

$1.30 

$1.50 

$2.00 

$3.50 

\ 

$3.50 

mažiaus » . . . . . . . . . . o 
f>. Dokumentai p. p. 1. — 5 
į^ neišvardiitieji 5 

I 

$1.50 

$1.50 

5. 

PASTABA: Parašų tvirtinimas, neturintis 
dokumentu legalizavimo reikšmės nuo 
kiekvieno 5 $1.50 

O. Ištraukos, Nuorašai, Vertimai. 

1. Protokolo arba dokumento 
ištraukos prirengimas ir 

ir jos tikrumo paliudymas: 
pirmas puslapis, arba jo 

kiekvienas pradėtas se-

PASTABA: Iš t raukos protokolų krimina-
lėse bylose duodamos^ ir liudyjamos 
nemokamai. 

2. Nuorašo prirengimas ir jo 
tikrumo paliudymas: 
pirmas puslapis arba jo 
dalis 
kiekvienas pradėtas se-
R<vll*lS . . . . . . . . . . . . . . . . *r 

3. Nuorašo tikrumo paliudy
mas: 

pirmas puslapis arba jo 
dalis 3 

kiekvienas pradėtas sekan
tis 2 

4. Vertimas ir jo tikrumo pa
liudymas : 
pirmas puslapis arba jo 
dalia 25 
kiekvienas pradėtas se-

KuII l l .^ . . . . . . . . . . . . . . . . £\j 

5. Vertimo tikrumo paliudy
mas: ; 
pirmas puslapi* arba j© 

dalis . . . 15 

Kiekvienas pradėtas se
kantis 12 $2.20 

PASTABA: Vertima! iš mažiau vartojamų 
kalbų gali būti apmokami susitariant 
su vertėjais. 

H. Ekspertai. 
• 

Ekspertų visokiems išty
rimams ir įkainavimui 

paskyriamas 10 

į, 

. . . . . . 

$1.50. 

$1,40 

$1.30 

$1.20 

$3.50 

$3.00 

J . Laivininkavimas 

1. Laikinas tautybės liudy-
mas laivui 50 

2. Laivo tarnautojų surašo, 
įvykus permainoms, pri
rengimas , . . 

į 3. Leidimas vartoti naujų ju
ros dienynų 8d senoje die
nyno pristatymo ir išda
vimo naujo patvirtinimu 10 

4. Juros dienyno viza, arba 
pristatymo patvirtinimas 5 

5. Kapitono pavadavimo į lai
vo dokumentus įtrauki
mas 20 

6. Laivo sveikumo liudymas 25 
7. Reikalingumo parduoti lai

vų patvirtinimams . . 100 
8. Jūreivių nusamdymas ar

ba iš tarnybos atleidimas 
su įtraukimu arba pažy 
mėjimu laivo tarnautojų 
sųraše, nuo asmens 6 

$2.00 

$6.00 

$3.00 

nuo kiekvieno 100 tonų, 
arba jo dalie*, laivo to-

V C\ f 
1 1 ( 1 / * ' / • * • • • • « • • • • • • • • • \J*tJ 

I 
. . . . . . . . . $1.05 

K. Tarnybos žygiai, Atliekami Atsitrau
kiant Iš Raštinės 

$2.00 

$1.50 

$2.50 

$3.00 
$3.50 

$11.00 

$1.60 
PASTABA: Jūreivių samdymo kontraktų 

ir jų nuorašų prii*»gimaa: nemokamai 

9; Laivo ekspedicija: 

1. Rezidencijos vietoj: 
už pirmų valandų arba jos 
dalį . . 1 0 
kiekvienų prasidėjusių 

sekančių • 6 
bet už visų dienų nedau-
giaus 60 

2. Atsitraukiant iš rezidenci
jas vietos: 
virš kelionės išlaidų aily-
ginimp, už kiekvienų pra
sidėjusių dienų: 
Atstovui ir Generaliam 
Konsului 100 
Atstovybės Sekretoriui, , 

Konsului ir Vice-Konsului 60 
Kitiems tarnautojams . . 40 

Nurodytus aukščiaus mokesnius su
moka tas asmuo, kurio naudai Konsuiari-
niai aktai buvo atlikti, einant jo pareiš
kimu arba veikiančiais įstatymais arba 
bet kuriais parėdymais, kad ir be for
maliai patiekto prašymo. 

Tais atvejais, kai konaularinis mokesnis 
paimamas nuo puslapio, puslapis.privalo 
turėti nemažiaus 28 eilučių rašytų ranka, 
ir nemažiaus 20 eilučių spauzdintų ma
šinėle; kiekviena gi eilutė turi turėti ne
mažiaus 36 raidžių, jeigu rašyta ranka, 
ir nemažiaus 50 raidžių, jeigu rašyta ma
šinėle. 

. 

PASTABA; Antraščiuose gali būti ir ma
žesnis raidžių skaičius eilutėje. 

LIET. ATSTOVYBĖ AMERIKOJE. 
PASTABA: Visi dokumentai privalo būti 

siunčiami Atstovybei registruotuose 
laiškuose. Sugrąžinimui raatų registruo
tuose laiškuose reikia visuomet pridė
ti a ta t inkamos vertės pašto ženklelių, 
kitaip raštai bus grąžinami paprastais 
laiškais siuntėjo atsakomybe. 

AVasliingtojf; D. C. 
Birželio 8 d., 1923. 

P A V A S A R I S . 

/ 

Prašvito saulutj aiškiau ant dangaus, 
Gaivindama žemėj gyVybę. 
Pravirko pietys ir pas mus jau links

ni iauš, 
Įkvėpdams mums dvasios stiprybę. 
Parskrenda pulkai giesmininkų garsių 
Antai, skelbdami mums linksmybę. 
Pabunda gamta iš šaltųjų sapnų, 
Žibuoklių drabužiais j i puošias. 
Prieš saulę~4msėdę pulkeliai vaikų, 
Lyg žųsys klegena — jie juokias! 
Atbunda pajuodę nuo speigų šilai, 
pažadino saulė ir juosiu.-.. 
Jau laukė šio laiko artojai senai 
Kad traukti laukuos numylėtuos, 
I r berti į- žemę su sauja grudai 
I r melsti, kad Viešpats palaimint 
Jų darbus. I r siųstų Jis vaisių rrau . 

šiai. 

Tauras. ' 
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D R A U G A S B 
•" • • » 

Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 
ATSIŠAUKIMAS Į BAŠlT EUDEIKIS PRIE ' OLD 

BALL MANAGERIUS. v
 # TIMERIŲ". 

Kadangi Chicagoje yra ne
maža svaidininkų lietuvių ty
mu, dėlto jų veikimas nuodug-
niai yra aprašytas dienrašty 
" D r a u g a s " . 

Sportas lietuviuose, ypaf* 
kataliku jaunio tarpe dabar-
yra įsigyvenęs. Aeiu priklau-
>o Vyčiams. J ie sportą, iškėlv 

"aikštėn. 
Base-hall managerai. nuo 

jūsų priklauso dabar tas vi
sas judėjimas. Dirbkite išsijuo" 
sę. Per jūsų pasidarbavime 
sportas ne vien bus pažintas 
lietuvių, bet svetimtaučiai ži
nos kad sportas lietuvių yra 
mėginamas. 

Manageriai! rungtynių pa
sekmes nevien siųskite j lietu
viškus laikfašeius, bet taipgi 
ir į svetimtaučių laikraščius, 
jie -m mielu noru talpins. 

Sportas yra mūsų tarpe, bet 
mes skelbkime ir jiems savo 
pažangą šioje srity. 

S. Vedėjas. 

Jau daro praktikas. — Visas 
tymas praktikuos. 

Gerai žinomas Town of La
ke graborius, p. J . Eudeikis, 
žais sai "Gld-timerių" tymu 
prieš L. Vyčių Chie. Aps. ge
riausią, tymą, liepos 4 d. Be-
verly Hills. 

])r. S. Brenza, adv. Jonas 
Brenza ir p. Julius"Brenza jau 
daro praktikas, kad butų ga
na miklus žaidime. Girdėti, 
kad kai-kurie ir kiti prakti

kuoja, savo raumenis miklina 
ir stiprina. 

Neužilgo kurią nors dieną 
visas "Old-t imeriu" tymas 
padarys praktiką. 

Bus ko pamatyti liepos 4 
d. Dulkės visas "d iamond 'as" . 

Rašalas. 

Į ŠALĮ! CICERIECIAI 
ŽENGIA! 

Cicero, 111. r - Ciceriečiai nie
ko neatbodami žengia pirmyn. 
L. Vyčių 14 kp. nori turėti 
svaidininkų (baseball) tymą 
ir matyt kad turės. Manage-
ris, Walter Januška, neatsi
žvelgiant į Chieagiečių Vyčių 
pavydumą, rOdo tvirto pasirį-
žimo suorganizuoti stiprų ty
mą. J is čionai yra gan įtek-

nas Lietuvninkas, senas vytis, Miehalof ritosi per 30 minu-
darbštua Wilkes-Barre veikė- yių, ir nė vienas kito negalė
jas. Vincas Gavėnas iš King-
•ston, daug pasidarbavo taipgi. 

Reporteris. 
"Tėvynės Balsas". 

BUŠE—BALL TARPE AME
RIKONŲ. 

Amerikoje yra base-ball ly
gos kurios vadinasi u Ameri
can' ' i r "Nat ional" . 

jo apveikti. 
Žmonių ristynėse buvo neto

li 3,000 ir pinigų pelno bus 
apie $4,000. 

Reporteris. 

KUMŠTININKAI RENGIASI 

Laikas yra tamistos vieš
pats : tamistos turtas, tamistos 
garbė ir tamistos vardas jam 

priklauso. 
T. L. Peacock. 

LIKT L V ¥ S GRABORIUB 

Į šita lygas įeina iš viso še-
Įmingas žmog. i r turi n e m e n - 1 š i o l i k a tymų. Aštuoni tymai 

_ I j kožną lygą. 

BRIGHTON — PARKIEČIAI 
LAIMĖJO. 

MERGAITĖS! MERGAITĖS! 

" A r jos darbuojasi sporto 
sri tyje"? Yra paklausęs manęs 
vienas senas atletas. Aš jam 
atsakiau kad žinoma veikia— 
1 et slepiasi, nenori kad publi
ka žinotų. Aš jam tiek atsa
kiau; taip tik mąstydamas. Ai 
tiesa mergaitės? Neišduokite 
manęs. Jeigu neveikiate, pra
dėkite veikti. Skelbkitės. Tas 
išgelbės mane nuo gėdos. 

West —pullmanietės, Vy
tės, kaip nugirsta jau sėja pa
sėlio grūdą sporto srityje. 

Say! mergaitės nepasiduoki
te vaikinams. 

Chicagos lietuvių publika 
laukia pamatyti mergaičių te-
nnis treninruotės. 

Vaikinai Chicagos nori pa
matyti mergaites žaidžiant in-
door — base-ball. 

Sukruskite. S. V. 

SVIEDINĮ TEBMUŠA. 

Babe Ruth, profesinoalinio 
tymo lošėjas, New York, 
**Yanks", jau turi Jigšiol iš
mušęs 13 ' rhome runs ' , . 

1921 metais Babe Ruth iš
mušė ligi galo sezono 54 home-
runs. Nė vienas base-ball is
torijoje nėra tiek da išmušęs. 

Kažin ar jis sulygins tą re
kordą šįmet? 

S. V. 

« i OLD TIMERIAI" GAUS 
ŽINIĄ. 

Šita sendraugių grupė yra 
pasirįžusi supliekti bile kokį 
tymą iš Vyčių lygos per tra
dicinį Vyčių išvažiavimą, lie
pos 4 d. Beverly Hills. Kaip 
sakyta jie gaus proga — tai ir 
gaus. 

Per Chicagos Apskrities L. 
Vyčių tradicinio išvažiavimo 
komisijos sus-mą bus sudaryta 
galutina tai clienai programa. 
$ i t a programa bus paskelbta, 
tada ir žinos viską "old-time-

nio numerį. 

Birželio 10 d. š. m. Coraell 
Park, 12:30 vai. buvo susirė
mimas base-ball tymų tarp 
Vyčių 36 ir 13-tos kuopos. 

Šitas rungtynes laimėjo 36 
kuopa. Rezultate 3 prieš 13-tos 

j kuopos 0. 
Rungtynės, buvo vienos iš 

smarkiausių. Spektatoriai bu
vo nustebinti žaid\jų miklu
mu. 

A. Zubris, metikas 36-tos kp. 
davė tiktai vieną progą iš
mušti sviedinį. Klimas, meti
kas 13-tos kp., davė šešias 
progas išmušti sviedinį. 

Lauraiti*, center — field 13 
kuopos, labai žymiai pasirodė 
sujaudamas l>olę. Kad ne del 
jo gabumo, 36 kuopos punktai 
butų aukštesni. 

Reikia pažymėti kad base-
ballininkai abiejų pusių labai 
kultūringai užsilaikė. Nė vie
nas iš žaidėjų nedrįso net rū
kyti. Managerių įsakymus pil
dė sąžiniškai. Šmeižtas kuris 
buvo mestas ant 13 kuopos jau 
visiškai neteisingas gali būti. 
13 kuopos žaidėjai "dzentel-
monai" pilna to žodžio pras
me. 

Pažiurėjus tą dieną į 36 kuo
pos žaidikus, į jų miklumą tai 
tuo j aus buvo galima pamesti 
mintį kad jie lankė kaip ko
kia T "pa r t i e s" , subatos va
kare. Vyčių 36 kuopos gali 
būti geriausis tymas kad jie 
gerai išsimiegotų prieš nedė-
lią ir neitų ant kokių "par
t ies". Aštuonių valandų mie
gas sportininkui būtinai rei
kalingas. 

Tarpe "roote!*?" buvo gali
ma patėmyti Ig. Sakalą, "Vy
č io" redaktorių, Vincą Ruk-
štelį, Vyčių Centro raštininką, 
Town — Lake Zosytes: p-lės 
Z. Bajorinaitė, Z. Navickaitė. 
Ąl Panavas " r u t i n o " už 
savo tymą — 13, kuopą. 

Spyžius. 

kus gabumus. J i s jau turi nu 
žiūrėjęsi keturiolika jaunų vy
riukų kurie galės sudaryti 
stiprų tymą. I r tie vyriukai 
žada neskupėti nei praktikos, 
nei energijos ir tik dirbti ir 
dirbti taip kad po trumpo lai
ko galėtų visiškai supliekti 
geriausią tymą kuriuo kad ir 
Vyčių Chic. Apskr. Svaidinin
kų Lyga didžiuojasi i r drįsta 
pastatyti prieš Ciceriečių ty
mą. 

Kitą kartą bus paskelbia jo 
sąstatą. 

Šiandie (birž. 16 d.), po I 
pietų, prie 50-tos a ve. ir 16-tos j > j e w York 
turės praktiką. Visi norintieji 
tapti šio tymo nariais susirin
kite, č ia proga pasirodyti su 
geru tymu. 

Old-timeris. 

BASE BALL LYGA PENN 
SVLVANIJOJE. 

Vyčių atstovai, iš Wilkes-
Barre, Kingston, Pittston, Du-
ryea, turėjo susirinkimą "Tė
vynės Balse". Vakaro vedėju 
buvo Jonas Lietuvninkas. Se
kretorius vytis Daukšys. 

Apkalbėjus sporto reikalus 
nutarė sudaryti base-ball lyga, 
kaip Chicagoje Vyčių lyga. Ly 
gon įeis tuo tarpu šie tymai. 
VYilkes-Barre, Pittston, King-
>ton ir Miners Mills, vėliau 
bus pritraukti Scranton, I)u-
ryea, Plymouth ir kiti. Sezo
nas prasidės birželio 24 d. 
Maršrutą išdirbs pirmininkas. 

Laimėtojams bus duodama 
dovanos. Kad atstovauti Vy-

Tymai atstovauja įvairius 
Amerikos miestus. Chicagoje 
yra iš "American" lygos Clii-
cago, "Whi te Sox". Iš "Na 
t ional" lygos Chieago 'Cub.'r'. 

Tymai žaidžia kožną dieną. 
J ie turi sudarę žaidimų pro
gramą. Du tymu geriausi, po 
vieną iš" kožnos lygos, sezono 
gale žaidžia del pasaulinio 
šampionato. 

Ligi šiol tymų sąstatas ši
toks: 

"Nat ional" lyga. 

L. Pra. Pro. 
34 16 .680 

20 
22 
09 

23 
25 
35 
36 

29 Pittsburgh 
Brooklyn 
Cincinnati 
St. Louis 
CHICAGO 
Boiton 
Philadelpsia 

"American'• lyga. 

L. Pra. 
New York 
Philadeiphia 
CIeveland 

26 
26 
27 
27 
17 
13 

.542 

.542 

.540 

.519 

.327 

Detroit 
St. Louis 
Boston 
YVashington 
CHICAGO 

32 
28 
28 
23 
09 

19 
21 

18 

18 
20 
22 
27 
26 
24 
27 
27 

.265 

Pro. 
.640 
.583 
.560 
.460 

.442 

.437 

.400 

STIPRUOLIS ZBYSZKO 
LENGVAI PARITO 

GARDINI. 

Stanislovas Zbyszko, lenkas 
risti kas, apveikė itenato Gar
dini, Italijos šampioną usunkio-
sios vogos, Coliseum salėje, 

čius tarpe svetimtaučių tapo {Chicagoje, birželio 12 d, š. m. 
sutvertas geriausis tymas iš Buvo trys susirėmimai. 
lygos. Išrinkta pastovi valdy Lenkas pirmą susirėmimą 
ba visam sezonui. Oerb. kmi. * laimėjo į 47:19. Antrą laimė-
Nanorta išrinktas vienbalsiai į j 0 italas į 20:21. Trečią i r pa-
komisįonįeriu, (Jutfge Lan- [ skutinį vėl Zbyszko laimėjo 
dis), prezidentu Petras Sabą- į 6.55. Zbyszko per stiprus, 
liauskas iš Kingstono, sekr. J e - ; Lenkas visus apveikė savo 
ronimas Dailvda. 

Lygos ūpas grynai lietuviš-
stiprumu. Daugel kartų puolė 
ant lenko Gardini bet Zbyszko 

kas. Lyga bus žinoma kaipo j vis apveikė ir apveikė. 
Knights of Lithuania Base-

bal League Eastern Pennsyl-
' y 

Kaipo "prel iminary" Wla-
dek Zbyszko, brolis stipruolio, 

varna'7. Įkūrimui tas lygos p a r i t o Victor Soldat. Neadar-
daugiausiai pasidarbavo Jo- reno Poggi, Italas, ir Ivan 

TOWN OF LAKE. 

BALTIC STATE BANK 
LIET. FINANSŲ MINISTERIJOS KORESPONDENTAS 

Banko Resursai — $1,700,000.00 
PARDUODA Lietuvos Laisvos Paskolos Bonus ir išmoka nuo

šimčius už Kuponus. 
PRIIMA depozitus ir moka 4%« priskaitomus prie sumos kas 

mėnuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paštą. 
SltJNČIA pinigus į Lietuvą ir visas pasaulio šalis, su pilna 

garantija, greitai, teisingai ir pigiai. 
PARDUODA laivakortes kelionei į Europą ir iš Europos ant 

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

Vilniuje. Berlyne ir kituose Europos miestuose. 
, BaJtic States Banke savo depozitus laiko "New Yorko Valsti

ja, New Yorko miestas, Lietuvos Finansų Ministerija, Lietuvos 
Bankas, Lietuvos Kredito Bankas1 Prekybos ir Pramones Bankas, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir kitos įstaigos. 

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka kreiptis. 

Visais bankiniais reikalais 
K. os L. 13 kp. basebolo ty

mo rungtynės su 8 kp. tymu 
įvyjks birž. 17 d. 12:10 vai. 
diena, Marąuette Parke, prie 

r i a i " . Tėmykite kitą šeštadie- 68 ir So. Kedzie gatvių. 
S. V. Korespondentas. 

l 
BALTIC STATES BANK 

294 Eighth A ve., Kampas W. 25 St., New York, N. T. 
Telefonas: WATKINS 2142 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryte iki 6 vai. po piet. Subatomla 
— iki 7 vai. vakare. 

Kaip visi žinote, July 4-tę 
d. s. m. Shelby miestely, Mon
tana, Įvyks kumštininkų muš
tynės , del pasaulinio sunkio
sios vogos šampionato. 

.Tom Gibbons kibs į Jack 
Dempsey, pasaulio šampioną, 
norėidams atimti ta. garbę. 

Jau niio seniai jie rengiasi 
del tų muštynių. Daro viso
kias treniruotes, mankštini-
mus, ir viską, kad būti geriau
siame fiziškame stovyje. 

S. V. 

i 

PIRK LOTĄ f 
Puikioj Parkholme Subdivizijoj, f 
tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. ir 16 <jį 

^ir 19-tos Cicero, 111. ^ 
Vanduo, Salygatviai, ga/as ir 

kiti jtaisymai, viskas apmokėta. 
Kalnas nuo $1,000 ir ausč iau . 
Nepraleiskite šios progos. Reika
laukite informacijų pas 

JOHN O. SYKORA 
/ R E AL ESTATE BROREH 

2410 So. 52-nd Ave. Cicero, III. 
Telefonas Cicero 815 i 

atdara Nedėl. iki 4 vai po pietų, 

G U N A R O 
AR TURI GIMINIŲ ATVA 
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON 

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

Cunard1 Linija turi padarius su-
tartj Lietuvoje del pagelbėjimo pa-
sažleriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das del to, kad priveda (pasažie-
rius prie pat laivo, šis patarnavi
mas veituf. 

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

Cunard Line, 
140 N. Dearborn A 

St. Chicago. F 

M. E. ZALDOKAS 
ARK1TEKTAS 

rel. Off. Humboldt 48M 
Res. Humboldt S89S 

1263 N. Paulina St. 
Kunp. Mllw»ukee Ave. 

Patarnauju laidotuvėse koplgiauaia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

8. D. LACHAV7ICZ 
Telefonas Canal 1271—21 »• 
9814 W. 3Srd Flace Gbiceco. I1L 

AMERIKOS DOLERIAI 
Pastaruoju laiku mUsy biznis ant tiek išsitobulino, 

jog pradėjome išmokėti Amerikoniškais doleriais 
kiekviename pašte Lietuvoj, su mažu nuošimčiu, ir 
pilna gvarancija laike 24—26 dienu, taipat ir per 
telegrafą, laike 5—6 dienų. 

Norintiems atsitraukti savo gimines arba pažįsta
mus, taipgi važiuojantiems Lietuvon, klauskite pas 
mus informacijų ypatiškai ir per laišką prisiųsdami 
krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor
macijas DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Padarome įgaliojimus (davernastis), ir visus lega-

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

Registruotas notaras. 

Visais reikalais kreipkitės pas 

Paul Baltutis and Company 
901 W. 33rd 

Telefonas 

Yards 4669 
Chicago, Illinois. 

LIEPOS 
MĖNUO 

s 

yra žinomas kaipo mėnuo dideliu investmentu. Dauguma žmonių 
kurie yra gavę nuošimčius ant Taupinimo account'u (deda juos j 
Pirmus Real Estate Morgičius kad gauti didesni nuošimti. 

Mūsų bankas visuomet turi ant rankos užtektinai Pirmu Mor-
gičiu ir Auksinių Bondsu patenkinant kiekviena kuris norėtų įsi
gyti saugu investmenta nešanti dideli nuošimti. 

Ponai Grisius, Sedemka ar Macikas mūsų banke su mielu no
ru jums patars apie investmentus. Atėję bankon klauskite jų. 

' 

v 

PE0PLES STOCK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
savb stiprumu ir geru patarnavimu. 

M 

m 
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- D K A U G A S . 

i 

Šeštadienis Birželio 16, 1923 

Į UETUVIAi AMERIKOJE Į 
parapiją žymiai ir padidėjo, vos prigimtos kalbos, Lietu- penkiais milionais dolerių, pra 
Vis tai\ialonųs\ip>mMŠkimai. vos istorijos ir gauti už ta. dės paskolos darbq.. Šie ban : 

kreditą kaip ir už anglų kai- kai mokės pinigais ir už tas 

ŽYMIAI PAGERĖJO. ŽI 
NELĖS. Dabar turi gražiausią kle

boniją šioj applinkėj, svetainę 
Westville, 111. Atsikėlus atskirai nuo bužnyeios ir da-

fionai klel>onauti gerb. kuu. 1.. bar girdėti, kad įsigijo plotą 
Brigmanui, jūs rado parapijos žem\s už bažnyčios, sodno ga-
stovį gan prastame padėjime, le, kur kompanija po keletą 
Skolų buvo daug, o įplauki] likerių žmonėms pardavinėjo. 
mažai. Parapijonų irgi noper- (lerb. klebonas pasistengė iš-
daugiausia, nes daug buvo su- si rūpint i tos žemės parapijai. 
klaidintų, nuėję prie kirkuži- Ten mūsų jaunuomenė turi *ie 
ninku. Per gerb. klebono, par. tos kur pažaisti, 
komiteto narių' ir parapijonų 
didelį rūpestingumą ir uolų 

Jaunimui vietos. 

Grįžta ir priauga. 
Daug suklaidintą žmonių pa-

darbą, parapijos <iovis žymiai m o t e bambizininkus ir sugrįžo 

. Oras ėionai dabar vis mainosi, 
tik lietaus stoka. Dažnai šalti 
vėjai puėia. 

Darbai kasyklose daba* ne-
prastai eina. dirba po 4, 5 die 
nas į savaite 

Pi epaiAO. 

Žmonių besilinksminanėių 
namine tai nestoka, nors ir 
pakliūva b\}do« už jos sutini
mą bei pardavinėjimą, ale vis 
jos pilna yra ėionai. 

Ta pati. 
i 

pagerėjo, par. daug turto įsi 
gijo. 

prie mūsų tikrojo tikėjimo. 
Jaunimo daug priaugo. Užtat 

rr-r 

ŠV. BONAVENTŪRO. MO
KYKLA IR LIETUVIAI. 
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S A L U T A 
Kas tas "Salutaras" Bite-

r is" per vienas? Yra tai fry-
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drut ina nervus, pagelbl ligo
je skilTio, viduriu ir žarnų. 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai ir priduoda 
stiprų, drutinanti veiksmą 
knno dalims, kas veda prie 
t ikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekomen
duojame savo šaknis — lle 
karstas kaipo geriausias gry-
duoles. Tai drystame atsaky
ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

K a p o pat i r ta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas pfučįoj A-
merikoj, 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 tesiai iš mūsų. 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0„ Inc. 
1707 So. Halsted Street Ckicago. Illinois. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
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KELIAUK LIETUVON PER KLAIPĖDA SU 
PA L Y D O V E 

Liepos 7 d. šiais metais naujausiu ii- didžiausiu 'Kova! 
Mail Linijos Laivu OlIIO. 

Laivas OIIIO yra naujausias, su patogiausiais įrengi
mais ir tik ketvirta sykiu plaukiąs per vandenvna. 

Keliaujančiu reikalus iš Bostono ir Xew Vorko iki 
pat Kauno ypatiškai prižiūrės gabi ir intekniinga lie
tuvaitė. Marijona Dusevičiutė, Lietuviu prekybos Ben
drovės, Laivokorėiu skyriaus darbininke. 

Dabar patogiausias laikas aplankyti savo Tėvynę Lie
tuvą kuomet ji yra pilniausia n ie gražume. 

Tam tikslui mes ir rengiame šią speeiale lietuviams 
ekskursiją su patyrusia palydove. P-Iė Duseviėiutė yra 
amerikietė, metus laiko gyvenusi Lietuvoje ir su kelionės 
reikalais iš visu pusiu a t p a ž i n u s i . 

Važiuojantiems apsilankyti pagaminame sugrįžimui 
dokumentus su kuriais į G m •nesiūs galės be jokią kliū
čių sugrįžti. Pasus ir vizas parūpiname. Klauskite tuoj 
platesnių informacijų, laiškais a r ypatiškai pas 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 Broadway 3313 So. Halsted St. Chicago, 111. 
So. Boston, Mass. m Yards 6062 

St. Bonaventūre, N. Y. — 
Senai teko matyt žinių iš Šv. 
Bonaventūro kolegijos ir semi
narijos. Čionai yra (Jiodrinin-
ku 7 kuopa, kurios nariai la
bai energingai darbuojasi tau 
los. Bažnyčios, Giedrog ir sa
vo labui. 

Šios kp. nariais yra buvę ir 
labai jmsižymėję studentavimo 
laikais, o ypaė dabar savo dar
buote lietuviu vi uomenėj. 

Mokslus baigė. 
Šįmet, t^vj;. 26 d. į kunigus 

tapo įšventintais Jonas Kuu 
dreekas, šios (iiedrininkų kp. 
narys ]XT septynis metus. Vi
sa kuopa linki jam sėkmingus 
darbuotės jo pašaukime. 

A n t J . Žvirblis, buvęs 1 

bą, Amerikos istoriją. 
Hi mokykla turi tris sky

rius: liigh school, kolegiją ir 
seminariją. 

(Salima mokytis komercijos, 
typirvvriting, knygvedystė*, m-
žinerijos, daktarystės, į kuni
gus ir t. t. 

Klierikams laiūkantums šią 
mokyklą lengva yra gauti vy
skupą. Šiandie 22 diecezijos 
šaukiasi j šią seminariją pra
šydamos įvairią tautų kunigų. 

Jei' kas įdomaujate šia mo
kykla tai malonėkite rašyti tie 
šiai į kolegiją pas Rev. Tlio-
nuus Plassman O. F . M. reika 
laudami kataliogo ar kitokiu 
į-lOrmacijų. Arba rašykite man 
lietuviškai ar angliškai, o aš 
jums su mielų noru atsakysiu. 
Taipgi norėčiau susipažinti su 
kitais lietuviais studentais. -, 

I 

F. A. Gelumbauskas, 
Watkins ave., 

Betliosda, Md. 

notas, kokias farmeriai bus 
išdavę kitiems bankams, sko-
lindanuesi pinigų gerinti sa
vo ukį. 

Ši nauja sistema turi artimą 
sąryšį ir su įvairiais sandė
liais, kuriuose žemdirbių pro
duktai būva perdirbami ir sor-
tuojami. Sandelių savininkai 
turės turėti tam tikrus lįccn-
ses (laisnis) ir dabar jau 
daug tokių yra. ' 'Rasytės ' ' 
tokių sandelių išduotos bus 
bankų priimamos, nes jas tuo-
jaus gal.*»s keisti pinigais žem
dirbių bankuose G. P . S. 

Georgia vals., našlės moti- Karvė' pievoj yra labai ge ų-
uos sunūs kurs vienintelis t e - | r a s gyvulys, bet iš daržo mes 
gali uždirbti pragyvenimą ino-! išvarom 'ją. S, Johnson. „ 
tinai, gali eiti dirbt? sulaukęs 
12 metų. 

i 
N 

llongkonge, cliinų darbinin
kų sąjungos eina prie įsteigi
mo banko korporacijos kuri 
priimtų darbininkų pinigus 
taupymui ir duotų jiems ės3-
kolos. 

i 

ŽEMDIRBIAMS PASKOLOS. 

Kolei nauja sistema teikti 
paskolą ženmirbiams ir gyvuo-
lių augintojams pvra da ga
lutinai užbaigta, tai farmerių 
ivikalus patenkina senos to 
krypsnio įstaigos — War F l ' 
nauce Corporation, kuri turi 
ijerę fondą ir niekai nešusią u-
irino jos veikimo ribų. Šios įs-

Demokratų Tautinė Komi
sija skelbia, katd, jei jų par);. 
žmogus liks prezidentu tfer at 
einančius rinkimus, bus panai
kinti dabartinai muitai. 

Bet Repub] ikonai sako, už 
juos nebalsuosią farmeriai, 
daugelis pramones darbininkų 
ir tie 5 milionai žmonių, kurie 
buvo l)e darbo. 

Mokslinčiai gali padidinti 
žinogaus balsą 12,000 kartų. 

P R A N E Š I M A S (i 
20 metų prltyrl-oĮ 
ftias plačiai paga r - J 
sėjęs fotografas A.*| 
Voitkevlčiufi pagr j - j ! 
žo iš Lietuvos ir 
savo name 636 W. 
18th «t., Chicago, 
111. a t idarė pikčer-
ne, pagal naujau • 
šios mados. 

Nepamirški t sa
viškio. 

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

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

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

48 th Averiue and 25-th Place 
BANK 

CICERO. ILL. 

I 

" 

rast. ir įžymus darbuotojas. 
u S i •„.' „. , 1 1 .,,4 taigos amžis prailgintas iki 
užbaigė įsavo mokslą geg. J i • " l ° 

vasario 22 d., 1924. Nuo to lai
ko pradas savo darbą naujos 
sistemos įstaigos paremti žem
dirbių reikalus. 

Dvylika paskolos bankų, su 

d. ir gavo laipsnį B. JS. elek-4 

t ros inžinerijoj. | 
K A. Gelmftbaaskas baigia 

filozotiją ir birž, 13 d. gavo 
B. A. laipsnį 

Tikimės kad Ant. Misiuke-
\*r\ws šiniet imu -M. A. Jaij*-
ni . 

Taipgi yra ir daugiau kurie 
Įtaigia kokią nors mokslo dalį. 

Liet. laikraščiai. 
Lietuviai ėionai turi savo 

knygynėlį su apie 300 knygų. 
Laikrašėių ateina "Draugas" , 
"Tėvynės Balsas", " M e i l ė " 

| i f "(Jitnlra". Tai visad turi
me naujų žinių. 

Mokykla. 
6ita, gamtos apdovanota 

gražumu vietelė vra lietuviu 
mėgiama. Tik jį yra toli nuo 
lietuvių kolonijų. Bet mokyk
lon išvažiavusiam tas da r jam 
ir geriau, nes gali širdingiau 
atsiduoti mokslui, pašalinių 
dalykų nekliudomas 

Mokykla turi turiningą kny
gyną, apie 25,000 įvairių kny
gų ir rasta. Mokytojauja Pran
ciškonai, vienuoliai/ labai tam 

' • tikę. Čia galima mokytis sa-

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
- $14,000,000 

v 

REGULARIAI TAUPO IR 
INVESTINA IŠMINTINGAI. 

• 

r State Bank 
1900 BLUE ISLAND AVE., KAMPAS 19-TOS GAT 

C H I C A G 0 ILLINOIS 

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

Narys Federal Reserve" 
Systemos. ir . Chicago 
Clearing House Ass •«. Trisdešimts mėty Kpservativiškai Vidamas Bankas 

AR 2INAI KAD 

lit'kordai dideliuose li.con-
bučiuosc i»arodo ka<l 70% žmo
nių yra arba « ę būvy aukos 
kokios nors lytiškos ligos! 

Pusė šių žmonių taj)0 pagy
dyti ant tiek kad tik ženklai 
ligos prapultų. 25% tapo tik
rai pagydyti užtat reikalingos 
priemonės buvo vartojamos ir 
tam tikras laikas pašvęsta. 

Nekurie nei patys nežino 
kad esą užkrėstais, gi kiti per
daug kuklus eiti pas daktarą 
'gydytis, gi kiti visai nepaiso. 

Tai puikus paveldėjimas jų 
•laikams!! 

Apjakimas prie gimimo, 
smegenų sifilis, paralyžius ir 
visokios baisios odos ligos tai 
jų paveldėjimas! Nei vienas 
kuris neesą išgydytu iš šių li
gų negali turėti sveikų šeimy
nų nei pats Imti sveiku. 

Pasižiūrėk ,į savo gyvenimą 
i r pamąstyk ar tokioj padėtij 
turi teise vesti ar ne. 

Šimtai visokių ligų randasi 
kurias paeina nuo kraujo už-
nuodijimo. 

Nežiūrint kokia liga turi ir 
kur gydeisi ateik ir. sužinok 
tikrąją teisybę. 

Norint būtį išgydytu reikia 
būtinai sužinoti priežastį Ii-

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Clticagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KALO 

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

A a ; 

<*/ 

fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysėių. Ba-

)kWįįt\\i gitarų k* smuikų, kokių tik reikia. Dirftijftą. >-. 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir mu/ikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optižkų dalykų. • 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

( I K i n a H 9 B H B B B D M M B B B I H B H B K a B S a 
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j Jeigu Manot Įvesti į Savo Namus Apsišildimą j 
lOarykit Tai Greit kol MŪSŲ Stakas Yra Pilnas 

. 

gos. 
W 

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

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

Leisk save išegzeminuotl 
Mikroskopu ir Masserman Sy-
stema. Liga negali pasikavoti * EĘ 
nuo Kraujo išbandymo. Mikro
skopo ir Xray. 

Jeigu turi lytiška liga tai 
negali bu t r kitaip išgydytas. 

Lai stoka pinigų nepastoja 
tau kelia, tam yra lengvos iš
lygos.. ; 

Dr. J . VAN PAING 
3101 South Halsted Street 

Valandos 10 ryto iki 8 vak. 
Telef. Yards 1119 

(Apgr.) 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

Te!. Calumet \§§2 -». 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
I^EUIlllllllllli^]lIlllllUlllI^II[IUllllU[^llIllllllIll[^IIUIIlUUI[^31IUIllIllll[^EUIIIIlllllll£^^|lllUllllllllIl[^311tllIftllllll^llfl!^ 
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IŠTIESKIME RANKĄ VARG buotojai turėtu sujudi dar 

SAMS NAŠLAIČIAMS IR į buotis kuo8markiau*iai. Reika 

prisiųsti kuodaugiausia darbi
ninkų, kurie patarnautų atsį 
lankiusiems* svečiams ir tt. Ku 
rios draugijos neturi išrinku
sios darbininkų parap. pikni
kui, tai prašoma, kad visa 

SENELIAMS. 

Dar didelis darbai prieš 
akis. 

J au praMinko 10 metų nuo 

1 las netik kilnus, bet ir šven 
| tas. Žiuivkinie Kiek galėsimr 
prisidėti prie kortinio akmens 
Rengkite pramogas: prakal 
bas, vakaru/, piknikus Labda 
rybės naudai. Patarimų galite 

kasi vadovauti. Kiekviename CICERO, ILL. — LąM. sa-g-oa 
, . . . 3-čios kp. mėnesinis lus-mas |vyks I 

S u s i r i n k i m e VIS į s t o j o n a u j ų sekmadieny, birž. 17 d. par. mokyk
los kam. Valdyba. 

narių. 
Birž. 10 d. laikytame sus-me 

tapo nutarta padaryti šeimy
nišką išvažiavimą j Beverly 

aldyba uiimtų pįknike darbi- |BilJs, t. y. prie 81-mos ir Wes-

klebonų pasidarbavimą suor d i r b k i m e < Vargšai našlaičiai i r 

seneliai rankas ištiesę laukia 
mūsų pageltas, laukia ravos 

ganizuota kuopų, nupirkta že 
mė už kurią užmokėta $17, 
000, kuri šiandie verta $125,-j 1 autos įstaigos. Nedaleiskime 
000 i r ižde pinigų yni apie i jiems žūti mūsų tautai ir šv. 

ninku (patarnautojų) vietas. 
Visi darbiniu kai-jįs prašomi 
atvažiuoti j daržą 10 vai. iš 
ryto ir prisistatyti kiekvienas 
parapijos komitetams, klebo
nui, arba J. Šliogeriui, pažy
mint kokį darbą pasižada du
bti. 

tern Ave. tarp Robey ir ^ e s 
tėm Ave, Išvažiavimas įvyks 
sekantj sekmadienį, 17 d. birž. 
Visi nariai ir jų pažįstami bei 
šeimynos susirinks, prie Nek. 
Fras. parap., kartu važiuosime 
į Beverly Hills. Stengsimės 
gauti trpkų bei automobilių 

CICERO, ILL. — Visų šv. moterų 
ir vyrų dr-jos labai svarbus pusme
tinis susirinkimas bus sekmadieni, 
birž. 17 d. 2 vai. po pietų, šv. Aą-
tano par. svet. Visi nariai-ės malo
nėsite, katrie buvot pa Ome baliaus 
tikietų, sugrąžinti šiame susirinkime. 

L. Krekščiunas, rast. 

CICERO, ILL. — L. Vyčių 14 kp. 
Šeimyninis išvažiavimas |vyks rytoj, 
biri. 17 d. Riverside, prie upelio dar 
už Desplaines upės. Norintieji va
liuoti apsirinkite 1 vai. prie par. 
svet. ar DarblninkųfUžei£os. 

V«Whr«MI. 

1 • 

IŠMOK 
AMATA. 

Mokanti nuo $35 
Iki $50 savaitėj, len 
gvas darbas trumpų 
laikų išmokamas. 
Mes mokiname kirpimo siuvimo 
prosijimo, kišenių dirbimo ir siu
vimo ant Electric Power Mašinų. 
Atsilankykite diena ar vakarais. 

JOS. P. KASNICKA, Principal 
MASTER TA1LORING 8CHOOL 

lOONortli State Street 
Ramp. Lake Str. 4 floor. 

m • * m I I i i i I I • 

T 

NAUDINGA YRA 
SKAITYTI PAGARSINIMUS 

^ $r>aooo. 
Per į\\o* 10 metų Labd. Sųj. 

daug mūsų vargšams tautie
čiams pasidarbavo ir turto į-
gijo, bet pats sunkiausias dar
bas, galutinas tikslas stovi dar 
prieš akis. Tai našlaičiams, 
vargSams seneliams ir sužeis
tiems bėj?giamis pastatyti prie 
glaudą. J a u yra kuopų ir Sei-

j tikėjimui. 
Povilas Mažeika, 

Organizatorius, 
1377 E. 57-th St., Chicago, UI. 

Tel. Midway 0862 

Piknikas prasidės 1:00 \a l . 'nuvežti, jeigu jau ne visus 
p 0 pietų. t narius tai bent ju valgius bei 

Piknikas įvyksta U a r d n e r ' ^ ™ 1 1 ^ ° s u s i e j i važiuosime' 
darže, prie Michigan ave. ir gatvėkariais. Visus S . L B . K . 1 

123 °--vės. j A. 160 kp. narius kviečiame 

Biznieriai, kaip ir visario.J ***** J t a i P S r a ž i * v i e t * . 
žada ir šiame parapijos; pik
nike puikiai pasirodyti. 

Kviečia 
Feder. 27 skyr. valdyba. 

ROSELAHDIEČIŲ PIKNI
KAS. 

Roseland. — Rytoj, birž. 17 
mo nutarta statyti prieglau-,'V" į v v k s t » nepaprastas Visų d. 
<1Q s u l i g o n i n e , i r t a i ? ] m e t . A - I Š v e n t a p a r a p i j o s p i k n i k a s 

pie butinę reikalų nėra nė kai- j P a n i k a s bus toks, kokio rose 
l>os. 

Pinigų tam dideliam ir 
svarbiam darbui reikia 
daug ir greitai. Kuopos i r dar-

Lietoviai Daktarai 

.i 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

Tel. Bhd. 7 u 12 

i 

! 

landieėiai dar neturėjo. 
Kadangi vietos L. R. K. Fe

deracijos 27 skyrius yra nuta
ręs d£ti visas galimas pastan
gas, kad šis parapijos pikni
kas butų pilniausiai vykęs, to
dėl jis prašo nuoširdžiai visų 
Roselando draugijų piknikai) 

60000 suvirs žmonių dirba 
Šuv. Vals. Iždinės departamen
te. 40,000 jų yra išskirstyta į-

SĄJUNGIECIŲ IŠVAŽIAVI
MAS. 

Nori h Side. — Moterų Sa-
gos 4 kp\ rengia puikų išva-
ž iavi i iuj , b i r ž . 17 d . J e f f e r s o n 

giriose, tenpat kur pereitų me
tų buvo. Kai antrieji Mihvau-
kee ave. karai pasibaigia tai 
reikia paeiti dešinėn pusėn į 
ginų. 

Dr . C. Z . Vezei is ivairiopo vietosc vis°J Salr-
LJETl'VIS DENTISTAS 

47 U » 0 . ASHLAJTD AVENCE 
arti 47-tos Gatvės 

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

Tel. Ganai 187, Vak. Ganai Si 18 i 

08 . P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirargas 
i * l i Bontk HaLsted Street 

•alandoa: l t tkl 11 ryta: 1 ik) 
po platų: C Iki » vakarą 

. . . . . . . . . . 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, n x r s o n 
Telefonas Vardą M f l 

• alanrtos — t tkl 11 U ryto 
po plati] I iki t rak. Madėilomla 
ofisas atdaryta*. 

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

Tet. Ganai I11S 
Ofiao rai.: 11 ryto lkl 11 po plak 

f 11d T ra! vakaro, 
vai.: 1 lkl 4 po platų. 
41M Archer Are. 
Tai. Lafajrette t i » g 

I Š I M U T O N S I L U T 
TobuIiiBsIinis moiulo priieuiaU: 

1,—be pelito, 
1, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—oe skausmo, 
5,—be lokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacljentaa guli tuoj 
eiti i darbą, gali tuoj vai ryti: dai
nininku balsas tampa malonesnis, 
visa sve'kata geresnė. Kariama i i 
ėmiau tonsllua, yra pilnai užganė 
dlntl. 

Ligonius aa Įvairiomis Ilgomis 
prtjtmu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po platų lkl 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis Ir šaradomis ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKT7S, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS DR 

OB8TETRDLAS, 
1411 So. BOth Are. Cicero, 111. 

Tame išvažiavime bus gar
džių užkandžių ir skanių gėri
mų, visokių žaidimų, įvairių 
bėgimų. Bus duodamos dova
nos (praizai). Kviečiame skait 
lindai suvažiuoti. Visiems už-
teks vietos. 

Rengėjos. 

S. L. R. K. A. 160 KP. I š 
VAŽIAVIMAS. < 

Brighton Park. — šįmet S. 
L. R. K. A. 160 kuopa labai 
stipriai laikosi ir darbuojasi. 
Mat naujai valdybai gerai se-

s s 

ir linksmai praleisti laiką. 
J . K. Enčeris pirm. 

PRANEŠIMAI. 
\VEST SIDE. — S. U R. K. A: 

100 kp. pusmetinis susirinkimas į-
vyks sekm. birž. 17 d. Aušros Vartų 
par. mokyklos kambaryje, 1 vai. po 
pietų. Valdyba. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — šv. 
Antano ift l'advos dr-jos priešpusnie-
t tn i s s u s i r i n k i m a s jvylss s e k m . birž. 
17 d. 1 vai. po pietų. Dievo Apveizdos 
parap. svet, 8o. t n i o n ave. ir 18 g-
vė, Chicago, III*. Visi nariai malonė
kite susirinkti laiku, nes yra daug 
reikalų apavarstynvuh Valdyba. 

TOVVN OF LAKE. — šv. Elzbie
tos mot. ir merg. dr-ja laikys prieft-
pusmetin) susirinkimą birž. 17 d. 2 
vai. po pietų, 5v. Kryžiaus par. svet., 
46 ir VVood g-vių. Visos nuros malo
nėkite susirinkti, nes yra daug nau
jų" reikalų aptarimui. Valdyba. 

IJRIDGEPORT. — Kat. Federaci
jos 26 akyr. nepaprastai svarbus 
sus-mas Jvyks šeštadieni, birž. 16 
d. 7:30 vai. vak., šv. Jurgio parapijos 
svet. Visų draugijų atstovai bei jų 
valdybos prašomos būtinai susirink
ti. Lauksime atstovų ir iš draugijų 
dar nepriklausančių prie *>d., bet 
norinčių priklausyti. Valdyba. 

MUŠI) PAČIU GEROVEI 
Ne visiems lietuviams yra žinomas dabartinis turtas ir 

stiprumas Didžiausio Lietuvių Banko Amerikoje. Ne visi 
tur'«jo galimybės prisidėti prie šio Banko, pirkti Banko 
šėrus ir t. t. 

Teeiaus dabar VISI LIETUVIAI gali taupyti savo pini
gus šiame Banke ir tuomi kelti lietuvių vardą, parodyti 
Amerikonams liet. tautinį susipratimą ir finansinę galybę. 

TURTAS" 
UNI VERS AL STATE BANKU 

Jau Viršija 

$2.900.000.00 

.• • • • L^L. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesiogini Susisiekymą 
i Doleriais ir U U i i 
Pigiausiai ir Greičiausiai. 

Visuomet Siųskite per 

CENTRAI MANUFACTURIK6 
DISTRICT BANK 

1118 W. 35 th St. Chicago. 
Tortas virš $7,000,000.00 j 

i\. • V 

Tad visados raukite savo lietuvių Įstaigas. 
Sutraukime visus savo pinigus į savo Banką UNIVER-

SAL STATE BANK. 
Galite gauti šio Banko knygelė su $1.00. 

4. > 

DR. CHARLES SEGAL 
rerkėlė savo ofisą po namerin 

4?2» SO. ASHLAND AVEMLE 

S P E C U A U S T A S • 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų \Agą 

Vai.: ryto nuo l t — 12: nuo 1— i 
po pietų: nuo 7—8:11 vakarą. 
Nedėliomis: l t lkl 1. 

Teicfooas Drexel 188* 
! » • • • • • » • • • » • » • • • » • • • • • • > J 

Dr. O. VA1TUSH. a D. 
UMTUTM AJUV S F I S O T A U S T A * 

Palen^rlna rtoų 
aktų tempimą 
kaa yra prtežaa 
tlmt •keudėjimo 

falvoa, svaigulio, aptemimo, nern>-
turaa, r.kaudančlue ir nžaideaTialue 
karščiu aklų kreiroe akya katerak-
to, nern»egio: netikra* akta lndedam 
Daroma egaamlnaa elektra parodan
tis mažiausias klaidaa. Akiniai prt* 

taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pafelbsta. Sergėkite saro re
gėjimo ir raikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo I I Iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St tr Ashland Av, 
I J j_ l l _ _ Į,,̂  I , , i 1̂ .11 . Į ••• 

T - •• — T m - -» m m rn.1t 
Kczld. tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulcvard 9693 

Tel. Boolevard M M 
DE. A. J. KAKAUT78 

Lietuvis Gydytoj 
3303 South Morgan Str*#t 

Chicago, Dl. "1 
Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
33 i a So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietų, nuo *—8 vak. I 

Nedėliomis 10 iki 12 dieną. 

Dr. A. A. R0TH 

Tel. IkMilcvanl 0537 

" Dr.Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo C 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo S 

Iki 2 vai. po pietų. 

BKIDGEPORTAS. — L. D. Są-gos 
29 kuopos svarbus susirinkimas j -
vyks sekmadieny, 171 d. birž. 1 vai. 
p. p. šv. Jurgio par. mok. kambaryj, 
ant antrų lubų. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Valdyba. 

Ii. VY^U t t # P - NARĮ V DOMEI. 
BB1DGEPORT. — U Vyčių 16 kp. 

turės šeimynišką išvažiavimą Willow 
Springs, 111. sekmadieny, birž. 24 d. 
10 vai. iš ryto. Todėl visi nariai ir 
narės norintieji dalyvauti išvažiavUne 
malonėkite užsiregistruoti pas komi
sijos narius, p. J. Stasiulianį, 3415 
8. Emerald ave, tej. Yards 4950, ar
ba pas P. Gritėną, 2231 So. Halsted 
str., tel. Yards 1256. Komisija. 

BRIDGEPORT. — Didž. L. K. Vy
tauto leib-gvardija laikys mėn. susi
rinkimą šeštadieny, birž. 16 d. 7 
vai. vak. šv. Jurrio par. svet., 32-ra 
ir Auburn ave. Visi nariai susirin
kite, nes yra daug reikalų aptarimui. 
Sus-mas perkeltas iš priežasties Dr-
jų gusiv. pikniko kurs Jvyks birž. 

17 d. S. KunevičHiH, rast. 

• 

PER SI BANKĄ 

SIŲSKITE PINIGUS 

LIETUVON 

PIGIAU IR GERIAU 

NUEINĄ 

UNIVERSAL STATĖ BANK 
3252 S. Halsted Str. Chicago III., 

y ~»•>»»». 

BRIDGEPORT. — Sv. Domininko 
dr-jos susirinkimas jvyks šeštadieni,' 
b ir i 1« d. 7:36 vai. vak. šv. Jurgio 
parap. salėj, 32-ras pi. ir Auburn ave. 
Visi nariai teiksitės pribūti laiku, 

| nes yra daug svarbių reikalų svars
tymui. Ir atsiveskite draugų nrtslra-

j švinui prie dr-jos. 
A. Bugalliskis, rast. # 

! » • • • • • » • • • • » » » • • • • mtm 

' Dr, M StrikoKs 
s 

Lieta vis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4001 So. Asblaiul Avenae 
Tel. Boalevard 7820 

Vai.: 2 lkl 4 Ir 6 Iki S 
Ned. 10 Iki 12 

Namai: M41 So. Albany Avenae 
Tel. Prospcct 1930 
Val.: pagal sutartj. 

-i • n • • •! M m m m r " ' " "~ ~ ~ ~ ^ 

BDBA8 GYDYTOJAS tt 
CHIRURGAS 

Specialistas Motertdkų, •yriškų 
Vaikų Iv vtsej ctooaMhi ttg* 

Ofisas: X&&* 8. Halsted 84. 
Vai.: l t—11 ryto: I — • ae 
plst. T—Svak. NsA. l t 14 A. 
Res. 1139 Independence Blvd 

Cktoa«o. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Teler. Lafayctte 4146 

Telefonas Boalevard 1939 

DrSABrenza 
4608 So. Ashland Avenae 

Chicago. IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki I po piet: 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

\mm »•»" 

•J I tas , , 

DR. MAURICE KAHN 
tJYDTTOJA» IR ORTRURGAJ 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Tel. T ar*. t M t 
OFISO V4JL.I 

•—19 v. ryte, 1—1 tr T*-9 T. W. 
Hedėllomis: nae l t v, rrta Ha 
1 WL 99 pieta. .f 

=s 

Rcinkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinas) 

dienrašty " D r a u g e " . 

—m 

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 Palng, Specialisto kuris su

pranta tavo stovj ir kuris pa tars tau kaip paslgelbėtl 
Norint IŠsigydyU reikia rasti ilgos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi Ilgų me-. 

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

Tavo kraujas ir šlapumas turi butl egzaminuojamas 
mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chroniškų Ligų arba silp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialls gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas Ir Laboratorija 

Valandos 16 išryto Iki S vaL vakare 
3101 South Halsted St. Telefonas Yards 1119 

NORTH SIDE. — Lietuvių Politi
nis Kliubas turės išvažiavimą Jef-
ferson giriose, nedėldleny, birž. (Ju-
» e ) 17 d. 1 vai. po pietų. Visi nariai 
privalėtų dalyvauti. Kurie vąšuos au
tomobiliais, tai malonės susirinkti 
prie kliubo svetainės 13 valandą. 

Komitetas. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad 
resų savo pažįstamų; ir pas
tos markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
5V5JKAT*. 

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

Kreipkitės Šiuo adresu: 

DE. AL. M. RACKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, IU. 

\ 

• • i. mm •nrii II i r - -————— — -— — — - _ 
Rezidencijos Tel. Bronswičk 4887" 
Dr. S. YUOIUS D. C. Ph. C. 

CBIROPRACTIC GYDYTOJAS 

i 
Be gyduolių, bę operacijos 

1. 9-1; 5-8 P. M. Šventad. »• 
157» Milwaukee Avenae 

Ramp. Robey Ir North Ave. 

i VERTA $1000 . už $400 
VISI NORI UŽDIRBTI PŲUGU, O J A I KAS SAKO 

KAD NENORI, TAI NESAKO TEISYBĖS. 
ČIA YRA PROGA PIRKflT LOTUS, NE TIK UŽ PU

SE PREKJĖS, BET BEVEIK UŽ TREČDALI, SULYGI
NANT UŽ KIEK KITI PARDAVOJA. 

Lotai randasi ne tik gražioj vietoj, bet ir greičiausiai 
augančio dalį miesto, kur prekės kila kasdien ir kur na
mai taip kaip grybai iš po leitaus dygsta. 

LIETUVIŲ JAU TŪKSTANČIAI TURI SAVO NA 
MUS, ŠITOJ APYLINKĖJ IR ŠIMTAI KOŽNA DIE 
NA DAUGINASI. PARDUODA SAVO NAMUS KITO
SE KOLONIJOSE O PERKA ŠITOJ, UŽ TAI KAD 
ČIA ORAS TYRAS KUR ŽMOGUS UALI BUT VISA
DA SVEIKAS. O GRAŽUMAS DIDELES MAR^UET-
T E PARKES JPUOŠIA VISA APYLINKE, KVEPEJI- j 
MAS VISŲ ŽOLYNU PRIDUODA ŽMOGUI GYVYBES 
IR ENERGIJOS. UŽ TAIGI VISI KURIE APVERKTI
NA SAVO SVEIKATA TRAUKĖSI ŠALIN, NUO SU
SIKIMŠIMO, DtISNAUS ORO, DŪMU IR ATSIDUO
DANČIU DIRBTUVIŲ. 

ITamiista, padaryk taip kaip ir kiti padare, atvažiuok 
pamatyk šita puikia apvlinke, kurį beabejonės Taniistai 
patiks. Pradėk su $50 ir nejudi kaip išmokėsi lota, tai 
tada busi atsistojęs ant tikro slenksčio, nuo kurio galėsi 
lipti aukštyn didindamas savo turtą, nereikės bijoti apie 
saugumą pinigu. Chicagoje tūkstančiai žmonių, tapo la
bai turtingi, vien tik iš nuosavybių, ant kuriu jokios rizi
kos nėra. Auga jūsų turtas kartu su miesto auginiu. Clii-
caga savo milžinišku auginiu pralenkė kitus miestus, 
šiandie jau yra trečias didžiausias miestas ant pasaulio, 
o netrukus bus pirmas, ta liudija mieste priaugimas šim
tais tūkstančių gyventojų kas metas. Visi kurie tik |dės 
pinigus į Chieagos nuosavybes, gerose vietose, ne tik 
padarys didelį pelną, bet taps turtingi, taip kaip jau 
dabar yr# daug tapusiu turtingu", visai nerizikuodami 
savo pinigu, ant kitokiu investmentų. 
LOTAI RANDASI TIK 2 BLOKAI NUO MARQUETTE 

iPARKES IR 3 BLOKAI KUO 63-čios GATVES. NE TIK 
GRAŽIOJ VIEJTOJ BET IR PRIVAŽIAVIMAS IŠ VI
SUR PARANKUS. LOTAI DIDELĮ PO 30x125 PĖDU. 

^PREKE LAIKE ŠITO IŠPARDAVIMO BUS PO $400. $50 
ĮMOKĖTI IR PO $10 ANT MĖNESIO, ANT BULVAR6 
LOTAI PO $600. IŠPARDAVIMAS BUS<TIK PER 3 DIE
NAS, O PASKIAU NIEKAD UŽ TAIP ŽEMA PREKE 
NEBUS GALIMA GAUTI. IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS 
SUBATOJ, NEDELIOJ IR PANEDELĮ JUNE 16, 17 ir 18 
nuo 9 vai. rvto iki 8 po pietų. 

NEPRALEISKITE PROGOS, L 

/ 
a 

IETUS AR GIE1>RA 
VISI APVAŽIUOKITE ANT WESTERN AVE. prie 63-
čios gat. po numerių 6243 S. Western Ave. Pardavėjai 
parodys Tamistoms latus, kurie pirmiau pribus, tai iš
rinks geresnius lotus. 

\ J. SINKUS. ' 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M Al-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35111 SI., CUicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. • 

t PINIGUS LIETUVON; 
Siunčiu per didžiausius Lietu-a 

vos Bankus. $ 
Padalau legaliSkns dokumentus, ^ 

^patarnauju pirkime ir pardavi-* 
me namu, lotų ir farmų. 

_ NOTARY PUBLIC 
^ Užsiregistravęs Lietuvos atsto-* 
5(vybėje. 
B Taipg i užlaikau Draugo di-
^džiausio knygryno skyrių su di-
Ę: džiausiu rinkinio knygomis. Už
prenumeruoja Draugą. 

=::< 

I 

Jonas Klimas 
|44l4 South Oalifornia Ą v e . | 

Tel. Lafayette 5976 

" = -

20 metų prityrimo 
Akinių piitalsjmo mene 

SIMPTOMAI PAIlh-tfiRlA 
Aklų Ligas 

Ar Jums skauda galvą T 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip ir plukančtos 

-taškus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar aky s opios šviesai f 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky 

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

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTĄ** 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augSto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14. 15. II Ir 17: 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Septintadieniais 9 r. Iki 12 dienos. 

6243 S. W e s t e r n Ave . 
K 

IlK% laik% Dr. Račkua galvojo, tru-
<•*, išrado ir libaadė geriausius vaistus 

PLAUKAMS, 
Tte vaistai tai n6ra kokie patentuo

ti humbukai, bot daromi po priežiūra 
D-ro Rackaus Ir Jie veikla ant plau
kti itai kaip t 

1)-Užmuša mikrobas, kurte ėaa 
plaukų šaknis. 

2)-Sustiprina plaukų Šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos sk&lpoje 

tr priduoda plaukams daug gy
vumo ir Jlegų. 

4)-Sustabdo plaukų •linkimą. 
5)-Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tu
ri prisiųsti su lataku: — smvo amiių. 
keletą nuslinkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, Ir ar yra pleiskanų. 8ių vai
stų aptlekose l ecMal t . Krelpkitiee tie
siog prie mūsų FIRMOS 

KAINA 15.00 u i vaistui tr o i pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dekavoja. Pinigus sių
skite šiuo adresu: 
DR. RACKUS Medicinai LsOtermtery. 
1411 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

Tel. Lafayette 42SS 

P L U M B I N 6 
i 

Kaipo llet<avys, lietuviams visa 
dos patarnauju kuogeriausia. 

M. YU6KA 
8228 Weat S8-th Street 

SKAITYKITE "DRAUGĄ," 

file:///VEST
http://rn.1t
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D R A U G A S Šeštadienis Birželio 16, 1923 

TO ROSELANO PICNIC 

VISI I VISU ŠVENTU PAR. PIKNIKĄ 
Kuris įvyks Biržel io - June 17 d., 1923. 4 ^ , 

G A R D N E RIS P A R K E , 12 3 r d ir M IC HIG A N 
• » • » » • 1,1 m> * 

^ Valio, visi i GARSŲJJ ROSELANDĄ atsikvėp ti grynu oru, dailiai — gražiai pasilinksminti. 
1 ^ 7 TEN BUS VISKO. 

.Neužmirškite tat Rožių Žemės ir jos piliečių aplankyti. . 
Kviečia širdingai RENGĖJAI. 

= 1 VVESTSAIDIEčIAI LAUKIA. 

CHICAGOJE West Side. — Laukiame! 
Bet ko? Nugi linksmaus vaka
rėlio, mokslo metų užbaigimo, 

spręs, kaip tik nuskirs vieną kurį rengia Aušros Vartų 
užmokesnį darbininkams. ,Ta P a r- mokiniai. Kas neatsimena 
nuskirta užmokesnis bus g e r a į k a i P malonu, miela, gražu, pa-

Vakar rašyta, kad iš upės; dviem metam, nuo birželio l,1 marius vaikelius, taip papuos-

AR TIK NE PLĖŠIKŲ 
AUKOS? 

ties 25 gatve arti Halsted st., 
Išimta dviejų vyrų lavonai. 

1923, ligi birželio 1, 1925. 
Kalbama, kad jie tuo klau-

Deering stoties policija yra ! simu veikiai apsidirbs. 
Apie kitas darbo sąlygas 

pačios unijos tarsis su bend
rovėmis. Nes kitos sąlygos 
ne taip svarbios, kaip užmo
kesnis. 

Darbininkai nieko kita ne
benori, kaip tik atatinkamo 

doje, yra permaža. 

nuomonės, kad tai bus žmog
žudystė. Vedama tardymus. 

Abudu lavonu pažinta. Vie
nas identifikuotas kaipo Juo
zas Visockis, gyvenęs ties 44 
gat. ir So. Talman ave. Ant
rasis kaipo Karolis Grigonis, 
gyvenęs 6002 South State st. 

Karolį Grigonį identifikavo 
jo sesuo Petro Grybo pati, 
4429 South Fairfield avenue. 
Grybienė p Įkibai išpažino, 
kad jos brolis seninus užlai
kęs valgomųjų daiktų ir vai
sių krautuvę. J is su Visoc- Pasitraukė iš Chicagos po-
kiu automobiliu išvažiavo lieijos tarnybos poliemonas 
baigti pirkti naują krautuvę. Brown, 60 metų. 30 metų jis 

Detektivai patyrė, kad Gri- išbuvo tarnyboje. 
gonis savo krautuvę parda- T 
ves pirm vienerių metų. J i s i U ž k a i s t a s , F l l ž v i r ? s v a n d u o 

buvo turtingas. Jo kišeniuo- u ^ i n o ^ z ą ir išeinančiu 
se rasta daugvl* adresų. Su \ « a z i 1 užt™&<> Mrs. A. Peter-
tais adresais policija gal ras ^ 2102 Kilbourn avenu(>. 
siųlą ir paskiaus patį kamuo- , ^ m ^ m m ^ ^ ^ 

Reikia spfcti, kad abudu bus 
plėšikų aukos. 

tus, taip linksmus, taip pilnus 
dėking^uno! Matyt šįmet Sese
rys Mokytojos ir vaikeliai de
da visas savo jėgas, kad visus 
kurie į ta vakarėlį atsilankys 

ANT PARDAVIMO 
Netol i nuo Vienuolyno, 2 lubų m ū 

rinis namas, po 5 kambarius, š t lmu 
i ik lomas , elektra, vanos ir tt. 

Kaina $12,500.00. 
Brighton Park Mūrinis 2 lubų 

namas po 5 kambarius, elektra, va
nos ir tt. Kaina $11,500.00. 

Cicero Medinis 2 lubų namas, 5 
ir 6 kambariai, elektra, vanos, ce
mento fundamentas, renda $82.00. 

Kaina 7,800.00. 
Bizniavas medinis 2 lubų namas, 

5 ir 6 kamb., cementinis fundamen
tas, elektra, vanos ir tt. 
Kaina $7.500.00. 

F A R M O S ! F A R M O S ! Mūrinis 2 lubų namas, 5 ir 6 
Mūsų žemė ( farmos) randasi prie | kamb. elektra, vanos ir garadžius. 

" ė v ų Marijonų Kongregacijos farmos Kaina $9,800.00. 
Manydami pirkti narna, seną ar 

naują, kreipkitės pirmiau pas mus: 

BIZNIS SU NAMU 
A!STT PARDAVIMO 

N a m a s ir Pieninyčta su vienu ang
liniu vežimu, 1 pienui vežti ir 1 ar
klys. 

Atsišaukite; 
2038 W. 28rd Str. 

Ž E M Ė 

kur nesenai jie pirko. Tėvai Marijo
nai žada neužilgo statyti Vienuolyną. 
Taigi toje apiel inkėje žemė labai pa- D&Tffi*? & D a T f f i s 
kils gal ima sakyti kad bus kaip prie Į • • ' 

p a t e n k i n u s . D a b a r l i e k a V l S i e - j ^ Kazimiero Vienuolyno. P i rmiaus 1 7 2 6 W . 1 8 t h S tX. 
UIS p a r e i g a . a t s i l a n k y t i į t a V a - » * • " * * b « v o f r a i i m a pirkti lotai labai 

1 c pigiai o pabandyk dabar! Tiesiog ne- v a n a i lOUO 
k a i ' ė l į i r p a s i n a u d o t i JO k i l - prieinama! Taigi l ietuviai norintieji 

d a t a r pirkti žemės paskubėkite nes 

REIKALINGI 4 MŪRINIAI j LIETUVIAI ADVOKATAI 
N A M A I į 

Brigliton Park 'e arba toliau į j 
South'us, 2 po 4-4; 2 po dau
giau kambarių vertės tarpe 
$6,000 ir $14,000. pašykite: 

4238 Archer Ave. 
arba telefonuokite: Lafayette 
5837 
Nedėlioję tarpe 8 ir 9 ryto. ! ', i 

nais įspnlžiais. 
Žinotina: vakarMis įvyks 

gyvenimui užmokesnio. Gi MriL 17 >1. Meldaiio svetainė-
šiandie gaunama 70c. valanji e> 7 ™1. vakare. 

Sakoma, einanti vasara 
busianti labai karšta. Bet 
kas tai gali žinoti. 

Išsiilgęs. 

PASKIRTI KETURI ARBIT
RAI. 

Iš Chicagos majoro Dever 
ofiso paskelbtą, kad taikinti 
gatvekarių ir viršutinių gele
žinkelių bendroves su jų dar
bininkais užmokesnio klausi
me paskirti keturi arbitrai. 

Publiką atstovauti majoras 
Dever paskyrė miesto advo
katą Bush. 

Buvęs valstybinis prokuro
ras Tloyne atstovaus abi dar
bininkų unijas. 
Advakatas J . M. Shean at
stovaus gatvekarių bendrove, 
gi advokatas Morrow — vir
šutiniu geležinkeliu bendrove. 

,Tie arbitrai nieko kita ne-

A. f A. 
JUOZ. VISOCKIS 

prigėrė seredoj 6 d. bir
želio 1923 8 vai. vak., am
žiaus 29 r/2tų. 

Paėjo iš Kauno redybos 
Tauragės apikr. Skaudvi
lė parap. Pužiu Kaimo. A-
merike išgyveno 10 me
tų. 

Priliko dideliame nuliū
dime se£2ri Veronika Gri-
bienė ir švogeri Petrą Gri-
ba, 4 tetas. Lietuvoj moti
na, broli ir viena seseri. 

Laidotuvės įvyks pane 
dėiy birželio 18 d. iš 
namų 4429 So. Fairfield 
Ave. i Nek. Pras. šv. M. 
bažnyčia 9 vai. ryto. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę. 
Sesuo Veronika ir 

Švogeris Petras Grybai. 
• • I II I H M M — M 

REIKALINGA 
V Y R Ų 

Bei kai ingi 
nialioriai u-
nijistai. Dar 
bą užtikri
nu visai va
sarai, tiktai 
patyrė lai 
atsišaukia. 

Kreipkitės 
pas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

REIKALINGA augusį mer
gina ar moteris prie namų 
darbo, mažu vaiku nėra. Są
lygas patirsite ant vietos. At
sišaukite: 

3348 Auburn Ave. 
1-mos lubos 

greitu laiku gali pabrangti. 
Žemės gal ima gauti pirkti nuo 2% 

akrų iki 100. Iš vldurmlesčio tik už 
18 mailių. Nuo miesto Hinsdale tik 
2 % m ai lės. 

Norėdami platesniu informacijų 
kreipkitės j "Draugo" ofisą. 

" D R A I O A S " r U B . CO. 
2334 So. Oaklcy Avemie 

Chicago, Illinois. 

Geriausias Investmentas — 
Del pardavimo nauji 2 flatini 
namai po 6 kambarius, su sti
rnų arba vandeniu šildomas j 
Marquette Manor arti 63 ėios 
gatvės ir arti bulvaro. Del to
lesniu informacijų kreipkitės 
ypatiškai arba telefonuokite 
JAMES KRAL 2444 W. 67 St. 

$2,500.00 CASH 
Nuperka 5 — 5 kambarių 

moderniškas mūrinis namas; 
balancas mokamas kaip randa 
Kaina $12.500. .Pašaukite Mr. 
r 

o910 Irving Park Boulevard. 
Ben Jovais, Johnson Bros. 

Tel. Uearb#tui 8057 

x a « M-Jo 

TASULANI] 
ADVOKATAS 

Vidurmiestij Ofisas 
Roora 1726 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
OFISAS CICERO 

1505 So. 49- th Coiut 
PanedėUo, Scrcdo ir Pėfnyč ios vak. 

Tel. CU-ero 6048 

r 

H 

Tel. Palisade 1569 < 

J. P. WAITCHES 
La wy er 

UJC1LVIS ADVOKATĄ* 
Dlen. : R. 614-516-127 N. De*r-
born Str. Tel. Kandolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Koseland Tel. Pu l lman 6377 

ANT PARDAVIMO FARM A. 62 a 
krų; 50 akrų užsėtos, o Mkuaioji ga 
nykia ir miškas. Įkinkai lygus, že
me gera, mažas upeli-s bėga per ga- Į T e l e f o n a s >PrOSpect 1 3 6 4 
nykia. Sodnas, namai, gyvuliai ir j . 
visi padarai. 2 mylios nuo miesto 
ir geležinkelio ant gero paštavo ke 
lio, v iena mylia nuo mokyklos . Par
duosiu viską sykiu arba mainysiu 
ant miesto namo. Atsišaukite: 

JONAS'n.OK.-MS, 
i*, i 

Masofi, I tl. 

K - , . . , , , . . . . , . a t , T r e l . D e a r b o m 905 

L Michnievicz-Vidikiene j *• \ D * 0 į 
I V I I JN m 1/ 1 ! O f i s a s vi<ltl 

PARDAVIMUI, 

L O T A I 
Du 30x125 lotai ant Callfornla bu

lvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 
Urighton Parke, parsiduoda labai pi- ( 
Šiai. 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
Mūrinis 3 flatu namas su vi

sais patogumais ant bridgepor 
to. 

4 flatu namas bridgeporto 
centre labai geromis išlygomis. 

4 pagyvenimu namai* stl biz
niu £%roj vietoj ant bridgepor
to. Klauskite pas: 

PAŲL BALTUTIS 
961 W. 33rd Str. 

Chicago. 

BARGENAS PAS J. KLIMĄ 
Lotas su garadžlumi del dviejų 

karų prie Callfornla bulvaro parsi
duoda už $850.00. , 

Atsišaukite pas: 

JONAS KLIMAS, 

4414 So. Calirornla Ave. 
Tel. Lafayette 5076 

NTMA7~ 
DIDELIS BARGENAS! 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI bueen.e 

grosernė. Vieta atsakanti. 
Kreipkitės į 

DRAUGĄ 
2334 So. Oakley Ave. 

J . D. 

ir 

PARSIDUODA grogernė ir pienino 
l ietuviškoj kolonijoj, biznis gerai iS-
dirhtas per ilgus metus. Parduosiu u? 
pirma pasiulijima. Priežastis parda
vimo esu "nurse'V jr krautuvės dar
bas per sunkus 

1413 South 49 Court 
Cicero, 111. 

BE 

PIKNIKAS su DOVANOMIS 
Rengia 

Susivienijimas Liet. Draug. ant Bridgeport 
Nedėlioję Birželio 17 d. 1923 

A. B l i n s t r o p o Darže Justice Park. III. 
Pradžia 10 vai. ryte Įžanga 50c. IĮ 

Gerbiamieji Lietuviai: — Kviečiame visuTl^SiS^J^^aSiSklr paremti ta pra 
U kilnų darbą tai pastatyti Lietuvių Auditorium kuris bus prdaėtas statyti šia/vasara 

Taigi neatbūtina* yra reikalingas mūsų visų atsilankymas i r prisidėjimas prie to 
darbo visas pelnas yra skiriamas svetainės statymui. 

Kviečia visus , KOMITETAS. 

ŽE 

Didelis bargenas, medinis ant dvie 
jų pagyvenimų namas 6x4 kambarių 
elektra, vanos, cementuotas gara
džius del dviejų karų, stl l iuotas vor-
čius. randos ne.Sa $60.00 J mėnesj 
vienas blokas nuo "VVestern Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

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

Medinis vieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dviejų karų garadžius ce
mentuotas ir surais, kampinis, gra-

PARDAVIMUI 2 augStų geras m u - i ž l a I apsodintas ir aptvertas lotas, 
ro namas 2 flatal po I ir 7 kąmba- | Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga-
rius; mt gasų. e lektra te maudynėms; , l m a 'nešant tik $3000.00. 
augstas beismentas t inkamas padary- i Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
mui Storo; yra garadžius dviem ma- su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
fiinoms; namas randasi ant bizniavos flatas furnace- ši ldomas, randos neša 
gatvės (Western Ave. netoli 35-tos, , $45.00 { mėnesj, namas netoli Ke-
priei iais bulvarą) ; karna $10.000, a- dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už 
pie pusė reikia Jmokėtl kitus ant $12000.00, $3000.00 mortgage. 

Medinis namas penkių kambarių, 
su elektra, vana, netoli naujai sta
tomos viešos mokyklos Brighton 
Parke. Tik už $3500.00. 

JONAS KLIMAS 
4414 stMitli Callfornla Ave. 

Telef. Iarayet te 6076 

UUŠERKA 
n O l S. Hals ted St 
Kampas 31 gatve 
Phone Yarda 1119 
Viename ofise eu 
Dr. J. F. Van 

'Palng. 
Sąžiniškas pa-

'tarnaviivas prie 
'gimdymo.Visoki pa 

9057 

A K I ' 
ADVOKATAS 

Ofisas vi<hirmiestyje 
CHICAGO T E M i n . E BI ILDIIfG 

77 West \VashinRton Street 
Rortm 1726 

Valandos t ryto iki 6 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park " P * 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo 7 ryto, iki 15. nuo 
6 iki 9 vai. vakare. 

v — — — — — — — — - » 

Imami ant morgičių labai pri
e inamomis kainomis. 

B. H. BUCH 
j M . Kildare 5804 

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

Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Šalie Street 
• J r 

Kambarls M» 
Telefonas Central 63*0 

Vakarais 3223 S Halsted St. 
Telefonas: Yards 4661 

v. 

i 

inirgičio, atsi lankykite diena ar va
karais pas 
BRIGHTON REALTY CO. 

J . Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie* California Ave.) 

MOKYKLĄ UŽBAIGUS 
Nepamirškite nusiimti paveikslus 

CICERO PHOTO STUDIO 
P. P U C K O R I L S 

1412 S. 49th Cuort. Cicero, III. 
Flioiu- Cicero 6027 

Taipgi duodu dovanas savo kostumeriams 

Telefoaae Yarda 1186 j 

.STANLEY P 
MAŽEIKA 

|UKAH<>Klt * IR 
BaLsainaotoJaa 
Turiu automo-

Jbillua rlaoklems 
reikalama. Kaina 
pr ie inama 
3319 Antram 

I v e . Chicago. 
. j i 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

J'ataiiiauju lai
dotuvėse ves
tuvėse, krikšty-
nee ir kituose 
reikaluose. Kai
nos prieinamos. 

FP BRADCHUUS 
ADVOKATAS 

(Buv. Vilniaus Ir Kauno Apygar 
du Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Halsted St., ChieAgo. 

Te lephone Yards 2890 I 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. 
Koom 904 — 
Val: N u o 9 

Monroe Street 
Telef. Kandolph 
ryto iki 5 po 

Vakarais: 8203 So. Halsted 
Telef . Yards 1016 . 

Chicago. 

290U 
pietų 

Str. 

^ ^ • 1 

SB » 

• 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėj imas 
20c. už mylią 

2219-2223 So. Western Ave 
Telefonas Canal 4400 

' H 

f 

J 3 W A u t a n . Ave. Chicago. I ! ^ S A V I E J I ^EMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

DIDELIS IR PUIKŪS PIKNIKAS 
Rengiamas 

Garfield Parke Lietuvių Kliubo 
NEDĖLIOJ, BIRŽELIO (JUNE) 17 D. 1923 

National Darže, Riverside, IU. 
Pradžia 10 val. ryte. 

Rengia piknikus draugijos rengia parapijos bet tokio pikniko dar 
niekas nebuvo surengęs kaip šttas pikninkas yra rengiamas nes ir 
ciceriečei pabūgo kad jie mato mes jų kaimynai rengia puikesni 
pikninka kaip ciceriečial tikrųjų 'tai bent pikninkas bus ypatingai del 
jaunimo bus puikiausi muzikantai grrojis 15 muzikantai matot ger
biama Chicagos ir apylinkės jaunime kas per muzika bus tam pik-
nlki ogi taip visokių žaidimų sunku ir aprašyti kas tik bus, o del 
senesniųjų taipgi begalo bus daug visokiu smagumu taipgi ir kalbė
toju bus ir vietinis mažu vaiku choras dainos. Jog tai ne uždika m ū 
sų kolionijos daug milionierius žadėjo atvažiuoti ant to pikniko pa
sižiūrėt kap Lietiuvei gražiai šoko ir tidms katre gražiai ftoks duos 
geras dovanas tai kaipgi nevažiot ant tokio pikninko tai dar karta 
kviečiam visus Chicagiečhis l ietuvius o cicerieciai ačiū visi prižadėjp 
but ant miisų pikninko nes jie gerai žino kad bus tikrai puikus pik
nikas. Kviečia KOMITETAP. tmsmmmm tt 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

1 lesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telef o nuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mažina. 
Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija Šios plau

namos mašinos BUTP'ERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų nėra. 

YVaterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kubilas. 

oTrERFfy 
Dirbti ir garantuojami 

ALBAUGH — DOVER CO. Chicago. 
2100 Marahall Blvd. Tel. Rockwell 6800 

file:///VashinRton

