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METAI-VOL VIII 

UNGARAI IŠTIKIMI BAŽ 
NYCIAI IR ŠALIAI. 

BUDAPEŠTAS, liepos 2 
(koresp.). — Aio miesto keli 
tūkstančiai kataliku vyru šį
met atliko tradicine kelionę Į 
šventąją vietą Mariabesny. 

Anksti rytmetį keliauninkai 
susirinko Jėzuitu bažnyčios 
priešaky, iš kur maršavo i ge
ležinkelio stotį. 8,000 vyru 
>|M"ialiu traukiniu nuvyko į 
Mariabesny. Tenai Mišias eo-
lebravo Vyskupas Johann 
Csiszarik. 

Vyskupas kalbėdamas į su
sirinkusius tarp kitko sakė: 

'Laikas nuo laiko yra mu
šu privalumas pasirodyti vie
šai taip. kaip dabar. Tuonii 
mes aiškiai i rodome, jog e-
šame čia, kad mes norime gy
venti ir turime teise gvvcnti. 

Francija Nenori Kontribu-
w 

cijos Nustatymo 
SUKO, TUOMET VOKIETIJA VEIKIAI ATSIGAUTU 

POINCARE KALTINA ANGLIJĄ. KAD VOKIEČIŲ 
VALDŽIA LAIKOSI 

IŠVILKTA AIKŠTĖN SA-
KALB1S PRIEŠ BOLŠEVI

KUS. 

Norėta Tyriausius vadus 
išžudyti. 

ŠVEICARIJA MOKĖS 
SKOLAS. VOKIETIJOS GYVENTO

JAI BADAUJA. 
BERNE, liepos 24. — Sveij 

earija Suv. Valstybėms skolin I ? MILIONAI ŽMONIŲ' BADO 
ga iŠ milionus dol. /Tai sko-,* PALIESTI 
lai terminas baigsis *l926 m. I , 
Šveicarijos valdžia nusprendė j ^ y g ^ ^ j ^ yQ_ 

kiečių darbo ministeris. 
LAUSANNE, liepos 23. -

Rusijos Raudonojo Kryžiaus jteeiaus anksčiau atmokėti sko 
draugijoje, kurios skyriai lą. Nes reikia mokėti aukštu* 
šiandie išsisklaidė po visą Eu- nuošimčius. Tam tikslui bus J Y N A S 

ropę, padaryta sąkalbis išžu- užtraukta vidujinė paskola su Vidutiniai* apskaitant apie 7 

PARYŽIUS, liepos *24. — jmėj kalbėdamas pažymėjo, 
Franėijos vyriausybė gavo j kad Francija priešinga nus-
Anglijos notą kontribucijos Į tatyti galutiną kontribucijos 
ir Ruhro klausimais. Premie- sumą. Fra iHja nori, kad Vo

kietijos kontribucija neturėtu 
ribų. 

r*. 

ras Poincare tuojaus sušaukė 
posėdi n ministeriu kabinetą. 
Anglijos projektas nuodug
niai ir su atsidėjimu peržiu-
ržtas ir perkratytas. 

Nors visas projektas laiko
mas didžiausioj slaptybėj, te-
ėiaus svarbieji posmai visgi 

dyti bolševistbinius vadus i mažesniu nuošimčiu. 
kaip kituon)et nihilistai žudė 
caristus. 

Tai išvilkta aikštėn magis
tratui tardant Maurice Conra 
dy, kurs nužudė bolševiku 

PASIRENGĖ APLEISTI 
TURKIJA. 

milionai vokiečiu vyrų ir mo
terų išpalengva badauja ir ar
tinasi vis arčiaus kapų. 

nį duonos milionams. Rei&kia, 
juos išvaryti gatvėn ir pastų-
mėti revoliucijon. Išorinis pa
saulis mintija, kad mes tie-
siog verčiame tur.gun savo 
produktus. Bet tikrenybėje 
taip nėra ." 

Svetimšaliai ir markė.. 
• 

Toliaus ministeris7 sakė, 
kad Vokietija su savo produk 
tais nenorį kitoms šalims už
bėgti už akių. Bet kaip ilgai 
markės vertė yra nupuolusi,-
svetimšaliai šiandie labai- pi
giai gali įsigyti visokių vokiŠ-

K0NSTANTTNOP. 1. 2 4 . -
., Į Anot jo, ta padėtis kilusi 

atstovą Vorovskv ntvvknsi Taika su Turkija santarvės i , 1 . , . . - , . . 
aisiovą voruvKKv, aivvKtisį o i (J(JJ industrinio krizio ir mar-Jis sako, kad kuomet bus * Italijos čionai taikos kon-

i ,. 
nustatyta galutina suma, vo- įerencijon. 
kiečiai pasidarbuos veikiai) Be Conrady areštuota dar 
tai visa atmokėti ir pasprųs keli ir kiti rusai. .Tarpe jų 

svarbiausias kažkoks Poluiin. 
Kaip vieno, taip kito likusiu:1. 

Poincare nuomone, Vokie- Kusijojje namiškius bolševikai 

iš santarvės (Francijos) kon
trolės. 

Taip tvirtina Dr. JBrauns, , , , , T . .. 
. ' . . . . . . ' įkų produktų. I r tai gali at-

\ okieti.jos darbo mimstens. r u , . . * 
likti prieš mūsų norą. 

Vokietija negali perdaug 
savo produktų siųsti į užsie
nius, nors jie butų gana pt-

valstybių praktikaliai kaipi rn * , • 
* * • i kes kainos nupuolimo 

padarvta. Santarvės autorite I 
tai čia ruošiasi evakuoti Kon i T a i daugiausia toki žmo- ^ s . Kadangi Vokietijai r e t 
stantinopolį, Ohanakų ir G a l - i ^ • ^ u ™ ^seniaus iš pajamų§ kalinga prekes pirkti tuos* 

Mes esame katalikai, ir kaipo tenka patirti. 
toki mes atviri vėliavai. Tr | Štai ką Anglija Franci jai j tija ilgiausius metus turi Imt kankino ir iš/udė. Tad jiedu 
verčiau-.' į^jnrtumėm, negu ją 
isduotumėm. r^ ^ ;~ 4 , 

siųlo 
I I>1 o * t t q r « į ( t " *" 

Po Mišių įvyko konferenci- J nustato, kiek Vokietija iš-
ja, kurioje aptarti visoki šių: - a l i atmokėti kontribucijos, 
dienų gyvieji reikalai. Buvę- B ° t kad Versailleso taikos su
kultų ministeris Stet'an Hal- j tartis nebūtų paliesta, tai tą 
ler kalbėjo apie dorini tautoj, komisiją skiria jau gyvuojan

ti santarvės atpildimo komi 

ngiama, jos industrinė orga- su kitais nusprendė išlieti pa 
, griaunama, taip kad gmža. bolševikų vadams, ]?\\-

ji niekad negalėtų stipriai pa-1 kantiems užsienius. 
Abudu išpažino magistrą-

tui, kad nusprendė pirmiau
sia nužudvti Krassina ir 

atgimimą. 
si.) a. 

2. Vokietija savo pasyvi 
priešinimąsi Ruhro teritori-

Kaip penkios vakare, ke
liauninkai specialia traukiniu 
gryžo Bodapestan. Tš geležin
kelio stoties visi su užd 
mis žvakėmis numaršavo i J e - | r i n t f rancu2n ir belgų evakuo-
zuit., bažnyčią. Tenai palai- K s P r o s ^ e *° -
minimu iškilmės baigėsi. 

kilti ant kojų. 

Francija veiks viena. 
•Jeigu tarpe Franci jos 

Anglijos nebus vienybes Vo- / v ^ i s n e v y k o < t a i | ) a „ a u a n » 
reikalo, tuomet 'rfiti- pasitenkino nors vienu Yoro-

l ipo l i . 
Tuo tarpu turkai darbuoja

si, kad kuoveikiansiai ratifi
kuoti sutarti. 

•gražiai ištisus metus pragy- į pačiuose užsieniuose ir už a^ 
vendavo. Bet susmukus mar- n a s labai brangiai mokėti, 
kės vertei, tų metinių pajamų 

GRAIKIJOJE PRAMATO-
MA RESPUBLIKA. 

šiandie jiems nebeužtenka nei 
vienai savaitei. 

Kiek bedarbių. 

Darbininkai nerimsta. ~ 

ir Tehitcheriną. Bet kuomet ta* 

ždejrtoT1 J°J Partraukia laipsniškai, žiu &&& taSp, -kaip -tinkamiau- v { ( m a s j c i o m u s faktas. Br.tonr, 

cija savo reikalais ims dar
buoti? viena ir j Vokietiją ar 

vskiu. v* 
Tardvmu laiku patirta dar 

PA,RYŽirS, liepos 24. — 
(v,ia turima žinių, kad Orai-
kijoje kilusi propaganda nž 
respubliką* Respublikos pas
kelbimas artimiausiomis die
nomis laukiamas. 

Ministeris tvirtina, kad 
markės vertės puolimas skaii-
džiai paliečia darbininkus: 

"Mes tur ime," sakė minis ' Puolant markei, brangsta ma'i 
teris, "400,000 aktualių be-Vstas. Tuo tarpu darbininkams 

darbių. Bet be to yra dar mi- uždarbiai proporcionaliai mar 
lionai, kurie savo bedarbę kės puolimui nedidinami. 
slepia. Tie milionai skaitosi 
kaipo balastas mūsų industri-

sia. 
Taip pažymi, pusoficialis 

laikraštis " T e m p s " editoria-

Vorovsky prieš l pat nužiidy 
MIL1TARINE SUTARTIS 

TURKU SU LENKAIS. 
mą bolševistinės valdžios iMfrj _ , 

I r jei tokia padėtis tęsis 
toliaus, išalkę darbininkai dar 

joje ir pirklybo,je. Jie laikosi labiaus ims nerimti. fsahW 
savo darbų kartais ilgesnį ko SUM minias komunistams nai 
ki laiką, tai vėl trumpesnį. sunku patraukti savo pusėn. 

"Išmesti tą balastą laukan, i Dėlto, Vokietijos ateitis la.-
reiškia, atimti paskutinį kąs-1 bai apsiniaukusi. 

PAŠVENTINTA UNIVERSI
TETO DALIS. 

LOrVAIN, liepos 19. — > 
Garsus pasauly vietos belgų 

reneijai. 
Aiškus daiktas, kad Pran-

universitetas kare. laikais vo- ] i']'11 » w , o r i s , , t i k 1 } "" s U v i ; ' -
kiečin sunaikintas. Šiandie į1IU P ° s , m l -
tas žinybos butas sparčiai at- Nori engti Vokietiją. 
statomas. y . , ,. . „ 

pre 

Kontribucijos suma ap- laiKrasus įeinpe ( , ( l l l ( > r i a- • šalintas iš užimamos vietos 
Iribuojama li^'i sunaikintu plo le. ' Ttalijoje, kadan/įi nesugebė 
tų atstaKnio lėšų. Oi visos .Tas pat laikraštis aštriai J j ^ padaryti taikos su Itali-
kitos karo išlaidos palieka- atakuoja vokiečių kanclierio j ( ' ) s . v v r j a l i s y b e . 
mos toliaus at<kiriai konfe- • Cuno valdžia. Sako, kad Cu-1 ~ . v. , \ ..... ;V,,;._ 

ciisKiiifii u .imt . Conradv cia bus teisiamas 
* 

rugsėjįr J is laikomas kalėji-

Liepos 17 (1. įvyko pašven-
Ši sekmadieni Franci jo.' 

no valdžia šiandie savo ran
kose laiko siųlą. Delko ji ne-
m\uva. ; Dėlto, ka<l Anglijos 
remiama. Cuno ilgus mėne
sius veda derybas su lordu 
Curzon. 

Jei taip, tai Francija pati 
.mieras Poincare vienoj iškil-[viena tarsis su Vokietija. 

30 KRIMINALIŲ PAMIŠĖ
LIU PABĖGO. 

4 sargai peiliais suraižyti. 

tinimas atstatyto pirmojo u 
niversiteto sparno, kuriamo 
talpi naši knygynas, skaitymo Į 
ir administracijos kambariai. 
Pašventinimo apeigas atliko 
Kardinolas Mercier, Belgijos 
primatas. 

Tos universiteto dalies at CHESTER, 111., liepos 24. 
statymui prisidėjo ir Ameri-1— Sekmadienio vakare vietos 
kos mokytojai ir mokiniai su j kah'.įiino kriminaliai pamišė-
40.000 dol. auka. Į liai sukėlė riaušes. Keturis 

sargus peiliais suraižė. Išplė
šė iš langu supintas geležis ir 
38 iš jų pasprūdo laisvėn. 

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS GALIFORNIJOJ, 

BUDDISTAS STUDIJUOJA 
KATALIKU BAŽNYČIA. 

1 

TOKYO, — Buddistų vi r 
šiniiikas siunčiamas Roman 
studijuoti Katalikų religiją ir; 
apie tai raportuoti Japonijos 
buddistams. (Tikslas nežino- į" ^ v a , . a r v a k a r o 2 6 k r i m j 

mas. Daugelis buddistų prie
šinasi turėti Vatikane Japo-
nijos ats tov, . Kai-lairie prie.š' A M £ R , K A N E M A N 0 p R , . 
tai nieko neturi. Taigi pScių 
buddistų tarpe gyvuoja nuo
monių- skirtumai. 

Kilus alarmui, atbėgo gink
luota sargyba. Vienas krimi
nalistas nušautas. Kiti 7 pa
sidavė. C i 30 kitų išsisklaido 
])o visas apylinkes. 

nalistai nesurasta. 

7 VOKIEČIAI NUŽUDYTA. 

PAŽINTI BOLŠEVIKU. 
-

WASinXG(rON, liepos 24. 
— Pastaraisiais laikais pa
kelti nauji reikalavimai, i-

! dant S, V. vyriausybė pri-

LOS ANGELES, GAL., L 
24.'— Naktį prieš pirmadienį 
kai-kurias CaĮifornijos vals
tybes dalis palietė smarkus 
žemės drebėjimas. Ypač daug 
nukentėjo pietinė CalifornN 
jos dalis. 

San Bernardino, Redlands, 
San Diego, Santa Barbara ir 
kituose miestuose yra ap
griautų namų i r sužeistų žmo
nių. 

'Dar kiti miestai ir mieste
liai paliesti lengvu supurty-
mu. 

Vietomis sutraukyta telefo
nų vielos. 

BULGARAI PRIEŠ RUSUS. 

BERLYNAS, liepos 24. — i pažintų bolševistinės Rusijos 
Mieste Breslau, Silezijoje, a-
nadien kilo maistinės riaušės. 
Jvyko kova su policija. 7 as-

valdžią. 
Valstybes sekretorius Hug

hes paskelbė, kad tai tiiščias 
menys nužudyta ir 15 sužeis- reikalavimas. Bolševikų vai 
sta. džia negali but pripažinta. 

SOFIA, liepos 24. — Bul
garijos vidujinių reikalų mi
nisteris Russev paskelbė, kad 
čionai gyveną rusai darbuo
jasi įsteigti sovietus. 

Ministeris pareiškia, kad 

nie. -jo šalininkai pristato 
jam įvairaus parinktiniausio 
maisto tiek, kiek jis negali 
nei 'suvartoti. Šveicarai kar
čiai atsineša j bolševikus. Val
giai Conrady bus nubaustas. 

LAUSANNE, liepos 24. — 
Tikrai nežinia, bet, matyt, 
francuzanis vadovaujant, tur 
kai padare militarinę sutarti 
su lenkais. Sutartis atkreip
ta prieš Dolševistino Rusiją. 

SENATORIUS JOHNSON 
NAMIE.* 

NFAV ,YORK, liepos 24. 
— Iš Europos gryžo federa-
lis senatorius Hiram Johnson 
iš Oalifornijos. Apie politiką 

jis atsisako kalbėti. Sakosi, 
paskiaus jis duosiąs pareiški
mų. 

PROGA PABRANGTI 
LEDUI. 

ANTIOCH, ILL., liep. 24. 
— Čionai gaisras sunaikino 
California Ice ledaunę. Nuos
toliai siekią 70,000 dol. 

TAI TAU ŠOFERIAI. 

18-j o AMENDMENT0 
KLAUSIMAS. 

BALTIMORE, JVfD., liepos 
24. — Čionai vienas pryčeris 
kirkužėj kalbėdamas pažymė
jo, kad 18-as amendmentas 
konstitucijoje pasiliksiąs ant 
visados. Nes jo niekas nega
lįs panaikinti. 

Iš kur jis tai visa žino, 
tai reikia stebėtis. 

KIEK KINIJA TURI GY-
VENT0JŲ? 

SHANGHAI, liepos 24. — 
Kinijos pastų departamentas 
paskelbė, kad šiandie Kinija 
skaito 436,994,953 gyventojus. 

Šin skaičiun neineina trys 
tie visi sąkalbininkai bus iš- provincijose Mongolia, Teng-

Yellow Taxi bendrovė Chi-
cagoje nuolat giriasi, kad jos 
šoferiai yra inteligentai. 

Tečiaus tie šoferiai aną die
ną užpuolė policmoną Stanton 
ir pastarąjį apmušė. Penki 
mušeikos areštuoti. 

Inteligentai taip nesielgia. 
Ypač keliolika /jų neužpuola 
ir nedausb vieno žmogaus ir 
tai dar poliemono. 

' Mokytas arkly*. Einant į 
Mickevičiaus slėnį apie nau
jai apsodintą aląją tose vie
tose, kur daugiausia publikos 
vaikštinėja, VI. 29 d. po piet 
galima buvo regėt, kaip vie
nas raudonomis kelinėmis ap 
simoves inteligentas jaunikai
tis jodamas, matyt, labai iš
dresiruotu arkliu tvčiomis 
tarpe publikos skraidė, neiš
pasakytai vikriai ratu apsu
kdamas ypač panelių būre
lius. 

Visgi mūsų inteligentam?*, 
kad ir įkaušusiems, priderė
tų mandagiau elgtis ir negą
sdinti -arkliais publikos. 

ŽUVO VIEŠKEUŲ P0LIC-
MONAS. 

Cook apskrities" vieškeliu-
poliemonas Bownan žuvo,' Kuo. 

It te • * 

met jis vvdamas vieną aito? 
mobilių*pakliuvo kito priesa^ 
kin* ir užmuštas. •^~ 

• • • i 

O R A S . •T 

KAUNAS. — Lietuvos ]e-
leg<»cija deryboms del Klaipė
dos išvažiavo į Paryžių bir
želio mėn. 29 d. 

"CHICAGO. — Šiandie pra-., 
matoma giedra ir vėsiau. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.0(1 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. ' 6.21 
Italijos 100 lirų 4.5^ 
Vokietijos 100 mark. .0003 
Lenkijos 100 mark. .0007 

£2 

6 VAIKIŠČIAI SUIMTI. 

Ties statomu 510 No. De-
ąrborn butu keletas, vaišikčrų 
žaidė. Buto sargas Miller lie-
f)ė jiems eiti šalin. Vaikiščiai 
pradėjo laidyti plytomis ir a-
kmenimis į sargą. h 

Sargui ""paskelta galva. 6 
vaikiščiai suimta ir uždaryta 
kalėjiman. 

2 ŽUVO, 3 SUŽEISTA. 

vyti is Bulgarijos. tien ir Tibet. 

Praeitą sekmadienį nelai
mėse su automobiliais Chica-
goje du žmo.gu žuvo ir trys 
kiti sužeista. 

f 

LiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiniitiiMiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiHiittiiiiiiiiiM 

ii P I N I G U S 
I I SIŲSKITE į Lietuvą Per * 

II DRAUGĄ 
Nes, Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas:,Ūkio Banką ir Prekybos-
Pramonės Banką. 

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

= s 
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

I i 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL. 
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B A U G A 8 
Antradienis l iepos 24, 1923 

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

".DRAUGAS M 

¥irM*"l išskyros nedėldlenlui-
Metams $4.98 
Pusei Metų.. 13.00 

11 prenumeratą motai iakalno. Lai
kai ssattosl nuo nirašymo dienos, 
M N O Naujų Metų. Norint permai-
ayti adiesa visada reikia prieiųg-
II Ir fenas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti išperiant krasoje ar sa
pnas "Monsy Order" arba įde-
iant pinigus | registruota laiska. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
8834 South Oakley Avenua 

Chicago, Illinois 
Tel. Roosevelt 7791 
-i f^:a^tmiM»-A^tmtrmmt»&įs 

VYRBOBĖS, BOBVYRIAI 
* IR KARVĖ. 

gyvenusi Biržiškos nuosaviam 
bute. Dovydaitis tos karvės 
nenorįs atsiimti. Biržiška ne
galįs tos karvės iškelti, užtat 
nutaręs Kauna, apleisti, Uni
versitete nebeprofesoriauti ir 
važiuoti kur nors į provinciją. 

didysis karas, kuris daug na
mų sugriovė Kaunejkartas beaa 
dras ekonomsinis Lietuvos skur 
das, kuris neleidžia nei vald
žiai, nei žmonėms reikalingų 
naujų namų prisistatyti. Kal-

pryšakyje sukniubusioje ant 
karžygio kapo mergelėje. 

Kas rytas i r vakaras, saulei 
tekant ir leidžiantis, prie šio 
paminklo iš Karo Muzejaus, 
nuo ' 'La isvės" statulos, taipo-

ta Biržiškienė kuri j g į dailininko Zikaro darbo, at-
Bedievukų laikraščiai Lietu- liežuvį perdaug lai-
voje kartu su bedieviškojo 
Biržiškos gaspadįne labai pyk
sta ant "kl ierikal iško" Dovy
daičio kar\;ės. O tą piktiuną 
su džiaugsmu atkartoja ir A-
merikos bedievukų laikraš
čiai. O mes negalime vieno 

dina. I r kalti tie laikraščiai, 
kurie bobų liežuvius pameg-r 

džiodami ir karvės uodegos 
kabinasi, kad tik katalikams 
primesti nebūtos kaltės. 

Bet visgi matyt bedieviai 
Lietuvoje eina silpnyn. Nes 

klausinio išrišti: kas čia kva i -^u paggiba bobų liežuvių ir 
karvių dar niekas n^ra kata
likiško darbo apgalėjęs. 

£»ietuvoje aioterįs turi pil
nas teises -su vyrais. O kai-
kurios turi jų daugiau už vy
rus. Tai taip vadinamos vyr-
bobė6. Vyrbobių daugiau
sia yra tarp " p u 
žangiųjų". Anų metų Šleževi
čiaus boba pešėsi su visa kra
što apsaugos ministerija. Ir 
tiek buvo stipri, kad suėdė ir 
Apsaugos ministerį Merkį ii 
Vyriausį karo vadų gen. S. 
Žukauską. Šleževičienės galy
bė pasibaigė tuomet, kada 
" p a n Šliaževič" nuėjo iš mi-
nisterių pirmininkų lenkų dva 

*si 

rininko Rogovičiaus dvarų 
ginti. 

Kai-kurie sako, kad ne Šle
ževičienė buvusi anuo metu 
vyrbobėj bet patsai Šleževi
čius buvęs boba. 

lesnis, ar "pažangiųjų vyr
bobių liežuvis, ar jų liežuvius 
atkartojantieji bedievukų lai-
krasciai. 

vai-
* « 

Dabar "kler ikalams" 
dant Lietuvą, "pažangiųjų 
bobų liežuviai nebeliek įsten
gia kenkti užsitarnavusiems 
žmonėms. Ir Merkis ir Žukau
skas sveiki, ir Lietuvai dirba 
naudingą darbą. Nebepritilp-
damos prie augštos ix>litikos 
"pažangiųjų" bobų liežuviai 
persimetė į pedagogų tarpą ir 
profesorių, š ta i praneša laik
raščiai, kad prof. Biržiška ir 
prof. Dovydaitis nesutelpa 

Mums žinia, kad prof. Do 
vydaitis iki šiol tebegyvena 
Kauno gimnazijos namuose, 
kurie priklauso ne Biržiškai, 
bet Lietuvos valdžiai. Reiškia 
kad prof. Biržiškos namai yra 
kur nors kitur. Kaip dabar' 
Dovydaičio karvė galėio apsi
gyventi Biržiškos namuose, 
bedievukų laikraščiai nepasa-

a 

ko. Yra Kaune įstatymas, kad 
nevalia be teismo žmogaus 
išmesti iš namų, bet apie kar
ves tokio įstatymo nėra. I r 
kodėl Biržiškiene negalėtų 
tos karvės paėmusi už ragų 
išvesti laukan, — nežinia. To
ks paprastas klausimas ateina 
kiekvienam sveiko proto žmo
gui. Bet bedievukų laikraščiai 
ir Biržiškienė to nedasiprotė-
ia. 0 "Biržiška karvės pulm-
£ęs, bėga iš Kauno. Ar ne 
boba! 

LAISVOSIOS TĖVYNES 
MEILE. 

•O rimtai kalbant, dalykai 
yra tokie. 

Dovydaitis irvvena ten, kur 
ir pirma, gimnazijos namuose. 
8u juom kartu yra ir jo kar
vė, ne Biržiškos namuose, nes, 
nuosavų namų Biržiška Kaune 
visai neturi. Biržiškams norisi 
apsigyventi Dovydaičio dabar
tiniame bute. Bet nėra tokio 

Nepriklausomoji Lietuva, 
brangindama sunkiai iškovo
tą laisvę ir gerbdama karžy
gius įk lo jus ius savo gyvybę 
tėvynę beginant, pastatė Kau 
ne paminklą, kurs beaugan
čiai kartai amžinai kalbės 
apie mūsų narsuolius ir skie-
pins karštą tėvynės meilę. 

Užtenka pasiskaityti to pa
minklo aprašymą bei ceremo
nijas prie jo kasdien atlieka
mas, kad mums ir svetur be
gyvenant, mūsų širdis nenu
stotų liej)snojus tėvynės mei
le. Dar daugiau. „ Netik mes 
gimę, augę Lietuvoje priva
lome dalintis mūsų brolių 
jausmais, bet ir mūsų vaikai 
teesie supažindinti su P * - # ^ 8 T , l l ? , . 

eina karo invalidai, dalyvau
ti iškilmėse valstybės ir tauti
nių vėliavų nuleidimui ir žu
vusiems už Lietuvos laisvę 
karžygiams pagerbti. Karo in~ 
validai, liudnį, susijaudinę, 
bet galingi, su vyties kryžiais, 
kaskėmis, vėliavėlėmis, vy
ties kryžiaus kaspi
no spalvos, pritaisyto
mis ant raitelių pikų. Ateina 
prie paminklo Jie — pirmieji 
Lietuvos kariuomenės savano
riai, per kurių vargus, kan
čias ir kraują priėjome prie 
šio paminklo. Čia matome pir
mą mūsų karo invalidą virši
lą Sereiką. J am duota garb;'' 
vadovauti iškilmėms, jo ko
mandą vykdo kas vakaras 
susirinkusi gausinga žmonių 
minia, neskiriant nei aukštų 
valdininkų, generolų, nei ki
tų stovinčių prie valstybės 
vairo asmenų. 

Šalia invalidų yra ketini 
griežikai ir vienas fanfaris-
tas. Jie paduoda signalus ir 
griežia kapelmeisterio Guda
vičiaus sukomponuotus liūd
nus maršus, — maldą, him
ną. Maldai" griežiant ant pa
minklo, ties liūstančia merge
le, dedamos gėlės ir vainikai 
Vasaros metu tas paminklas 
apkarstytas vainikais ir nu
sagstytas geminis. Dalyvavu
sieji vėliavų nuleidimo apei
gose negalėdavo atsigerėti 

kai maldai griežiant, 

dėsiu slenka su tuo kudifciu, 
nešančiu gėlelių ant paminklo, 
ant savo broliuko kapo, kritu
sio kovoje už mūsų laisvę! 

Rodos po jų kojytėmis dre
ba, žemė, girdėti . kanuolės 
gaudžiant, šautuvus ir kul
kosvydžius tarškant karo 
lauke, sprendžiahias Lietuvos 
likimas, sprendžiamas klausi
mas: žus ar bus Lietuva. Ro
dos, iš požemių kyla griaudųs 
balsai sužeistų ir mirštančių 
nuo sunkių .žaizdų. Rodos, 
girdėti iš žuvusių karžygių 
kapų dėkingumo ir džiaugsmo 
šauksmai, kad jų kančia, krau 
jas ir mirtis pasieky to, ko jie 
krutinės atstatę, švaistydami 
kardais, iškovojo: iškovojo 
Lietuvos Laisve. 

Koks gražus įspūdis! liįek Federacijos Įstatymai reika- j 
' galybės grožės, pasigerėjimo, lauja, kad butų prieš Kongre-
'džiaugsmo, sumišusio su liu- są užsimokėtas mokestis. (6 

centai į metus nuo kiekvieno-
nario). Bet jeigu .Tamstos bit-
tumėte dar neįsimokėję ir bu 
fų tai del kokių nors priežas
čių sunku atlikti, tai prašome 
mums tik pranešti, kiek Tams
tų draugijoje yra naruj. Mes 
išsirūpinsime už Tamstas mo
kestį įnešti, o vėliaus kaip 
ubrs atsilyginsime, kuomet iru 
<hm vienybėje darbą dirbti. 

Atsakymą ir jeigu- siųstu -
mėtė mokestį, prašome siųsti 
lokiu adresu: 

Rev. B. Rumšas, 2334 So. 
OaMey Ave., Chicago, m . 

Tikimės, kad Tamstos su
prasite dalyko svarbą ir pada
rysite, kas galima. 

Su gilia pagarba. 
Ktcn. B. Bumšas, 

Clric. Kat. F<xl. Ap. pirm. 

J . Klimas, 
Sekretorius. 

Daugelis draugijų, girdėti*, 
jau atstovus išrinko, kitos pa-
darys tą savo artinuausiuose 
susirinkimuose. 
Kongreso pramogos. 

Pirmąją Kongreso dieną 
rengiamas yra vaidinimo va
karas šv. Jurgio svetainėje. 

KAS DAROMA FEDER. 
KONGRESE REIKALE. 

Organizacijoms pakvietimai. 
• Federacijos apskritys išsius 

tinėjo organizacijoms Ckica-
goje ir apylinkėje laiškus to
kio turinio: 

(Jerbiamieji: 
Rugpjūčio-Augusto 28, 29 ii 

30 dienomis Cliicagoje įvyks Statoma bus nepaprastai gra-

Kaune. Biržiška norėtų išmes-j Lietuvoje įstatymo, kuris lie 
t i Dovydaitį iš jo namų. O Do- ptų Dovydaičiui iš dabartį-
vydaitis neina, nes nėra Kau- ' nio buto išeiti. Nes ir Dovydai 
ne butų užtektinai ir nėra jam 
kur pasidėti. Tad Biržiškos 
boba nori pagelbHi. Ir pas
kelbė laikraščiuose, kad viso 
tų dviejų vyrų nesutikimo 
priežastis esanti... karvė. 

Mat, Dovydaičio karvė apsi-

žiausiais Lietuvos įpročiais. 
Biržys "Lie tuvoje" rašo: 

Karo Muzejaus sode stovi 
dailininko Zikaro darbo jm-
minklas "Žuvusiems už Lietu-

mažuciai vaikučiai, pasiųsti 
tėvelių, ar mokytojų, praėję 
pro degančius fakelus, vos 
vos per paminklo tvoros re
težius persirįsdami, reikšda-

voi Laisvę". Tas paminklą^•* ^i les t į , Ikausmą, rimtį, 
atrodo tok> menkas, nežymus susimąstę, lyg dirbdami dide-
ir nedidingas, jog pirmai pa
žiūrėjimu darosi net keista, 
kodėl valdžia ar visuomenė 
nepasirūpino brangesnį, tinka 
mesnį paminklą pastatyti. 

Tečiau prisižiūrėjęs į jį įsi
gilinęs, pradedi suprasti ta 

tis ir Biržiška dirba prie val
džios. I r abudum reikėtų duo
ti valdišką butą. Bet kad jų | g T 0 Ž ^ kilnią, mintį ir garbę, 
neužtenka abudum tokių, ko- Į^j-į dailininko 
kie jiems patinka, tai ne kal
ta nė karvė, nė "kler ikalų" 
valdžia. 

Kas gi čia kaltas? Kaltas 

lį, kilnų ir atsakomingą dar
bą, neša gyvų gėlių ir deda 
ant paminklo. Padėję linkteli, 
atiduoda pagarbą ir grįžta at
gal. O iš jų žydrių akučių ir 
skaičių veidelių žėrė te žeii 
kilnus pasiryžimas. 

Katalikų Federacijos Kongre 
sas. Tai YIMJ Amerikos lietu
viu kataliku- Komnvsas. 
galo svarbus yra jo svarsty
mai visai mūsų visuomenei B* 
tik Amerikoje bet ir Lietuvai, 
mūsų Tėvynei. Užtat iš visų A 
merikos kraštų atvyks atsto
vų. 

Mums gyvenantiems aplink 
piicago }engviaus yra pasie
kiamas tas Kongresas. Mums 
reta gtfbė, kad tasai Kongre
sas įvyksta Cliicagoje. Mes vi
si privalome pasirūpinti, kad 

ži drama, senai Cliicagoje ne-
T I Ž O " , 

keturių ūktų drama iš spau
dos atgavimo laikų. Parinkti 
tapo geriausieji Cliicagoje vai
dintojai. Dalyvaus, neskaitant 
choro, sekantieji asmenįs: A. 
Rugienis, A. Benaitis, J . Ur
bi utė, V. Butkiene, J . Kulikau^ 
skas, O. Vilkiutė, J . Balsis, S. 
Šimulis, M. Bagdonas, M. Gu-
įinskaitė, J . Macas ir p. Ka
reiva. Repeticijos daromos kao 
savaitė ir diduma artistų jau 
savo roles yra išsimokinę. Vei-

tasai Kongresas Cliicagoje bu- j kalas yra begalo prakilnus ir 
tų ku®skaitlingiausias, kuo iš- {sujudinantis žiūrėtojus. Ne ' 

skaitant paties veikalo turinio 
pirnas jis yra akį veriančių 

scenoje. Žodžiu sakant, tas va
karas žada būti tikrai nepa
prastas. 

Antrąją Kongreso dieną 
rengiama yra toje pat svetai
nėje iškilminga vakarienė. Šv. 
Petronėlės dr-ja aršiem!' tą 
vakariene tinkamai paruošti. 
Vakarienės laike bus atliktas 
taip pat iš parinktinųjų jėgų 
muzikalis programas. Kitų dr-
jų darbininkai irgi ateis • į 
pagelbą: vieni salėje laike va
karų tvarkdariais, kiti salei 
papuošti, kiti svečiams sukvio 
sti, ir t. t. 

Atitaisymas. 

Pranešime apie Fsder. A|*?-
kričio susirinkimą tilpo klai
da. Tenai buvo pasakyta, kad 
t i kietai ' dar neatspauzdintt 
del to, kad Bridgeporto sky
rius nepristatė reikalinga ži
nių apie salės sėdynių tvar
ką. Tuo tarpu tikietai vaka
rui jau yra paruošti. Jų ga
lima gauti visuose skyriuose 
Cliieagoje. I r apie salės sėdy
nių tvarką jau yra viskas 
pranešta. O pranešimas patsai 
priklausė ne Bridgeporto sky
riui, bet komisijos nariams. 
Bet tai smulkmena. Svarbiau
sia, kad darbas eina, kad pro
gramas bus tikrai geras ir 
kad svečiams bus galima pa
tiekti dvasią pakel iamos 
pramogos. .., •' 

kilmingiausias ir pasekmin-
giausias. Nuo mūsų tai pvL 

Vienas Panevėžio pradžios 
yra įdėta į j mokyklos vaikutis, atvykęs 

tuos paprastus akmenėlius; įsu ekskursija į Kauną ir atsi-
pradedi jausti tą gailestį i r ' lankęs ties paminklu, himną 
skausmą, kuris matyti dailininpgrojant pasak): " a š taipogi 
ko atvaizduotoje paminklo noriu žūti u i laisvę... 

klauso. Nepadarykime sau gė-; žaidimų, šokių ir .daugybės 
dos visos Amerikos akvse! 

Kad mums, Cliicagos* aps
kričio lietuviams nebūtų gė
dos, bet garbė, mes prašome 
Tamstų prisidėti ir padaryti 
tu dalyku: 

1. Neatidėliojant išrinkti sa
vo atstovą j Fed. Kongresą. 

2. Išrinkus pranešti mums 
to atstovo vardą, pavardę ir 
adresą. 

eražiu dainų. Oalc vaidinimo in 

bus nepaprastai gražus gyva
sis paveikslas — ''Nepriklau
soma Lietuva". 

Šv. Jurgio svet., Kongreso 
iškilmėms yra ypatingai ren
giama. Dabar eina darbai sa
lės pamatiniam remontui. Bus 

LMA - * -

C H I C A f i O J E . 
R0SELANDAS SUSILAUKĖ 

ĮŽYMAUS VEIKfiJO. 

Tai p. Al. Budris. J i s pri
sidėjo prie draugijinio judė
jimo Bridgeporto kolonijoje. 
Šiandie p. Budris apsigyveno 
Roselandė. Taigi džiaugsmą* 
roselandieeiams susilaukus 
taip įžymaus darbuotojo Baž
nyčios i r tautos dirvoje. 

J. A 
DARBUOTOJA SUSIŽEIDŽ. 

Bridgeport. — Plačiai žino
ma darbuotoja, p. Gilienė,32ol 
S. Emerald ave., užpereitą sa
vaitę buvo išvažiavus į Wads-
worth, Ia. Ten ištiko ją nelai
mė. Pasilipus ant kopėčių sky-
n) vyšnes. Šakai lūžus ji kil
to ir kojos kaulas skilo dvie
jose vietose. J ą gydo Dr. S. 
Biežis. Dabar p. Gilienė gydo-

• 
ji naujai, grabai išmaliavota, 
nupirkta naujos scenerijos. Į- si namie. 
taisyti nauji šviesos efektai Greito pasveikimo R«p. 

LENGVI SKAITYMAI. 

KRYŽUOTIS. 

(Apysakaitė). 

(Tąsa). 

J a u saulutė nusileido 
Vakaras atėjo, 
Ant dangaus žvaigždelės 
Žibėti pradėjo. 

Visi jau sumigo 
Visi ilsis ramiai, 
Tiktai neužmiega 
Viena lakštingala. 

Tiktai neužmiega 
Viena lakštingala, 
Jinai puikiai gieda 
I r ramina mase. 

Tu miela paukštele, 
Čiulbėk kuolinksmiausiai, 
Ramink mane liūdną, 
Vargelių suspaustą. 

Nulėk pas sesutę, 
Nunešk jai žinelę, . 
Kad aš, jos brolelis — 
Bokšte neprietelių. 

Tark meilų iodelį, 
Tapnok jos širdelę, 

7 

w 

I 
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Liepkie jai neverkti 
Žuvusio brolelio. 

Tegul ant krantelio 
Nemuno ateina 
I r man, jos broleliui 
Tar ia nors žodelį! * 

Šitame štai bokšte 
Turiu tamsoj būti, 
O paskui numiręs 
Turėsiu čion puti... 

• 

Klausėsi kapelionas dainos. Jinai 
plaukė taip lėnai lėnai,. vingiavo iš leng
vo ir bėgo tolyn. J i skambėjo taip liūd
nai liūdnai.... 

Kapelionui jautriąsias širdies stygas 
užgavo ir jis susigraudinęs sušuko. 

— Kuo kaltas tu, vargše, kad tave 
įmetė giliausion rusin, kad tave paskyrė 
drauge su lavonais puti i r mirtį iš ba-
do?! — 

Atsakymo nerado, tik iš jo a£ių 
tryško gausios ašaros... Paskui jigaį su
šuko: "Ne, taip nebus, gelbėsiu kiek ga
lėsiu, o jis ryto rytą bus jau ąno jfusė 
Nemuno!" — tai taręs vienuolis skubinai 
nuėjo savo cėlėn. 

2. 

Fryburgo pilis didžiuojasi savo auk-

g ąsdįna jautriąją širdį... 
^ Viename kuore yra kalėjimas, l a m e jimo grindys kaulais lavonų nuklotos. O 

kalėjime liudį lietuvis -*- varguolis. Jį 
nesenai sugavo kryžuočiai ir jau tremia 
diena kai nemato jisai žmogaus veido. 
Kalėjimo sienos storos, šaltos, akmens, 
neglaudžia jo prie savo krutinės... Ka
lėjime tamsu, disėgna ir žalta. Du-lange
liu, padaiytu taip, kad saulė niekuomet 
neįeitų per juodu. Tik vėjelis šiek tiek 
įeina per juodu ir mažina baisią kalėjimo 
"smarvę*'. , -

Sėdi varguolis lietuvis nusiminęs. 
Pasiilgo šviesiosios saulutis, dangaus mė 
lynės, tamsiųjų girių, plačiojo Nemuno., 

Gaila jam sesutės, kurios taip senai 
nemato — ji gal rauda netekus brolelio... 

Gaila tėvelių, brolių, pažįstamų ku
riuos kryžuočiai nužudė... 

'Taip sunku jo širdžiai. Ją slegia di
džiausias vargų, nelaimių akmuo. J i t?ip 
sunkiai sunkiai, iš lėto plaka... 

Iš akių gausios ašaros jam teka. 
Oras tvankus, nuo lavonų pasmirdęs, 

Į tą kalėjimą kas papuola, tas neregės 
daugiau skaistaus saulutės veido — pa
sauliui 'gali " sud iev" pasakyti. Tik an
gelo trimitas pašauks ta iš tos prakeik
tos rusies. Tam- kalėjime durų nėra; ka

liniai netaip greit numirtų. I r nun kalė- ' įmego ir skubinai vilkosi savo rūbais. 

fctais kuorais, kurie nyksta dangaus žyd-J liniai įmetami per lubose esauČiąskylę. 
dramoje. Tie kuorai baisus, akmecinjai, Maisto virve įleidžiama tik tiek? kad ka- j* 

kiek dar aukų jos .susilauks?!... 
Vaikščioja varguolis po kalinį. Po ko

jomis poška žuvusių brolių kaulai.: "Ne 
ilgai aš vaikščiosiu vienas tarp mirusių, 
tuoj draugai susilyginsiu!"... — ištarė ji
sai. ^ 

Lauke pasigirdo kieno tai žingsniai, 
kurie išlengyo artinos prie kalėjimo bok
što. 

Pabarškino kalėjimo langan ir šnab
ždėjo: "Lietuvi, lietuvi, a r dar tu gy
vas?!.... f - ; . f 

i— Taip! — atsiliepė iš bokšto. 
— Aš esu kryžuotis, atėjau tau padė

ti iš kalėjimo pasprukti. Še lopetą i r da
bą, kaskis vakarų šalyje; ten bus leng
viausia. Išsikasęs kuogreičiausiai iš čia 
bėk!". 

— Dėkui!" — pasigirdo iš bokšto. 
Žingsniai nuo lango atsitolino. 4 

Buvo gražus rytas. Vyturėliai senai jau 
oiulba ir ragina artoją laukan. Saulė nu
švietus dangų rytuose ketino jau išlysti 
iš u i tamsiojo miško. Visa prigimtis ki
lo jau iš miego ir. gėrėjosi tuo gražiu, an-a 

kstybu rytu... 
Kryžuočiai jbųvo jau prižadinti iš 

i 

Varpelis pašaukė juos "Rytmečio 
maldoms''. 

Nenoroms rinkos vienuoliai "kapel-
lėn" i r mieguistom akim pradėjo pote
rius. Tik kapelionas, maloniais, ir aš
triais žodžiais tirpdė jų širdies ledus. 
Nors kryžuočiams sąžinė išmetinėjo jų 
nusidėjimus, bet jie tą sąžinės kirminą 
ne gerais darbais norėjo numarinti — 
degtinė turėjo jį nuskandinti. Todėl nors 
klausėsi kunigo žodžių, bet jų vykdinti 
suvis nennėgino, o mistras nepaisydamas 
regulos išėjo iš "kapellės. J o pavyzdį 
pasekė kiti ir likosi "kape l l ė j " vienas 
kunigas su keliolika vienuolių. 

Po maldų pasaukė austrą nuteisti 
kokį tai stabmeldį. 

Mistras pažino. Buvo — tas pats lie
tuvis, kuris, prieš keletą dienų buvo įmes
tas bokštan. Jis rūsčiai lietuvio užklausė: 

— Kaip tu, šunie, is bokšto paspru
ka i !?" — 

H - Mane dievai išgelbėjo. — atsakė 
lietuvis. 

— Meluoji, gyvate! "sušuko mistras 
r - dabar pažiūrėsiu, kaip tave dievai iš
gelbės!" 

Pašaukė budelį i r liepia nužudyti tris 

I 
}.<> i > 

ir 

j imtinius: šį ir dtf seniau sugautu. 

(Bus daugiau) 
i i *•;•',••• . , w M - i 
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CICERO, ILL. ĮVAIRUMAI. 

C H I C A G O J E 
ŠV. JURGIO PAR. PIK* 

MARGUMYNAI. KO 

-
Pikniko įvairenybės. 

Kat. Federacijos J 2 sk. 
piknikas, kurio visai pelnas 
•kirianuis &v. Antano par. 
naujai bažnyčiai, bus tikrai į-
donms. 'Ten bus naujas strai-
keris, kokiam ten vištuvairiui 
visi parapijonai galės gauti 
pit)gą užpakali išdaužyti ir tt. 
Beto dar L. Vyrių 14 kp. ren
gia gražią, atletinę programą. 
Ypač p. J . Kazakevičius, kom. 
na rys % daug tame reikale dir
ba. Busią "saek race", " three 
-legged raee", ^pie-eatin^* 
eonte>t'\ 4iegg-in-a-spoon ra-
ee" , rieibių vyrų ir 
lenktynės, virvės tampynės, 
žmon?8 kalba kad virvės tam
pyme singeliams vadovausiąs 
Adoiua> Macijauskas, ženo-
ėiams vadovausiąs S. Tgno-
taviėius. Moterys ir tempsian
čios virve, tik neteko sužinoti 
ar su vyrais ar su kitomis 
jnoterimis. Moterims vadovau
sianti p. Stankevičienė. Mer-
KvJįtėms busią progų taipgi 

kė, p. S. Laaraitienė pasiža
dėjo pereiti per J>izniei4«s i t 
parinkti |>raizų tiems visiem* 
kontestams. Ihiodant ladmHo-
jui praiza bus paskelbta "kc-
no tai auka. 

Ant. Rimša, žinomas darbuoj 
lojas, žadėjo pampinti ir pa
aukoti šimtus tūkstančius, o 
gal ir milijonus rublių ir mar
kių praizaitH*. 

Užtad daug ir parduoda. 

Dienraščio " D r a u g o " pikni
ko tikietų galima gauti 
Darbininkų Užeigoj, pas p. L. 
Krekščiuną ir pas " D r a u g o " 
r.gentą Juoz. Mockų. Tikieto 
kaina tik 35c. ir su juo duoda
ma graži knygutė dykai. Prie 

knygutės negausią 

I 

daržo to? 
kartu su tikietų dykai. Dėlto 
ir nestebėtina kad muzikantas 
ir kriaučius p. Krikščiūnas 
jau šimtais ir išpardavė 
"Draugo ' pikniko tikietų. 

Išvažiavimas. 

Rugp. (Aug.) 12 d. L. Yy 
čių 14 kj). turės išvažiavimą 
i "sand d įmes". Miller, Tnd., 
l>aplaukyti. Žada daug ir pa-

Vėl darbuojasi. 

Pp. JBML ir P e t Gudai su-
gTyžę iš "honeymoon", vėl 

į pradėjo darbuotis su jaunimu, 
ypač L. Vyčių 14 kp. kurios 
pirnunLoku yra p. dūdas . 

IšvaiiaPo. 

Kelioms dienoms išvažiavo 
£erb. kun. A. Linkus. 8ugrį-
šes liepos 25 d. 

Nesti be įdomybių. 

Nebe matyt daugiau "Šiau
dų Jurg io" , kure apie vidur
naktį eidamas namo garsiai 
kalbėdavo. Užklaustas kas jis 
toks, atsakydavo "Siauffcj 
Ju rg i s " . 

tTžtad dabar atsirado vidur* 
nakčio armonikos kliurkinto-
jų maršuojančių gatve. 

Cicero niekad nesti be įdo
mybių. Xyz. 

Pasirodyti kav^ah. ^ " ' — • — ' , . iždinio jaunimo prisidėti 
Įžymi darbuotoja, dfainiiriiu 

Darbuotojas persikėlė. 

ŠV. CECILIJOS CHORAS 
— IŠVAŽIAVIMAS. 

Lietuviai Daktarai 

Sioux City, Iowa. -r- Liepos 
4 d. 6v. Cecilijos clvoras, ku
riam vadovauja gerb. E. Šla
pelis, turėjo išvažiavimą, į 
brown's iJfke. Buvo tenai ir 
rerfe. kun. kk4). Jurgis Česna. 

Per L. Yvčiu 14 kp. sus-ma Yažiavoaie visi su gražiai vė-

i 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nar ia i 

TeL Blvd. 7043 

J U E T U V I S DENT1STA8 
4712 HO. A S U L A N D - A V E N U E 

arti 47-U>8 Gatvės 
j Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 Tak 

gere d o mis nuo 4 iki 9 vakare. 

lie}x>s 18 d. kp. persikėle vie
nas įžymiųjų ex-.detroitiečių 
darbuotojų, p. Kajutis. Taipgi 
ir kitas vyras buvo priimtas 

{kuopon. 

Dr. C. Z. Vezelis „ : * 
Dr, A. Račkus 

a—• 
Tol. Caaal 157, Va*. Ganai S U S 

DR. P. L ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
I M I SouOi Halsted Street 

Valanda*: 14 iki 11 ryte: 1 Iki 4 
po pietų: • Iki t vakar* 

I 

D r. M e Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

GaUOAGO, ILLTBOIS 
Telefoną* Tardą N l l 

Talando* — t Iki 11 11 ryto Į 
po pietų I Iki I rak. Nedal iomis 
ofisą* uždaryta*. 

IŠVAŽIAVO 
I 

Kolorado ir Hawaii ' 
Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 

$ • • • • • 

DR. A. L YUŠKA 
1000 80. Halsted 8tr 

TeL Oanal 1 1 M 
Ofleo ral.: l t ryto tkl II po p l o t 

• Iki T Tai rakaro. 
ral . : S iki 4 po pietų. 
410S Arcber Are . 
TeL Lafayett* *e»S 

m i • • i T - — - i — — — —— ,- .„ 
TeL Boa lerard S U S 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

S303 South Morgan Strsot 
Chlcago, m . 

TeL Blvd 
Dr. 

1401. 
V. A. 

$315 So. 
Valandos; Nuc 
7—9 vak. 

Nedėllomis 

• • - a 

ŠIMKUS 
Halsted Street 
9 iki 3 dieną. Nuo 

-
9 Iki 12 dieną. 

Dr. M Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ash land A v e n o e 

TeL Boulevard 7120 
Tai . : 2 lkl 4 ir « iki S 

Ned. 10 Iki l t 
: 1141 So . Albanr A venine 
Tel. §?rospect 1130 
Vai.; pagal atitarti. 

• • • ••• . , *« 

Bemkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai gartiaa^i dien

rašty " Drauge* \ 

• • • • a i 
NUSILPNĖJIMAS 

Liečiantis gyvybė vyrų ir moterų 
greitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Tablets" No . 1 — vyrams 
ir No . 2 moterims. Sveikata prigu
li nuo gero sveiko raudono krau- -
jo ir vaistų kurie praša l inąs s i l p - , 

| numą, gyvast ies organų padarant 1 

kraują tyrų. 
Apetitas pasididins, s t iprumas ir^ 

sveikata greitai sugryž. Prisiųsk $11 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEALTH RKMEDLES" 
3101 So. Hals ted St. Chlcago. . 

. - , . . . . a 

Akinių pritaikymo m e n e 
20 metu prityrimo 

SLMPTO.MAI P A R E I Š K I A 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir plukancio* 

taškus ? 
Ar atmint is po truput j m a l ė ] * T 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant rokų? 
Ar turit kataraktą ? 
Ar turi žvairas ak i s? 

John J. Smetana 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland A r e . 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš P lat tp ap
tiekus, kambariai 14, 15, 18 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 1 vakare. 
SepUntadienlais 9 r. lkl 12 dieno*. 

v ' »i n i — * * * ^ i e — — w * * * y 

Kavomis papuoštais iiutomuln 
liais. Tuivjome visokių geni 

. . . . . valgiu ir garimu. 
Diena buvo graži. Prie e-

žero gražiai žaidėm** i r daina
vome. Diena linksmai pralei
dę gi y/Auiie atgal į namus, dai 
mindami. 

Klebonas paaukojo chorui 
visa. knygutę tikietų — gied-
į įninku išleistų, už kų tariame 
jam širdingai*ačiū. 

Mūsų choro skaičius vis di
dinasi. Visi gerai mokinasi ir 
•gali jau gražiai pagiadoti bei 
dainuoti, taip kati mums' ne, 
gėda piisirodyti. Visi choris-
tai-tės gerai sutinka ir vieny
bėje su gerb. vargoninku vei
kia už kų klebonas myli cho
rų ir džiaugiasi. Visi lanko 
praktikas ir nors kada bažny
čioje šilta, visi giedame kiek 
kas gali, kas visiems žmoiVi»is 
patinka. 

Reikalaujame i r daugiau 
dainininkų, kad paįvairinus 
choro balsus. 

Neužilgo manome 
koncertus ir teatrus. 

Choristas. 

• Bridįopsttt. — $v, Jurgio 
par. piknikas įvyko fiepos 15 
d. Bergittan's darže. Riversi-
de, IH. Pikniko darbininkai 
nuvažiavo anksti, atidarė <iar-
žų ir* laukė atvykstant parapi-
jonų daryti biznį. Bet kur 'bu
vęs nesjuvęs lietas pradėjo 
lyti. Vieni nusiminė, kiti nusi
gandę stovi, bet h. Vyčiai su
sirinkę po pastoge dainuoja 
liaudies daineles ir laukia pra
einant lietaus, lyg* žinodami 
kad lietui perėjus bus kuopui-
kiausias piknikas. 

Taip ir buvo. Lietus per\įo, 
saulutė prašvito, na kai pra
dėjo parapijonai plūsti, ir tai 
daugiausia automobiliais. Au
tomobilių ouvo apie šimtų ir 
pusę. . - /, 

Parapijos biznieriai. 
Beveily visi Šv. Jurgio par. 

biznieriai suvažiavo į piknikų. 
Suvažiavę ir biznį 'darė dau
giausia prie naminio alaus. 
Pirmiausia J . Lesčauskas pa
dėjo penkinę ir sako, "Reikia 

( M a l a n t i " (reiškia nėr čen-
čiaus iš jos). "Ploviė": S. Ma
žeika, J . Petrauskas, A. Zala
torius, Butkus, kun. H. Va-i 
įiuuus, Makutėnas ir kiti ku
rių pravardes pamiršau. Ma-
kutėnas vra k ont rak torius Sv. 
Jurgio svet. J is " p l o v ė " de
šimkėmis. ((Jirdėjau darbiniu 
kus sakant, kad įlenkta de
šimkė). 

Klebonas. 
(J'crb. kun. kleb. Krušas iš-

pradžių buvo nusiminęs; mat 
L' vai., o lietus dar nepaliauna, 
bot pe-rėjus lietui, žmonių pri
važiavus atsakančiai buvo lin-
ksnias. 

! 

PATARTINA 
DARBININKAMS 
20 tyrų Turkiškų HELMARŲ priduos 
jūsų darbo dienai daugiau malonumo. 

Turkiškas Tabakas HELMARU0SE yra 
tyriausias tabakas, koki jus galite rū
kyti. 

26 HELMARŲ kaštuoja truputį daugiau 
negu 20 paprastų cigaretų ir kiekvie
nas HELMAR yra keliolika kartų geres
nis negu bile koks paprastas cigaretas. 

HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo susilaužy-
mo ir susimankymo. 

* 

Uty 
ATSIMINK DĖŽUTĘ IR 

VARDĄ 

Išdirlu-jai ntig;š<v>iausiixs njš les Tur
kišku ir I'^MUišUii Cif^aivių sviete. 

rengti 

šeimininkės. Jt 

seimininkės valgių tuivjo 
atsakančiai .ir gardžių, kas 
ko norėjo to gavo. Iš visų val
gių gardžiausias buvo tai ku
gelis. P-ia Vainauskienė il
ki tos, prašomos, sutiktų ir 
"Draj igo" piknike gaminti 
skanų valgį. 
Svečiai. 

Nemažai atsilankė ir sve
čių piknikan. Tarp jų paste
bėjau: kun. Vaičiūnų, kun. 
Linlai, Šv. Dovido par. airius 
kunigus, Town of Lake gar
si ųsias Tylų su Omega ir ki
tus. 

VEIKLIAUSIAS SKYRIUS. 

Philadelphia, Pa. — Veik
liausias skyrius. Nuolat su
randa naujų narių Spaudos 
Draugijai. Jadv. Žukauskaitė 
įsirašė amž. narė i r įmok. $35 
O. Zdanavičaitė ir jos brolis 
labai patenkinti knygomis ir 
dėkoja Šv. Kaz. tlr-jai. J . Žu
kauskaitei ir gerb. skyriui ta
riu didžios pagarbos ir padė
kos žodžius. 9 

Kun. P. Kaičiukas. 

foigos. 
Teko nugirsti kad įeigų bu-

\o apie $600 prie vartų, $400 
prie naminio alaus, $100 prie 
šalta košės ir tam panašiai. 
Žodžiu sakant piknikas nusi
sekė gerai. Vincukas. 

WEST SIDĖS PADANGĖJE. 

A. Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

Cliicagoje rugp. — August 2^ y « • • • • • • • • - » • • • » « ^» • » • • • »i 
—29 d. J au šios draugijos iš
rinko atstovus: Spaudos dr-
ja, Altorių Puošimo, Aušros 
Vartų Mot. ir Merginų, Apaš*-
talystės, Motenj Sų-gos 55-ta 
kp., ir Ciedi'inįnkai. 

Paspartutas. 

New Orleans, I*a. — Loui-
siana vals. Ku Klux Klanai 
rengiasi prie išleidimo savo 
dienraščio šiame mieste. Tas 
dienraštis skleistų ku kluxn 
propagandų ir padarytų ji 
rykšte kitam vietiniui dienraš 
čiui, Times-Picayune, už iškė
limų aikštėn tų ku klus'n. <lar-
bų ir ka^ yra tos organizaci

jos nariai? kiek laiko atgal. 

Žinia nuo klebono. Liepos 
21 d. gauta iš Anglijos nuo 
kun. kleb. F . Kudirkos ir 
kun. Jul.. Kazako laiškai, kad 
juodu laimingai persiirė pla
tųjį vandenynų. Dabar lauk
sime nuo jųjų daugiau žinių 
iš Lietuvos. 

Iš Weįtsaidis daug atstovų 
AVestsaio^ės kolonijos dr-jos 
sukruto l įnkti atstovus į K. 
Federacijos seimų kuris įvyks 

Amerikos Darbo Federaci-
jos pildomoji taryba paskelbė 
tos organizacijos seimų 1923 
ni. Prasidėsiąs spalio 1 ė-. 10 
vai. ryte, Portland, Oregon ir 
tęsis iki visi reikalai bus už
baigti. 

II H M II • • I - I III ... I • I W -

AR ŽINAI KAD 
per paskutinius dešimts metų 
skaičius moterų inugrančiu 
šion šalin.iš visų daliu Euro
pos yra didesnis negu vyrų! 
Pernai meto statistika aiškiai 
parode kad moterų daugiau į-
leista negni vyrų užtat* kad 
vyrai čionai gyvenantieji par^ 
sitraųkia savo motinas, .pačias 
ir dukteris. Ar žinai kad Hel-
mar Turkiški Cigaretai turi 
savije 100% grynai turkiško 
tabako ir užtat ju skonis toks 
gardus % (Apgr.) 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatve 

hone Tardą 1119 
Vienajue ofise su 
Dr. J. F . Vau 

jPaing;. 
88žiufškae pa-

tarnavlr\as -prie 
gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 1!% n v o 
6 iki 9 vai. vakare. / 

PINIGUS LIETUVON 
• 

Nusiunciame 
Telegramų per 2 dienas. 

Perlaidomis per 25 dienas, j 
Turime tiesiogynius susisie-J 
kymus su Lietuvos Bankais. ^ 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

GENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BAIK 

L112 W. 354h St. Ohieafo: 
Turtas virš $7,000,000.00 

" • • -

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

ANT NATJDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

889 # . 3SH S I , GNcagiD 
TeL Boulerard M I I ir 4774 

P A » A R O M PIRKIMO I R P A R 
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus •d 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

•earb^n »057 

A. E. 
ITASULAN 

ADVOKATAS 
VifturmiestlJ Ofisas 

įRoem 172« Chicags Temple B M c ] 

|77 VV. VVashington SU\ 
OFISAS CICERO 

1505 So. 4«-th Oanrt 
[PaoedėUo, Scre4e i r Fėtiiyclos 

Tel. Cicero «048 

| įm Į — mm m tfm » » • ' • • • • • • • • • • mm^m^įM 
Ic l . l>carbom 9653 

A. A. S L A I 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdurmtestyje 
CU1CAGO T E M P L E Bl-ELDING 

77 West Washtnjcton SCrcel 
R o o m 1 7 M 

Valandos t ryto iki 6 po plota 
Namų Tol. Hydo Park t t t i 

y. I RUTKAUSKAS! 

A D V O K A T Ą 8 

Oflaos DMndestiJt 

29 Sonth La Šalie StvaU 

Tclcfouas Central 63 f0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tolefonas: 

M — 
i. f. WAITCHES 

L a w ? e r 
LTKTC VU ADVOKATĄ* 

Dlea. : R .A14-516-127 N. Dear-
boru Str. Tel. RaMlatph 5&M 
Vakarais: 10736 S. Wabasli Jk 
Itosetaud Tel. FtdloMUi S37T 

1 
S. W. B A N S 8 i 

[ Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo Hetavys, l ietuviams 
dos patarnauji/ kuogertausla. 

M. YUŠKA 
8228 Weat 8S-tli Street 

M, 
8228 We 

•mmmmm 

Tsrss^n 

BmtHr Than m Mustard #>Ja«f«r 
N u o šalčio, kosulio, galvos 

skaudėjimo.* Neuralgijos, Rumat iz -
JUO Ir vi^ų, skaudėjimų. 

VISOSE VAISTINYČIOSE 

35c and 65c, jars and tūbos 
Hospital *ize, $3*00 

PINIGUS LIETUVON 
Siunčiu per didžiausius lae tu-

žvo* Bankus. , 
Padarau lesal lakus dokumentus. ; 

«.patarnauju pirkime ir pardavj-
| m « -namu, lotų Ir farmy. 

NOTAfiY PUBLIC 
Atsto-i: Užsiregistravęs Lietuvos 

jgvydėj*. 
* Taipg i užlaikau Draugo 
Į^džiausio knygyno skyrių su di-
Jc džiausiu 

i i 
dt-4 t 

l«^-^. f—» rinkinio knygomis . Už-
, ^prenumeruoja Draugą. 

1 Jonas K l i m a s 
[4414 South Califojaift A ve.! 

i i 

1 I 

ADVOKATAS 
79 W. Monroe Street 

Room 0O4 — Telef. Randolpb 2000 | 
Vai: Nuo t ryto Htl 5 p o p * 
Vakarais: 82U8 So. Halstod fior. 

Telef. Vardo 1015 
Chlcago. 

! » • • • » * • • * • » • mmm^m>m>mi^tmmm 

. LIETUVIAI GRABORIAI 

8. D. LA0HAWI0Z 
HH7ITJVIS031 

8814 W. 18-rd FL 
Patarnauja laldotaveso koopl-

kti, o mano darbą 
nėdlnti. TeL 

! • » » » » » mm*m*m*mm>m*mm»m*-mm*> 

Mm m mmmvm+mmmm m-»m>mmfm^mm*m m • • 

) Telefonas Becdevard 4188 

JL Masalskis 

dotuvėtte 
-tUTėoe, 
nėe Ir 
reflsatoose 

* e s - | 

13307 Ambrai A ve. Ohiaa^o. 

• m«mmm^ 
ĮfSOJ J I . 
• m m m m 

TT:n 
* • • 

?Re«WeiK-**os 
Dr. S. YUCITJB D C. Fk. C. 

CHtROPRACTIO GYDYTOJAS 
13c gyduolių, be operacijos 

i Vai. 8-1: 5-8 P . • « . AvOTta*. t - i l 
15TB Mil*vattkee Avenae 

Kasnp. ssobcfr sr 
į | a • • • « » • • « • » » > • mmmmammmy 

II JI II ' • !•" ' O f 
Bemkite tuog la8JUBeffio)6, lusv 

n e dailiausiai garįnajii 
rašty "-Drauge^ 

sV 

BOJO' 

IIII • • — i i 
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"DRAUGO" •nttf f l j ± • » • • ' mmm 
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e E T O B U S : 
Žaidimai, lenktynės, dovanoji
mai, bufetas su "kietais" val
giais ir "Minkštais" gėrymais 
ir kitokį prasimanymai. 

enojė r\ugpjucio -
N A T I O N A L G B O V E R I V E D S I D E, I L L. LT 

Tikietus galima gauti kiekviename FEDERACIJOS SKYRIUJE. ĮŽANGA TIK 35c. Kas pirks tikietą iš kalno, tas gaus knygutę 50c. verties. Kviečia RENGĖJAI, i? 

i 
CHICA GOJĘ 

GATVEKARIŲ DARBI
NINKAI PASITENKINĘ. 

LABDARIŲ PIKNIKAS 
LABOR DAY. 

Gatvekarių darbininkų imi- P-as R. Sekleckis, Labdarin-
jos internacionalis prezidon-!gos Sąjungos komisijos narys 
tas Mahon darbininkų vardu I praneša kad Labdaringa Są-
reiškia pasitenkinimo pripa
žinta darbininkams užmokes-
nimi. 

Mahon sako, kad darbinin
kai norėję gauti 80c. valando
je. Bet kad arbitrai pripažinę 
mažiau, tai visgi darbininku 
laimėta. 

J is sako, kad dabar 01 ii ra
go je per du ateinančiu mc-tn 
nebus streiko. Darbininkai 
garbingai laikysis sutarties. 

junga yra paėmusi National 
daržą, Riverside, 111. piknikui 
kuris įvyks Labor Day, rug
sėjo 3 d. 1923. 

[Pat-gi visi rengkitės į ŠĮ 
pikniką, nes tai bus jau pas
kutinis piknikas ši metą. 

N M 

P R A N E Š I M A I 

JAVŲ SANDELIO GAISRAS 

Arcady Farms Milling Co., 
1539 Olrerry st., javų sande
lį gaisras išdalies sunaikino. 
Sandely buvo 70 tūkstančiu 
bušeliu Įvairios rūšies javų. 
Dalis tii javu sunaikinta. 

LIKT K. K. LABD. SĄJ. CEN
TRO susirinkimas įvyks liepos 25 u. 
Aušros Vartų parap. svot. Kviečia
me atstovus(vcs) iš visų kuopų 
skaitlingai susirinkti. 

M. ft^ruavirius. centro ra>t. 

AR ŽINAI KAD 
Senatorius Salvatore A. Cotil-
lo AštuonioiiktoDistrikto Ne\v 
Yorko išvažiavo Italijon tyri-
jikėti metodas persiuntimo pi
ni gii. J is ketina gryžti su vi
som informacijom, kuomet at
sidarys New York Legislaura 
tiioct jis gulės tinkamus įne* 
šimus duoti kad apsaugojus 
imigrantus nuo .visokių išnau
dotojų. Ar žinai kad Turkiš
kas tabakas vartojamas Jlel-
mar Cigaretnose yra tyriau
sias koki gali rūkyti. (Apgr.) 

L O T A I 
Du krūvoje 25x125 lotai an t Mo-

zart st. netoly kataipo parsiduoda la
bai pigiai. 

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

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 

REIKALINGA 
UmKALIX(JI vargonin

kas, kurs taipgi galėtu zakris-
tionauti. MOKYTOJA— mar
gina, kuri galėtų mokinti lie
tuviškai ir angliškai. 

Malonėkite kreiptis: 
Rev. VANAGAS 

720 Partneriais Street 
Montreal Canada. 

CHICAGAI PRITRUKS 
ANGLIŲ. 

Pranešta, kad ateinančia žie 
mą Ohica<rai ir vėl pritruks 
anglių. Anglių pirkliai prane
ša, kad jie kiet. angim mažai 
turį. Tonai kaina 16 dol. 30c. 

Jei kartais kietųjų anglių 
kasyklų darbininkai sustrei
kuotų, tuomet visai blogai bu
tų. Tuomet ne vien čia tų an
glių truktų, bet dar kaina km 
kas aukščiau pakiltų. 

U L. PASKOLOS STOČIŲ VAL
DYBŲ Chicagos Apsk. .susirinkimas 
J vyks trečiadieny, rugpjūčio 1 d. S 
vai. vak.. Aušros Vartų parap. svot. 
prie Oakley ave. ir 2H-čio place, Vi
sų stočių prašome «.usi"inkiniun, nes 
yra svarbių prUne.šimų 18 VVashing-
tono. 

Valdyba 
J. A. Mickeliunas. pirm.. 

E. Statkiettė. rast. 

GARFIELD PARK. — Labdario 
gos Sa-ffofl 24 kuopos ekstra svarbus 
susirinkimas ivyks ši vakar, liepos 
24 d. S vai. 
muose, 6 So. 

I sirinkite. 

vak. p. Davidonio na-
Kostner ave. Visi su-

Valdyba. 

TO\VN OF LAKE. — AIu nmi su
sirinkimas įvyks antradieny, liepos 
24 d. Davis Sq. Pork svet. Pradžia 
8 va!, vak. 

Lauksime skaitlingo atsilankymo. 
ir prašome užbaigusių 8 skyr. atsi
lankyti ir prisirašyti prie A'umnų 
dr-jos. 

Z. Jurgaitė, rast. 

PARDAVIMUI. 
R A K A N D A I 

Skubiai turiu parduoti tik 10 mė
nesiu devetu odine seklyčios set-i, 
valgv-mo kambario setą, Kaurą, kom
binacijos peču, kamodą. Ir juliia lo-
foa įrengimą, parduosi už protinpa 
pasiulijimu atsišaukite uta|-ninke ir 
seredos vakare po 7 valandai. 

.{914 So. HcMkuell s t , 2-r^s M M 
7 

n«iša rendos $100.00 J mėnesį. Kaina 
tik $8,300.00. 

JONAS KLIMAS, 
4414 So. California Ave. 

Telef. LAfayette 5976 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO restau

racija lietuviais apgyventoje 
wesTe7n vietoje proe gatvekariu, jeigu 

'$85.00 iki $90.s0 į diena penkių 

. - l ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ i n i ė n e a kaina $4 500.00 $2,500 
oentu 6x6 kambarius pirmas Casl l $ 2 , 0 0 0 m o r t g a g e . 

N A M A I 
Xaujas medinis namas ant 

ei mintinio fundamento, 5 kam 
barius, elektriką, maudynės, 
gesas ir visi įtaisai. 

Parsiduoda nebrangiai. 
4410 So. Talman Avenue 

Med.'nis nJmaa 5x5 kanibarių ant 
cemento statytas netoly lietuviškos 
bažnyčios labai gražioje vietoje tik 
už $7,800.00. 

Kampinis lotas su dviem mediniais 
bizniavais namais po 4x4 ir 5x5 kam
barius geras šlaučiut ir barbernlai 
parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 
mortgage. 

Du medinfti namu ant vieno loto, 
prišakinlame esti saliuno biznis ir na
mai tik $8,800.00. 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 
cementuotu garadžiumi parsiduoda la 
bai pigiai ir labai lengvomis sąlygo
mis. 

JMdells barpenas, medinis ant dvie
jų pagyvenimų namas 4x5 kambarių, 
elektra, vanos, gražus garadžius stik
liniais porčlais netoli nuo 
Bulvd. t iktai už $5,500.00. 

Medinis ant dviejų lubų namas e- j metų lease randa už pirmus 
lectrlka ir vana ant pirmų lubų po į $ 8 5 . 0 0 l i k u S l U S $ 1 0 0 . 0 0 j 
7x7 katnbarius ant stulpų $5,000.00. Į 

Murini 
žiu beisnaent 
na tas furnace Šildomas, landos neša 
$95.00 j menes} netoly 53-th St. $12,-
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu 6x6 kambarių su visais moder
niškais įtaisymais $12,.".00.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio, i 

Parsiduoda bucemčs biznis n i na- ! 
mu ar be namo lietuvių apgyventoj ! 
vietoje su namu ar be namo biznis 
IS.tfti.t4. 

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

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

Reikalauja namo Brighton Pa rke j 
medino :.x5 kambariu apie $7,500:00. 

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

JONAS KLIMAS 
4414 Sontti California Ave. 

Chicago, IU. 
Tel. Lafayctte 5976 

PAIEŠKOJIMAI 
PAIEŠKAI* savo parapijono S. 

Yayman — Jaimana- Girdėjau, k a i 
jis dirbo prie street Car Chicagoje. 
J is- pirmiau gyveno an t Town of 
I>ake Chicagoje. Paieškau taipat Jone, 

Dr. Maurice Kahn 

su maža svetainė del mitingų namas Dundnlioko, Kaziunės Dundulienės. 
Oird«\jau kad esa ženoti. Keli melai 
atgal gyveno Chicagoje. Meldžiu pa
tys atsišaukti a r laišku nes turiu 

' svarbių reikalų. Meldžiu žinantieji 
pranešti man už ką busiu dėkingas. 
Ifi St. Paul aš atvažiavau Chicagon. 

Al GI'ST K E M A I T I S 
2349 So. Oakley Ave. 

Chicago, m . 

9 % 
(6) 

Gydytojas ir Chirurgas 
4 6 3 1 S . Ashland Ave. 

Tel. Yards 0994 
Ofiso Vai.: 

8—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
v. Nedėliomis: nuo 10 v. ry- S 
to iki 1 vai. po pietų. 

i 

KAS TURITE LOTA MAINYMU 
ANT AUTOMOBILIO? 

Aš turiu puikų 5 pasažierių auto
mobilių ir noriu mainyti 'ant loto 
bile kokioj vietoj turinti 4034 Arehcv 

P a r S l - i A v e - ( 'hicago, 111.' 

duoda labai greit. 
JONAS KLIMAS 

4414 So. California A TV© 

v t v 

'BIZNIERIAI GARSINKITE? 
1 - ^ R A U & E " 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokc tinkamų žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Sie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir Įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

! 
I ! 

Rezld. tel. Van Burcn 02&4 
Ofiso UI. Boulevard 9693 

Dr. A . A. R O T H 
BUMAM GYDYTOJAS Iv 

CHIRURGAS 
HpeelaliatAH Moteriški}, Yyrl$k« 
?«lkq 1F rivų ckroaJAkq U^rą. 

OflflM: SS39 8. Ha1sjs#.4£- ' 
• a i . : 1§—11 r j > ; " i — l po 

j-;****vmSi. u—it *• 
1139 Indopendciicc. Blvd 

Ctaioaajo 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayctte 4146 
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PARAPIJ f )Xr i . \VESTVILLE, ILU. 
NEKALBA APIE POLITIKA įIvaneSim*apie »«•«••.••«?«• pi»-

• madieiry, liepos 23 d., pc{-vėlai. 

William Gibbs McAdoo se
kmadienį per Chioago keliavo 
į Vakarus. Čia buvo sustojęs 
keletą valandų. 

Laikraščių atstovams jis 
atsisakė ką nors tarti apie po
litiką. Sakė, nei neklauskite. 
Nes nieko nesakvsias. 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

NEŽINOMO ŽMOGAUS 
LAVONAS. 

Ties "VVeed st. Chicagos u-
pėj rastas pliuduruoįąs nei
dentifikuotas apie 45 metų 
amžiaus vyro lavonas. Nabas 
uinko galva sutriuškinta. Ai
šku, kad bus nužudvtas. 

KAM REIKIA DEŠIMTUKŲ 
VAJAUS KNYGUČIŲ? 

K. Federacijos dešimtukų 
vajaus knygučių galima gauti 
pas kun. B. Bumšą, "Drau
go^ redakcijoje. KSLUL. reikia, i 
atsišaukite. 

As Y 1 Ai 
AGOTA KUT1ENĖ 

mirė liepos 22, 1923. 
11:20 vai. išryto amžiaus 
47 metų. 

Paėjo iš Kauno Rėdy-
bos Panevėžio Apskr. Bir
žų parapijos. Amerike 
išgyveno 18 metų. 

Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Ignacą, 
dukterį Marcelę ir sūnų 
Ignacą. 

Laidotuvės įvyks tre 
ciadieny liepos 25 d. iš 
namų 1405 So. 50-th Ave. 
Cicero. UI. į šv. Antano 
bažnyčia 9 vai. ryto. Po 
pamaldų bus nufidėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę: 
Vyras Ignacas 
Duktė Marcelė ir 
Sunūs Ignacas 

Kutai. 

PAMINĖJIMAS METŲ 
SUKAKTUVIŲ. 

A. f A-
STANISL VALAIČIO 

kuris persiskyrę su šiuo 
pasaulių liepos 25 d. 1922 
m. amžiaus 4 m. 3 mėn. po 
nelaimingos operacijos. Ge 
dulingos pamaldos už jo 
dūšia bus seredoj liep. 25 
d. 1923 šv. Jurgio par. 
fci3žnyčioj 33 ir AubumAv. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose. 

Ilsėkis mūsų mylimiau
sias sūnelį toj šaltoj že
melėj šv. Kazimiero kapi
nėse, kur ir mes pas tavt 
ilsėtis per amžius ateisim. 

Lai tau būna mielas sū
nelį lengva žemelė. 

Nuliūdę tėvai Stasys ir 
Leokadija Valaičiai, 943 
W. 34 St. Tel. 3177 Yards. 

Nepaprasta proga siūloma mušu 
žmonėms. 

Tel. Boulevard 0587 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

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

iki 2 vai. po piety. 

1 
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Paveikslas parodo kaip atrodys Lietuvių Centras ateitij. tyfa ir 5 akrų ūkės Ola- M 
rendon ll ' lls. Tiktai 35 minutos ant C. B. & Q. Oelžkelio nuo Chicagos, suvirs 55 trau
kiniai kasdiena, kainuoja tiktai I2e. netoli nuo Lietuvių Kongregacijos Centro. Proper-
tės kainos beabėjo kils augštvn. Kurie pirks dabar tie tokiu būdu padarys pelną. « i pro-
perte yrą tiktai viena taip arti Chicagos knri turi gerus akmenynus išgrystus kelius, 
kuomet čia žmones apsipirks namus pasistatys kaina pasidvigubins. Tai tiktai viena lie
tuviška kolonija kuri atsidavus pagerinimui lietuvių būvio. Savininkas šios propertės 
sutiko parduoti pirmiausia lietuviams. Dabartinės kainos labai žemos ir galima gauti 
ant mažų mėnesinių mokesčių. Norint daugiau informacijų, kreipkitės pas 'DRAUGĄ' 
23'34 So Oakley Avenue arba. pas Thos. S. Cousins 1608 W. Madison Street, Chicago. 

i Telefonas Boulevard 
i : . Dr, S. A, Brenza 

1939 I 

Vai 

4608 So. Ashlajnd Avenue 
Chieago. Dl. 

: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
6:20 vak. Iki piet iki 3 po piet 

9:30 vak. 

08. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeri n 

4i21* 8 0 . ASHLAND ATEHUR 

SPECIJALISTAS 
DStovy. Moterų Ir Vyrų lAgų 

Vai.: ryto nuo l t — 11: nuo 2—b 
po pietų: nuo 7—3: t t vakar* 
Nedėliomia: 10 tk! 1. 

Telefonas Drcxcl »«R© 

f Telefonas Seeley 7439 
! Dr, I. M. Feinberg 

B «fta « ^ ' 'ri'i 

Gydo specialiai visokias vyrŲ ir 
moterų lytiškas ligas. 

2401 Madison Street 
Kamp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. j 
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Reinkite tuos lwznierius, ku-

j i e darniausiai garsinasi dien-. 

rast y "Drauge" . 

LITTLE JULIUS SNEEZER 
VVHERC COULO T 
GGT HOLO OF^ 
CKIOO VVATCfl (XXT? 

J 
HER€'J K1TTV! 
SH£'5 FOMO OF 

WATCH£S.« 

AMO I3ESI0ES SHE'yJ 
SOMg: CAM£RA 
__ DOO* 

mo voa SAVP 
WHV SuKtĮ 5HVS 
THE FlNEST L.ITTI.E 
Cf>MtRA DOG THAT 

evGfc WAS.» 

VMHrVT IM THE 
\ N 0 R t p 15f* 
Cf\MEf?ft OOO? 

"^TT 
BY BAU 

ONE THrYTS U5E 
TO SNApPfNG 
AT EVEItYONE 
f T S E E ^ j 
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