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METAI-VOL IX 

Tarpt. Eucharistinis Kongresas Olandijoje 
ITALU VYSKUPAS IR 

KUNIGAS BUS BEATIFI-
KUOTU 

SPRENDIMAS VATIKANE. 
SPRENDlMTS VATIKANE. 

Šv. Tėvas pripažino beati-
fik avimo reikalą. 

/ 

IROM A, liepos 25. — Aną 
dieną ftr, \Tėvo Piaus XI aky-
vaizdoje skaitytas išsprendi
mas apie galingumą beatit'i-
kuoti (priskaityti prio Bažny
čios palaimintųjų eilės() gar-

Londono 
Gali Griūti 

» • 

FRANCIJA NEGALI PATENKINTI BANKININKU 
R E I K A L A V I M U 

L I E T U V O J E 
BRANTING DEL VILNIAUS 

REIKALŲ. 

VOKIETIJOS VALDŽIA 
SULAUKS KRIZIO 

HERRIOT, MATYT, GRYŽ PARYŽIUN 

GAL BUS PAKVIESTI 
VOKIEČIAI. 

Donald. Jiedu diskusavo 
šiuos posmus: 

Kkonominis Rubro evakua-
LO\!)( ) \ \YS, liepos 26. —jvimas; x 

bin«rą (Jianelli Bobbio (Itali-jSantarvAs valstvbiu premie-j .Militarinis Kuhro evakuavi-
mns; 

Anglų laikraštininkas Ed. 
Bauty, kuris yra drauge 
"Svenska Dagbfadet" kores
pondentes, i Tautos Sąjungos 
Tarybos posėdžių metu birže
lio mėn. 20'd. turtėjo pasikal

bėjimą su .Švedijos atstovu 
T. S. Tarybos Hjalmar Bran-1 

GAL KARTAIS PARLA
MENTAS BUS PALEISTAS. 

To labai nori socialistai. 

BERLYNAS, liepos 26. — 
Čionai daug spekuliuojama, 
kaip Vokietijos valdžia pasi
elgs, jeigu ji gaus iš Londono 

4- . . . . . . -i i • konferencijos pakvietimą ne 
ting įvairiais dienos reikalais^ j .. . 

8 Kardinolai ir 40 Vyskupy 
Dalyvauja 

CHICAGOS KARDINOLĄ ATSTOVAUJA 
VYSKUPAS TIHEN 

ja) Vyskupą. Taipat p r i p a - r a i „ ^ s a l ė d a m i snsitnikin-
žinti garbingojo Juozapo C1a- t i !jOM,|OMO konferencijoje kai 
fasso, bažnytines kolegijos I r i a i s klausiniais, pradėjo 
Turine rektoriaus, stebuklai. t a r t i s a r n o b m u ]mto^x pak

viesti konferencijom .Vokieti
jos reprezentantus ir jų pa-

Vyskupo Gianelli beatifika-
vimas bus pirmoji tos rūšies 
bažnytinė iškilmė Šventai- j klausti, ką jie mano apie eks-
siais Metais. I*rtij planus »r kitus reika-

Išklausius vieno ir kito iii-[Jus. 1 • f Ęį 
sprendimų, Arentasis Tėvas; Tas klausimas iškeltas pa
kalbėjo. Reiškė daug palan-p' iĮ premjeru, kuomet nugirs
tam abiejų Bažnyčios tarnų tas vokiečių nepasitenkini 
beatit'ikavimui. n a s -

Rhinelando šiaurinių 

f 
jKur tiedu Šventuoju — vy

skupas ir kunigas, gyvu bu-
(Iflmu, ėjo, paskui save visuo . . . . LJ 

* * valstvbiu konferencija aptar-
met palikdavo Dievo maloniu! . .* , . . 
. . *• . . . ' ti ekspertų planus t u n suirti. 
ir jųdviejų keliai buvo kai pi r 

daliu 
(vaknavimas; 

(K laušimas, kaip valstybės 
bendrai ar^avieniui , turi elg
tis, jei Vokietija nepildytų są
lygų. 

Vokietijos geležinkelių kou-
t rolė. 

IVemieras lferriot, kaip 
pranešta palinkęs tuos visus 
reikalavimus] išpildyti, bet jis 
negali ]>ažadėti varžyti repa
racijų komisiją, 

LONDONAS, liepos 2& — j Herriot pažymi, kad P>an-
Pasklydo žinių, kad santarvės'ei jos visuomenės opinija už 

tuos ir kitus nusileidimus bu-

Intervju buvo įdėtas "Svens 
ka Dagbladet" VI-25 n-ry. 

11 j . Branting; su pasitenki 

konferencijom bet tik paga
minta protokolą pasirašyti. 

Vokietijos valdžia tikėjosi 
. v , * * ^ u j i i • senai gauti pakvietimą ton n imu konstantavo, Had lenkai ft L 

saulės šviesa, sakė isr . Tėvas. 
Šventasis Tėvas ragino ti-

kinėiuosius tuodu vyru gerb
ti ir sekti jųdviejų pavyzd 
ziu. 

O * amba^dorius. 
Cnile respublika Vatika-

nįftn prisiuntė naujų ambasa
dorių. Juo v ra Subereaseanx. 

Dėlto, kad nesurandama prie 
monių priversti Franci ją pri
pažinti anglu, ir amerikonų 
baiukininkų paduotos reikala
vimus. 

Paskiaus kilo gandai, kad 
konferenciją pilnai nesuirsian 
t i. bet bosianti "pe r t r auk ta . " 

Anglijos Bankos gubernato
rius Norman, sakoma, jau pa-

Naujas ambasadorius aną die- j li,,k»-'s nusileisti Francijai. 
na įteikė fcv. Tėvui savo I T O - ^ " * Morgan and Co, fir-
dencialus. Kaip paprastai I m o s ^s tovas Lnraont laikosi 

: \ 
pasakė trumpą, prakalbą. 

Šv. Te ra s atsakydamas n i -
škė pasitenkinimo Chile res-
publikoj nesenai įvykusiu Eu 
cliarištiniu Kongresu, kur ka
talikai skaitlingai naudojosi 
Dievo malonėmis. 

savo nusistatymo. 
Lamont pažymi, kad jei re

paracijų komisijos autorite
tas nebus susiaurintas, Ame
rika neprisidės prie paskolos 
Vokietijai. Nes ši paskola y-
ra tik pradžia. Paskui aną 
seks kitos. f Po audiencijos naujas am

basadorius, draugaujant Kar- Konferuoja. 

Privatinę konferenciją tu
rėjo premieru Herriot ir Mae 

dinolui Gasparri, aplankė Hv. i 
})etro grabą. 

tinai reikalauja atatinkamų 
garantijų. Jei Franci ja pri
pažins visus lig vieno tuos 
posmus ir negaus garantijų, 
tuomet ji visai nieko ir ne
gaus iš Vokietijos., 

Vyks Paryžiun. 
Kalbama, kad premjeras 

Jlerriot reikalaujamas gryžti 
Paryžiun ir ten parlamente ir 
senate antradienį išaiškinti 
visą situaciją. Spėjama, ry
toj Herriot išvyks Paryžiun, 
kur jo nacionalistai laukia. 

Pranešta, kad Herriot be
galo nerimsta. Šiandie jis 
pasiuntė telegramą buvusiam 
premierui Poincare, idant jis 
susilaikytų jį atakuoti kol jis 
parvyksiąs. Prašo toliaus a-
t i dėt i tas atakas. 

po gegužės mėn. 11 d. rinkimų 
Prancūzijoje pasidarę rames- j 
n i ir nebevarginą T. 8. Tary
bos kaip paprastai. \Tam įro
dymas, kad šiame T. S. Ta
rybos posėdyje visai nebuvo 
iškelti Dancigo reikalai. Len
kui jau prade<la betarpiškai 
susitarti su iDancigu. jTik są-
tykių tarp Lenkijos ir Lietu
vos negalima pavadinti ge
rais. Lietuva dedasi esanti 
karo padėtyje su Lenkija. To 
kia padėtis negali ilgai tver
ti. Oia reikalingas susitaiki
nimas. Jei ne kam kitam, 
tai bVnt ryšiams ufrnegsti. T. 
i>Są junga įgalėtų šiuo reikalu 
padėti, jei iš Lietuvos pusės 
butų noro užmegsti santykius. 
Bet drauge as gerai suprantu, 

konferencijom Bet nesulaukia 
ma. Dėlto, čia spėjama, kad 
santarvės valstybės pačios 
vienos atlaikys konferenciją, 
sutaisys protokolą, kuriame 
bus pažymėta, ką Vokietija 
turi daryti ir ko nedaryti ir 
tuomet Vokietijos valdžios 
reprezentantus pakvies vykti 
Londonan tik protokolą pasi-
rašvti. 

Tokiame atsitikime, sako
ma užsienių reikalų miinisteris 
Stressemann verciaus pasi-
duosias dinrisijon, negu -vyk* 
si$* Londonan. 

Toksai įvykis turėtų but 
aptariamas paties parlamen
to. Kaip žinoma parlamento 
didžiuma butų ]>riešinga pa-
sirašvmui. Didžiuma nori, 

AM&TERDAM, liepos 26. 
i— Čionai atidarvtas dvide-
šimts septintasis Tarptautinis 
Eucharistinis Kongresas. Da
lyvauja kelios dešimtys tūks
tančių katalikų iš visų pasau
lio dalių. 

Kossum, gimimu olandui. Ja# 
nas būdamas jis Olandijoj ku* 
n i gavo. 

Kongrese dalyvauja 8 Kar
dinolai ir 40 Vyskupų. (Tar
pe Kardinolų yra : Bourne iš 
AVestmJnsterio, Anglijoj; Du-
bois iš Paryžiaus; Schulte Uf 
Bologne; Bertrane iš Breslau 

Amsterdamo miestas nupuo 
štas vėliavomis ir gėlėmis. 
\- *; r\i r- i • Mr Redwood iš Naujosios Ze-
Aors pati Olandija skaitosi I .. • .J 
protestantų šalis, bet katali-j ^0S* 

Iš Amerikos yra virš 100 
asmenų. J o EĮIL Kardinolą. 
Mundelein iš Chica.gos Kon-

AMERIKOS ADVOKATAI 
PAS KARALIŲ. 

Revoliucionierius 
RIO JANEIJIO, liepos 26. 

— Brazilijos karo ofisas skel
bia oficialiame pranešime*, 
kad Sao Paulo apylinkėse pa
imtas vienas sukilėlių aero
planas. J į vijosi valdžios la
kūnai ir privertė nusileidus 
žernwn pasiduoti. 

Taipat pranešama, kad fe-
deralė kariuomenė nžiėmusi 
Soracoba miestą už 45 mailių 
vakaruose nuo Sao Paulo. 

Pagaliaus pažymima, kad 
federalė kariuomenė visame 

Sao Paulo fronte pažangiuo-
janti. 

VYASHTNGTON, liepos 26. 
— Anot gautų iš Brazilijos so 
stinės informacijų, Sao Paulo 
fronte kova eina. (Tečiaus 
paduodamos žinios apie nuo
stolius kitos kitoms priešin
gos. Ypač perdedamao žuvu
sių skaičius. Nes negalėjų 
žūti tiek daug civilių gyvento
jų, kaip pirmiaus buvo pra
nešta. 

Pažymima, kad fcovos seka 
daugiausia naktimis. 

I^ONDONAS,, liepos 26. — 
Anglijos karalius visai fltedV 
mokratėjo. Andai, jis turėjo 
užkandžio su Suv. yalstybių 

valstybės sekretoriumi Hug-
bes. Dabargi jis savo rūmų 
sodne vaišino apie ^,000 ad
vokatų, didžiumą amerikonų, 
turinčių čia 'suvažiavimą. 

Tose nepaprastose kara
liaus surengtose vaišėse daly 
vavo be karaliaus dar karalie 
nė ir sosto įpėdinis — Valijoa 
princas. Buvo nemažai i r di
plomatų. 

kų elementas kaip čia, taip 
kituose miestuose labai stip
rus. 

Kongresui pirmininkauja 
Namuro, Belgijos, Vyskupas 
Heylen. Svarbiausioji Kon
greso tema: "Šventoji Eu
charistija ir Atpildą." 

• Didžiai įspūdingas priėmi
mas surengtas atvykusiam 
iKongresan Kardinolui Van 

grese atstovauja Denverio Vy
skupas Tihen. 

Kongresas baigsis šį sek
madienį pontifikaLėmis'. Mi-
šiomis. Celebruos kardino
las "\'an RossunL Paskui 
miesto gatvėmis įvy^ks proce
sija su Švenč. Sakramentu i r 
palaiminimas. 

kad Lietuva negali laikyti 
Vilniaus dalyko išspręstu. n"*Ų pakviesta ir tenai kaipo, 
Lietuviai juk buvo generolo lygi su lygiais turėtų disku 
Žellgowskio užpulti ir lietu- f»°ti apie ekspertų planų vy-
viai niekuomet nepripažino [kinimą. Santarvės valsty-
susidariusios padėties. Beį^aa tiu-ėtų atsižvelgti Į vokie-
visiško šio konflikto išspren- (V"iŲ tautos sutikimą. 

ORGANIZUOJASI. 

Senatoriaus La Follette po
litiniai darbininkai Chicaįoje 
organizuoja kampaniją. No
rima senatoriaus pusėn pa-

kad Vokietija konferencijoj![traukti ne -vien darbininkus, 

NAUJAS GRAIKŲ KABI
NETAS DIRBA. 

bet įvairiausias piliečių gru
pes. 

dimo, nematau todėl kurios 
kitos išeities. Iš antros pu
sės lenkai tvirtina^ kad Vil
niuj nesą. nė vieno lietuvio... 

— Kuriuo gi būdu, .Tams
tos nuomone, gali įvykti su
sitaikinimas? — klausia laik
rašti ninl&s. 

Šiuo tarpu nematau jokio 
kelio. Galiu vien konstantuo-
ti, kad Lietuva nuolat protes
tuoja. O todėl, manau, rei
kalinga ieškoti išsprendimo, 
— pabaigė Branting. 

[El ta] . 

ŠV. TĖVO TELEGRAMA. 

Šventasis Tėvas džiaugs
mingai priima Ketvirtojo Lie 
tuvių Katalikų Kongreso, su-
sirinkusip Kaune, kūdikiškus 
ištikimybės jausmus, prašo jo 
darbams didelės Dievo malo
nės, kad jo vaisiai butų gau
singi ir naudingi to prakil
naus krašto tikybos reikar 

T.rys jauni vagiliai ties na
mais, 1636 N. Campbell ave., 
norėjo pavogti automobilių. 
Taj pastebėjo detektivai. Te-Bet jei kartais valdžia pa-

norėtų priofi parlamento norų ) S m p i k t a ( l a r i a i p a s p n M , 0 . 
Londono konferencijai nusi
lenkti, ji turėtų paleisti par
lamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus. 

Maywood miestely, arti 
Chicagos, reformatoriai mė-

„ . , . , . . jgmo įvesti "blue laws." Te-
Parlamento paleidimo la - ' v . ... v. . J ciaus piliečiai tą projektą gu

bai nori socialistai. įSiame 
parlamente jų spėkos sudri
busios. J i tikisi naujuose 
rinkimuose išnaujo sustiprėti. 
Kas jiems galvoje Vokietijos 
likimas. Pakanka to, kad jų 
partija stipri. 

Taigi, vokiečių valdžiai pra 
matomas krizis. 

griovė. 

ATĖNAI, liepos 26. —Pra
dėjo <uti pareigas naujas 
graikų kabinetas, kurio pir
mininku yra Sophoulis, buvęs 
Makedonijos gubernatorius. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; Jtiek 
šilčiau. 

P I N I G U K U R S A S . 
• • ^ • m 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.34 
Francijos 100 frankų 5.18 
Italijos 100 lirų 4.26 
Šveicarijos' 100 fr, 17.95 

BUS VYKINAMA. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
WASHINGTON, liep. 2fr— 

Prezid:?nt. Cooluįge Baltuose 
Rūmuose aplankė ?' sausųjų ?' 
šulas ~Wheeler. J is ragino 
prezidentą uoliaus vykinti 
prohibieają, tad turės užtUcri-
ntą, išrinkimą. Prezidentas, 

ii 
P E R 

COLUMBUS, O., liepos 26. 
— Ohio valstybės bankininkai 
nutarė sudėti vieną milioną 
dolerių tornado sugriauto 
miesto Aorain atstatvmui. 

PLATINK "DRAUGĄ" 

sakoma. Wbeelerį užtikrino, 
lams, i r mielai siunčia prašy- ' kad prohibicija bus vykina-
tąjį Apaštališką palaiminimą, ma. 

Kardinolas Gasparri. 

ntiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiis 

Skaitykite 
Drauge Real 

E statu Bange 
nus. 

aiuiiniHifliiiiHiimHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KOVA GYVENIMO 
BRANGENYBEI. 

PAEYŽIUS, liepos 26. — 
Vidujinių reikalų ministeris 

ipaskelbė planus vesti kova, 
| gyvenimo brangenybei visoj 
! Franci joj. 

DRAUGĄ ?J 

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

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

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 T. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta. 
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHIIIIIIHIIIIIimi 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS 
Dabar, kaip ir galima bu-. 

YO spėti, Lietuvos katalikai ii 
Lietuvos episkopatas supratu 
kad negalima leisti, kad kas 
mažiau . suprantąs imtų ardy-

ftftAŪftAB mm 

Gina kaadioną ttakynu nedėlditnim 
Metama |6.00 
P̂ gei nų . / . I8.00 xi> n o r s fe n e i š blogos valio* 

Ui prenumeratą mokaai iikalno. Lai
kai akaitoai nuo nžraiymo dieno* 
ae nuo Nauju. Meti}. Norint pernai? 
oyti adrasaa visada reikia priaiuf-
lt ir lenaa adieaas. Pinigai geriau
siai aiusti iaperkant kratoje ar w 

Amerikps Katalikų Vienybę. 
Su didelių džiaugsmu Ame

rikos katalikų visuomenė pa
sveikins tą rezoliuciją. Nea 
toks Kongreso nusistatymas 

^ S M ^ id§d*nt priduoS
 w

daug
 M

mor*lės į§gos 
DRAUGAS PUB. CO. 

8334 So. Oakley Avenufl 
Chicago, Illinois. 

TeL Roosevelt 7791 

LIETUVA IR MES. 

Svarbi rezoliucija. 
Ketvirtasis Lietuvos Katali

kų Kongresas priėmė tarp ki
tų tokią mums amerikiečiams 
svarbią rezoliuciją. 

IV L. K. Kongresas, lakiau. 
scs pranešimo L. K. V. O. val
dybos ir papildymo Amerikos 
L. R. K. Federacijos atstovo 
apie tų dviejų organų santy
kius, nutaria; 1) Amerikos L. 
R. K. Federaciją pripažinti 
vienintele centrine visų Ame
rikos lietuvių katalikų orga
nizacijų atstove; 2) savo savi
tarpio santykiuose L. K. V. 
Centras su Am. L. R. K. Fe
deracija dirba kuo glaudžiau-
šiame kontakte; 3) visos L. 
katalikų organizacijos ar ats
kiri asmens su Amerikos lie
tuvių katalikų organizacijo
mis viešais reikalais susižino 
tik per L. K. V. Centrą. 

Šių metų Katalikų Kongre
sas įvyko dalyvaujant ir Šven 
tojo Tėvo delegatui, arkivys 
kupui Zecehini, ir Žemaičių 
Vyskupui Pr. Karevičiui ir ki
tiems Lietuvos vyskupams.. 
Garbes prezidiumą sudarė Šv. 
Sosto Delegatas ir Žemaičių, 
vyskupas. Kongreso vedėjas 
buvo J. E. vyskupas Skvirec
kas. Dalyviai to Kongreso bu
vo visi Lietuvos Katalikų vi
suomenės vadai. Ir Kongreso 
žodis tokiu būdu reiškia ne 
ką kitą, kaip nuomonę ir šv. 
Sosto delegato ir Lietuvos 
episkopato, ir Liet. Katalikų 
visuomenės. 

Tokią rezoliuciją Kongresui 
priėmus, mums amerikiečiams 
reikia ypatingai jąją susido
mėti. 

Pereitais metais mūsų Fe
deracijos gyvenime, o ir ankš-
čiaus santykiuose su Lietuva 
buvo daug neaiškumų. Atva
žiuodavo su gerais tikslais, 
bet netvarkoje, pasiuntiniai, 
rinkdavo aukas nesusitarę, 
kliudydavo mūsų nusistaty
tiems darbams, užimdavo mū
sų sutartiems darbams ir lai
ką ir vietą, kartais dėlto įvy
kdavo net nuomonių susis
kaldymo. Ir su apgailestavi
mu reikia pažymėti, kad ačiū 
tam nesusipratimui, atvykstan 
tieji iš Lietuvos, svečiai, bent 
kaikurie, netik nestiprindavo 
muš*ų vienybes Federacijoje, 
bet dar ją padėdavo skaldyti. 
Apgailėtinas įvykti šiais me
tais buvo su kun. Koncevičių, 
kuris neišpildė duoto žodžio 
nei Federacijai, nei Lietuvos 
Katalikų Centrui, ir vienok 
nebuvo atšauktas ir per tai 
pridarė mūsų" moksleivijai žy-, 
mių nuostolių, yra netik pa-j 
vyzdys tokių negeistinų apsi
reiškimų, bet vienkart buvo 
besudarąs pavojų, kad mūsų 
Amerikos Lietuvių katalikų 
santykiai su Lietuvos kata
likiškos visuomenės vadais ga
li visiškai suirti. Q iš to butų 
ir Amerikos liet. katalikams 
daug nenaudos ir Lietuvai. 

mūsų pačių veikėjams, užkirs 
kelią tiems, kurie mėgindavo 
dorais ir nedorais budais skal
dyti mūsų darbą, pastatys mu 
sų katalikų vienybės idėją 
gerbtinoj "augštybėje. Nes ne
galima ne gerbti tos Ameri
kos Katalikų vienybės, kuo
met ją pagerbia Lietuvos 
Kongresas, Lietuvos Vysku
pai ir visa katalikiška Lietu
va. 

Savaimi * aiški tiesa, parė
mus ją Lietuvos vyriausiems 
autoritetams, pasidarys mums 
patiems aiškesnė ir nebeginči
jama. O pasiremiant tąją re
zoliucija, galime tikėtis, kad 
ir labiau apčiuopiamos realės 
ir moralės pagelbos susilauk
sime iš Lietuvos. Tuomet j -
vvkus tikrai ir veikliai Lietu-
vos ir Amerikos Lietuvių Ka
talikų vienybei, mes susilauk
sime greičiau garbingų ir Tė
vynei naudingų darbų, ir savo 
tarpe lengviau apgalėsime be
dievių melus. 

BAŽNYTINĖ KOVA KLAIPĖDOJE. 
ATSKYRIMAS NUO BERLYNO. 

mm 
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KIPŠAS ~ LIET. LAISVA
MANIŲ SEKRETORIUS. 

"Klaipėdos Žinios" No. 129 
praneša, kad Lietuvoje lais
vamaniai organizuojasi. Šiau
liuose birž. 28 d. j vykęs stei
giamasis "Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos" su
sirinkimas. Išrinkta Centro 
valdyba, kuri rūpinsis laisva
manius Lietuvoje organizuoti 
ir rūgs. mėn. šauksianti visų 
Lietuvos laisvamanių susiva
žiavimą. Laisvamanių Centro 
valdybon išrinktas, sulyg 
"K3. Ž.", pirmininku -- Dr. 
Šliupas, sekretorium — p. Kip-
v 

sas. 
Kaip žinoma, laisvamanių 

Ne taip kaip katalikų, protestantų bažnyčios paprastai 
neturi tarptautinės hierarchijos arba raidžios. Kiekvienoje 
valstybėje jos sudaro visai nepriklausomai bažnytinės orga
nizacijas. Taip yra Ir su liuterių evangelikų bažnyčia. Apie 
du trečdaliu visų liuterių evangelikų yra vokiečiai ir Vokie
tijos piliečiai, (apie 40 milionų). Jų centras yra Berline. Vie 
nok nuo šito centro nepriklauso kitų valstybių evangelikai. 
Taip, Skandinavijos kraštų, Suomijos, Estijos, Latvijos, Len 
kijos ir kitų valstybių evangelikai turi visai nepriklausomus 
bažnytinius synodus ir hierarchijas. Lenkijos evangelikai dar 
neseniai atskilo nuo Berlyno. Del to atskilimo nepasidarė jo
kių ypatingų riaušių ar nesusipratimų. Vilkas praėjo ramiai 
ir tvarkiai, nors Lenkijos evangelikai irgi vokiečių tau
tybes. 

Klaipėdai prisijungus prie Lietuvos, savaimi iškilo 
klausimas ir savystovės to krašto evangelikų bažnyčios. Klai
pėdos krašte evangelikai sudaro apie 90 nuošimčių visų gy
ventojų arba virš 130 tūkstančių. 

Juk negalimas daiktas kad Šitie Lietuvos piliečiai taip 
svarbiuose bažnytiniuose reikaluose priklausytų nuo svetimos 
valstybes, mokėtų jai duokles ir rinkliavas, gautų iš jos (iš 
Berlyno) algas savo dvasiškiams ir klausytų svetimų instruk
cijų. Šitą neteisingą padėt) suprato Klaipėdos lietuviui ir 
krašto Direktorija, kuri nusprendė atskirti Klaipėdos evan
gelikų bažnyčią nuo Prūsų bažnyčios, paskirdama Bažnyti
niu Komisarą evang. kun. Gailių, susipratusį lietuvį. 

Kadangi beveik visi to krašto kunigai (pastoriai) yra 
vokiečiai arba net Vokietijos piliečiai, tai jie smarkiai pasi
priešino Direktorijos parėdymui ir su savo vyskupu panger-
manistu Gregoru priešaky pradėjo šmeižtų agitaciją prieš 
valdžią ir prieš kun. Gailiaus šalininkus, nusistačiusius už 

čios komisaro tėvas nepritariąs sūnaus darbams, tai susirinki
mas, išrinkdamas į Tarybą B. Kom. tėvą ~ Martiną Gailių 
- norėjo pabrėžti, kiek tie prasimanymai yra tušti. 

Birž. 28 dieną įvyko Bai Tarybos posėdis. Jame vienu 
balsu pritarta visiems išleistiesiems Bažnyčios Komisaro įsa
kymams. Tarp lrit ko buvo nutarta pareikalauti iš krašto val
džios, kad ji neleistų šaukti susirinkimų, kuriuose bažnytinių 
klausimų priedanga varoma priešvalstybinis darbas ir kursto
ma neklausyti valdžios". 

<<-
KURATORIJOS SVARBUS NUTARIMAI. 

Birž. 30 dieną įvyko kuratorijos posėdis, kuriame iš 80 
narių, dalyvavo 49. Jame tarp kit ko nutarta: 

L Susirinkimas pritaria ir vienbalsiai priima visus pono 
Bažnyčių Komisaro draug su jo padėjėjais priimtus nutarimus 
iš birž. 23 d. 

2. Susirinkimas ištikimiems sakytojams apginti dar kar
tą pareiškia, kad neklausantiems ir neištikimiems valdžiai 
sakytojams butų uždraudžiama susirinkimus laikyti negavus 
leidimo iš Krašto Direktorijos. 

3. Atsisvelgiant į vokiškųjų kunigų kiršinimus, susirin
kimas vienu balsu nutaria, iš p. Vyriausiojo Įgaliotinio rei
kalauti grąžinti Vokietijai kunigus, turinčius tik vokišką pa
są, ypač Hoohleiter'į, Gronau iš Piktupėnų, abų Senkių iš Ni
dos ir Juodkrantės, o turinčius šalia vokiško ir Klaipėdiškį 
pasą priversti tuojau atsisverti, kokį jie galutinai turėti nor. 
Atsisveriančius už vokišką pasą taipojau išsiųsti į Vokietiją, 
patuštėjusias vietas papildyti ne be atsiklausimo ir sutikimo 
Krašto Direktorijos. 

4 Susirinkimas vienbalsiai nutaria pareikalauti iš Kraš
to Direktorijos, kad ji visiems krašto laikraščiams uždraustų 
bažnyčios ir tikybos reikalais kiršyti žmonės prieš žmonės 
ir prieš valdžią, o " Paką j aus Paslą" del jo paskutinių kir 
šinimų visai uždrausti. 

5. Rusnės atstovai prašo vienbalsiai susirinkimo nutarti, 

I PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

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

NEW CITY PHARMACY 
John Malachowskas, 

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

FOTOGRAFISTAI 

Telephone Canal 2248 

A D A M 
Z A L A T O R I S 

PHOTO STUDIO 
2322 So. Leavitt Str. 

Chicago, UI. 

kad Rusnės kunigas Oloffas deliai savo neprieteliškų kiršini-
oažnytinę nepriklausomybę. Jų demogogiją žinoma parėnė m ^ F r i e š P* Komisarą ir valdžią, butų tuojau iš vietos paša 
ir Berlynas, iš kur jie gauna sau algas ir pensijas. Panger- lipamas. Susirinkimas šitą nutarimą vienbalsiai priima. 

i . . » . . » » » , Į 

Tel. Canal 2t55 
C. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRJfA STUDIO 

1001 S. Halsted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Šaukiamas, važiuoja j visas 
miesto dalis. 

manistų įnirtimas pasiekė lenkiško laipsnio ir privedė net 
prie riaušių kaikurias sukiršintas parapija:. Apie paskuti
nius atskyrimo įvykius atsišinome iš "Klaipėdos Žinių": 

NAUJA BAŽNYČIOS KURATORIJA. 
"Ponas Gregoras savo priešvalstybinę propagandą sus

kubo išvystyti kuoplačiausia. Riaušės, įvykusios Vyžuosc, 
Rusnėje ~ vis tai Oregoro propagandos darbas. Kad toliau 
išvengus tokių reiškinių, krašto Direkotrija birž. 18 dieną 
buvo sušaukusi Musikos Mokyklos salėje platų pasitarimą, 
kuriamo dalyvavo daugiau 200 žmonių iš visų Klaipėdos 
krašto parapijų ir bendruomenių. Bažnyčios komisaras kuni
gas Gailius ilgoj kalboj nušvietė bažnyčios klausimo padėt) 
bei visas intrigas, kurias krašte varo prūsų bažnytinė vy
resnybė bei p. Gregoras. Prūsų bažnytinė vyraanybė, nore 
dama pakreipti savo pusėn kun. Gailių esanti net jam pas 

6. Susrinkimas vienbalsiai nutaria, iš Krašto valdžios 
pareikalauti, kad ji p, Gregorą del jo pasipriešeinimo 
valdžiai ir tuomi nusidėjimų prieš Rym. 13 tuojau ir kaip 
kunigą iš vietos pašalintų. 

7. Susirinkimas vienbalsiai nutaria del rinkliavų bažny
čiose, kad jos butų nulaikomos tiktai pačios valstybės labda
ringiems reikalams ir butų valdžios kontrolėj. 

7. Susirinkimas vienbalsiai nutaria iš valdžios reikalauti, 
kad ji nusidėjusius Vyžių, Vanagą ir Kintų atsitikimuose 
aštriai pamokytų laikytis tvarkos. 

8. Susirinkimas vienbalsiai nutaria įrašinius į skyrimo 
raštus ligi 31 d. liepos m. š. m. užbaigti ir rinkimus ligi rug-
piučio š. m. 10 d. pravesti". 

STOKA EVANGELIKAMS DVASIŠKIŲ. 
Lietuvos evangelikų gyvenime didžiausia anomalija tai 

stoka savos tautybės kunigų. Jų visas bažnytinis ir soeialis 
gyvenimas tiesiog vokiečių rankose, kurie per savo pastorius 
amžiais vokietino Lietuvos žmones. Visas didelis kraštas tarp 

LAIKRODININKAI 
A. W. Y U S K E N 

Laikrodininkas. 
Užlaikau] 
naujus 
taikrod-
ius ir 
aisa u se 
us.Tat-

pgi užlai 
.au viso 

•ciasgra-j 
*.nas (j«-
vrelry) 
olunks-
laa, brit
as ir 

plaukų 
kirpimo 
TiaŠinas. 

Pritai-
kom a-
'tlniui 
1551 So 
Ashland 
Avenue 

kyrusi algą - 320 aukso markių į mėnesį, kurią Gregoro 
agentai būtinai norėję jam įteikti (nors prieš kurį laiką ber 
liniške vyresnybė kun. Gailių 'suspendavo"!) Susirinkimo 
visais balsais prieš vieną Hoffmann'o iš Sakučių balsą išreik Karaliaučiaus, Tilžės ir Eitkūnų topo suvokietintas 19 to 
šta pasitikėjimas ir prašyta ateity dar energingiau veikti.: šimtmečio eigoje pasidėkuojant ne vien vokiečių valdininkų, 
Tame pat susirinkime išrinkta Bažnyčios Kuratorija, susi. bet gal dar daugiau vokiečių dvasiškų uoliai germanizmo 
dedanti iš 80 narių. Kuratorijos pirmininku išrinkta Bažny-' propagandai. 
čios Komisaras. Kol susidarys Krašto Synodas, kuratorija 

tikslas yra įtikinti pasaulį, j eis jo pareigas. Iš kuratorijos narių tarpo išrinkta Taryba 
Jei kas šiandien dar trukdo Klaipėdos krašte lietuvystei 

sustiprėti, tai labiausia vokiečių pastoriai, kurie dar galanda 
kad nėra nei Dievo, rtei vel-] prie Bažnyčios komisaro, susidedanti iš 6 narių. Į ją išrink j peilius prieš Lietuvos nepriklausomybę. Lietuviškas protes 
nio. Sunkų bus jiems 
ti, kad nėra velnio, kaomet 

įtikin ta 3 buvę seniau praplėstos synodalinės valdybos nariai, bu jtantizmas, nežiūrint vokiečių įtakos, visgi daug artimesnis 
tent Kunkis. Davils ir Strekys. Be jų dar įnėjo Peteratis (iš 

Lietuvoje jų Centro sekreto- Klaipėdos), Baltrys ir Martinas Gailius. 
riu tapo pats Kipšas Kadangi pangermanistų spauda skelbė, kad net bažny 

katalikybei, negu prūsų iegos ir medegos tikyba. Mat lietu
vio prigimtis taip artima gražiam mysticizmui. kad jis ir 

(Tąsa 5 pusi.) 
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ANTON KAZAITIS 
753 W. SS-th Street 

Keli žingsniai nuo Halsted St. 

Stud. A. Rubikas. 

ARTIMO MEILĖ 
(Pabaiga) 

Praėjo dar dveji B*etai; Valentinas buvo dabar rim
tas, bet malonus dvidešimties metų vyras. Kasdien trauk
davo jis su knygomis ir karvėmis į plikas vienuolyno 
ganyklas. Vieną rudens dieną, kada medžiai Vario ir auk
so lapais jau buvo nusagstyti,^ ir jau saulė, purpuro rū
bais pasipuošus, rengėsi slėptis už tolimo kalnelio, nu* 
girdo Valentinas kaž-ką kalbant ir tie balsai nuolat ar
tėjo. Bet jis jų nebojo, jam buvo svarbiau išspręst sunkus 
matematikos uždavinys. Laiko buvo jau maža, o žibina
moji alyva - brangų. Jis gulėjo išsitiesęs kniūpsčias sa 
vo mylimojoj vietoj po dideliu, kdBų dviejų šimtų metų, 
ąžuom ir nepasidairė net tada, kai: balsai prie jo nutilo. 
Tik, kada, po kelių niinutų,' paj«tb»jis kaž-kieno ranką 
ant savo peties, pakėlęs galvą, pte»a1;ė du puikiai apsitai 
siusiu ponu. Senesnysis, kuris atrodė ir gerbtinesnis, pra
kalbino jį nustebęs draugingu ba-fsu. 

"Ką reiškia tos knygos ir žemėlapiai, ir kas esi jau
nikaiti* Čia, sveikas, gali susirgt nuio drėgno vakaro oro 
šešėly besimokindamas". 

Valentinas atsistojo; kepurė rankoje, kiek nedrąsus, 
stebėjosi jis dviem svetimaisiais. Kokie jie elegantai ir 
koks kuklumas jų pasielgime,— ir koks vargingas atrodė 
prieš juos vaikinas savo sudužusiomis, cfcaugel kartų lo
pytomis, drapaaoous, kurių, nežiūrint i visas savo pas* 
tangas, negalėjo švarių palaikyt. 

"Aš ganau vienuolių karves, malonusis Tamsta," su-
mekciojo jis pagaliau. / 

"Piemuo - astronomas, tai, be abejo, retą* atsitiki

mas I O ką eia veiki! Man rodos, kad skaitai matematiškus 
žvaigždžių tolius. Iš tiesų, jaunikaiti, tau pridera ne ma
ža garbė, kad mane taip nustebinai, ko su manim jau se
nai nebuvo atsitikę! Ar tat ne keista, malonus grovai", 
kreipėsi jis į savo palydovą, "reikia arčiau pažint šis 
stebėtinas piemuo neatidėliojant. Man rodos, jog galėtume 
užeit ir į vienuolyną su trumpu vizitu. Kas gali but tų 
mokslingumas, kurių ir piemuo žymus matematikas!'' 

Ir štai po kokio valandos bertainio jau buvo kalba
masi tuo reikalu vienuolyno salėje, ir Lotaringijos erco-
gas Leopoldas UK stebėjosi, kai sužinojo, kad Valentino 
mokslingumas nėra kieno nuopelnas, bet jo paties darbš
tumo ir geningumo pasekmė. Ir ne mažiau stebino ercogą, 
kai jis pamatė, kad zakristija, kame miegojo jaunikaitis, 
buvo knygyno pavidalo. Čia sienose buvo žemėlapių, len
tynose knygų,. 

"Ne šitose Vargingose seimse, bet prie mano rūmų 
privalote, malonus jaunikaiti, tęst saVo studijas. Dėlto pra 
šau suteikt man tą malonumą ir neatsisakyt". 

Apie atsisakymą, žinoma, negalėjo but nė kalbos. Su 
padėka ir džiaugsmu nebesitverdamas priėmė Valentinas 
pasiūlymą ir, tiesą pasakius, širdingojo ercogo pasitikė
jimas nebuvo tekęs kokiam niekšui. Nes ir širdšia ir siela 
Valentinas buvo darbo žmogus. 

"Jfis tikrai mokslingiausias, ir geriausias žmocus ši
tame šimtmety", mėgdavo pasakot apie jį Lotaringijos 
Pranas, ercogo Leopoldo sunūs. Ir, kai tas p>ats Pranas, 
susituokdamas su Marija Teresija,' tapo Austrijos kara
liumi, Valentinas Duvalis buvo pirmas draugas, kurį jis 
prie savęs pašaukė." 

Tokiu būdu pateko j i-s į žėrinčius karaliaus rūmus ir 
savo atvykimu ji*ms dar daugiau blizgėjimo suteikė. Tik, 
prieš išvažiuodamas^ jis norėjo dar piaskutinį kartą pa

matyt tas vietas, kame jis jaunas tiek kantriai prisiken
tėjo. Paprastai apsitaisęs, *5jo jis iš vietos į vietą, savo 
kelionę geradarybėmis žymėdamas: jis užėjo ir į malunin-
ką, kuriam, su Dievo pagelba, buvo dėkingas už išgydymą, 
ir į kaimo kunigą, ir į knygininką Truaną, ir į geruosius 
vįenuolius, kurių liesas karves buvo penkis metus ganęs. 
Beveik visą savo turtą jis išdalijo, juo labiau, kad šiems 
paskutiniesiems pastatė naujus patogius namus ir daržą 
apsodino įvairiais naudingais vaismedžiais, reikšdamas pa 
sitikėjimo - ir ateity čia susišelpsiant ne vieną pakeleivį. 

Galų gale, prisivaikščiojęs, grįžo jis pėsčias ir vienui 
vięnias namo. Buvo karšta vasaros diena. Eidamas pro 
vieną kaimuti, jis labai panoro atsigert. "Ar galima bu
tų gauti atsigert tyro vandens", paklausė jis moteriš
kės, kuri sėdėjo prie savo bakūžėlės durų ir verpė. 

"Mielu noru", atsakė ji;" prašau sėsti, malonus 
Tamsta, "ir paslinko jam suolelį, ant kurio buvo pati sė
dėjus. Pasodinus svečią, kibiru nešina, dingo ji už gatvės 
kampo. Šis kantriai laukė. Keletą kartų žiurėjo į laikrodė
lį, bet moteriškė negrįžo. Pagaliau, po kokios valandos, 
parėjo ji, išraudus ir apilsus, ir astiprašinėdfcma pasako
jo, kad arti nesą nei šaltinio, nei šulinio. Duvalis gėrė 
gaivinamą gėralą ir kaž-ką galvojo. Paskiau liepė jis mo
teriškei nuvest jį į jų seniūną ir ten sumokėjo 400 fran
kų šuliniui iškasti vidury mažo kaimučio. 

Taip ėjo Valentinas gyvenimo keliu, meilę ir gera ap
link save skleisdamas; o žmonija iš jo nebūtų to patyrusi, 
jei gerasis maluninkas nebūtų, jo nepažįstamo reikale pri
glaudęs ir išsiauginęs. Vien meilė meilę sužadina. 

Kada Duvalis, aštuonias dešimtis metų sukakęs, mirė 
Vienoj, pasaulis per jį buvo tapęs geresnis, protingesnis 
ir laimingesnis. 

S .A. 
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Veda PETRAUSKAS 

ŽAIDIMAI RYTOJ 

Cicero su Brighton Parku 
MeKinley Parke 10 A. M. 

Town of Lake su • Dievo 
Apveizdos Palmer Parke 3 
-P. l t 

North Side su Bridgeportu 
North Sidėj. 

Pullmanas su Roselandn 
Pullmano. 

WAUKEGAN, ILL. 
' • • • t T r * * • 

CICERO, ILL. 

Šeštadienyje liepos 19 d. 
Brighton Parkas atkeliavo Į 
Cicero pamėginti spėkas, tai-1 

Wilmonas Brighton Parko 
metikas davė ciceriečiams 
15 "hits". 

žaidimas buvo v4enas4š ge
riausių Cicero buvo aplenkę 
Brighton Parkį iki 6 persy-
mainymų o tada' Brighton 
Parkas padare lygiai 6 ir 6, 
bet 7persymainymui Cicero 
vėl lydėjo turėdami 7 prieš 
6, bet vėl Brighton Parkad 
padare 7 ir 7. Aštuntam per-
symainymui Cicero vėl pada
rė vieną ižbegimą. ir išlaikė 

-

iki galui laimėdami. 
Sekmadienyje leipos 20 Ci

cero užkviesti nuvažaivo 1 
Bridgeportų. ir Fuvo supliekti 
10 prieš 9, bet Cicero protes* 
tavo žaidimą ir laimėjo D 

Ciceros svaidininkai taria 
širdingai ačiū už tokią pagar
bą, • 

Sekmadieny liepos 27 Cice
ro vėl žais su Brighton Par
ku 10 vai. iš ryto, nes para
pija turi. pikniką ĮSergmanh 
grove dar&e. Tai po žaidimo 
Ciceriečiai trauks i pikniką. 
Jeigu Cicero laimės tai jie 
lips į trečią vietą lygoje. Ci
cero laimėkime! 

Box Score 

Nuo Šeštadienio. 

prieš 0, nes Bridgeportas tu-
dimas prasidėjo apie pusę po, . .,,_ 
trijų, kurias Cicero laimėjo '**> ^užregistruotus žaidikud 
su rezultatu 8 prieš 7. Del cl- ° t a s r e i š k i a bausmę Bndge-
eeriecių Krencus svaidino la- portui. Po žaidimo Bridge-
bai puikiai duodamas tik 9portiecįai iškėlė puota Cice-
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ENGLEW00D STAR MALT I 

CICERO 
Grėbiui s, 2b 
Bukauskas, 1b 
Jenuška, ss 
Kiškunas, 3b 
S. Kupernavičius, cf 4 1 
Mažiutis, lf 4 1 
P. Kuperanavicius, rf 4 0 

ABRH 
5 1 2 
5 1 2 
5 0 0 
4 2 2 

Krencas, p 
Petrušaitis, c 

3 2 
3 0 

2 
! 

2 

EXTRACT CO. 

37 8, 15 

Tikrai Gryna 
Miežine Selykla 

Bohemian ir 
Domestic I 

BRIG.HTON PK. 
Urbickas, 3b 
Wilmonas, p 
Schulze, ss 
Luminas, 1b * 
Palusis, c -
Ivinskas, 2b 
Jucikas, 2b 
Jancauskas, cf 

• 

= ZubrLs, rf 

4 
5 
4 
4 
4 

• < 3 

1 
4 

A B R H 
5 0 0 

2 2 
2 %2 
1 2 
i i 
o 6 
i i 
o o 
o i 

Į penkias minutas laiko galima gauti geriausį rezul
tatą, nereikia virtį apynių sktmis sykiu su selykla. Tu
rime ir kitų apynių atskyrai. s 

Pamėgink tik viena kartą o beabėjo kad visuomet | 
vartosi.* Kiekvienas garantuotas kenukas duoda geriau- s 
sais pasekmės. Norintieje selyklos malonėkite rašyti 
lietuviškai. Užsakymus išpildome greitai ir gerai. Tai-
pat siunčiame ir i kitus miestus. 

34 7 9 

5 Englewood Star Malt Extract Co. 
1047 West 63-id Street I 

E game 2:10. 
Chicago, UI. Telef. Wentworth 2487 S 

luiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 

Struck out by Krene. 11 
Struck out by Wilmon 5 
Tvvuo base hite* Kiškunas, 

S. Kupernavciius, P. Kuper
navičius ir Schulze. 

Home Runs: Mažintas. 
Left on bases: Cicero 10, 

Brighton Park 5. 

Kabarec Hurls Classy Battle. 
Holds Racine Scorless until 

Eighth. Also Stars with 
Heavy 6tickwork. , 

% 
'The Knights of Lithuania 

of Waųkegan defeated the C. 

Laimėta. 
L. Vyčių 47 kp. base bolinin 

kai sekmadieny liepos 20 buvo 
nuvažiavę \ Racine, Wis., per
sitikrinti su tenykščio C. and 
S. Billiards, tymu. Parvažiavo 

badas. 5 milijonai žmonių pa 
leisti tos nelaimes. Pavasario 
vandenys ir užėjusieji karš
čiai išnaikino javus. Žmonės 
suvalgę visą, ką buvo galima 
valgyti. Iš kaimų žmonių mi
nios bėga į miestus, tikėda
mi rasti, ten maisto. Nekaip 

and S. Bilhards of Racine, 8 
\ - TT T i > T» i r» kasi, nes kiek izaista su sve 

to 1, at Horhck's Park, Ra- .. .7 v. . . , . .. m... 
timtauciais, vis laimėta. Tiki 

su laimikiu 8 prieš jų 1. Ištik einasi bolševikų komisarams 
rujų mūsų tymui šį metą se- valdyti plačią Rusiją. Jie žmo-

Umpire Varicb. Time' of 
2:1 

Atletas. 

cine, Sunday afternoon. 
Steve Kabarec pįtched a 

good game, allowing but six 
hits and fanning an even do. 
zen. His record p[ scorless /pl-
tcliing, however, was brokeri 
for lie al!owed Racine to sojie 
a run in the eighth frajne on 
a double and single after tHvo 
were out. Up to tliat timo, ho 
had hurled 22 innings or 
shoutout ball. 

Bill Stanczak and Steve 
eopped the sluggkng honor& 
with three swats apiece. Big 
Bill clouting out n double and 
two' triples^and Kabarec two 
doubles and a single. 

Good Fielding 
McKillen, Mesec and Ąn-

derson of the locals garnered 
t\vo bingles aįiece. Playing on 
the Midweasfc league diamond, 
both teams displayed excel-
lent fielding. The only erro* 
was made by Rules on a diffk 
cult ehance. 

Acording ot present indigą-
tions, the K. of L. will riav<* 
a floublehead^r on the Wirfe 
Mill grounds' next Sunday. 
The opposition will be ann 
ouneed later. 

Sunday?s ik)x score: 
K. of L. ABRH E 
Mesec, ss § 2 2 0 
Kuzmickas, cf 
.7. Babarec, 3b 
Stanczack, 2J> 

se šį sezoną tapti "Lake Cou-
nty,J augščiausiu tymu lai
mėjusiu. 

Vijurkas. 

nėmis nesirūpina. Kyla todėl 
prieš juos laikas nuo Mko 
vargstančio kaimiečio kumš
tis. O komisarai, vietoj nelai
mingiems pagelbos teikti, val
gio, - šaudo be pasigailėjimo 
drįstančius prieš juos murmė
ti. Bolševikai duoda, laisves... 
laisvai nuo 'bado mirti. 

(< SL0W BUT SURE". 

Iš pradžių mes buvom iš
juokti, kad mus visos koloni
jos buvo supliekę beisbolės lo
šime ir kad gavom į kailį, y-
patingai nuo West Pullmanie. 
čių. Mūsų jaunuomenę bėrei-
kalo užkabino - be jokios 
priežasties. 

Gerb. skaitytojai, spręski
te, kurie iš mūsų yra "poo* 
losers" .ar "good losersr\ 

Prieš pabaigą geimo buvo 

M I L D A T H E A T R E 
3140 So. Halsted St. 

Pradedant LIEPOS 28 ta 

Daug kalbama apie 
šį nauja paveikslą 

"AFTER S1X DAYS" 
Kuris vaizduoja 

Maiziečiu ir 
Dešimts Prisakymų. 

<<< 
Ka sako kritikai: 

'Stebėtinas. Neapkainuo-
jamas žmogiškas dokumen
tas' ' - Walter D. Hickman, 
Indianapolis Times. 

4 * After Six Days" yra 
JI 

Populares Kainos Matinee 
Vaikams 10c. 

Suaugusiems Balkonas 30c. 
N Orchestra 30 

Vakarais 
Vaikams 15c. 

Orchestra 50c. 

B£] :3E 

145.000.00 ffl 

N u o š i V c 
• 

• y 
Tapo išmokėta per šį banką žmonėms uz 

• 

• 

taupomus pinigus per paskutinius 6 mėnesius. 
Ar Tamsta esi vienas iš jų? Jeigu ne tai atf-

» t 

daryk Savings Accountę dabar. Vieno Dole-

rio užtenka gauti taupomeję knygute. MŪSŲ 
- • 

bankas atdaras ketvirtadienio ir šeštadienio 

vakarais. 
* 

. 

PE0PLES 5TOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANK4S ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumu ir geru patarnavimu. 

; ) 

Docis, c 
McKillen, rf 
Anderson, lf 
Rules, lb 
S. Babarec, p 

Totais 
RAOINE 
Black, 3b 
Rose, ss 
francietic, 2b f, 
Kraty, lf 
*loly, ef 
V^rbegge, rf 
Byers, lb 
Caspers, c 
Robeteky, p 

v 

Totais 

5 0 1 0 
"' 0 0 0 

•4 a.o o 
4 1 2 0 

.>rf 1 2 0 
3 1 1 1 
• 4 2 3 0 

___-. 

39 8 14 1 
AB R H E 

4 0 1 0 
1 4 1 1 0 

4 0 1 0 
4 0 2 0 
3- 0 0 0 

v 4 0 1 0 
0 

vienas didžiųjų paveikslų 
- New York Movie Weekly. 

" Įkvepiantis, Neužmirš
ai tarnas. Milžiniškas,,. — Mil-

sutarta užkabinti mūsų jau. | w ą u k e e j o u r n a i . 
nimą. be jokios priežasties, p "Tikrai arciveikalas,, -
Jeigu buvo kokis nesusipratl- I Cleveland Plain Dealer. 
mas, mes galėjome tą dalyk, I p ^ s a k ^ " I S e S S i 8 ^ " B a l k ° n a S 3 5 ° 
apsvarstyti rimtai, bet ne su i.€hica«o Tribūne. 
kumščiomis. Mano šitą, raštą. 
gali paremti kitos, kolonijos, 
kurios žaidė su West Pullma-
mečiais. 

Toliau fiepos 6 dien suor
ganizavome išnaujo mūsų 
* * baseball'' kuopę. Supliekė
me Roseland 11 prieš jų 3. 
20 dieną mūsų sutartis buvo 
žaisti su Cicero 14 kuopa. 
Mes žinome, kad praeitam' 
laike ką Cicero mums pada
rė, bet mes neprarodome vil
ties laimėjome, ir dantis su 

ai 

3 0 0 
— 3 0 0 0 
-3 0^0 0 

• ^ j 

. 32 1 6 0 
K. of L. 0 0 0 0 4 0 0 1 3-8 
Racine 0 0 0 0 0 0 0 1 0V1 

Two luase hits. S. Kabarec 
2, Stanczack, KVuty. Three 
base hits. Stanczack 2. Struck 
out by S. Kabarec 12* by Ro
beteky 4. Bases on balls off S. 
Kabarec 2; off Robeteky 1. 
Stolen bases, HoHy, Mesec, 
McKillen, Vethegge, Wild pi-
teh 9. Kabarec.' 

DVIEJŲ MILŽINŲ SU9L 
RĖMIMAS! 

ft " Į 

Chicagos L. Vyčių bâ ebaK 
league ivyks rungtynės r tarp 
dviejų stipriausių komandų. 
13 kuopa Town of Lake su 4 
kuopa Dievo Apveizdos f*a 
rap. Žaidimas įvyks sekma 
dieny 27 d* liepos. Palmei 
parke Roselande 111 gatve h 
Indiana ave. Prasidės 3 vai. 
po pietų. Jau nuo seniai yra 
kalbama apie tų dviejų kuo
pų rungtynes. Visi įdomauja, 
kurį liks laimėtoja. Tikimasi 
turėti daug publikos ant to 
žaidimo. 

Atletą*. 

kandę/, visomis pajiegomi 
žaidėme. 

Kas matė žaidimą buvo už
ganėdinti nes žaidime čystat I 
ir įdomiai. Ant galo radmo 
Bridgeporta ant viršaus su. 
piiekė Cicero prieS visų p«« 
si tikėjimą.' ; 

Jus kurie išjuokėte mus i§ 
pradžios, atsįminkite.kad mu. 
sų . Bridgeportiežiai tiki į o.\ 
balsį. '*Niekad nėra pervėlu,r 

ir nežino, kas per žodis "pa
siduoti". 

Pagerbkime Kvietkų už jo 
"pitehing" kuriuo išlaimėjo 
žygį, taip pat ir visiems1 

*' baseballininkams'' už jų Į 
gražų darbą, taipogi Cicero 
už jų gerą sportsmanship' 
nors jie pralaimėjo. 

Manageras. 

Nelaikyk Pinigns 
Namie 

Dek savo pinigus j UNIVERSAL STATE BANK, di
džiausi, stipriausi ir saugiausį Lietuvių Banką Ame
rikoje. 

Didžiausios Lietuvių organizacijos, Parapijos, Dr-
jos, Kiiubai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietuvių bei sve
timtaučių, daro biznį tik su šiuo Banku, ir jame pi
nigus laiko. 

Pirk šiame banke First Mortgages ir bondsus, ku
rie neš Tamstai didį nuošimtį. 

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

f ė *įt •••• - • 

:fc 
SIŲSKITE PINIGUS 

LIETUVON 

- j -j p - , . 

DOLERIAIS IR LITAIS 
PER 8J BANKĄ 
Greitai ir pigiai 

Badas Rusijoj. 
Iš Berlyno pranešama, kad 

Volgas upes apielinkėse du 
mėnesiai ka ip siaučia toaisua 

Savo Tautiečiams teikiame visados nuoširdų, 
mandagŲ patarnavimą 

Universal State Bank 
(Under State Goverment & Clearing House 

Supervision) 
3252 So. Hakted Str., Oiicago, 111. 

mmm mm mm — mm mm mm M — M M — mž 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

QUEEN KOHCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Onicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų iSdirbysčių, Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 
, Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVYSKI 
4032 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

:<mas BOULEVAKD 
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SV, ANTANO PARAP. CICERO ILL 

I 
SU FEDERAOJA 

NEDELIOJ LIEPOS-JULY 27 D. 1924 

BERGMANS GROVE RIVERSIDE ILL. 
Pradžia 11:30 ' j 

._. Bus visko ko tik kas norės. Dainų Extra. Extra Band. Kviečiame visus be] 
skirtumo, Ciceriečitts ir Chkagiečius: Extra - imtynes čampiono ir klebono. ] 

Pelnas Naujai Bažnyčiai KLEBONAS Ir KOMISIJOS. | 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
k . — ^ — • • — — — — — • • - • •• i i i — ^ — • i • • i i nu m 

Suras. 
(iamatam Kliubo gerb. pir

mininkas, pastaromis dieno
mis pareiškė, kad kliubui M-

Šioje nedėlioję liepos (July) Į ^ jaįpgrfįg dar vis nesuran-
27 d. 19:24. Šv. Antano para. Id a B e t G a l l i a t am Kliubo pir-

C I C E B 0 J fc 
Nuoširdus pakvietimas. 

pija, vedant Federacijos 12 
tam skyriui, Bergman's (Jro* 
ve, Riversido, 111. darže, tu 

mininkas exkavatorius jau u£ 
tikrina, kad nedėlioję 27 d. 
Dž'.ulajaus dar viešas kliubo 

dirbti, tai žmogui darbinin
kui, butu smagi žinutė. 

gie&us, Gariecius ir apielin 
kSs lietuvius atsilankyti niu&iį 
išvažiavimai ir praleisti šven
tadieni" tyrame ore kartu sv 
mumis. Del parankumo suras 

v-

res piknkhi. Kadangi pikniko , l a i p s n i s b u ^ a t r a s t a s . Bet ka<\ 
tas pavyktų, reikalaujama 
daug — daug darbininkų į 
Bergman's G rovė daržą, nede 

tikslas labai svarbus, nes vi
sas pelnas Naujos Bažnyčios 
statymui eis, todelei labai 
širdingai kviečiu visus savo jlioje liepos fruly) 27, 1924, 

112 valanda per pietus. parapiJonis, visus Ciceneciu* t l M f l | ^ pRV 

ir visų Chicagos kolonijų Lfc- Reikalautojas . 
tuvius atsilankyti ir paremti ( J a n i a t i n o J u o k l l K ! i u b o p i r m < 

L. V. J . JL. 13. 

Parapija. 
Šv. Petro bažnyčios parapi

jos reikalai tvarkiai eina. Jau 
. . . v. , , , , ti vietą kre'«pkites i Lietuvių 

antri metai kaip <ua klebonau-1 , , 7 . _ .«.* ,, , i »> T»- moksleivių knygyną, 751 C" ja mūsų gerb. kun. B. Bis-Į * ' . . . . . . rus str. 
trais, kurs sumaniai ir sutar
tinai su parapijonais darbuo. 
jas deliai parapijos labo. 
Reikia pagerinti. 

Nors šv. Petro bažnyčia, 
mokykla su svetaine ir klebo
nija yra m muro, točiaug f* 
muro namas kartais reikalau
ja pataisymo. Tai tik žiūrėti, 
stogas prakiuro, tai tinkas 

RACINE, WIS. 
A. a. Motiejus yaieikonis, 

po ilgos sunkios ligc 
Mepos 16 4. "&t. l ia 

pos 19 d. 9 vai. ryto. Iškil
mingai buvo atlydėtas iš na 
mų į Sv. Kazimiero bažnyčią. 
Po geduiingų pamaldų tapo 
nulydėtas į Kalvarijos kapt-
aias, kur didis skaitlius pa-
rapijonų atidavė jam pasku
tinę pagarbą. A. a. velionis 
l;uvo rimtas žmogus, par il
gą laiką gyveno Racine, pri
gulėjo prie vietinės liet. Šv. 
Kazimiero parapijos, sutiki-

GRABORIAI: 

S, D, LACHAW!CZ 
IJetarto S n l o i l M 
1»14 W. » r i n . 

oioaro. m. 
Patarna.uJ» laldo-

turb— kuoplglAuM*. 
Reikale meldžiu a t -
•Maukti, o mano 
darbo boMto 
nMlatl. 

1171 
t l M 

ilgos sunkios ligos mirO ni« su kaimynais ir gimineV 
v" Ii- mis gyveno, ir už- tai užsipel-

gonbutyje Racine, Wis. sulau
kęs 51 metų aiužiąns. Jo gim
tinė yra l i e t u v į fane veži o 

nupuolė, tai vel dažai nusilu-j parapijas, Trakuiisįrių kaimo. 

šv. Antano parapijos pikni
ką. Savo 'atsilankimu statysi
te mūsų Bažnyčią. Labai A. 
(M U! 

Kun. H. J. Vačiunas, kleb. 

STANLEY BUKAUSKAS 
Dažų ir Geležies Krautuve 

Mes darome kon 
t raktus moliavo-
Ijlmui, "general 
repairing". Piešte 
Irninkas, Karpen-
teris. Ksu perdau 
gelį meti) patyrė* 
tuose darbuose., j 

Ksu mekantka i 
pirmos rūšies. No 
redami gražiai iš 
puošti savo kam
barius kreipkitės 

pas: 

S. BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

(in rear) 
Telef. Cicero 8003 

po ir t. t. Na, o reikia taisy
ti ir tas vis kainuoja. Paste
bėjęs 4ai mūsų gerb. klebonas 

Amerikoje išgyveno 21 metus. 
Paliko nuliudusią^iuoterį Bar-
borą. su dukrelėmis; Elzbieta. 

i« Stebuklai". 
pereita sekmadienį 20 liepos j Uršulę, Oną ir sunūs Jurgį h 

j po sumai sušaukė j bažnytinę Juozą. Visi nepilnamečiai. T-»a 
Nedėlioję liepos (July) 27 d. 

1924 Cieeros Cirafeoriai - Gra-
borittfl Zolp, Sireviče, o gal ir 
Judeikis Co., veš su makabi-
liais gyms Cieeros žmonės } 

|Bergman's (J rovė - ne į kapus, 
o tik į parap. pikniką, kad 
pasilinksmintų. Ar ne stebu
klas | 

Graboriaus pa^elbininkas. 

KENOSHA, WIS. 
Kaip kurie kalba, buk ir 

cm darbai po truputi prade
da gerėti. Nash motor auto* 
mobiliu dirbtuves kaip ku-

j rios dalys pradėjusios geriaa 
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Važiuok Lietuvon! 
SUGRĮŽIMAS YRA UŽTIKRINTAS, KAD m HEESA I 

AMERIKOS PILIETIS. § • I 
Dauguma nėra susipažinę su naujomis teisėmis, jog 

ėdimu Amerikos Valstybes, išvažiuojantiems 

svetainę parapijos susirinki
mą ir paaiškino susirinkimo 
tikslą. Pasitaręs su parapijo
nais, nutarė eiti per namus 
parinkti aukų nes reikia iŠ-t 
lauko bažnyčios medžio dalis 
nudažyti, svetainės stogas tai
syti, taipai mokyklos kambu 
iius ir seserų namo kai ku
riuos kambarius perdažyti 
Mes parapijonai, matydami t^ 
reikalą, turime gausiai auko
mis paremti, nes vis tai mū
sų pačių reikalai. 

Kas bus? 
Girdėjau, k«d Čia Moterų 

6v. Onos Draugija rengia ką 
tai nepaprasto. Vėliaus suži
nojęs viską ir dienraščio skai
tytojams pranešiu. 

VALPARAISO, INO. 

parecii i AineriKos vaiMyr^s, mvaziuvjzutuvim yra pil
na gyarancija sugrįsti atgal j Ameriką, kur nebus įskai-. i 
tomą į skaitlinę atvažiuojančių iš Lietuvos.^ Sugrįžimui į 
dokumentai yra parūpinami prieš išvažiuojant. 

• Klauski.te pilnų informaeiju ypiitiškai ar laišku. 
Ilgų metų praktika laivakorčių ir siuntiniu pinigų 

yra pilnai atsiekta tikslas. Išmokame Amerikos dole-
riais arba litais visuose paštuose Lietuvoje su pilna gva- į 
rane'.ja; Telegrafu į tris keturias dienas -- kiekviename ' 
vaste Lietuvoje. 

Parduodame namus, farmas. Apdraudžiaiiie nuo ug- j 
nies. Registruotas Notaras. 

Paul P. Baltutis & Co. Į 
901 West 33rd Street i 

Lietuvių moksleivių Lite-
ratiška Draugija, reBgia drau
gišką išvažiavimą, kuris hm> 
nedelioj, liepos 27 deisą, aot» 
kaino yrie Sigerio ežero. Mes,, 
moksleiviai, kviečiame ehiea.] 

Telefonas Yards 4669 
Chicago, Illinois. j 
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Amerikoje liko du broliai, 
Vencas ir Anta^ss Ir sesuo 
Barbora Balčikoni#nė. Lietu
voje sefcuo Veronika. Jo lai
dotuvės buvo šeštadienyje lie-

KVIETKINĖS 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom 

mogom. 
FRAHK JINDRICH. J r 

2127 West 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

pra-

J 

KVIETKINE 
| ANT BRIDGEPORTO 
Puikiausios nusikintos kvie-į 
tkos, vestuvėms bankietams,j 
pagrabams vainikai ir ki
toms pramogoms. 

PatarnATUnas mandaslausi&s.J 
•kainos žamj^usios. 

nė pagarbos nuo Rabino lietu-
vių, taip kad jo laidotuvių 
dienoje pilnutė bažnyčia btivp 
žmonių.. Su Diev, Motiejau! 
La. įamžina šviesybė per am
žius Tau š™čia. 

J. S. K. 

OUNARD 
Lietuviai važiuoja Lietuvon sve-

čiuosna neilgesniam laikui kai 
Bjetjuns, galės gryUi Amerikon 
neatsižvelgiant į kvota. 

Į LIETUVĄ. 
t rumpiausiu laiku, kas Bereda, 
trejais ekspreso laivais. 

BEBE3fGARJA AQL1TANTA 
MAURETANIA 

(ps r Cherbouręa a r Southamp-
tona) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
J E I manote parsi t raukti gimines 
15 Lietuvos, vietas užsakykit Aa-
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
teiks j iems pagelba ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atska
rus kambar ius . - neprilygstamas 
švarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus J \ 
kis vietos agento 
arba 

CUNARD LUTE, 
140 X. Dearborn St. Cihcago, Dl. 

^^^Jieesaflftr* '.*« r * M rv»o 
&&*u rJaSSflr^^ *tKS&8lP** &**d 

r*U 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

jBRIGHTON PARK 

Namų Bargenai 
2 augštų mūriniai namai, puikiai užbaigti, pastatytį ant 
ekstra plačių lotų. -. -• * 
Namai gatavi gyvenimui. 
Ateikite įmusų ofisc nedelioj ir mes maloniai parodysi
me, arba telefonuokite, mes maloniai prisiusime ̂ įms 
automobiliu ir nuvesime jumis prie tų namų. 

RUBIN BROS 
HOME BUILDERS 

3804 SO. KEDZIE AVE. 
MES PATARNAUSIME JUMS TEISINGAI KUOMET JUS 

SERGATE ARRA NETURITE DARBU 

Tel. Lafąvette 5153 
Tel. Lafayette 6438 

L * * * J V|<«* *į*> r*yf :*»> ^ č t s o o ^ 

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

Taupyme Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes aaugus uešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

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

CICERO#BANK 
U: 

18-th Aventie and 25-tb Place CICSSO. ILL. 

—— 

"DRAUGO" 

METINIS PIKNIKAS 
Ned. Rueoi učio-August3,1924 

National Darže, Riverside, III. 
PRADŽIA 11 VAL. RYTO. 

Visus kviečiame "Draugo" prietelkis u vemejus atsilankyti j šį linksma piknike. 

Kviečia "DRAUGO" BENDROVE. 
"*»v — h -



šeštadienis. Liepos &, 1924 D R A 0 < * A S 
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iHirainnmiigHiiiiiiiiKiM^ 
NEKALTO PRASID. ŠV. PANOS 

— 
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M A R I J O S P A R A P I J O S - • 

Brighton Parke Įvyks 

NEDELIOJ LIEPOS-JULY 2 7 D. 1 9 2 4 
•NATIONAL DARŽE RIVERSIDEILL. 
®!l!lllHllllSIUlllllllllllllllĮlllllllSiOIIIIIIIIIISiaililllllllSllllll«llll 

PIKNIKAS 
\ 

i i i ini 

Pradžia 10 vai. Ryte 
Kviečiame visų koskaidingiausia atsilankyti mušu parapijos piknikan. = 

( • J 

KLEBONAS Ir KOMITETAI. I 

llllllllll[̂ llUlllliIIIIBėEllltllll1iltl[S]Ellllillitll[̂ ltlllllIlllIl̂ lUlf amtttUtl ÎIilliUiilir̂ :ffilHIliilISE}tlIltMlliil̂ ElflimiIlll«̂ lllllllllIIIi[̂ DlHlllilHII[̂ 3litllliUIlIL ĵUlî  

CHICAGOJE 
v:= 

WBST SIDE. P R A N E Š I M A I . 

/ 

ii 

• 

/< 

Rugs?jo tSept.) 1924 m. Na
tional Darže. Bus visokių į vai 
renybių. Nesigailėsite atsilan
kę. 

A. Nausėda. 

Aušros Vartij Bažnyčios | LIETUVIŲ DOMEI. 
nudažymui aukavo: 
D , n . . . . i i n J Labdaringos Chieago* Ap-
retraa Bernatavičius $L0.UU . .v. ., ., . * . , 

Įskrido piknikas įvyks 14 d. 
A. \aiciekauskas $<.00 
B. J. Kazanauskas 5.00 
J. Barkauskas 5.00 
J. Bladikas 5.00 
Mat. Kaminskas 5.00 
Br. Kamarauskai te . . . . 5.00 
J. Tulkis 4.00 
J. Atraškevii*ius 4.0(1 
M, Paplauskai 4.00 
O. Budrikienė 4.00 Aušros Vartų 6v. P. M. Mo-

Rep. terių ir Merginų Dr-jos pus
metinis susirinkimas įvyks ne-

| dėlioję 27 d. liepos, 1 valan
da po pietų. 

•>• 

Malonėkite visos narės at
silankyti, nes bus daug svar-

| bių dalykų svarstyti, ir bus 

duoti iš pusmetinio knygų 
patikrinimo pranešimai - ra
portas iš daug kitokių svar-
bių dalykų mūsų draugijai 
pagerinti. 

Kviečia visus pirmininke: 

D. L. K. Vytauto Gvardi
jos susirinkimas įvyks nedė
lioję 27 d .liepos 2 vai. po pie
tų paprastoji svet. 

Visi nariai malonėkite pri
būti, nes bus svarstymas kas 

E. Kiškuniene. l]įnk 20 metų apvaikščiojimo" 
ir pataisymo konstitucijos. 

N. Klimas, ntrt. rast. 
SĄJUNGIEČIŲ DOMEI. 

WEST SIDE. 

Remkite tuos profesiona

lus, biznierius kurie garsi

nasi dienraštį "Drauge". 

D A K T A R A I : 

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
Chicagos Apskričio priešsei-
minis susirinkimas įvyks; 
sekmadieny liepos 27-tą, 2:00! 
vai. po pietų Aušros Vartų j 
Par. mokyklos kambaryje. Vi
sos kuopos malonėkite atsių
sti atstovių, kad visas bend-
rai prisiruoštume prie Seimo 
įnešimų.* Gerb. atstovių pra
šau nesivėliuoti, bet pribūti 
punktualiai. 

O. A. Nevulyte, 
Apskr. Pirm. 

ROSELAND. ILL. 
^^^ — 

- . 

T0WN OP LAKE. 

Šv. Onos Moterų Draugija 
rengia iškilminga vakarienę 
su programų, Šeštadieny, lie
pos 26 d., 8 vai. vakare, Stru
milos svetainėje. 

Komitetas. 

PRANEŠIMAS DEPOZITE 
RIAMS. 

Telefonas Boulevard 19 $9 

| Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASHLAIfD AVENCE, 

Chieago, UI. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po plet. 9:30 yak. Iki 
9:30 v*k. 

( 

Tel Boalerard I.M7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-911 S*. 
Valandos nao I lkl U diena, noo f 
Iki t rai. Tak. Nedėllomts nao • 

tU t vai. po platų. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. YVestern A ve. 

Telef. Lafayette 4146 

Labd.*)Saj. 1 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkime liepos 
27 d. Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje 4 vai. po piotų. 

Nariai malonėkite susirink
ti. 

Valdyba. 

Kimbark State Banko. 
Nedėlioj liepos 27 d. 1924, 

8 vai. vakare Strumilo sve
tainėj įvyks susirinkimas ka
riame Trustitai šio banko iš
duos pilną raportą, 

C. W. Coleman, pirm. 
- , — . 

(Tęsę nuo 2 pusi.) 
protestantu tapęs, vienok savo įgimtu lietuvišku būdu ji* 
visuomet lieka artimas katalikybei, tituo atveju net teosofas 
Vydūnas mažai nutolo nuo katalikiškų jausmų, skonio ir do-
ros\ Gilesniu dvasiškumu pralenkdami vokiečius, lietuviai e-
vangelikai neturėtų bažnytiniuose ar kulturinimoae dalykuo
se priklausyti nuo žemesnės dvasinės kultūros vokiečių. 

K. P. 

ADVOKATAI 

JOHN I. BAG0Z1UNAS 
ADVOKATAS 

S. L. B. K. A. Cliicagos Ap Žilinskaitė, O. Daugirdienė, j 
skritys šioj nedėlioję liepos O. Petrokienė, O. Ceamvicie- / 
27 dieną rengia didelį išva • nė, M. Bruozis, F4. Luskiene, 
žiavimą į Jackson Parką prie V{ Planiskunas, J. Stasialis, 
senojo Musejaus. Kviečiame A. Auškalnis, J. Beineris, M. 
visas kuopas atsilankyti į šį Bankeviče, P. Bitlnienė, K. 
išvažiavimą. Šis S. L. R. K. Vickaitė, C. Lupezkienė, J. 

,-ažiavimas skirsis nuo kitų Ceruns, E. Misius, M.Jatuzis 

7 South Dearbom Street 
KOOM 16*8 TRIBŪNE BLDO. 

Telefonas Randolph IMI 
Vakarais: 2151 West 22 Si 

Telefonas Oanal 1697 

1SV 

išvažiavimų tuo, kad viskas] 3 konvertė bė pavardžių po 
bus veltui: vieta, oras ir dar dolerį $3.00. 

s. w. 
A D V 
79 W. 

Room 904 -
VaL. Nuo t 

— - * . 

B A N E S 
O K A T A 6 
Monroe Street 

• Tel. ItaiHlolph 2900 
ryto iki 5 po pietų 

Vakarais 8208 So, Hak ted Str. 
Talef. Yards 1016 

Chfeago. 

• 

' 

NORTH SIDE. 
— 

;. »T~~ 

— i 

Telefonas Beeley 7489 

Dr, I. M. Feinberg 
Qydo apaclaUal visokias vyrų tr 

osotsrų lytiškas Ilgas. 
9401 Moalnon BIP9H 

l a m p . Western Ave. — tJkioafO 
Valandos: 2—4 po platų T—• rak. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas Obs 

tetrikas ir Specijalistaa 
ISiektroterapas. 

IŠIMA TON ŠILUS — 
S)—B« p«l|l« U 
I ) — B« knMO*. 
* ) — B« SSkSS »•» 
§)—Paeljeatal acrslkte stoctt, «s-

9 ts*J T*1MIU. kr gali m 

tr akmeni* šlapumo pualSJ* be •> 
p •racijom, wv tam tikromis moka-
t.ikomli priemonėmis bei vatataia, 

Apk«rtssl«sM aocrąilns strdejiras. . . 
S jd» tOjsĮįss Baas pssskmmsai. tr )•* 

yra reikalas daro operacijas. 
r t a f f l j — U patamaTtm% talkia savo 

ofiss: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. BĮ. 
Ofisas stldarytas: kasdlsn nu* f v a i 

po plst Iki t »aL Takara 
NadSIlomU tr 

rytas. 

r Tel. Boulevard 9160 
DR. A. J . KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chieago, Ilk 

Į V 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Valandos; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

I Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nao 10 iki 12 piet 

)flso Tel. Boulevard 9698 
Kezid. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
R138A8 GYDYTOJ A8-ER 

CHIRURGAS 
Specialistas Uoterlako. Vyti»kq 

Vaikų iv vtsq chroniikŲ Ilga. 

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

Vai.: l t — l l ryto: t—S po plok 
7—8 vak. Ncd. 19—11 d. 

. - • • • ' • • I I I l l / 

• 'I 
I 

I Tel. Boulevard 8686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

IR 
CHIRURGAS 

8487 So. Morgan Street 
Valandos: 9—13 1S ryto. 
Vakarais nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS: 
1248 Sputh 49-Ui Avenve 

Telef. Cicero 4676 
Vklantl.: 2—•:*& • . r. kasdien, H 

l* ta mi n kais ir pėtnyčioma nuo 8 
iki 9 vai. vak. 

Dr. CHARLES SE6AL 
Perkėla savo ofisą po nomerta 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Į Džiovu, Moterų Ir Vyrą Ligą 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2 — i 
po pietų: nuo T—*.«9 r*kara 

| Nodėilomis: 10 lkl 12. 
Telefonas Mklvvay S8S0 

n * i > i | "91 

• • % 
Telefonas Pu Urna n 3218 

Dr. A. u1. Tanenavičius 
G YDYTC4AS IR CHIRURGAS 

10*34 Mkn'g*" ^T C- Chica#-o,ni. 

TeL Csaal 0257 Vak. Canal 2118 J 

DR; P. I UIATOHS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos- 19 lkl 12 ryte: 1 Iki f 
po pietų; « lkl 9 vakarą 

• 

Vyčiu, domei. 
Sekmadieny, liepos 27 d., 

12:15 vai. po piety. Visi 1h 
kuopos Vyčiai teiksitės susi
rinkti minėtu laiku ties 6\. 
Kryžiaus mokyklą. Iš čia fu 
beisbolininkais važiuosime į 
Paliner parką, \ u r bus 13 kp. 
beisbolo tymo imtynes su Vy
čiu 4 kp. beisbolininkais. 

Korespondentas. 

šeimyniškas Išvažiavi
mas. 

Šv. CeeiUjos Draugija ii 
(Labdarių 6 kuopa rengia išva
žiavimą rugp. IjD, 1924 Jeffer-
son miškuos. B. 

— i . 

DR, 0. VAITUSH, 0. D, 

^m 

5SS • m • • • • • • ' 

• ' 
— 

n 
CHICAGOS VYČIŲ APSKR. 

CHORAS. 

SIUVĖJAI 
• 

i 
• • S—MSSiSMS » ' 

bus duodama atsilankiusiems j Smulkių aukų $25. 
dovanų $5 vertės. Girdėjau, > Iš viso aukų $70.00. 
kad norintieji galės prisira- Į Nuoširdžiai, aeiu. 
syti pri* tos visiems katali- • 
kams Lietuviams brangios or-' 
ganizacijos. Mums lietuviams 
daugiau reikėtų pagalvoti a-
pie apsidraudime*}. Bet apie šį 
dalyką parašysiu kitų kart. 

Dabar visi žinokite, kad S. 
L. R K. Chicagos Apskričio 
išvažiavimas įvyks šį sekma
dienį. 

K. Varanavičienė. 

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

Metropolitan State Banko Kame 
1291 W. 22nd St. Tel. Canal 9999 

THOMAS KRYVVULET 
Pirmos Klcsos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

1 1 

serų dr-jos susirinkimas įvyks 
šiandie liepos 26 d. 7:^0 \ab 
vak. Šv. Mykolo par. svotai 
nėję. 

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti. 

Valdyba. 

LIETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS 
f" >į Palengvini vlsy 

akiu tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo- j 
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemlegio; netikras akis jdedam 
Daroras egzajninas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 Iki I vakaro 
Nedėliomis nuo 10 lkl 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

K i ' • ! 
Telef. Boulevard 2551 

Dr, M. ŽILVITIS 
Dentistak it 

Perkėlė savo oft§a. U Brighton 
P*rk po auna. 

9995 Sa, HaJ*te4 St99«9 ' I 

SIMPTOMAI PAREMSIĄ 
Akiu Ligas 

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

sta? f 
- A r kvaišta galva? 

Ar matote kaip ii plukančiuj 
taikus 

Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smUUs a-

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

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1S01 So. Ashland Ave. 
. Kampas 48 gatvės 

Ant trečio augšto viri PiattO ap-
tlekos. kambariai: 14, 1B. U tr 1? 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak-

Nedėliomia uždaryta. 

Lietuviškas Restoranas 
J . A . L e p p a , Savininkas 
Vienas iš gražiausių 

valgyklų Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi. 
Patarnavimas manda-
giausis* 
3206 S. HALSTED ST. 1 

Chieago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

! 

Tureg išvažiavimą; į maudy-
Šv. Kazimiero Brolių ir Se-jnę (beach party) sekmadieny 

l\epos 27. Išvažiavimui vieta 
parinkta: Pine Beach lnd., 
arti (jary. Vieta švari ir pa. 
togi. 

Šiuomi nuoširdžiai kviečia
mi, gerb. choristus, choro rė
mėjus, ir visus Vyčius va
žiuot?, drauge. Vis^ važiuojam 
čių meldžiu pribūti į Mark 
YVhite Sąuare parką, 9 vai. 
ryto, Trokas iš ios vietos is* 
eina 9:30 vai. Meldžiame vi 
sų dalyvauti skaitlingai, bus 
smagiau. Bus'užkandžiij ir gė
rimų. Gei.stume, kad visi va
žiuotų drauge troku, joi kam 
negalima, tai galima nu va 
žiuoti: Mich. Centrai trukia.. 
South Shore Elee. line, priva 
ciais automobiliais važiuojant, 
važiuoti tiesiai link Gary, e j 
privažiavus visai arti miesto I 
pasukti į rytus porą myliu. 
Taigi širdingai kviečiame vi 
sus. 

Valdyba ir komisija. 

Visokių Stylių 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriauč&ka Įstaiga 
į vakarus nuo Ashland 

Valom, Prosinam 
ir Taisoni 

Pirfniau po num.1702 W. 
47th Str. 

Dabar po num. 
Į 4711 So. Hermitage Ave* 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVI8 ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti LeatUt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: » ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda* visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku-, 
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Kame | 

1991 West 22nd Street 
Telefonas Ganai 9999 

A R S E R G I ? 
Jeigu sergi, tai atsilankyk tuo- J 

jaus J SVEIKATOS INSTITUTĄ 
Ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTISKOS KŪNO KUL
TŪROS IR ELEKTRIŠKŲ GY
DYMŲ. 

šitas naujas būdas gydymos y 
ra paremtas ant tvirtu mokslinių J 
pamatu ir yra pagelbėjęs dauge
liui sergančiu, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais Ir Chirurgais 
mieste ir galime jumis parūpint 
visus tinkamiausius budus gydy* 
930. 

Mes esame praleidę v$rš 10 me
tų mokslui Ir patyrimui įvai
riuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo įstaigose Ir galime ju
mis Unkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS I 
TR AINIS HEALTH 

INSTITUTE. 
8927 So«th Halsted Str. 

(Ąnt antrų luaų) 
Valandjjs: Kuo & ryto iki 12 ( 

|>ietų ir nuo 5 iki 8 vakare. 
šventadieniais pagal sutarties. « 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ / 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatuaf 
naujausios mados. Atliekam 
darbą koperiausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavi t i^ t r . 
Tel. Roosevelt 8982 

T 

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

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

VAKARAIS: 
S301 8. Halsted st. Tel. Bivd. §775 

v. T apart Panedėlio tr 
Petn/člos 

* r = p 

IŠ 18 KOLONIJOS LABDA 
RINGOS SĄJUNGOS. , 

I 
Labdaringos Sąjungos buvo 

renkamos aukos dei našlai
čiams švento Antano dienj,, j 
Birželio 29 d. 1924 m. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS | 
Generalis Kontraktoriiis, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2919 West 24-th Street m. 

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

OflSM Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kjunbarts SSO 

Telefonas Central 9999 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
TelefoAaa: Vards 4681 

• ^•IBBPI H » » 

Buvo ^dalinami konvertai su • Telefonas canai im 
[prašymu aukų del našlaičiu. 

Sekantieji asmenys aukavo:] j Maii»Vojtmo Kontraktorina 
Ant. Gedeikis $6.00* IDnzų k Poperos Krautuvei 
Pankauskių iamili-ja . 

$2.00 

PETRAS CIBULSKIS n 
armiJL 2*3i so. "LEAVTTT STR. 

Grikenaitė 
?o $1.00: B. Ozelekia, V. 

Gerins, V. Sarienė, V. Biti
nas, U. Au£kalniefce\ A. Bal
sis, A. Bruozis, A. Pik*li«a§? 
O. Bruozis, A. Bruozis, O. 

rai. Lafayette 4283 

P L U M B I N G 
po liotavys. ltotuviasaa via 
pturaauju kuogerteutOai 

M. YTJiKA* 
tissirigst asm mm* wmmasmmasammmmm 

TeL Central 9200 

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

[Room 911 Chieago Temple Bldf 
7 7 W. VVaahington SU 

(CICERO Ofisas: Panedėlio vak. 
1814 S. Cicero Av. Tel. Cicero 5039 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 

1*239 S. Halsted St. Tel. BouL 9797 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. B14—M9—117 H. Dcar 
born St. TeL Randolpli W94—W»s 
Vakarais 19717 lodinsią Ave. 

TeL Pmllman 9177 

REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

J (draftsman) 
Patyrusiam, lavintam braižytojui [ 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu: 

' M.E.ZALDOKAS 
1263 N. Paulina Str. 

Kajsp. HuVeukea 4 ^ . cukACo j 
Tel Off. HunsboldS 4110 

4 Res. Humboldt 3399 4 m 

_ 
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CMG4 GO/E 
pataisytoji bažnyčioje. Aukų 
rinkėjai: Jokimas Pivarunaa, 
Jonas Klonis ir Povilas GiHs. 

•i*mi •* —• II i mimm,*ęmit • II i n - . • • i i i l «,i • i i r -m 

Kxm. Vaitukaičiui už $5.(X> 
n n k su. 
, P . J . Miokeliunni už dėže 

» " • . ' • i i mmm mm—mm 
jejtėdiėnifi, U*p* 26, 1924 

Praeitam atsišaukime įvyko Cigarų. 

GALI PAPULTI POLICIJOS ,A- * R. K. M O T E R Ų S Ą . 
KAPITONAS. a o s 1 0 T O S E I M 0 

. TVARKA. 
Vyresnysis proliibicijos vy-

kiiiimo agentas Chicagoj Vur 
sell žada gauti t a r a u t u s are 
štuoti Chieagos i>oli<*ijos ka 
pitoną (iallery ir Iri* 
mojius. < 

Anądien trys prohibieijos 

klaida trijų aukotojų pavar- P-lei A. Astrauskaitei už 
dės, vietoj Teliukai tur but rankų darbo karolius. 
Seliukai. 

Aukotojų vardų tfjsą. 
Po $10.00: P . Perveneckis, 

C. Mikulenas, E. Jagminienė, 
J . Kloniais, J . Pivarunas? 

P-niai Aleliunienei už dėže 
nosinhj. 

P A R D A V I M U I R E A L E S T A T E 
N A M A I 

A. L R. K. Moterų Sajun-
gos 10-tas Seimas įvyks Chu 
gagoje, III. rugpjūčio 18, 19 

)0li(.. ir 20 d. 1924 m. Kugpiueio 18 
d. bus pirma Seimo diena 
kurs prasidės iškilmingomis Teličienas, F . Kandratavie, S. j Už Chieagos Vyčių apskritį, 

agentai Cahimet distrikte su- pamaldomis Šv. Jurgio baž- JMiknevie, A. Pivarunas, J . j Išvažiav. Rengimo Komisija. 
nyeioje, prie Auburn A ve. ir QwiM| 

Po $5.00: A. Laurutenas, P. i visų tų, kurie remia Vyčius 
Bielinis, A. Bielinis, A. Bieli-nų darbuose, ypač turėsime o-
nis, P. Krasauskas, B. Tabera, hnenyjė tuos biznierius, kurLe 
J . Žemaitis, J . Antanenas, P . mums gelbsti ir remia. 

SPECIALIAI. 
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas su krautuvę ir 6 kam
barių flatų, 2 karam gara-

\ džius šti.mų šildoma ant 59-tos 
P. P . Krutuliui už saldai-j gatvės. Gera apielinkė plieno 

nįų aėže. 'I konstrukcija. Įmūrytos vanos 
~,. -rr v. . . v s u tube tile sienomis, stikn-
Chieagos Vyeiai nepamirs n i a i porčiai, viskas trimuota 

gavo trake su alum. Kuo
met jie t roką lydėjo į vidu
mi estį, ties 7!) gat ir Cottage 
Grovo ave. trys įmesto polie-
monai juos areštavo ir troką 
pristatė policijos stotin. 

Kiek palaukus agentai pa-
liuosuoti ir t rokas su alum 
jiems grąžintas. ; 

AVest 33-rd St. Iškilmingos 
šv. Mišios prasidės 9 vai. ry
to. 

Seimo sesijos bus laikomos 
Mark White Sąuare svet. ant 
ilalsted ir 29-tos gatvės. 

Kugpiueio 18, 19 d. įvyks 
gražus vakarai 18 d. vakare 
Vyčių Dramos Kalelis atvai-

\ ursell tvirtina, kad ka ip ! , - . j ., , iiT . 
dins įdomų veikalą 'L ie tu 
vai tės". Po teatro bus šokiai 
ir c^ovanų laimėjimas, kurio-

tas kapitonas, taip ir kiti 
Chieagos polienninai labai 
trnkdo federaliams agentams m p a n l a v i n ė j a m o s , e r i j 0 s . 
ve.knną. Kad tai visa iro- R u g p i u r . i o l f ) d v a k a r e ^ 
dyti, norima areštuoti patj v y f c į j u ] ) i i ( > j i n i s Rankietas, 
k a P , t o n ? . j kuri rengia Moterų Sąjungos 

Kapitonas GaUery nuo sa-į i kuopa atstovių ir svečių 
ves pažymi, kad policija age- pagerbimui. Bankietas biu 
ntus areštavo mintydama, paįvairintas gražia programa, 
kad jie yra netikri. \ e s jie kurią puoš Chieagos lietuvių 
parodė kredencialus išduotus J geriausios muzikalės speko*. 
1922 m. 

Kuomet paskui policijos 
Abu vakaru įvyks šv. Jurgio 
parap. salėje prie Auburn Av. 

stoty patirta, kad prohibiei- j ir 32 Plaee. Kviečiame iš kal
niai agentai yra tikri agen-. no gerb. atstoves ir visuome-
tai, jie tr.ojaus pahuoluoti ir!nę suteikt mums garbės daly-
jų žinybai pavestas t rokas su vaujant Seimo pramogose. 
alum. 

SKAUTAI KAIP TIK 
NESTREIKUCJA. 

PARIS. 111., liepos 26. — 
Čia yra skautu organizacija, 
kurion priguli apie 100 ber-

Atstovėms } visus vakarus j -
žanga veltui. 

• 

Kugpiueio 20 d. viešnios — 
atstovės lankys Ihicagą; taip
gi svečiuosis šv. Kazimiero 
Vienuolyne, kur mūsų myli
mos Seserys Kazimierietės 
surengs "lunclleon' , vieš
nioms. Delegatės iš kitų mie-

Po $3.00: A. Krasauskas; 
Po f2.00: G. Pivarunas, A. 

Jasinavičius, A. Lukšenas, J. 
Krumplenskis, A. Jankūnas, 
B. Crinaitė, K. Pučenas, M. 
Jankevičius; 

Po $1.00: A. Steponenas, P . 
Pivarunas, R. Buginaitė, J . 
Xarodauskis, J . Joniulionis,' 
K. Gabranauskas, A. Ziekeri-
čius, P. Cibinskas, M. Povi-
lenas; 

Po 50c: O.Cibulskis, J . Bu-
plis, P. Gruzdls, B. Jankus. 

Viso aukų $470.00. 
$100.00 jau pasinntėm. NE

VIEŠAS PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešu visiems pir
kusiems L. L. P. Bonus kad 
aš priimu del iškolektavimo 
kuponus nuo K, L. P. Bonu. 

J. C. Encheris. 
4403 So. Mozart St. 

PARDAVIMUI 

P I A N A S 
TCRIU PARDUOTI TUOJAI'S 

PLAYER PIANĄ 
IS p r i e ž a s t i e s k a d t u r i u a p l e i s t i 

UŽUgO i r VISUS p i n i g U S p a s i ų - miestą liepos 26 d. parduosiu $700 
m *. , » , . c-, playcr planą su suololiu, kabinetu Ir 

Sll l ie I v e r e e i a U S K l . A . S l a p t i 9 8 rolėmis uė |125- ir f l l storage 
ši n sk i l i .ehargea. 
K * ,1389 >llhvauki<> Ave. 1-mos lubos 

J o k i m a S P i v a r u n a s . Į Reikalaukite MMI. riueaak's player plano. 

VIEŠA PADĖKA. REIKALINGA. 
Už gautas dovanas kontes-

tams L. Vyčių Chieagos aps-
kr. metiniam išvažiavimui, į-
vvJkusiam liepos 4 d. Tliateher 
\Voo<rs River Forest, 111. 

Cliicago Vyčiai nuoširdžiai 
dėkoja sekantiems asmenims: 
p. V. Stulpinui, L. Prekybos; 
B-ves generaliam agentui Clii-
cagoje už puikius gintaro ka-1 

tolius 25 dol. vertės. 

naičiu. Komercijos rūmai 
skautų fondan davė 5,000 do - j* t u t u n ' ' s P r o ^ o s ^Piankytl 
lcriu. Dabar to fondo globė- vienintele lietuvaičui augštes 
jai nusprendė skautams virši
ninką parkviesti iŠ Chieagos 
ir jam mokėti 2.'H)0 dolerių 
metinės algos. 

Skautai atliko susirinkimą 

n? mokyklą Amerikoje. 
Visus įnešimus, sumany

mus, pasveikinimus ir tele
gramas siųskite šiuo antrašu: 

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
ir pareikalavo, kad viršininku, *' 
batų skirtas vietos koks ata
tinkamas vyras, bet ne chiea-
gietis. 

LEOPOLD IR LOEB 
BYLA EINA. 

Jaunų studentų Leopoldo 
ir Loeb del vaiko B. Franks 
nužudymo kriminaliam teis-
me bvla vedama. 

Byla vedama greitai, ka
dangi apginimo advokatai ne
klausinėja liudininkų. 

Tikimasi, kad ateinantį p i r ' f ... . r" 
\ I kurie netuk patys nieaukavo, 

bet ir kitus atkalbinėjo nuo 
aukų ir nors čionai dar prisi-
lakio bažnyčios, bet pamiršo 

c-o Mrs. A. Nausėda, 
917 West 33-rd St. 

Chicago, 111. 
• 

PADĖKA. 

— ' 

Tverečiaus paiapi jonam 
(\'ilniaus krašto). Brangus 
ChLcagiečiai, kurie esate iš 
Tverečiaus parapijos. Taria
me širdingai ačiū.už gausias 
aukas, suteiktas Tverečiaus 
bažnyčios pataisymui. 

Daugumas aukavo kiek išsi
galėjo, bet atsirado ir tokių 

madieni arba antradienį pro
kuroras baigs savo visus įro
dymus. Tuomet kils darban 
apginėjai. apie sfcvo gentis gimtiniam 

AR'KALBI LIETUVIŠKAI? 
Mes turime vieta pardavėjui 

kuris moka Anglų ir Lietuvių 
kalbas. Atsišaukite ofisan 

ONEIL 
5551 So. Kedzie Ave. 
Tel. Republic 2667 

Chieag^' Iii. 
x . 

REIKALINGA AGENTAI 
Galima padaryti gera pini 

Bridgeport FurnLture Com. ga dirbant atliekamų laiku 
pany už puikią elektrikinę 
lempų 27 dol. vertes. 

Metropolitan State Bank už 
10 dol. auksu. 

Bįdgepor t .Clothing Co. už 
kaklaraišius. 

Kauno valgyklai už dežo 
Cigarų. 

Kagle Music House už Sau
lės laikrodį ir karolius. 

Poniai AQ Nausėdienei už 
I>erlų karolius i r aukso kolo-
nikus. 

Atsišaukite lušku. 
ANTHONY PA VELKIS 

Adv. Mgr. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, IH. 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

DARBAS TAI PALAIMA. 

Taip sako Vokiečių ento-
mologistas, bitės ir kiti pana
šus vabalai dvėsta kuomet 
nedirba. Mums" darbas yra 
taip pat palaima ypačiai A-
merika pakilo garbei, ir tur
tuose užtat kad jos žmones y-
ra geri darbininkai. Norint 
palengvinti darbą karštu va-
saros laiku reikia vartoti Tri-
ner's Bitter Vyną. Jeigu ta
ve kankina galvos skaudėji
mas, negrumuliavimas, gazas, 
blogas apetitas tai karščiams 
užėjus visai negalėsi dirbti. 
Triner's Bitter Vynas pri
duos energijos tavo systemui. 
s t ^ kų rašo Mr. James To* 
mascik iš Spruce, W. Va. ge* 
gūžės 27 d.: "Kuomet mane 
kankina vidurines .ligos ir a& 
negaliu dirbti tuomet aš vaK 

"tojų Triners Bitter Vy*a ku 

Kaltianmuoju nuduoda Imk k m ž t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
smu. Tik jų v(Mdų spalva j ^ ^ Q m ^ m ^ ^ ^ 
atsimaino, kuomet prokuroras į f ^ p a s i t a i s v t į . 0 kiek yra 
CVowe reikalauja jiedviem; - a u y i s a į mlrnHh} d e l B a ž n v , 
mirties bausmės. % i ( , i ( ) s , M e s nep r isi(Iėkinie prie 

" ~ Janų. Bet dar yra laiko, subrn-
A P 5 1 C J Y W E PLĖŠIKŲ. skite ir priduokite savo aukas 

IjokiiBui Pivarunui 134 K. 110 
Vienos firmos kolektorių, 8 t . Cbicago, 111. 

Francis, 845 firace st., užpuo- \ ( ) nepasilikite kurčiais ant!ris man pagelbsti tuojausH . 
Je d plėšikai, r rancis su sa nmsų brolių šauksmo iš už .pamėgink ir kitas mūsų pre^ 
vim turėjo virš 1,000 dolerių, j u r i n I r n e pasirodykite jau Aeracijas, Triner's Fli Gass 
tad pa»kėle kovų. \ isiema m i n , tjej s a v o gimtinės baž- 'kuris išnaikina muses ir uo-
trims apdauži' antausius. nVeįos. dus tuojaus. Jefgu negali nu-
T^.'šikai 3 kartus i jį šovė. Meskime savo visus ypatiš- sipirkti Triners vaistus savev 
bet viena kulipka perplėšė a- kūmus ir pažiūras, ir kaip apeilinkėj rašyk tiesiai į Jo-
pykaklę, gi kita suskylėjo mes esame šioj šaly laisvi, seph Triner Company, Chi-
šiaudinę skrybėlę. Piktada-i taip, leiskime liuosai melstis cago, 111. 
na i pabėgo. 'mūsų broliams ir sesutėm* (Apgr.) 

ABNER H. COHEN 
H A R D W A R E 

Maliava. Aliejus* Kloktros. Plum-
blng ir Namams reikalingi daly
kai. 

Itftdfo Jrenglmal 

J'rlrt'njfta maliava arai. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City 
Tol. Canal 0450 

NICK BARTH 
Teaming 

I;/laikomo maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleiste-
rį. IPaitliuMlanie anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agentu-
ro \ alspar vami.-lios ir Enamel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5926 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

6RIDGEP0RT PAINTING 
& HARDWARE CO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. * 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. Yards 7282 

! » « » • » » « P W I ^ » » » » » « « » I » » • • • • M 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenaa visokių rūšių 

garantuotų karų. Hmokesčiais 
ar mainais. 

aržuolų krautuvėj ir flate. 
Tai tikras bargenas tik $7,-
500.00 skalno. 

VVALTER J. WHITE CO. 
2449 West 59-th Street 

Tel. Prospect 8850 
PARSIDUODA naujas 6 

kambarių mūrinis namas ant 
didelio kampinio loto. Labai 
maža įmokėti iskalno o liku
sius kaipo randa. J 

8800 So. Wabash Ave. 
TIKRAŠ~BARGENAS. _ 

4-30 pėdų lotai ant Rieli-
mond gatvės arti 57-tos visi 
pagerinimai įvesti ir apmokė
ti. $1,100.00 už kiekviena. 
WALTER J. WHITE CO. 

2449 West 59-th Street 
Tel. Ptrospect 8850 

Chicago, 111. 

~ EXfRAlARGENAI " 
Naujas 2 flatų mūrinis na

mas 5-5 kambariai štimų šil
doma. Kaina $14,5C0 reikia į 
mokėti $4,000 Cash. . 

Tuščia vieta 75x110 arti 65-
tos ir Western Ave. Kaina 
$15,000 reikia $7,500 cash. , 

Parduodame ir mainome 
ant namų farmas įvairidse 
vietose Valstijoje Illinois. 

Kokybe žemės gvarantuoja-
me nes ištirta per visiem ži
noma gerai patyrusi agrono
mą p. D. B. Pratapų. Kainos 
sulyginama su kitom farmom 
panašios rųšies yra žemos ir 
lengvai Įperkamos. 

FARM BUREAU 
Del platesnio žinių kreiptis 

pas 
M. Dūdas 

3137 West 38 Place 
Chicago, BĮ. 

Tel. Lafayette 1360 

T 
REAL ESTATE 

Arti Šv. Kazimiero Vienuo
lyno 30x125 pėdų lotas. Kai
na $500 už kiekviena Cash 
$250. 

A. N. MASULIS 
6641 So. VVestern Ave. 
Telefonas Republic 5550 

*» Atdara NeaeliomJs. 

Naujas 2 flatų mūrinis na
mas 5-6 kambariai viskas ar
žuolų trimuota karšto van
dens šiluma 33x125 lotas 2 
karam garadžius visi įtaisy
mai, šafiiytuvas, gazinis pe
čius tile vanos, ugniavietes, 
knygoms šėpos, buffet ir ki
ti moderniški įrengimai. Jei 
gų $170 į mėnesi. Kaina $15,-
500. Iškalno $5.500. 
WALTER J. WHITE CO. 

2449 West 59-th Street 
Tel. Prospect 8850 

L O T A I 
ANT 63 GATVĖg BIZNIAVA 

VIETA. 
Tuščias bizniavas kampas 

102x12.5 pėdos kaina $15,000 
ant išlygų viduj 50x125 pėdos 
Kaina $6,000 pusę įnešti. 

Nepaprastas Bargenas. 
14% akerio ant Cicero Ave. 

$8,500. Gatve cementuota. 
Residenrnja tuščia galima 

užimti - kampas 152x125 pė
dos $3,200. Turime ir daug ki
tų bargenu. Kreipkitės: 

Kedzie Realty Company 
6245 So. Kedzie Ave. 

. Telef. Prospect 9200 

BIZNIAVAS KAMPAS 
Ant 59-tos Gatvės 

83x103,. tuščias kampas, la
bai tinkamas krautuvėj ar ga-
radžiui. Išlygomis. 
Bungalow Marąuette Manor 

5 kambariu karštu1 vande
niu šildoma l kanr . garadžius, 
moderniški įrengimai. $9,500 
- Cash iškalno $3,500. Liku
sius lengvais išmokėjimais. 

F. J. LEISNER 
Realtor 

2848 West 59-th Street 
Chicago, 111. 

Telef. Prospect 5650 

B I Z N I S 

P A R D A V I M U I 
N A M A I . ' 

ROSELANDO BARGENAS. 
Pardavimui naujas 5 kamb. 

medinis bangalu, aukštas ce
mento beismontas, šiluma ap 
šildomas, elektra, gasas, va-
nes, garadžius 2 mašinom, lo
tas didžio 50x187 pėdų ilgio, 
ir kitoki įvairus naujos ma
dos įtaisymai į visa runda me
dukais ir rožėmis apsvadintas. 
Kaina $9,100, reikia įnešti $3, 
000 likusjįus leiųrvais išmokė
jimais. Atsišaukite 

10631 So. May Str. 
^ ^ * * • • • — i . i n i • • • • • » • • • • • m » • • 

PUIKI PROGA GREITAM 
PIRKĖJUI. 

Savininkas priverstas par
duoti puiku 4 apt. narna kuris 
randasi ant vieno iš geriausiu 
kampu West Auburne. Siame 
name randasi 2 pagyvenimai 
po 4 kambarius, 1 po 5 ir 1 
po 6 kambarius apartmentai. 
Taip pat ir 2 karam mūrinis 
garadžius. Viskas moderniš
kai. Extra platus lotas. Kaina 
greitam pardavimui $31,000. 
Cash reikia tik $14,000. Ran-
dos į mėnesi neša $335. 

JOHN J. KELLY 
2717 West 63-rd Street 

Chicago, 111. 
Telefonas Prospect 8300 

C.P. SUROMSKIS & CO, 
REAL ESTATE 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 

|gi ir visokius biznius. 
Darba atliekam greitai, 

pigiai i r gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

• ^ * ^ 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

Mes perkame karus u i Gasb 
Pinigai skolinami ant kan? 

tuomet jus jais jau Tražimesite 

SHERMAN AUTO SALES į 
% 4614 Sa Ashland Ave. 

Bivd. 871«. 
-im_ 

PARSIDUODA 
Bučerne ir grosernė 2050 W. 22 Str. 
už tikrą, pasiūlymą galima nupirk 
ti ir su namu. Galiu mainyti ant lo
to arba . mažo namo. 

Biznis gerai išdirbtas, randasi lie
tuvių apgyventoj apielinkej. 

Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz
niu. . Atsišaukite pas 

Savininką 
2210 YVest 22 Street 

KA TIK UŽBAIGTAS. 
Naujas 5 kambarių mūrinis 

bungalow. Iš šono einama ant 
3] pėdos loto. (Jatvė išeimen-
tuota. Extra dideli pagyveni
mui kambariai. 3 klosetai -
prosiįimui. lenta. Puikus si
dabriniai fixtures. Kaina $8,-
500. Lengvais išmokesčiais. 
Atsilankykite subatomis ir 
Nodėliomis. 

5633 So. Albanv Ave. 
Cfhicaffo. 111. 

AR TURI $3,000? 
SOUTH WEST BARGENAI. 

10 naujų mūrinių namų po 2 flatų 
kiekvienam arti l ietuviškos Katali
kiškos Bažnyčios ir Mokyklos 5 — 5 
kambariai ir 5—6 kambariai. Visi 
moderniški jrengrimai. Dideli lotai. 
Kaina $13.000 ir augšriau jmokiti 
ra.sh $3,000. Balansas ant išlygų. 

Naujos Bungalows $1.000 
įmokėti. 

Furnace štimų ir karšto vandens 
Šiluma *5—6 kambariai. Moderniški 
jrengimai,. dideli lotai. Gatvės visos 
apmokėtos. Kaina $7,250 Ir augščiau. 
Tiktai reikia $1,000 cash jmokėti. 
Balansas labai prieinamais mokes
čiais. 

Extra Specialiai Bargenai. 
5 kambariu "colonlal" styllaus bun 

galow su 3 kaVibariu nameliu užpa
kaly, statyta ant extra didelio loto. 
Prie to dar kitas lotas. Visi moder
niški jrengimai. člonals tikrai nepa
prastas bargenas už $7,500. Įmokėti 
$3,000 reikia ir gali imti. Balansas 
Š55 į mėnesj. Turi būti parduotas 
tuo.iaus. 

MG GURK REALTY CO. 
South East Corner of 55-th ir 

Kedzie Avenue 
Telefonas Republic 4060 

Chicago, 111. 
Atdara vak. ir Nedėliomis. 

2 FLATAI $15,500. 
Marquette Manor. Naujas 

namas 5 ir 5 kambariai. Ar
žuolų trimuota. Ugrnaviete. 
knygvnės šėpos Šaldytuvas 
(Tce box)) ir perifli. Lengvais 
išmokesčiais. Atsišaukite 

6254 ^ o . Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 9869 

Chicago-, 111. 

EATRA BARGENAS 
Parsiduoda Ice Cream par-

lor, saldaines i.r notions. Dvi 
mokyklos netoli. Turiu 2 biz-

{ j niu ir dėlto nqriu viena par
duoti. 
1437 8. 49 Ct. Cirftro, UI. 

AR G A U PRISTATYTI 
$3,500? 

2 flatų moderniškas namas 
Marquette Manor su ^ara-
džium del 3 karų, Įei#ų į mė
nesi $167. Nelauk ilgai bet 
tuojaus pasimatyk su 

ONElL 
5551 So. Kedzie Ave. 

Chicatfo, IU. 

809 W. 351h St. Chicago 
Tel. Boulevard 06U ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS, 

i'asekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
{morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame plr-

Imus morglčius po $500.00 ir augr-j 
ločiau. 

Norint platesnių informacijoj 
[kreipkitės pas: 

JUST1N MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
EREAL ESTATE LOANS &j 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGENU 
Visokių rūšių pamatyk 

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

Kampas Saeramento 
i 

Nauji 2 f)atų namai 6-6 kamb. 
Brijrhton Parke leng-vais iSmoke-
iimais. 

Special Bargenai 
Ankstos rufiles namai. 2 flatų | 

kjĮ. tik pastatyti 5-5 Ir 6-6 kamb. 
Marąuette Manor. Speciales kai- \ 
nos ir specialus iftlygos ant Siu 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui biziiiavi kampai ir 

viduriniai tušti lotai augStos kle-
sos Lietuvių Apielinkej Geriausios 
Kizniui Vietos. 

Kriaučlams, barberiams, kviet-
kininkams. auto salesrooms, gara-
džiams, bučernems, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvėms ir 
daugybe kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. J A C O B S O N 
3002 West 59th Str. 

Kampas Sacmmento 

4 *f 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

- LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausi*. 

5710 S. Kedae Avenue 
Chicago, 111. 

Restdencijo^ Tel. Ofiso Tel. 
Prospect stfll Prospect 6778 

NORINT PARDUOTI 
REIKIA 

GARSINTIS 
Jei nori parduoti: namą, 
liotą, biznj, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S. Oakley Ave 

i 

AK 




