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Lietuva Ratifikavo Klaipėdos Sutartį 
ŠVENTOJO VARDO DR-JA 

TURĖS SUVAŽIAVIMĄ, 
X E W YORK, rugp. 2. — 

Šventojo Vardo Draugija yra 
skaitlinga nacionalė Amerikos 
katalikiĮ organizacija. Kiek
viena parapija turi tuo vardu 
draugiją. Didžiosiose para
pijose ta draugija pasiskirs
čiusi į grupes. Vyskupijose 
tos draugijos sudaro apskri-
ėins, gi apskričiai — vieną 
milžinišką naoionale organiza
cija. I 

Taigi, ta VSventojo Vardo 
Draugija, kaipo nacionalė or
ganizacija, šįmet rugsėjo mė 
nesi U'jishin-ctonc t u n*: 
cionalį suvažiavimą. 

Draugijos nacionaliu di lek
torium yra kun. Miehael J . 
Ripple. Tas direktorius skel 
bia, kad Amerikos Hierarchi
ja Dr-jos suvažiavimui reiš-
kia daug palankumo. 

Štai Jo . Km. Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Ark i vys 
kupas, ne /vien pagiria Dr-
jos suvažiavimo sumanymą, 
bet reiškia dar pageidavimo, 
idant kiekvienoje vyskupijo
je kiekvienas vyras prisilietą 
prie Šventojo Vardo Draugi
jos, butą jos nariu ir pasiau
kotu Šventajam Kristaus 
Vardui. 

Pasirodo, kad tos Draugi
jos nacionalis suvažiavimai 
VVashin^one bus skaitlingas. 

Tai |vyko Liepos Mėn. 3 0 
WASHINGTON. rugp. l . | Prekybos, pramonės ir kre-

(Lietuvos Atstovybė).—Ue-,<lito įstaigą sąskaitybos kny-
pos 30 d. Lietuvos Seimas juostų rinkliavos įstatymo 
ratifikavo Klaipėdos sutartį, j gu įstatymo projektas. 

f sietuvos vandens kelią ir 

BESARABIJOJ PASKELB
TA KARO PADĖTIS 

K A I N A S , liep. 31. — Su
šauktam specialėn sesijon lie
pos 22 Lietuvos • Seimui įduo
ta svarstyti šie reikalai; 

Savivaldybių įstatymo pa
keitimo projektas. 

Knvivaldvbiu reikalams mo 
kesėių Įstatymo projektas. 

Nuo prekybos, pramonės, 
kredito ir amato valstvbihio 

n a_ pelno mokesčio įstatymo pro-
I tekias. 

projektas. 
Radio klausomąją stočių ir 

j u tarifo projektas. 
Seimo atstovą atlyginimo 

jstatymo pakeitimo projektas. 
Lietuvos ir Britanijos im

perijos, Francijos, Italijos ir 
Japonijos Konvencija (sutar
tis) del Klaipėdos teritorijos. 

Liepos 30 dieną Seimas 
ratifikavo del Klaipėdos te
ritorijos sutartį. 

BULGARAI ŽUDO GRAIKŲ 
KAREIVIUS. 

SAKOMA, FRANCUZP 
PLANE ESAMA VILTIES 

Kiti svarbus Įvykiai 
Balkanuose. 

Nauji Karo Debesys 
Balkanuose 

GRAIKAI RENGIAS BRIAUTIS 
BULGARIJON 

KATAL. UNIVERSITETO 
ATIDARYMAS ATIDĖTAS. 

YIKXX A, rugp. 2. — Ka
ro debesys išnaujo gula ant 
Balkanų. Anot žinįų, Grai
kijos armija jau paruosta 
maršuoti Bulgarijos gilumon, 
kuomet bulgarą komitadžai 
(neregulariai ginkluoti bū
riai) nepertraukia užpuldinė
ja graiku ir serbu sodžių Ma
kedonijoj. 

Graiku generalįs stabas pa
skelbė, kad jis gavės informa
cijų apie generalo komtitadžų 

lataką, kurioje dalyvauja, ma 
AVASHIXGTONT, rugp. 2.—.iyt, ir regulariai bulgarų ka-

Amerikos Katalikg l'iiiversi-ireiviai. 
teto ėionai šįmet atidarymas 
atidėtas keletai dienų. -Tai
gi, mokslo metai šioje Įstai
goje prasidės kiek vėliaus. 

Tas įvyksta del Naeionalės 
šventojo Vardo Draugijos 
suvažiavimo. Suvažiavimas 
bus rugsėjo 18—20. 

TĖVAS WALSH V£L 
PROFESORIAUS. 

Visi Graikijos pasieny gar
nizonai sustiprinti ir viskas 
paruošta maršuoti Bulgari
jon. 

V . a • • 
įsai kitaip. 
Diplomatinėse sferose tvir

tinama, kad už tas atakas ne
galima perdaug kaltinti Bul-

Puolė miesteli. 
Tos gaujos aną dieną už

puolė ^scrbų miestelį Vinitza, 
kuomet ten pilnai ėjo metinė 
paroda. Plėšikai kelis kartus 
šovė i minias ir pamėtė kele
tą rankinių granatą. Žuvo 
4 valstietės moterys ir . du 
vyru ir 8" asmenys sunkiai su
žeista. 

Plėšikams pavyko pabėgti 
per sieną Bulgarijon. 

• 

Makedonijoj graiku milita-
riniai autoritetai suėmė 26 
bulgarus plėšikus. Iš ją 19 
tuojaus nugalabinta. 

lai valstiečiai. 
Graikai sako, kad tie arešV 

tuoti bulgarai tai komitadžą 
nariai. Bet Bulgarijos vald
žia atsako, kad tai paprasti 
bulgarai valstiečiai ir juos 

PARYŽIUI , rug. 1. — Čio
nai gauta įdomią žinią iš Bal
kanų, to žinomo neramaus 
politinio ugnekalriio. 

Praneša, kad bulgarų komi
tadžai puola graik,ų sodžius 
ir susirėmimuose žudo* graikų 
pasienio sargybą (kareivius). 

Toli aus praneša, kad Be
sarabijoj išilgai Dunojaus ir 
Bukarešto distrikte (Rumuni 
joj)D proklamuota karo padė
tis. 

Pagali&fffc, kad Jugoslavijos 
valdžia stiprina savo garnizo
nus išilgai rytinio pasienio. 

Balkanuose niekad nesibai
gia neramybės. Kaip se
ni aus, .taip šiandie ten viskas 
kaip kokiam katile verda. 

Šiandie santarvės ir kitos 
Europos valstybės daug užim 
tos Londono konferencija. 
•Dėlto, neatkreipiama domė, 
kas veikiasi Balkanuose, ką 
planuoja Rusijos bolševikai, 
ką daro komunistai, kurie iš
troškę žmonių kraujo ir vald
žios. 

Bulgarijos padėtis. 
Kuomet Balkanų gyventojai 

nepalaikę klausyti komunistų 
propagandos, tai tie darbuo
jasi varu pagrobti valdžią. Tą 

LONDONAS, rugp. 1. — 
Santarvės valstybių konferen 
cijos komitetai ir ekspertai 
antra diena svarsto franeuzų 
įduotą planą, pagal kurio tu
rėtų but susitaikinta ir atgai
vinta konferencija. 

Daugelis tvirtina, kad tame 
plane esama vilties. Gal šian 
die jis bus baigtas svarstyti 
ir po to įduotas plenarei se
sijai. 

Iško Vokietija Gali Mokėti 
Kontribucija? 

MILŽINIŠKAS SUMAS RIJA OKUPANTŲ 
A R M I J O S 

61 TOS IŠLAIDOS STOVI PIRM VISAKO 

MADRIDAS, rugp. 2. —Is
panijos valdžia po nepavyki-

Imų žada atšaukti iš Marokos 
kariuomenę ir ten palikti sa
vo ei vile protekturą. 

PARYŽIUS, rugp. 2.—Re
paracijų komisija paskelbė, 
kad Vokietija, be žinomos ka
ro kontribucijos pinigais ir 
daiktais, santarvės valsty-

kupantams paduotos arba pa
čių okupantų konfiskuotos. 

Tiek Vokietija išmokėjusi. 
Gi užsilikusi kalta bilionus 
auksinių markių pinigais i r 

bėms yra kalta milžiniškas'daiktais. Be to, niekas nega-^ 
sumas už armijų išlaikymą o- Ii pasakyti, kuomet baigsis ta 
kapuotuose plotuose. 

Komisija apskaito, kad an-

UŽDARE LIETUVIU 
LAIKRAŠTI. 

Liepos mėn. 5 d. ' 'Lietuvos 
Ry ta i " laikraštis uždarytas 
ir paskutinis numeris sukon-
fiskuotas. 

CHICAGOS ŽINIOS. 
SAKOSI NEKALTAS. 

gari jos. Makedonijoj tas a - p a i k a i suėmę Bulgarijos že-
takas atlieka daugiausia pa
prasti plėšikai, kurių Bulga
rija negali suvaldyti, arba 
juos išgaudyti. Bulgarija 
gali but kaltinama tik už tai, 
kad ji nieko nei nedaro tuos 
plėšikus numalšinti. 

WASHT*G|TON, rugp. 2.— 
Plačiai žinomas kun. Dr. Ed-
mund \Valsh, kurs keliais pra 
eitais metais tvarkė Šventojo 
ITėvo Šelpimo ekspediciją ba-
-iaujaneioj Rusijoj, išnaujo j LIETUVOS KONSULŲ^ 
užims profesoriaus katedra « m 1*1 AVIM A r 
vietos Kataliku Universitete.! SUVAZlAVIMAu. 

Be to, jis paskirtas užsie-j W A s m j f a T 0 N h & 

nių tarybos mokvklos regen- . , . . « 
— Lietuvos Atstovybėje lie
pos 21 ir 23 dieną buvo Lie
tuvos Konsųįų Amerikoje su
važiavimas. Suvažiavimo tik 
slas buvo susipažinti su dar
bo sąlygomis ir suvienodinti 
Lietuvos Respublikos įstaigą BhKLYNAS, rugp. Z. — . . . . . . . 

v „ _ _ , , , . veikimą Amerikoje. Čionai gryžo S. Valstybių am 
basadorius Hougbton. 

meje. 
Spėjama, kad ag plėšikų ta r 

pe ar tik neveikia komunistai 
agitatoriai, kad susilpninus 
bulgarų valdžios padėtį ir 
tuomi patiems pasinaudojus. 

Bet karo debesys renkasi. 

tu prie Universiteto. 

ROMA, rugp. 2. — Gold-
win bendrovė Italijoje pradės 
gaminti "Ben K u r " filmas. 

u 
Skaitykite 

Drauge" Real 
Estatu Bange 

n u s. 

APLANKĖ KARDINOLĄ. 

BRIUKSELIS, rugp. 2. 

nolo rūmuose sekretoriui iš-
kilmingai suteikta Louvain 
Universiteto teisių daktaro 
laipsnis. Iškilmėse Kardino
las pirmininkavo. 

SUSIRINKO PAR
LAMENTAS. 

LONDONAS, rug. 2. — Su
sirinko Anglijos parlamentas. 
•Tuojaus imta svarstyti Ulste-
rio (Airijos dalis) klausimas. 

DETROIT, Mich., rūgs. t 
Belgijoj vieši Suv. Valstybių — Kalbama, automobilių ga-

ll±Mii*l* 

valstybės sekretorius Hughes. 
J is aplankė Mechline belgų 

Kardinolą. Mercier. Kardi-

mintojas Ford išnaujo bus 
kandidatu į S. Valstybių sena
torius. 

Pirm keletos savaičių Elm-
burste, netoli Chicagos, ras
ta išžudyta visa šeimyna: vy
ras, pati ir trys vaikai. Are
štuotas įtariamas kažkoks J . 
J\ammerer, kurs dažnai lan
kęsis į išžudytos šeimynos na
mus. 

Koronerio teismas pareika
lavo jį atiduoti "grand j u r y " 
ir pakarti. 

jų darbavimųsi remia Mask-I jKammerer teisinasi esąs 
vo s valdžia. Tam tikslui b o l - 1 n e k a l t a s - Kai-kas įrodo, jis 

glų, franeuzų ir belgų (ne
skaitant -Suv. Valstybių) ar
mijų išlaikymas Rhinelancle 
ir 
per pastaruosius penkeris 
metus atsieiną dukart dau
gi aus, n ogu to laiko karo ko
ntribucija. 

Armijų išlaikymui Vokieti
ja minėtoms trims valstybėms 
išmokėjusi 1,903,000,835 auk
sines markes pinigais, 3,298,-
000,414 auksinių markių dai
ktais ir 368,693.000 auksiniu 
markių savastimis, kurios o-

okupuotė. 

Tų ir kitų įdomių skaitli
nių reparacijos komisija pa-

jdavė pirm išvyksiant Londo-
.no konferencįjon, kur ji pa-

Ruriro krašte A okietijai., . 

Jei okupuotų armijų išlaiky 
mas" rįja tokias milžiniškas 
mmas, nestebėtina, kad Vo
kietija nemoka pačios karo 
kontribucijos. Neišgali mo
kėti. Tuo labiaus, kad kont
ribucijai nenustatytos ribos. 
Franci ja nori, kad 70 milionų 
vokiečių 'tauta ilgus šimtme
čius jai vergautų. 

AR REMS U FOLLETTC. 

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 2. — Amerikos Darbo 
Federacija čia turi konferen
ciją. Sprehdžiama, ar darbi
ninkai gali remti kandidatą į 
prezidentus senatorių La Fol 
lette. Gompersas priešingas. 

ševikų valdžia turi i r nesigai
li aukso. \ 

Bulgarijoj^ situacija pablo
gėjo, kuomet \ sugriauta pu
si au-komunistinė Stamboulis-
kio valdžia. Žymi dalis bul
garų valstiečių buvo Stambou 
liskio pusėje. Bet valstiečiai 
negavo progos imtis ginklų. 

Po to, valstiečių tarpe pra-
plito komunistinė propagan
da. I r šiandie Bulgarijoje 
komunistai kuone atviriai vei
kia prieš bulgarų valdžią su 
tikslu ją sugriauti ir įkurti 
sovietus. 

Komunistų darbas* 
Kuomet šiandie bulgarai 

komitadžai okupuojamoj bul
garų Makedonijoj - pasieniais 
ima užpuldinėti ir žudyti grai 
kus, lengva suprasti, kad tai 
bus komunistų darbas. 

Tuo budn stengiamasi bul
garų valdžią nuslopinti, kad 
butų lengvįaus ją sučiuopti už 
apykaklės ir sugriauti. 

Jei šiandie Rumunija Besa
rabijoj skelbia karo padėtį, 
jei Jugoslavija sutraukia 
daugiaus kariuomenės Bulga
rijos pasieniu, tai aišku, kad 
pačioje Bulgarijoje pramato-
mi komunistų sukilimai. 

Maskvos šulai išsprendė bu 
tinai pagrobti į savo nagus 

nesveiko proto. 

MAŽIAU NUŽUDOMA 
• GATVĖSE. 

Pranešama, kad šiandie CM 
cagos gatvėse mažiau žmonių 
nužudoma automobiliais, kuo
met apribuotas greitas važi
nėjimas. Tai policijos virši
ninko nuopelnas, kai-kas tvir
tina. 

Koroneris Wolff praneša, 
kad Cook apskrity liepos mė
nesiu nuo automobilių žuvę 56 
asmenys. Seniaus gi kiekvie
nai dienai išpuldavo 3 asme
nys. \ 

SANTOS, Brazilija, ru įp . 
2. — Su Sao Paulo miestu at
naujintas čia telefonu ir tele
grafu susisiekimas. 

ROMA, rugp. 2. — Italijos 
parlamento opozicijos nariai 
sušaukti "pr ivat iniu" susirin 
kimian. 

O R A S . 
> » ' - j — -*^-« 

CHJCAGO. - šiandie iš-
dalies apsinajuke; oro biuras 
nusako lietų popiety; tempe
ratūra kila, 

PINIGŲ KURSAS. 

Rugpjūčio 1 1924 m. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar 4.41 
Prancūzijos 100 frankų . . . . 5.14 
Belgijos 100 franku 4.56 
Šveicarijos 100 frankų . . 18.60 
Italijos 100 lirų ' 4.33 
Čekoslovakijos 100 kronų 2.96 

POLICIJA IEŠKO 
VAIKO. 

Chicagos policija ieško ne
žinia kur pragaišusi o 15 met̂ ų 
Edw. Kroyman, 1447 W. Cor-
nell st. J is nežinia kur pra
gaišo praeitą sekmadienį. 

Apartamentiniuose namuo
se, 1841 So. Wabash ave., ki
lo gaisras. Daugiaus šimto 
rezidentų išbėgo laukan kaip 
stovi. Greitai užgesinta. 

T 

Bulgariją ir paskui palengva 
apvaldyti Balkanus ir siekti 
toliaus. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUŠ 
ii 

P E R 

DRAUGĄ » 

NES, **DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir genausiai patarnauja. -DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 

„ Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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IiUTUVlŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS 
Btaa kasdieną iiikyrua nedėlditniui 

Metama $6.00 
Pusei Meti) . . . . . . . . . . . . . . $8.00 

OI prenumeratą mokasi iškalno. Lai-
kae skaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nuo Naoj* Metn. Norint permai
nyti adresą*} visada reikia prisiųs
ti ir senai adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant kratoj* ar «r 
preso "Monsy Order" aram įdedant 
pinifui \ registruota iaiska. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
TeL Roosevelt 7791 

NtSUSILYGiNSIME, 
Laiminga yra mūsų tauta. 

Netrūksta mums žmonių, ku
rie yra plačiu, pažiūrų, skais
čios doros, teisingos kalbos, 
gilaus mokslo ir pažangių sie-
kinrų. Nereikia nė klausti, ku* 
yra pas mus tokie žmonės v 
mūsų bedievukų spauda, ypač 
Grigaičio "N-nos" garsiai 
šaukia, kad pas juos tų visų 
dorybių "kimšte prikimsta. 

Tiktai viena yra mušą yda, 
tai mūsų tamsumas: neleng
vai mes patikime, jog užten* 
ka liautis poterius kalbėjus: 

kad tapti ir mokslo genijų ir 
doros šventuoju. Tiems tad 
tamsuoliams ir netikėliams, 
kurie nepripažįsta socialistų 
"popiežiaus" Pijušo neklai
dingumo, mes šias eilutes pa-
švenei'ame. 

Pirmą kartą pusantros špal 
tos, dabar pustrečios prirašė 
draugas Grigaitis ir apie ką? 
Gi apie Lietuvos Universite
to Bektorių ir buvusį jo pager 
bimui banketą. Kaip ant del
no išrodė tas teisingas, gabus 
ir logingas rašytojas, kad ne
gerbti Liet. Universiteto Ke-
ktoriaus yra pagerbimas mo
kslo, kad negerbti Rektoriaus 
dėlto, kad jis yra kunigas, 
reiškia pažiūrų platumą. O iš
vada yra tokia, kad "Drau
gas" ir katalikai tiek apie 
mokslą nusimano, "kiek kur
mis apie automobilių". 

Pryliginimai, nors ir labai 
pritinkami, niekuomet neat
stoja argumentų. Pav. jeigu 
mes norėtume prilyginti mū
sų kumštį prie Grigaičio no
sies, argumentas butų nors ir 
jautrus, bet neįtikinantis. Tad 
nevartodami kumšties, nei 
Grigaitinrų kolionių, pakalbė
kime apie reikalą. 

1. Rašo Grigaitis: "Mes ne-
sijautėmė ir nesijaučiame kal
ti prieš nieką''. Na, žinoma. 
Ar f i jaučia kaltes dangaus 
skaistieji angelai, arba šven-

gimusf Kad "N-noa" kuomet 
nors prisipažintų prie klai
dos, tai butų tikrai keistis 
dalykas: jos galėtų kartais 
pasitaisyti. O tas visaį neįel* 
na į " progresyvių'' / progra-
mąProgresyvis paralysaus yra 
nepataisomas. 

2. Kaito Grigaitis, kad kal
tes jie dėlto nejaučia, kad 
"jokios neapykantos nei 
"Draugui" nei kun. Bučiui'* 
neturi. Paminėtas aukščiau 
palyginimas prie kurmio, va* 
dinimas tame pat straipsnyje 
"Draugo" nedoru laikraščiu 
ir visas maišas kitoniškų pa
sityčiojimų, yra tos "meilės'* 
parodymas. 

3. Norėdamas priparodyti, 
kad ignoruodami Universite
to Rektorių, bedievukai pasi
elgė sulyg savo "plačių pažiū
rų." Grigaitis rašo, kad kata
likai taip pat pasielgtų, jeigu, 
sakysim, laisvamaniai sureng
tų iškilmės Dr. J. Šliupui. Jis 
spėja, kad tuomet katalikai 
partinį rengimą plūstų spau
doje ir. tt«, nors Dr. J. Šliu
pas lietuvybei yra savo laiku 
atitarnavęs. Mūsų tamsumas 
čionai yra tiek didelis, kad 
mes nieko nebesuprantame. 
Pirma, jeigu, jeigu. Jeigu 
Grigaitis poterius kalbėtų, 
jeigu dar šiek tiek pasimoky
tų, tai jis butų panašus į Dr. 
K. Pakštą. Katalikams nepa
sitaikė boikotuoti Lietuvos 
veikėjo kol kas. Ir apie nebū
tus daiktus spėlioti yra daly
kas burtininkų. Ar burtininką 
vinias iš "Skambalo" užkrie-
tė ir Pijušą? Pagaliaus nese
nai Lietuvoje katalikai gini-
nazijos moksleiviai Dr. J. Sliu 
pui surengė pagerbimą ir įtei
kė jam gražų gėlių buketą. 

Lietuvos apž vieta ir pagelba 
mūsų moksleiviams virti ne-
tėtftija. - ^ 
5. Rašo Grigaitis: "Kun. Bu 

čys"... pabaigi 5 klasės Ma* 
riampolės gimnazijoje; pas
kui išėjo dvasinę seminariją 
Seinuose,; Ir' pabuvo dvejete 
metų katalikiškam Frlbourgo 
universitete.... o bendrųjų mo 
kslų jis niekuomet nėra ragą* 
vę«". Viejftas tafinis dairia* 
čia stebintų tai kad su tfrkfei 
silpna atmintim draugas Gri
gaitis galėjo tapti tokiu "mo
kytu". \Jis'"pamiršo", kad 
ir gimnazijoje ir seminarijoj* 
ir . Fribourgo Universitete, 
net teologijos skyriuje moki
na ir "bendrųjų'' mokslų. Jie 
"pamiršo", kad kun. Bučys 
baigė Petrapilyje Dvasine 
Akademiją, kur ir gi buvo 
mo k i narna '' bendrųjų moksli}. 
Jis "pamiršo", kad filoeofioe 
pav. Fribourge neleidžiama 
klausyti neturint supratimo a-
pie augštąją matematiką. Jis 
pamiršo, kad kun. kučys bai
gė du universitetu, abudu su 
mokslo laipsniais; mokinosi iš 
viso per 20 metų;. Kun. Bučio 
daktariškoji disertacija ir di
duma tolimesnių raštų kaip 
tik liečia "bendruosius mok
slus, istoriją, sociologiją etc. 

Mes tiek tik suprantame, 
kad Grigaitis čia nemelavo: 
jis tik sau priprastu būdu 

KLAIPĖDOS KR. LIET. SUVAŽIAVIMAS. 
SUVAŽIAVIMO TIKSLAS. 

Rodos nėra pasauly tokios Šalies ar valstybes, kame bent 
puse piliečių butų patenkinti nors ir tavo pačių rinkta val
džia. Ypač tai tiesa kalbant apie karo bei revoliucijų palies
tas valstybės. Sunkios ekonomines sąlygos ir valdžios apara
to netobulumai augino Klaipėdos kraite nepasitenkininią kaip 
vietine, taip k centraline valdžia. Nepatenkintųjų atstovai 
pp. Jankus ir Bruvelaitis buvo nuvykę Kaunan centro val
džiai papasakoti Klaipėdos krašto vargus. Valdžia jiems pa
tarė sušaukti platesnį Klaipėdos krašto lietuvių suvažiavimą, 
kur suplauktų gyventojų nusiskundimai tiesiog į valdžios 
ausis. »' • >-< 

Klaipėdiškiai paklausė Valdžiai patarimo ir liepos 15 d. 
sušaukė Silutėn skaitlingą viso krašto lietuvių suvažiavimą, 
kurin atvyko Ministerių Kabineto deleguotas Žemės Ūkio 
ministeris p. Krupavičius. 

Suvažiavimo tikslas buvo patiekti valdžiai kuodaugiau-
sia medžiagos apie taisytinus reikalus Klaipėdos krašte. Vie
nok suvažiavime nepasireiškė vienos ar bendros nuomonės nei 
vienu svarbesniu klausimu: vieni nori tą patį reikalą taisyti 
vienaip, kiti kitaip. Mat čia susiduri priešingą luomų reika
lai arba net asmeniniai kaikurių žmonių nusistatymai. Tad 
šita prieštaringa medžiaga arba kritika valdžiai bus labai 
sunku pasinaudoti. 

P0SĖD2I0 IK 
' Nei rinktas, nei kviesta* p. Vanagaitis pasiėmęs šuva-
šlavimui pirmininkauti. Nieks prieš jį neprotestavo, tai taip 
"naminiu badu" jis ir liko pirmininku. "Klaipėdos žinios" 

• 

! 
* 

kai svarstoma: 
4, Muių spauda. Referuoja pasismagimdamas kun. 

Gaigalaitis, Perkratę* visus Klaipėde* krašte einančius 
laikraščius sau visai tinkamo nerado. 

5. Direktorijos klausimas. Kalba vėl tas patsai kun. 
Gaigalaitis, kuris daro daug priekaištų Direktorijai. 

PREZIDENTO GAILIAUS ATSAKYMAS. 
Į visus priekaištus atsakinėja Krašto prezidentas p. 

Gailiui. Jisai nusiskundė, kad lietuvių organizacijos, sa. 
vo posėdžiuose, kuriuose buvo svarstoma Klaipėdos kra
što padėtis ir jam išreiškiamas "nepasitikęjimas", mV 
kuomet nekviesdavo jo ir neduodavo progos pasiaiškin
ti. Trumpoj, bet ryškioj kalboj atremia visus priekaištus. 
Vokiečių valdžia jau senai, kurkas prieš ŽL Ūkio Rūmų 
paleidimą, buvo nutarusi uždaryti aiena, ir to fakto nėra 
ko painioti su tą Rūmą paleidimu. Apie Direktorijos at
sistatydinimą gali būti kalba tiktai tuomet, kai bus par
lamentas. Del Paupio dvaro - ten įtaisyti prieglauda 
•butų. perbrangu. Simfonijos orkestras Kraštui nieko ne
kainuoja, nes Direktorija jam neduoda nė cento. Jį stei
gė ir finansuoja centro valdžia; kur tokiai orkestras stei
gti ~ centro valdžios dalykas. Direktorija, duodama jam 
namus, sumanymą parėmė, nes tai žymus kultūros dar
bas, Klaipėdoj labai reikalingas. Del valdininką - visi 
lietuviai valdininkai galį diruti darbą, buvo pristatyti 
prie jo. Jeigu lietuvių trūksta, tenka intti vokiečius. Pa
vyzdžiui, buvo prašyta iš Kauno atsiųsti girininkų, bet 
Kaunas atsakė, jfetsai jų pretnaža turįs, ir atsiųsti nega
li** 

Toliau kattėjo labai graliai p. Siiklkmtts. p. p. Gai
liaus ir Stiklioriaus kalbos nuramino opoziciją ir upo 
smarkumas praėjo. šitaip aprašinėja posėdžio eigą: 

"Prieš pradėsiant svarstyti dienotvarkes punktus . Dar kiek gtvesnio nuomonių pasikeitimo sukėlė rin-
p. Stikliorius pasiūlo išbraukti iš dienotvarkės 'kimu. klausimas į Seimą ir Seimelį. Ir cia nuomonės su. 

siskirstė: vieni manė, kad butų gera rinkimus tuojau 
pradėjus, kiti manė, kad %utų geriau kiek palūkėjus. l i 
kusieji klausimai, 6 prekyba, pramone, kreditas, 7. mui-
{ų klausimas, 8. susisiekimas, 9. žvejyba, 10. valdinin
kų klausimas, 11. viešoji apsauga, -• jau tokių gyvų 

padavė "faktus*' apie kuni
gą. 

Dabar išvadelės. 
Mūsų bedievukų nekaltybė 

yra tame, kad prie kaltės nie
kuomet neprisipažinti. Jų mei
lė reiškiasi ttomet, kuomet 
jie iškolioja savo priešus. Jų 
"pažiūrų platumas" leidžia 
prasti kitaip nusistačiusius 

Katalikai pagerbs kiekviena J imanti „ J u argumentavimas 
nors ir bedievuką už padary
ta gerą Tėvynei. Jie nepa
gerbs Šliupo ui bedievybės 
skleidimą ir ignorantišką me
lavimą, apie katalikybę. "N-
nos': tuo budu yra nuomonės, 
kad bus visai teisingai "plū
sti " ir boikotuoti nors ir už* 
sitarnavusį žmogų, jeigu tik 
jisai yra ne " mūsiškis,' '. Var
giai katalikai susilygins su 
G rigaičiu tokiame *' pažim ų 
platume' \ 

4. Mes rašėme, kad nel-uvo 
reikalo bedievukams rciytJ 
savo boikoto, nes apie Įteiki
mą kokios nors dovanos jie 
prieš banketą nežinojo. O ban
keto laike įteikta tapo dova* 
na, prie kurios prisidėjo no
rintieji. Ir pagaMaus, dova^6Į 
didžiausioji dalis - $1,700.00 
įteikta moksleivių pagelbai. 
Apie tą mūsų nurodymą 
"N-nos" nei žodžio nesako. 

visus tuo klausimus, kurie yra Klaipėdos krašto auto
nomijos žinioje. Klaipėdos kraštas visuomet reikalavo ir 
reikalauja, ir tiktai einant krašto autonomijos keliu ga- j 
limas abiejų salią kūrybinis bendradarbiavimas. 

Del šio pasiulymo^iškilusiose diskusijose paaiškėjo, 
kad kaikurie klausimai, esantys Klaipėdos krašto aulo 
neminės valdžios žinioje, vistiktai negali būti išspręsti be 

"centro valdžios žinios. Kaip antai Bažnyčios klausimas 
liečia santykius su kita Valstybė, ir či'a reikalinga cen
tro valdžiom pagalba' P. Mipisteris pabrėžė, kad centro 
valdžia nemananti Klaipėdos krašto autonomiją varžy
ti. Priimta pasiūlyta dienotvarkė.1 

remiasi Snt užtylėjimo negeis
tinu faktų. Jų pergalė yra tik 
tuomet, kuomet jie pameluoja, 

. , • • " f f 

Japonijos konkurentai. 
Japonijos konsulis iš An-

Hui ^praneša Tokio valdžiai, 
kad Japonijos prekėms gresi 
pavojus. Pirmiau Kinijoj Ja
ponai lyg ir monopoliją įve
žamoms prekėms turėję, da* 
bargi jau du trečdalių uika 
riavę vokiečiai. Jų prekės pi
gesnes už Japonijos. Be to 
Japonijos prekes boikotuoja 
kiniečiai. 

Baisi audra. 

1. Bažnyčios reikalai. Bažnyčios klausinio padėtį re-i 
fėravo kunigas Gailius. Jis plačiai nušvietė visą klau^ 
simo istoriją, ir reikalą Klaipėdos krašto bažnyčia ats
kirti nuo Prūsų. Jisai pabrėžė, kad šiuo reikalu takti
kos reikia "mokytis S vokiečių, būtent griežtumo takti
kos. P. Kunkis įdomioj kalboj gynė kun. Gailiaus poli
tiką. Smarkią kalbą prieš kunig. Gailių pasakė kun. 
Gaigalaitis. 

Ilgesnę prakalba prie šio klausimo pasakė p. Mi
nisteris. Jis besikarščiuojančius nuramino ir patafe ei-
giantis demokratiškai iš konstitucijos sienos vistiktai 

a-neišeiti. 
Š. švieitmo reikalai. P. Slaža nupiešė mokyklų pa

dėties vaizdą. Nežiūrint į paskelbtuosius įsakymus. lietu-
vių kalba mokyklose dar tebėsanit ujama. Buvęs pas
kirtas mokytojams laikas išmokti lietuviškai, bet jie ne 
tik neišmokę, bet ir nenorį mokytis. Lieiuvių mokytojų 
esanti didelė stoka, ir jų nesama rengiama. Klaipėdos 
krašto mokyklose lietuvįų kalba užimanti paskutinę vie-

=350= 
3. Žemės ūkis. Kalba p. "Bruožait is. Jisai pareiškia, 

jeigu ūkininko reikalai eina gerai, tai jisai ir tautišku 
mo laikos, o jei jo reikalai blogi, tai jam nė tautiškumo 

Vidurinėje ir pietų Fran- nereikia. Nusiskundžia bendra bloga ūkininkų padėtim, 
ei joje liepos mėn; pabaigoje] Panašiai'katt%ir p. Beizgys. Nusiskundžia tais pačiais ™*U^fsUCt*^' 
paidrasf baisi a u d ^ V e t r ą V aktyvais, katp ir visi Lietuvoŝ ^ ūkininkai: ir produktai. B e r l ^ ° / Vorwaerts rašo,} 

ginčų nebesukėlė. Buvo daugiausia tiktai bendro turinio 
"nusiskundimai, paremti atskirais faktaie-fakteliais". 

KRUPAVIČIAUS ŠAUNI ROLĖ. < 
Kaip matyt iš "Kl. Žinių" posėdis kariais labai nes

klandžiai ėjo.'Srovelės ar atskiri asmenys tankiai tarp savęs 
susikirsdavo, vieni kitus užsipuldinėdavo, karingo upo su
važiavime nestigo. Situose kivirčuose t. Ūkio ministeriui 
Krupavičiui tiko garbinga taikintojo rolė, kurią jis šauniai 
atliko. Būdamas didelis darbo žmonią protelius ir popuMariš 
klausias politikas Lietuvoj, jis mokėjo taikinti Šilutėje Klai
pėdos krašto lietuvius, pataikė subendrinti ją nuomonės, į 
kvėpti taikingo upo. Jo taikos JocUs padrąsiadavo susirin
kusius gražia viltimi ir ją karingas ūpas žyniai atslūgęs. 

Gaila, kad mes neturim teksto M. Krupavičiaus ilgos 
kalbos, karią jis pasakė suvažiavimo gale. Savo kalboje jis 
apibendrinęs pasakytas mintis ir visus srrietęs raštu paduo
ti jam nusiskundimus ar pageidavimus. Labiausia ragines 
kultūrinti kraštą, kisti vaikus j aukštesnės mokyklas, kad 

taip pasigamintų savo tarpo darbuotoją. Kvietė organizuo 
ties, o didesnės organizacijas ragino leisti savo laikraščius 
organus. Pabriežė jis valdžios nusistatymą nesiaurinti Klai
pėdos autonomijos. Pabaigas jam kalbėli, suvažiavimas truk^ 
šmingai plojo, žinant puikią Krupavičiaus iškalbą ir min
ties nuo seklumą ir aiškumą, galima sprestikad jo pirmas 
viešas pasirodymas Klaipėdos krašte padarė į Klaipėdiškius 
puikiausio įspūdžio ir sustiprino broliškumo ryšius, kurie 
taip brangus mūsų neskaitlingai Tautai. K. P. 

+•' i • « " • " . . ii .nm . i „ į , „ I i I .,., . 

TRUMPOS ŽINIOS. 
i 
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suardė kybantiji tiltą tarp pigus, ir nėra kur jų parduoti, ir kredito nėra ir tt. Visa 
Saint-Gervais ir Albeno. Su tai esą reikia pagerinti. Priešingų nuomonių nebuvo. Ma-
saknimis išrauta daug vaisi- žųjų laukininkų ajtstovas p. Klimkaitis nusiskundžia, kad 

Matyt didelis Grigaičio* moks-inią medžių. Sunaikinti vyny- didieji laukininkai mažuosius skriaudžąa. 

kad 10 rugp. d. busiančios 
AVekuare dide 
manifestacijos. 

ta seni kai žygių kapai. Spė-
jatea* kad jie yra ten nuo pus* 
trečio tukstaačio metų. 
•. 

Sutartis. 

tieji už nepadarytus prasižen- las tokių smulkmenų, ka?p • ai. Nuostoliai labai didelį. 
5B 

Apsvarsčius šį klausimą eina pertrauka. Po pertrau-' Vokietijoje, ties Halle, 

Vieną Londono firma uzpir-\Veauare dideles repubhkonu., . «_ - , ** ., 
. . . 1 kusi pas Rusijos beUevikų 

valdžią visa esama Rusijoje 
Atrado. . platina už daugelį milijonų 

Stud. A. Rubikas. 

L Y G Y B Ė . 
(Vertimas) 

(Pabaiga) 

Tuo tarpu už durų pasigirdo lengvi 
žingsniai: kaž-kas greUai lipo stačiais 
laiptais aukšytn. 

**Tai jo žingsniai, aš juos pažįstu!'1 

sušuko linksmai Šasanis ir tuoj atidarė 
duris. i ^%į|I iŠ 

Čia jis pamatė senai laukiamą, link
sma šypsena mėlynose akyse, savo mylv 
mą ViUų. 1 l t . tai i 

<4Kaip tau einasi, Šasani, ir ką vei
ki čia aukštai sau vienas, kai tavo stati
nė žemai gatvėje pastatytai*' 

"Mano statinė, mano du skardos ki
biru jųs norit pasakyt! Jie, tai kybo savo 
paprastoj vįetoy'. 

"Ke, ne, tavo statinė'', atšovė Vilius 

primygiamai; .jo lupaS kaž-kas trųkčio- x Šasanio džiaugsmui nebuvo ribų. Iš 
jo, jis vos begalėjo susilaikyt nenusišyp- karto jis negalėjo pratart nė žodžio. Pas

kiau \ paklausė nedrąsai, netvirtu balsu* 
"Ar jųs jau ligoninės vedė jas f" 

Kuo nenusigandęs, griuvo Šasanis Dabar Vilius širdingai juokėsi. "Dar 

sojęs. "Tad galim Kpt žemyn, jei man 
nenori tikėt". 

laiptais žemyn; jam ausyse švilpė. 0 ką 
jau jis jautė, kai prie šaligatvio pamatė 
melsvai nudažytą dviem tekiniais veži
mėlį su naujitėk, gražutėlė, žibančia gel
tona statinė ir dviem žėrinčiais kibirais, 
ir, kai Vilius jsm jautriu, meilė virpan
čiu, balsu, pasakė: 

"feasani, ji tavo!" 
* * Mano, manoj'' sušuko vargšas jau

nikaitis, visiškai sumišęs; "tatai negali
ma, jokiu budu ne, tai apsirikimas t" 

"Vtaai'iie", pratarė Vifcug juokda
mosi, o jo melsvos akys kaž-kaip nepap
rastai žibėjo, "kad tu mokėtum skaityt, 
tai taip nekalbėtum. Čia didelėmis aiškio-
mj± raidėmis įrašyta tavoji pavarde it\ 
tavasis 4 w ė t l į , ^ 8 . Kąd^gi ai, savo 

nevisiškai, gerasis Šasani", atsakė jis; 
"aš- tik taip užsidirbau kiek pinigų ir rį-
žausi įvykdkit tą mano pasielgimą^ kurio 
širdis taip senai troško. O ką, ir tau ne
mažiau linksma?" - • . -V 

"Aš dabar visų laimingiausias Pary
žiaus vandens nešiotojas", atsakė suža
vėtas jaunikaitis, "ištiesų.nė vienas jų ne
turi tokio gero^draugo ir tokios puikiom 
statinės vandeniui!" 

uia už nesuskaitomas geradarybės, kurių 
jis teikė kaipo žymus chirurgas ir di
džiausios Paryžiaus ligoninės vedėjas. 

Nepaprastas susidūrimas: vieną dieną 
pašaukė ercogas Leonas... savo seną mok*; 
slo draugą, Ih\ Dipitreaą,. prie savo ;vįe-; 
nintelio sūnelio ir įpėdinio mirties patą 

ms* svarų sterlingų. 
"ifaf»»~ j . - * ! * — 

Mažoji ©asanių Božy^ gulėjo kaip 
gkžna gėlėlė pogarviuose. Ji ouvo išgel-
beta. »k»s nepaprastai laimingas tėvas spa
udė ranką garsiam gydytojui, nežinoda
mas ką ir besakyti. 

n Kuo aš galiu atsidėkot, 

Nuo to laiko saulutė švietė abiedviem vienintelio savo sūnaus. Tatai buvo skau-
gyvenimo takus, iš jaunikaičių juodu ta
po vyrais ir buvo neperskiriamais drau* 
gaiš iki mirčiai, nors vienas nuolatos pa-, 
liko vandens nešiotoju, o kitas buvo lai
komas žymiausiu devynioliktojo -šimtme
čio gydytoju, Francų^ų valdžia ypatįn. 

laimei, moku skaityti, tai tau ir sakau", j gų T>udu jį pagertė, kaip tr atsidėkoda 

lo, kuriam jis norėjo išsaugot gyvybę. Be%j Tamsta daktare?,." 
kaip tik tą pačią valandą garsusis gydy
tojas, paprastame savo seno draugo Šasa-
nio kambary, kovojo su mirties angelu, 
kuris mylimai mažai jo draugo dukrytei 
«orėjo užmerkt akytės. Ir jam oavvko, su 
Dievo pagelba, nugalėt. O ercogas Leo
nas 39-siais savo amžiaus metais neteko 

malonus 

• 

\ 

di ir karti pamoka lengvaininČiui, vien 
savo pinigais besididžiuojančiam, vyrui;,. 

' Atsidėkot?" pertraukė jo kalbą 
gydytojas, "jei kalbatna afie padėką, tai 
eia man pfivaKt 4ėkot Kam tat aš turiu 
imt dėkiagas, jei čia stoviu, jei esu gydy
tojas? Maso gerasis Šaaani, ar jau pamir
šai, kaip mane tuomet aptarnavai, maiti-
»aį išlaikei? Miano ši pagelba tavo kūdi
kiui tai tik maža dalis tos skolos, kuri 

tą dieną jis tikrai patyrė, kad, ir panie- Tmo ^anęs pridera tau ir Dievui. Geriau 
kinto draugo, kartais reikalinga pagėlbos kartu n«rUt«i-; ^^ f v . . ," , ,•*** 
v ,i x- • i \ • , 4. v i • • Padekokune Jam už Jo stebuklingą 
šauktis ir, kad niekuomet negalime atsi- , ^ t ; • 
sakyt patąi-uąut savo artimui kuo galint,'' w i u i*y r i i*- Jis visa geriausia sutvarko.'5^ arba bent paguoda. S. A. 
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NATIONAL DARŽE. RIVERSIDE, 
KAS DALYVAUS? 

L. K. Feder. Chicagos Apskritys 
L. Motery Chicagos Apskritys 

L. Vyčių Chicagos Apskritys 
Visu kolonijy Draugijos 

Garbingoji Dvasiški ja; Garbingieji Daktarai, Ad vokatai, Profesoriai, Redaktoriai, Vyrai, Moterys, Mer-
ginos, Vaikinai ir Vaikai. i*Iffff^mibW^toiWrm>l*»f firflt 

Ką Veiks? 

; * * * • • * 

W E S T S I D E svečius pavalgydins iš New Yorko pargabentais skilandžiais; kepta paukštiena, jau
tiena, aviena. Kepsniai kvepės, seiles varvės, svečiai visus valgius apžiuręs. 

B R I D G E P O R T A S trokštančius pagirdys įvairiais skaniais, saldžiais, švelniai dailiais gerymeliais. 
T O W N O F L A K E saules karštį malšins su šalta koše. 
C I C E R O ratais važines, svečių laimes žiures. JjįQK9tBįĘįQNW& 
1 C-OJI prie baro stovės, visiems meiliai ir mandagiai patarnaus. 

B R I G H T O N ' P A R K A S boles ^vaidins, visiems upę taisys. 
•\ **' ••"*<": .4 fį^Jr,M7l-Ai 

N O R T H SIDE saldainiais vaišins 
lazdeles tvarkine. •* • -

•J 

: •'• * * , * 

DOVANOS: 

Vaikai beginęs 
Paukšteliai čiulbės 
Vyčiai rungtyniaus 

V I S I E M S atsilankiusiems — puiki, daili "Draugo" pkniko atminimui knyga 144 puslapių. 
K I E K V I E N A M - kas ką laimes. tf i^itfflIlflBEftHVSHlBriiiilltglMTSęjungietes dainuos 

PRADŽIA 10 VAL. RYTO Vyrai laimes žiures 
VISA CHICAGA BUS "DRAUGO" PIKNIKE IR AS BUSIU. Minia nue juoky ulbės. 



i I * * I I I — i » 

• i I 
0 I * (r a i 

• M M * 

Seitadiems, ftugp. 2 2 1 » * 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
l f e ^ W 0 U K M M « i M W i — — — • ii 

OETROIT, MICHIGAN 
Keliais pastarais metais De

troito lietuviai katalikai žy~ 
miai pakilo. Pažvelgus i kele. 
ta. meti} atgal, tai matome di
delį skirtumą. Šiame mieste 
buvo tik viena lietuvių para
pija, o dabar jau yra trys ir vi 
sos gerai gyvuoja. Seniausia 
parapija yra Sv. Jurgio suor
ganizuota pastangomis gerb. 
kun. K. Valaičio. Sandien -šio
je parapijoje klebonauja gerb. 
kun. J. Čižauskas. Bar jaunas 
energingo klebonas, nes tik 
dar trys metai, kai. tapo į ku
nigus iššventintas. Du metai, 
kai eina klebono priedermes. 

STANLEY BUKAUSKAS 
Dažų ir Geležies Krautuvė 

Mes darome kon 
Itraktus moliavo-
jimui, "greneral 
'repairing". Piešte 
rninkas, Karpen-
teris. Esu pordau 
gelį meti} patyręs 
tuose darbuose. 

Ksu niekanikas 
pirmo* rūšies. No 
ĮrSdami gražiai iš 
puošti savo kam-
fbarius kreipkitės 

pas: 

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

(in rear ) 
Telef. Cicero 8003 

Gerb. kun. J. Čižauskas yra 
nepaprastai talentuotas muzi
kos. Jisai busimame L. R. K. 
Federacijos kongrese ves jung 
tinį chorą. ( 

Antra parapija Šv. Antano 
gyvuoją šeši metai. Turi sa-j 
vo bažnyčia, mokykla ir kle-" 
boniją. Čia klebonauja gerb. 
kun. Ig. Boreišis, labai dide
lis pamokslininkas ir misio
nierius. 

Trečia parapija eJv. Petro 
gyvuoja trys metai. Čia kle
bonauja Kariškas Kapelonas 
gerbiamas kim. J. F. Jonaitis, 
dideles energijos vyras, veik
lus, nenuilstamai dirbąs iš 
vien su darbininkais. Jisai pa 
budavojo gražią bažnyčią, sa
lę ir kleboniją. Detroite yra 
nemaža profesijonalų lietuvių 
advokatas J. P. Uvick, Dr. J. 
Jonikaitis. Dr. F. Matulaitis, 
daug kitų vaistininkų ir biz-

nierių. 
Ponai adv. Uvich, Jonikai

tis ir Matulaitis - tai laukia 
mo Federacijos koftgreso vie
tiniai šulai. 

Laisvamaniai smunka. Ke
letą laisvų moterėliu už mon-
šainę deportuoti į Markso if 
Lenino rojų, iš kur jam nebe
grįš amžinki. 

Sapnas. 

SPORTAS 
Veda PETRAUSKAS 

CICEfcO, . 
T—• 

PRANEŠIMAS SHEB0Y 
GNIEČIAMS. 

1 

visiems 

miiri 

DEL RANDOS 

Krautuvė ir 3 šeimynoms po 
5 kambarius namai labai ge
roje vietoje ir pigiai kreip
kitės 

M. J. ŠIMONIS 
9258 Cardoni Avenue 

P. ŠIRVAIČIU 
Krautuvėje Hem. 6932 W 

^*sS^^5#5.. v-

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS 
C I C E R O J E 

Norėdami ką pataisyti, kas tai neimtų, ar tai elek
trą, ar apie namą, ar apie zoviesus visuomet kreipkitės 
pas manę J. A. ZDANĮ S, nes esu patyręs mekaniškame 
darbe. Jau Lietuvoje dirbau už mekanika. 

Taipgi užlaikau jvairių spalvų maliavų, šepečių, 
vinių, skuros, žolės pjovimui mašinas, elektros lempu
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reikmenų. 

J. A. Z D A N I S 
HARDVVARE/PAINTS. OILS AND GENERAL 

REPAIRS 

Cicero, 111. 

Šiuomi pranešame 
savo tautiečiams Lietuviams, 
kad nuo 1 dienos liepos ati
darėme' kraučių suvyklą var
du: "Sheboygan Tailoring 
Co." kurioje siusim nfaujus 
drabužius vyrams ir mote
rims. Taipgi taisysim, proey-
sim ir valysim visokius dra
bužius. Mūsų darbas bus pir
mos rųšies ir už prieinamą kai 
ną. Lietuviams visiems patar-
nausim kuogeriausiai. Taigi 
kviečiame visus Lietutius 
Sheboy ganiečius su visokių 
kraučių darbais kreiptis pas 
mus. O tikrai busit užganė
dinti. 

•^ -

Kraučiai: f 

V. Rėklaitis, ' ' 

A. Baranauskas. 
628 So\ 14-th St. 

Sheboygan, Wise. 
_ 

•n 

i i 

1421 So. 49 Court 
į į y -'•Sžąj 

-» »s s^^^į» . ' iS l IRš^ . „sS5l 
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MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

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

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

CICERO** BANK 

GHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 

.darbą ko^eriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

3337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8982 

Cicero iki šiai dienai turi 
laimėjusi 6 žaidimus o pra
laimėjus 5. Tai nėra bloga, 
jei imsime domėn, kad Ci
cero tik pirmieji metai Vy
čių Lygoje, Bet palaukit kitų 
metų, kada sueis iš Ciceros 
geriausia svaidininkfti ir su* 
darys Vyčių komandą, tai 
tuomet "look out' \ Cicero se* 
kmadienyje nežais, nes atle
tai turi išvažiavimą Miller 
Indianoj. 

Rugp. 10 Cicero žais su 
North Side Lincoin Parke ir 
m a n o m a j u o s s u p l i e k t i k'ad 
užimti trečią vietą lygojer 

Čia talpiname Ciceros svai-
dininkų procentas, kaip ji© 
muša svaidinj. 

AB.R H PCT. 

me L. Vyčių; 25 kp. iš Cleve-
land prieš L. Vyčių ll"-tą kp. 
iš Homestead los basebalL 
Clevelando Vyčių baseboli-
ninku reputacija yra" žymi: 
didelės rungtynės nekartą y-
ra laimėję,kas priduoda jiems 
drąsos tikėti, kad teks pridė
ti dar vieną vainiką prie sa
vo jau didelio rinkinio. 

Viskas butų nebloga, jei 
Homesteadro tik antrų metų 
tym'as nebūtų pasirįžes žut-
bnt nuo svečių tą garbę at
imti. Homesteadiečiąi kaipo 
gyvenantieji plieno mieste ir 
kaipo plieniniai supliekė 
daug, suplieks ir Cievelandie-
čius. 

Argi ne? 
Raporteris. 

S. Kuper. p 
Mažintas, of 
Krencas, of 
Jenuška, ss 
Valiulis, of 
Petrauskas, ph 
Petrušaitis, c 
Kiškunas, 3b 
GLrebinis, 2b 
Bukauskas, lb 
P. Kuper. of 
Jurgelis, of 

41 17 24 576 
40 13 17 425 
38 16 16 416 
50 12 20 400 
10 3 4 400 
5 1 2400 

37 15 14 378 
54 17 22 374 
49 15 17 340 
50 13 17 340 
24 6 9 360 
13 2 4 305 

VYČIŲ. LYGA. 

CUNARD 
Lietuviai važiuoja Lietuvon gve-

čiuosna neilgesniam laikui kai 
metams, galės gryžtl Amerikon 
neatsižvelgiant į kvotą. 

Į LIETUVĄ. 

48 th Avenue and 25-th Place CICERO, ILL. 
i 

trumpiausiu laiku, kas Sercdą, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGARIA AQl ITANIA 
MAURETANIA 

(per Cherbourga ar Southamp-
toną) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
telks jiems pagelba Ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius, neprilygstamas 
Svarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus 
kis vietos agento 
arba 

140 N. Dear 
CUNARD LUTE, 

born St. Cltteafo, R l 

— — « ^ — — ^ 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

Cicero turi padarę 27 "two 
base hits", ' "tliree base 
hits", 9 "home runs , ,, ir tu
ri 113 "Stolen bases''. Dabar 
vienas tymas turi 323 procen
tus už mušimą. Tymus turi 
709 "flelding percentage", 
tai gera pradžiai. Visi Cice
ros mužikai yra " 3007c" 
hitters". : 

Rekorderis. 

SMARKIOS RUNGTYNĖS. 

PEARL QCEEPT KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Husų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
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
siu, armonikų rusiškų ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkua instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P, KAZLAWSKI 
4632 So. A S K _ 

Telefonas fonas BOŪLBVAKD T309 * 

Sekmadieny, liepos 27, Pal-
mer Parke Vyčių 13 kp. tu
rėjo rungtynės su Vyčių 4 
kpv • 

Išpradžios niekas negalėjo 
išpręsti kuri komanda lai
mes. Anot atleto tai buvo su
sirėmimas dviejų milžinų. Bet 
nepoilgam Vyčių 13 kp. ko
mandos metikas S. Pauiikas 
pradėjo imti viršų, nors 4 
kp. svaidininkai laikėsi iš-
paskutinųjų, betgi nepajėgė 
atsilaikyti ir buvo nugalėti 
su rezultatu 12 prieš 9. 

Reikia pažymėti kad 13-
tos kp. komanda tuo syk ne
turėjo dviejų iš geriausių 
žaidikų. 

Noroms - ne - noroms rei
kia pripažinti jog Vyčių 18 
kuopos komanda yra viena iš 
stipriausių, nes jau yra su
pliekusi visus esančius lygoj 
tymus, ir be to, Vyčių išva
žiavime liepos 4 supliekė 
Waukeganiečius 6 prieš 3, ku 
rie tenai tarp svetimtaučių 
gan smarkauja, nes Wauke-
ganiečiai, suprask Vyčių 47 
kuopos komanda yra suva
rius ožio ragan visus tenai 
svetimtaučių tymus. 

Beje konflikto metų tarp 
Vyčių 13-tos kp. ir 4-tos kp. 
buvo atsilankė "rooterių" 
devynios galybės, tarp jų bu
vo ir Lygos valdyba-, P. Sa
vickas, P. Paliulis ir K. Bal-
tik&uskas. 

X. 

Lietuvos Vyčių Base-bali 
Lyga baigia savo trečią sezo
ną ir pasirodo, kad kiekvie
ną sezonj} randasi daugiau su
sitarimo mūsų lygos base-ball 
kuopų tarpe ratelių. 

Pirmus metus (1922) North 
Side 5 kuopa tvirtai susior
ganizavus, nedaug gavo kom-
peticijos kuomet laimėjo pir
mą sidabrine. Vaz4 ir čampio-
natą. 

Antrus metus (1923) Provi-
dence 4 kuopa turėjo begalo 
daug darbo laimėdami čian> 
pionatą nuo YV'aukegano 47 
kuopos, kuri iki pabaigai gra
žiai apsidirbo su visoms kuo
poms pralaimėdami tik tris 
žaidimus. 

Šiuos metus visoms kuo
poms yra iki valiai kompeti-
cijos išskyrus Town of Lako. 
13 kuopai kuri iki šiam lai
kui nepralaimėjo nė vieno žai
dimo ir išrodo neabcjotitfaV 
čampionai Chicagos Vyčių 

-

MES TURIME IR SIŪLO
ME ANT PARDAVIMO 

PIRMUS MORGIČIUS 

IR 

PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS 
B O N D S U S 

- - • 

kurie neša pirkėjui 6% nuošimti. 

Įdėk savo pinifus į šiuos morgičius-nes jie saugus. 

Chicago La wn Slaf e 
Bank 

53 ČIA IR KEDZIE AVENUE CHICA60, ILL 
REAL E S t A T l LOAN » I W . 

1 

VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 3 ve!, po pietų. Suba-

tom 9 išryto iki 12 pietų, Utarnintoais ir Subatomie* nuo 

6 iki 8 vakarais. 
& = - • i 

— 
M — 

' • » ' • " '"-11 

zonų, nepralaimėjus nei viena North Side 
žaidimo! Kuri kuopa pirma Providence 
suplieks 13 kuopos smarkuo* Cicero 
liūs? « Pultman 

Agatonas. Brid^eport 
Roseland 

LIETUVOS VYČIŲ LYGOS 
STOVIS. 

W. L. Per. 
Lygoje šiame sezone. Ar To. Town o£ Lake 9 0 1000 
wn of Lake išlaikys visų se, Brighton Park 7 3 700 

6 
4 
4 
2 
2 
1 

4 
3 
6 
8 
8 
8 

* 

Real Estaty Bargenus. 

» 

t I 

_ MM 

S£ — gi I I I Jį>-m l 
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$ 145.000.00 
Nuošimčiu 

Tapo išmokėta per šį banką žmonėms už 

taupomus pinigus per paskutinius 6 mėnesius. 

Ar Tamsta esi vienas iš JŲ? Jeigu ne tai ati-

daryk Savings Accountę dabar. Vieno Dole

rio užtenka gauti taupomąja knygute. MŪSŲ 

bankas atdaras ketvirtadienio ir šeštadienio 
> 

vakarais. 

ffl 

^ r 

CLEVELAND VR. HOMES
TEAD. 

^ Laike Liet. Vyčių X i l Sei-

PEOPLES STOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. fc 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
savo stiprumo n* gerti patarnavimu. 

a.tr.Tttr- i m ' * - ' - - • - - • w » — • • _ 

"^» 'i flini *• i . • 

• l l — -

i • m . 
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CHICAGOS ŽINIŲ ŽLNELĖS 

X Šiandien visose Chicagos 
kolonijose eina smarkus judė. 
jimas. Visi rengiasi į w Drau
g o " pikniką. Automobiliai 
šveičiami, vęliavukėmis dabi
nami. Ponios ir paneles "dre-
s ius" taisosi. Mergaitės ren
kami gražiausių kaspinuku. 

4arbLd|nkės f Jų tarpe virte 
verda. Baigiami paskutiniai] 
darbai. 

X Vyčių 13 kuopa stt savo 

(vietos lygiai, 1 vai. po pietų. 
Taigi nesivėlokke! 

X "Draugo'* trečiadienis 
numeryje 3 puslapyje, kur įsvarbti 
pranešama, kad Vvčių 16 kuo-1 
į>a nutarė vykti į "Draugo'' 
pikniką, klaidingai padėtas 
fcntgaivis. "West Side". Tu
rėtų būti Bridgeportas. 

progos nariams susipažinti P D A l i F c I M A I Į *•• ^1®* 1 6 **• ***** d o m c i *' A D V O K A T A I 
vieniems arci'aus su kitais, 
kag ofganižacijai yra labar 

Išvažiavimo komisija. 

NORTH SIDE. 

Šv. Kaz. Akad. Rem. Susi
rinkimas įvyks sekmadieni ru 
gpiučio 3 d. sv. Kazimieroj 
Vienuolyne, 2:00 Vai. po pietų, 

Visi skyriai malonėsite pft.j 

Zmonfcs <5ia dirba, prakai- <duoti 8 a 2 u t i n * r a p o r t i } n U 0 

X Draugijos, kurios buvo'tuoja. Diena dirbtuvėse, o va b, l ,et'*-

«und6 troka vaHuoti į "Drau toukeha i "** dif,na- J o s * * £ parapijos naudai. 
go» P ikni»k» ir paskyrė ^ 8 . | * B I « M 8 l

r
T 3 r k ! l l * • " * > **") š i t a i U e P ° s P " " ^ * P"*" 

Berniukai bando savo lulkl&'ta, kur turi nariai susirinkti. *nlk*- L a b a » , n a l o n U " " • J * ' pijony* P ^ * išmūrijo ce-
ro«, boles . mušdanu. Vyrai i Visi 1 vai. po pietų private ^ P , ™ 8 * * » W » į p r a n t a m e n t o sieną ir šaligatvę prie 
n, , ~ . : , * ,. v T „_„ katalikiškos spaudos reiksmųl —— — •""•*• *-*»*••—^* 
Har*das skuata. O ką. gi šaky- lbati pas sv. Jurgio par. sve- ^ ^ *' ti apie pikniko darbininkus ir tainę. Trokas pasijudins S 

trimis šimtais narių nutarė* - . ~ - - 4 . , ; :i—f— ——* » -T '•*"* i vValdvba 
dalyvauti "Draugo'* p i k n i k e , j ^ l s k y r u s i o s t r i n k i m u s ne karais ir. liuosomis dienomis, ; } 7 r 
Visi rengiasi važiuoti. ***** 3 rt**hl^ ** P«ežas- • kurių -- dabar ypitČ} W e s t Sidės Švento Kaz. Vy-

X Vyčių 16 kuopa jau p a - j ^ f " D ^ ^ " p i ^ i k o juos j kriaučiai turi gerokai, dirbamų į / Moterų Draugijai pra
nešame, k'ad mūsų susirinki
mas įvyks šiandien subatoj 2, 
d., 1924 m. 7.00 vakare Aušros 
Vartų parapijos svet. Būtinai 

Sulyg kuopos nutarimu ne
dalioj 3 d. ragfuučio visi na-
riai važiuoja į "Draugo'' pik
nikų. Malonėkite kad visi su-! 
si rinkti pas šv. Jurgio par. 
svetainę ttiojaus po pamaldų.] 
Iš Čia visi susėdę į troka/ va
žiuosime į piknikų. Trokas iš- S 
e i s i vai. po pietų. .. v 

Valdyba, 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«4* W | M VSMSM Trf»mu«if. 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1838 TRIBŪNE BLDG. 

Telefona« Randolph I M I 
Vakarai*: 2151 West 22 St.. 

Telefonas Omai 1—7 1 

snjiiiiiiiiuiuminiiiiiniiiinuiiiiiiiffinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiim 

S TIKROS SKUROS POCKET BOOK 
Pamatyk šiuos paikius pinkams sudėti krepšelius 

mūsų lange, o tikrai norėsi viena iš jų įsigyti. (Jalima 
gauti dviejose styliuose, vienas vyrams kitas moterims. 
Mes turime tiktai penkis šimtus. Gali gauti viena iš jų g 
už viena dolerį — už mažiau negu jie kainuoja. 

Sn kiekvienu iš šių krepšelių mes duosime jums vel
tui dešimtine taupymo bankelę kuria^ galima lengvai 
i dėti i pocket book. Taupyk kasdiena ir pamatysi kaip 
greitai sutaupysi trisdešimts dešimtuku ši'ame banke. 

Atnešk ji kaipo depozitą ir pasakyk mūsų teller'iui 1 
o jis tau duos kita. Mūsų darbininkai su mielu noru ju- 5 
ms patarnaus duodami jums pocket books, knygeles ir 
bankas. 

N O R T H - W E S T E R N S £ £ B A N K 
MILVVAUKEE AYE. KAMP. DIVISION ST. 

ir jų remia. 
X Dievo Apveiados para

pija iškilmingai pagerbė savo 
kleboną, kun. Igną Albavičiųj 
per jo vardines. Vaikučiai 
gražiai ji sveikino ir įteikė do
vanų. Parapija surengė Šaunia 
Vakarienę su gražiu progra
mų. Visi džiaugėsi ir links
minosi, linkėdami savo myli
mam klebonui ilgiausių metų 
ir laimes. 

IŠ S. L. R. K. A. CHICAGOS 
APS. 

seserį) namų. Tuo būdu šutau- prašome atsilankyti į susirin 
pe daug pinigų parapijos natt- kimų. Rytoj važiuosime visi 
dai. Dabar rengiamasi i š e ^ U "Draugo" piknikų, 
mentuoti sali gatvę ir prfe ĵ J. Simonavičims, 

M. Stankelis, rast. 
• i 

TOWN OF LAKE. 

bažnyčios. 
Parapijos piknikas 

27 d. puikiai pavyko. Žmonių 
suvažiavo daug. Biznis ejo ge-1 
. . f- X Praeitame susirinkime, 
rai. L * I • ! 

Žmonėse eina kalbų, kad Vyčių 13 kuopa, su savo tri-
norima išmaliavoti klebonija n , i s ~ š i m t a i s H*n"> B a t a r t 

1 

Lietuviškas Ristoranas 
J. A. L^pd, SariBinkM | 
Vienas iš gražiausių 

valgyklų Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. 
M S. HALSTED ST, 

Chicago, IIL 
Tel. Boulevard 3985 

Kaip buvo skelbta liepos 27, 
d. s. m. j vyko Susivienijimo 
Chicagos Aps. išvažiavimas. 

Pasitaikė labai karštas oras. 
9 Kadangi išvažiavimas įvyko 

Jackson Parke ant kranto 
Michigano ežero, tai dauguma 
neiškentė, apleido išvažiavi-

D A K T A R A I : 
Telefonas Boulevard I M I 

DrSABrenza 
4«OS SO. ASHT-AND AVfiNUB, 

Chicago, Dl. 
Vai.: t ryto iki 19 plet: 1 po 
plet Iki S po plėk 6:80 vak. iki 
• :S0 vak. 

- —— » » — — 

Tol 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tk M. 
Valandos noo • Iki I I disaa, aao • 
lkl l vai. rak. Ksaėllasala wsa • 

lkl t ral. po plsco. 

1 

DR. A. K.RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHHirKGAS 

1442 So. VVestern Ava. 
Telef. Lafayrtte 414« 

r 

"Didžiausias Bankas UŽ Didmiesčio" S]mą ir lindo vandenin. Gi li-
v i r f r \ 1 • gjkusiejai tikrai gražiai, tikrai 

Perviršius suvirs 21 Milijonas Uoleny. |ISeįmVniškai pasilinksmino. 
nuii»iiiiniiiitffifiiiHfiMHittiiiifiiHitrtiiifHtfftHmtfiiimiMifrtftttffNiiinilinim Iš priežasties nesugražintų 

[knygučvj išlaimėjimas $5.(K) 
aukso šmoto neįvyko. Tas iš-
laimėjimas, kiek girdėjau, į-
vyks - Cbicagos ap*. susirinki 
me. Komisija pageidavo, kad 
luiygutės konnogreieiausiai 
Imtų grąžintos . 

163 kp., kuri yra prie Šv. 
Kazimiero Vienuolyno, prašė, 
kad apskritys duotų kokio 
nors pastiprinimo šiai kuopai, 
nes ji šankiai gyvuojanti. Ap
skričio valdyba į tai atkreipė 
domės, davė patarimus ir 
pramatoma, kad, kaip ši kolo
nija šuoliais žengia tapti 
Chicagos Lietuvių žydimu, 
taip nėra abejones, kad ir Su
sivienijimo kuopa čionais ga
lės gerai gyvuoti. 

Šis išvažiavimas davė geros 

Telef TtSP 

Df, I. M. Feinberg 
Oydo apaclaUal tlsoklas Tyrų ir 

saosar* lytiakae ligmm. 

Valandos: 1—4 po plstų 7—• Tak. 

TeL Boalevard S1M 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis GydytoJM 
3303 South Morgan Street 

iu. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, C*irar*as. Oba 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -

8zf -** P*Hi««tal 

i 
(»kmen|« tsUrJS) 

tr «kmen|a tlapumo pu«l*J« W o-
pwma&3mm, m» tam tikromw mpk*-
Uikemi* priemonėm ta b«l SSSSMSl 

'nrtaslemi •asT%fttsa girdAjtmv . . 
• VIMfctM BkSM IMMUHklSVi, tr J4l 
jra relltalaa daro QS«rwn4J«fc 

•fkat 
1411 So. 50 Ava. 

atMaryt**: kart ies po plet Iki S vai. 
ffad*l!oimi tr 

i vai. 

D r . M a u r i c e Kahn 
Gydytoju ir Chirurgai 

4 6 3 1 9. A s h l a n d Ave . 
Tel YartU 0994 

Valandai; j.» 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

F T&. Boiflevard 8«»t 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

IR 
CflUUJRGAP 

•SS? 6o. Morgan Street 
Valanda*: 9—12 Ii ryta 
Vkkarats nuo 7 ild • 

CICERO OFISAS; 
U 4 3 South 49-th Avcstoe 

Tetef. C t o » d«7d 
Valand.: *—«*30 r. • . kasdien, 

Utarninkais Ir pitnyčlosas noo t 
iki • . • a i , sak. 

W 

)fl£K> Tel. Boalevard MaS 
Rezid. Tel. Dresel » l » l 

OR. A. A. ROTH 
R13SA8 OYDYTOIAS IR 

1 

Specialistas Moterišką. VfrOkų 
Valku Ir Tlsa chroobSkn ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas Slat Str. 

po Vai.: l t — l t ryto: 
T—8 rak. Ned. l t — I I a 

Dr. CHARLES SEGAL 
otiaą po 

4729 S. Ashland Ave. 
SPBdJAUSTAS 

DHom. Motera Ir Vyra Ugų 
V a i : ryto nuo 10—11 nuo 2—i 
po platų: fctfa 7—».«# vakarą 
Nedėilomts: l t lkl 11. 

Telefonas Mkltvay SSSP 

J 

\ Telefonas PUHBMO 8218 

Or. i J, Tanenavičius 
lOSai Mlcbisaa Are. CiiicskSD* VL f 

SJ . m • • . . . » • • mm m • > • • m mm mm m *^' 
jTeL Oanal 0S5? Vak. Oaaal S l t S ] 

I DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. j 

I yaaadost l f lkl 12 ryta: 1 lkl f J 
po pistu: < lkl t 

> • • • • • » • mm • » > • • • 

Tolei. Boulevard 3M1 
Dr. M. ŽlLVITIg 

ris i 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

'visuomenei ypae savo tau-
tieči*ins Lietuviams kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar dautf 
žemesnės negu pirmiau kad 

1 buvo. 

! 

NEW CITY PHARMACY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
| 3327 So. Habtcd Str] 

Chicago Tel. Blvd. 0696 j 

prieš sugrįžtant kun. Baltu
čiui. 

Taip jau eina prisiruošimai 
prie gerb. kun. klebono Baltu
čio sutiktuvių. Visi laukia 
parvažiuojant kun. Kleboną. 
Visi nori išgirsti įdomių pa
sakojimų iš jo keliones aplink 
|/asaulį. 

Kūmute. 

dalyvauti *"Draugo'' piknike, 
kuris įvyks rytoj, rugpiučio 3 
dieną, National darže. 

Lietuvių Amerkios Politi
kos Kliubo ant Nortli West 
Side«. Įvyks mėnesinis susi
rinkimas Rugpiučio 4 d. 1924 
m. Švento Mykolo parapijos 
svet. 1644 Wabansia Ave. 8 
valandą vakare, kerbiamieji 
kliubo nariai, malonėkite pri
būti laiku. Yra svarbių reika
lų. Komisija duos pilną rapor
tą iš buvusio išvažiavimo. 
Taipgi kviečiame naujus drau 
gus pristatyti prie šio kliubo, 
nes jau nebetoli didieji rinki
mai. Taigi reikalinga jau pra
dėti dirbti už .tuos. kandida
tus, kurie mums atrodys go
resni. Valdyba. 

Rcmkite tuos proiesijona-

lus, biznierius kurie garsi
nasi dienraštį "Drauge". 

1-mos kuopos Seimo vaka
rienės rengimo komisijos su
sirinkimas įvyks pn. A. Nau
sėdienės 917 W. 33-eia gatvė 

[pirmadieny, rugpiučio 4 d. 7 
vai. vak. 

Visos komisijos narės kv ie - Į l 

i * 

H A R D W A R E 1 

Dažų, Stiklų 
Ir 

Geležų Krautuvė 

0825 So. VVestern Avenue 
Tel. Prospect 8816 

BRIDGEPORTAS. 

Mamos pribūti. 

T••:".*. B A N ES 
A D V O K A T a g 
79 W. «Monroe Street 

Room 904 — Tel. RandolpU 2fO0 
Vai.. Kuo 9 ryto iki f po pietų 
Vs isaa ls 9201 Bo. Halsted Str. 

Telef. Tards 1016 
Chicago. 

C. V, C H E S N U L 
A B V O K A T A 8 

Metropolitas State Baako Masas 
1101 W. Mnd St. Tel. Caual MM 

VMfaMrttM««MriM 

• P ' II 

KVIETKINES 
• I . 

• > 

fr 20 metų Prityrimo 
Akinhj pritaikymo mcao 

SIMFTŪMAI PA11£16KXA 
Akly Ligas 

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

sta? 
Ar kvaišta galva? ' 
Ar matote kaip lt plukančius 

taškus 
Ar atmintis po truput) mažėja? 
Ar akys opios avienai? 
Ar jaučiau kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant rokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi Žvairas akis? 

DR, JAN J. SMETANA 
AKIV SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Aat trečio augSto virt Platte ap
tiekęs, kambariai: 14. 16. 16 Ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto lkl s vak. 

Nedėliomis uždaryta. 
— i • r , t 

KVIETKINE 
ANT BRIOGEPORTO 

Puikiausios nusikintos kvie-
tkos, vestuvėms bankietams,! 
pągrabams vainikai ir ki-1 
toms pramogoms. J 

Patarnavimas maodagtanslas, 
katnos žemlausloa 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Aveouo 
Telefonas Blvd. M S 

J ; i 
JįmmmmmmmmtwU-l—t III I I Į 

Sakyk s i Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, tr. 

2117 West 22 Street ' 
Chicago. 

telef. Canal 1TB7 

,mfjmf 

JOHN M I N S K A S 
, LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti I<ca%itt S t 
Telefoaas Canal 2S32 

Valandos; 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
[ro io j lf Petnyčioj nuo 9 r. lkl 6 

v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egraminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis iSrygo-
mia 

BALYS F. MASTAUSKASf 
A D V O K A T A 8 

Birves Lietuvos Atstovybes Ta- | 
Slngtone Patarėju. 

Ppoltun State Banko lf ame n 
2201 West 22nd Street 
Telefonas Oanal ee»t 

A, A. O L I S 
A D ' V O K A T A S 

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

VAKARAIS: 
8301 6. Halsted st. TeL Blvd. 8778 

8—8 V. v apart Panedėbo ir 
Pėtnyčlos 

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

r 
GRABORIAI: 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
UETUVYS AJUC SPECIALISTAS 

Palengvins visu* 
akių tempimą 
kas yra priežas-

y_mmmmmmm. 1*»«1 skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusias 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemleglo; netikras akis {dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisnęai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo ra-
gėjinio ir valkus einančius mokyk-
km. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 

| Nedėliomis nuo 10 iki U. 
1545 YV. 47 St. ir Ashland A*. 
twmmmZ^. 

mm 

ALEKSANDRAS SANDARAS 

v 

PerktOo savo oifea 15 «rtrfi»^n 
Parkpouom. 

8888 So. ttalsted Streot 

Mirė l iejos IR diena 1984 MUwaukee, Wis. ligembu 
tyje. Vėa#nis pmėjo iš Kaimo Redyboa Tauragės Ap
skričio, žigaičių Parapijos ir žigaičių sodos. Atvažia
vo į Amerika 1902 metais ir visa laika pragyveno utie 
ste Mihvraukee paskutiniu laiku gyveno po num. 1170 

Paliko nuludusia Seser* Petronėle Čepaitienė, čio
nai ir Lietuvoje 3 seseris tr broli. 

Kurie norėtumėt daugiau ame velionį sužinoti kreip
kitės nrie Sesers Petronėlės Čepaitienės, 1026 Lincoln 
St., Nfcrik CaiMgo, HlvBl 

AR S E R G I ? 
J$igu sergi, tai atsilankyk tuo- f 

jaus J 8VHIKATOS INSTITUTAI 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTISKOS KŪNO KUL
TŪROS IR ELEKTRIŠKU OY-
DYHU. 

šitag naujas būdas s^dymos y-
ra paremtas ant tvirti) moksliniu 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge-; 
liui sergančių, kuriems visi kiti • 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mss bendradarbiaujame su ge- j 
riausiais Gydytojais Ir CklrurgalA; 
mieste ir galima jumis parūpint 
visus tinkamiausius budus gydy-
sao. 

Mes esama praleidę viri 10 me
tu mokslui ir patyrimui j vai
riuose daktariškos* mokyklose tr 
gydymo įstaigose tr gaHme j>»-
rnis tinkam ai patarnauti, atgavi-
roe sveikatos. 

v ATSILANKYK TUOJAUS J 
TRATKIU ifcEALTH 

ufsrrruTE. 
8337 Sorrth Haisted Str. 

(Ant antrų lubų) , 
Valandos: Nuo 9 ryto lkl 12 

jUar* Ir ana i iki 8 rsJigre. 
fivtmtaditoiats pagal sutarties. 

1487 So. 49 Ave. Tri. Cicerti 63731 
CHAS. SY£EWICZ 

Lietuvis Graborios 
Laldottiviu kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pifmo* KlesDš 

Mašinos 
Licensed Emb. 

F. E. Palacz 
Private Ambu-

lance 

'elefonas nu 
ITANLEY P. 
MAŽEIKA 

1RABORIUS IR j 
Balsam uoto jas 

Turiu automo 
Ibilius visokienuj 

?ikalams. Kalni j 
>rieinama. 

119 Aubui 
^Ave. Chicago] 

S, D. UGHAWtGZ l 
3813 W. *Srd PL 

Oioage, BL 
Patarnauja laido-11 

fcurėas knopigiausla. j j 
aefkala meldUu stt-11 

slismlrfl, # ^ w a a & -
daa-bo boslts 

41 
1871 

Ofisas Dldmiestyj: 

29 Sonth'La Salle Street 
Kam ha ris 330 

Telefonas Central 8333 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

[TeL Central 6200 

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

[Room 811 CbJcago Temple Bldg 
7 W. Wash»ngton S t . 

ICERO Ofisas: Panedėllo vak. 
1514 H. Oloero A v. TeL Cicero &630 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3288 8. Halsted S t TeL Boul. 6737 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 614—818—137 H. Dear 

I born St- TeL nsi>dolpli 5584—R5»S 
Vakarai* 10717 Bnssana Ave. 
Roselaad TeL Pnllmaa 3377 

į^mm^am » • • • • » • • * • ! • • • • • • • • • • 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

• J 

/ " . -. • ' ,• '• • 
T d . Canal 3655 

C. J. PAN8IKNA 
Fotografas 

PAKSIRNA HTC7I>IC> A 
1801 s. Halsted St., Chicago. J 

Totamas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja į visai 

miesto dalis. 
^ n i I n 'mmm*—m< •• i i • i i ' / 

& » « l i f c » > » ^ l » » « * » • • » • < • » » ! » » 

RBIKALAUJU 
I 

Arkitekto Braižytoje 
<dr*ft8man) 

Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu: 

M. E. ZALDOKAS 
1263 N. Paulina Str. 

KAinp. Ufltt'aukee Ave. Chicago j 
MSI_ i ***.*-* ww i m m J A A31 <IA 

8333 

J Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriiu, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2819 West 24-th Street 

tThicago, DL 
^m>mimm*m*m~—m*m m mm m m • • — — < > » « 

• — ' ' 1 
į£m*m*»*mm-m • • p » » » • • . • • • • • • • • » » 
^ T e l e f o n a s C a n a l 7 2 8 8 PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojtiiio Kontraktorius 
{Dažų Ir Poperos Krautuve] 

2388 SO. LEAVTTT STR. ™ 
i m m fc»''» • > • • • ! » • mm 

[Tei. Lafarette 4228 

P L B M B I N 
[Kaipo lietuvys, lietuviams 

patairsstOu knocerlaasdal 
l t . YT6KA, 

8328 Wast 38fk »t**H 
Ws3838as«BB«BD3HBBVM3B«aB 

SK.UTYIOTĘ rp fUTIN 



-

D R A U G A S Š*ifeui;«iifr 
• 

PROKURORAS NIEKO 
NEPELNĖ. 

vonas buvo be galvos. Gal
va gulėjo už keletos pėdų to
lėliau. 

Kuomet jaunų studentų ir j Identifikuotas kaipo Geor
ge Dinoff, jurininkas, 8957 
>Green Bay ave., So. Chica-
goje. 

So. Chieagos policija yra 
nuomonės, kad jis nužudytas 
plėšimo tikslais. Matyt, kur 
kitur nužudytas, lavonas iš
vežtas į laukus ir pamestas. 

prisipažinusių žmogžudžiu 
Leopold ir Loeb byloje aną 
dienų valstybinis prokuroras 
baigė jų dviejų kaltės įrody
mas, teisiamųjų advokatai pa 
statė prašymą, idant teisine 
liudytų gydytojai ekspertai 
apie prasižengėlių protu pa
dėtį. 

Tam aštriai pasipriešino 
prokuroras. J i s sakė, kad tei 
sėjas negali nieko spręsti a-
pie jųdviejų beprotybę. Tam 
tikslui reikalinjras priesieku-
sių teisėjų teismas. 

Prasidėjo tuo klausimu ar
gumentai, kurie tesėsi dvi' 
dieni. Teisėjas tvirtino, kad 

jis neturi reikalo prisipaži- [ 
imsiu žmogžudžiu -pripažinti 
arba nepripažinti bepročiais. 
Tai visai pasalinis klausimas. 
Bet jis nori girdėti apie jų
dviejų padėtį. Teismas, pirm 
išduosiant nuosprendi, priva
lo viskų žinoti, gi apgynėjai 
turi teises statyti kokius tin
kama Jiudininlins. ' 

Prokuroras st) asistentais 
visas laikas tvirtino priešin
gai ir reikalavo tiesiog mir
ties bausmės be ekspertų iš
klausinėjimo. 

Visgi teisėjas su prokuroro 
argumentais nesutiko ir leido 
liudyti gydytojam* eksper
tams. 

METI* ATMINTIS 

A. + A. 
EL. JANUŠKEVIČIŪTĖ 
mirė m g p . 4, 1923 m. 3 metų 
3 mėti. amžiaus . 

Metinės pamaldos u i Jos du
žia bus rugp. 4 d. 1924 šv . 
Mykolo Bažnyčioj 8 vai. išry
to. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
giminės , draugu* ir pažįstamus 
dalyvauti š iose pamaldose. I l 
sėkis mušu m y l i m a dukrelę 
Klenutė ir sesuitė neužmiršta
m e ant visados. 

Nul iūdę: Tėvai ir brolis 
Juozapas. 

BOMBA KARNEVALE. 

Ties Halsted ir 74 gat. su-
rengtas karnavalas. Vakar 
anksti rytą vienon palapinėn 
pamesta bomba. Sprogdama 
sudraskė palapinę!, 

PRALOŠTOS MARATHON 
LENKTYNES. 

mi. Dabar uouai kaip tik pra
deda neduoti žmonėms ramu
mo geriausia išnaikinti juos 
su Triner's Fli Gass. Jeigu 
jūsų vaistininkas neturi sa
vo krautuvėj tuomet rašykit 
tiesiai pas Josepli Triner 
Company, Cliicago, 111. 

(Apgr.)N 

B I Z N I S 

LAVONAS BE GALVOS. 

Art i Brookfield * uogautojai 
užėjo nužudyta žniogu. L a - ' 

A. I A. 
JONAS NOVICKIS 

mirt* i . igp. 1. 1»24 m. « vai. 
r>t«- 2» metų amžiaus. Iii lo i.̂  
Kauno Red. Rasrinlu Apskri
č io Lukavos Parap. PaJuki&ės 
Kaimu. l>g>\ei io Amerikoj 23 
metus. 

Pa i iku didel iame nule id ime 
seserf Apalonija Juknienė, švo-
g e r | Pranciškų .litknių. sunii 
Joną 11 metų. 2 dukteris Apo
lonija 10 metu. iirouislavą, 9 
m. IJetuvoj seseri KJena Bar
kauskiene . 

k ima- pašarvotas 3126 So. 
Irf>we Ave. l a i d o t u v ė s įvyks 
panetlėly, rugp. 4 d. Iš namų 
8 \a l . mis at lydėtas ' šv. Jur-
gk» bažnyčia, kurioj įvyks &*-
didingos pamaldos už veliunies 
sielą. 

P o pamaldij l*i* nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvi<-ėiame visus 
(riminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. I.aJ 
dotuvėms iMitarnajis i;rab. J. F . 
Kudeikis — Tel. Y'artls 1741. 

Nulhule: 
Seserys — švogerls ir vaikai. 

Liepos 14 d. Hannes Kole-
lmminen, Finu, bėgę jas pralo
šė antrąsias Olympic marat-
hon lenktynes Coloinbes, Fran 
cijoj, užtat kad jo. viduriai 
buvo blogame padėjime, pabė
gės 17 mylių turėjo sustoti 
(tas pats bėgėjas 1920 išlošė 
lenktynės bėgdamas* 25 my

l i a s Olympic lenktynėse Bru-
ssels, Belgium). Triner's Bit-
ter Vynas tai geriausias vai-

4 

stas ant kurio galima visuo
met remtis jis palengvins ju
ms galvos skaudėjimą, pra. 
šalins nerviškumą ir kitas vi
durinės ligas. Triner 's Bitter 
Vynas išvalo vidurius ir pa
jai ko juos geroj tvarkoj. Visi 
Triner's vaistai yra pasitiki-

ĮVAIRUS BIZNIAI 

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

MAROUETTE PARKO 
BARGFNA! 

DUBELTAVAS STORAS 
su flatų pagyvenimui užpaka
ly krautuvės. Labai patogi vle 

II i II n A lf I U II I t a b u č e r n i a i i r Croserniai, ka 
l A n U A V I M U I (*% užbaigtas statyti randasi 

ant 71-mos ir Western Ave. 
Kaina $8,000 pusė cash. 

7 Kamb. Rezidencija. 
modeirniška, furnace, elektra 
didelis beismentas lotas 37% 
pėdu 1 blokas nuo Marąuette 
Parko. Savininkas apleidžia 
miestą - Kaina $5,850. 

Ant Marąuette Road 
37% jiedu lotas arti Campbell 
Ave. greitam pardavimui tik
tai $2,250. 

A. N. MASULiS 
6641 SO. WESTERN AVE. 

Telef. Republic 5550 

PIRKIT; NAMĄ 

NEPAPRASTAS BARGENAS 
Garadiius Bridgeporte 

ant Halsted gatvės. Turiu par
duoti nes turiu kita bizni. Pa
aukuosiu greitam pirkėjui. 

3207-9 So. Halsted Street 
Chicago. 

Telef. Bulvd. 0261 

| d oi gero savo vaiku ir sau kur y 
[ra modiJu Jr Jivietkų, kur yra 
|vieta daržovėmis Ir k iemas val

iams. Tėvai )r motinos , padaryki-
[te savo vaikams ir sau Hnksmu-ra 
Ima. žinot gerai kad pinigai isduotigį 
įnž rondas niekados nesugryžta 
ITuom pačius pinigus ką mokat u i 
E randa {mokėsit į narna; trumpu 
(laiku pats namas išsi niokos. A> 
L'uriu didžiausiam pasirinkime na-

Imu ir lotu apl ink šv . Kazimiero 
[Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chieagos Lietuvių kolonija, netoli 

I Marąuette Park kuris mis viena.-
jiš gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi vinte v isokios rūšies biz-
jnius farmas lotus mainom- ant na-
Įmn visose Chieagos dalyse. 

Išmainom prastesnius n a m u s aut 
j^eresnu namu kokioj lik vjeto 

įturite. Ka ipo Lietuvis tai vfeado* 
Elk«u\ iams patarnauja kogeriausia 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
#i ir visokius biznius. 

Darbą, atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

PARSIDUODA buc'ornė ir grosernė 
gal ima nupirkti uz U Islngą pasiūly
mą. Pars iduoda fleUo," kad turiu 2 
bizniu. Taipgi mainyčiau ant lotu ar 
automobil io . 

4235 S. Kedzie Ave. 
Chicago. 111. 

ANT PARDAVIMO 
Saldainių, ico creaui, mokykloms 

reikmenų ir religijinių dalykų krau
tuvė, tarpe 2 mokyklų. Parduosiu 
u i labai prieinama kaina. 

Atsii"auklt<'; 
A. I.KWANI)OWSKI 
1945 West 48 Street 

Arti Rohey Street 

ŽEME 
ANT PARDAVIMO vienas 

akeris žemės Lyons, 111. netoli 
miško ir upės. atsišaukite: 

AGNĖS SKRIT3KAS 
2258 West 21 st Place 

Chicago, 111. 
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Važiuok Lietuvon 

ABNER H. COHEN 
HARDWARE 

.Maliava, Aliejus, Elektros. P lum 
bing ir N a m a m s reikalingi daly
kai. 

Ratilo į reng imai 

Prireiurta mal iava irai. f l . 5 0 

R E I K A L I N G A 

| SUGRJŽ1MAS YRA UŽTIKRINTAS, KAD IR NEESI | 
| AMERIKOS PILIETIS. 1 

E Dauguma nėra susipažinę su naujomis teisėmis, ,>jog § 
= parėdimu Amerikos Valstybes, Išvažiuojantiems yra pi I- = 
E na ^varaneija sugrįsti atgal Į Amerika^'kur nebus iskai- | 
= tomą į skaitlinę atvažiuojančių iš Lietuvos. Sugrįžimui 1 
i dokumentai yra pampinami' prieš išvažiuojant. ' 5 
| Klauskite pilnų informacijų ypatiškai ar laišku. | 
E Ilgų metų praktika laivakorčių ir siuntimu pinigų E 
E yra pilnai atsiekta tikslas. Išmokame Amerikos doie- = 
= riais arba litais visubse paštuose Lietuvoje su pilna gva- = 
E ranei.ja; Telegrafu į tris keturias dienas'-- kiekviename I 
r pašte Lietuvoje. = 
| Parduodame namus, farmas. Apdraudžiame nuo ug- = 
= nies. Registruotas Notaras. 5 

| Paul P. Baltutis & Co. I 
| 901 West 33rd Street j 
I Telefonas Yards 4669 | 
5 Chicago, Illinois. E 
^IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIilIlIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUli 

2202 W. 22nd Str. City 
1.1. Canal G456 

NICK BARTH 
Teaming 

I žlatkonic m a l l a \ a , alieJv ir lan-
gams stlkhis. i«it i t i i (^ ir plėtote-
rį. J*anlu«Mlamc auglis . karais, tu* 
nuis ar bimketsla. E s a m e a«cn tu
ro Valsimr varnisiies ir Kuaiml . 

536 W. 18th Str. 
Tel. ( a n a i 5928 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

EXTRA EXTRA 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Dabar prasidėjo didelis išpardavimas per dvi savaites,' 

dėlei^rirengimo vietos naujam žieminiam stock'ui. 
Laikome firmos rūšies tavoms vyrams, moterims ir 

vaikams. Visa eilę .čeveryku, apatinių ir viršutinių ir 
laikome geriausios rųšies pančiakų vyrų, motcirų ir vai
kų 'Burlington Brand". Visokių materijolu pakuliniu 
ir vilnoniu ir batistu. Vilnų gijų del nerimo ir siūlu del 

, siuvimo ir mezgimo. Visa eilę laikome moliniu, aluminu 
ir geležinu puodu k* stikliniu. Kas tik reikalinga. 

Duodame dvilypias stempas kiekviena diena iki pie
tų. Pilna knygutė mainome už 55.00 tavorų. Duosime 
gera patarnavimą. 

NATIONAL DEPARTMENT STORE 
10317 Michigan Ave. Roseland, I1L 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavojinie, dekaruojame, 
kalsimuojanie 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, m . Tel. Yards 7282 

REIKALINGAS 
Lietuvys Pardavėjas 

kuris moka Anglų kalbą. Tu
riu nepaprasta propozicija ku 
ri atneš $100 savaitėj. Gali
ma visa laika dirbi arba tik 
dali laiko. Prityrimas nerei 
kalingas. Atsišaukite: 

Mr. KELLY 
Room 1506 

10 S. La Šalie St. Chicago. 

NEPAPRASTA PROGA 
Real Estate Salesmanui. 

Vyras kuris nori pirkti pųgį 
real estate biznio Marąuette 
Manor, turi būti gyvas gabus 
ir mokantis g^rai kalbėti. Lie
tuviškai i r Angliškai. Ofisas 
randasi geriausioj lietuvių ap-
gyventoj apielinkČ.j.- Tinko 
mas žmogus gali padaryti ge
ra bizni. Sužinokite tuo jaus. 

P. J. Englehart & Co. 
2857 West 63 rd Street 

ir San Francisco Ave. Chicago 
Telef. Prospect 1674 

REIKALINGAS 
Jaunas vaikinas baigęs, liigli--
scbool mokantis Lietuviškai 
ir Angliškai dirbti banke 
Marquette Manor. Nepapras
tai gera pi'ogą- intelegenliš-
kam vaikinui. Vieta bus atda
ra rugsėjo 1 d. 1924. Atsišau
kite : 

2334 So. Oakley Ave. 

o404 S. Mor
gan St. Tel. 

Yards 1571 
Kur taip 

sku!):rH*-si? 
Og i paa Va-

luitj. Jis !>»r-
ka. parduodi! 
ir maino nu-
tntra ant bu-
černiu, gro-
sėrhių, farmų, 
lotų ir auto

mobiliu, o bučerm'-s, grosern^s. lo
tus, automobi l ius maino ant namu. 

K E A I J ESTATE DrVESTMEXTS 
2418 W. Marque€te Rd . (Or 67 

Blvd.) (Arti Western A T C ) ! 
Tel. Prospect 8678 

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

BRIDGEPORT BARBENAI 
2 flatų mūrinis namas 6 ir 

6 kambarai, beismantas, ga
radiius, su visais įtaisymais, 
Kaina $8,500. Išmainą ant bi 
le kokio biznio. 

6 pagyvenimu medinis na
mas, randasi netoli šv. Ju r 
gio bažnyčios. Įmokėti $1^000 
arba savininkas mainys ant 
bile kokio biznio. Priima lo 
tus ui pirma įmokėjima. 

4 ragyvenimu medinis na
mas, 2 lotai prie šalies. Įmo 
keti $1,500 kitus kaip lenda, 

BRIGHTON PARK 

A T M I N I M A S . 

8 flatŲ namas parsiduoda 1S prio-
žastios sonatvt-s. Kaina $15,000 
Cash jmoki'-t $4.000. 

4 flatŲ rai dinis namas 2 po 5 kam 
barius ir 2 po 4 kamb. Kaina $4, 
800 Tash Jmok^t $1.000. 

4 flatu n:«nas ir Storas Kaina $4,-
500 Cash $700. 

2 flatu namas po G kambarius 
mailiau ant mažo namo 6 kambarin 
raroc. Kaina $-2,500 Cash $1,000. 

4 flatų muro namas mainau ant 
bu^ernf's. 

Negal iu visus namus sudėti kiek 
aš turiu jų ant pardavimo ir mainy
mo. Su roikalais moidžin* pas maru 
kreiptis. 

* \NT PARDAVIMO f> kamba 
riu Ivunjralmr karšto vandens 
šiluma $7,200 i.škalno^ $1..50C 
likusius ant lengvų išmokės-
cin. 

7211 So. Maplcwood Ave. 
Chicago, 111. 

BARGENAS ROSELANDE 
2 a u g l i ų mūrinis namas 6 ii 
(J kambariai aržuolu trimuota 
karšto vandens šiluma gara-
džrus, lotas 33x125 ant Wa-
bash Ave. arti Visų Šventų 
bažnyčios. Kaina $10,500 Ca*sh 
$4,000. 
GEO. F. &LIMOVICZ & CO. 

10801 Michigan Ave. 

ANT PARDAVIMO 3 augš-
mi mūrinis namas po 6* k'am 
barius gazas, elektra, 2 ka
ram garad/ius. 

Atsišaukite 
2228 W. 22-nd St. 

Chicago, 111. s 

yARSIDUOIU 
2 flatų mūrinis namas štimu 
šildomas Marąuette Manor. 
Kaina $1,500,00 Cash tik $3,-
000.00 balanca lengvais mokės 
čiais. Pamatykite 

J . A. PAUKŠTYS 
5551 So. Kedzie Ave. 

Telef. Prospect 5074 

FNA 

•BUK GUDRU 
! Pasinaudok proga kol dari 

laiko išsirinkti gerą 
ieta del gyvenimo arti 

Marąuette Park ir šv. Ka-j 
imiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti,j 
ainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Apsaugam Insurinam viską. 
Tel. Prospect 4345 ^ ^ 

PIRKTį PARDUOTI 4R MAI
NYTI VISADOS KRErPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

t L FABIONflS CO. 

ALENOS K ARBAUSKAITĖS ' 
mjimsios 11 liepos 1924 m. 24 metu amiiaus. Ameri
koj išgyveno 3 metus. Širdingai kviečiame atsilankyti 
ant Šv. Mišių kurios bus laikomas už jos dusia Rugpiu-
čio 4 d. 8 vai. ryte. Nekalto Prasid* Šv. Marijos Pa
nos bažnyčioj. Tolesnei tariame širdingą ačiū kuni
gams už tokias puikias pamaldas ir pamokslus laike 
laidotuvių. Ačiū draugijiai Garsaus Vardo Lietuvai
čiu kuria ji mėgo . Aciu visoms toms mergaitėms ku
rios tarnavo prie' nešimo gelių. Ačiū tiems kurie nešė gra 
ba taipgi ačiū visiems kurie lankė ja mirusia namuo
se ir dalyvavo laidotuvėse nes daugelis iš jų visai ne
pažinome dar karta tariam ačiū. Taipgi turime išreik
šti širdinga ačiū graboriui Eudeikiui ųž toki malo 
nu patarnavimą. Mes sesutes nuliūdusios dar kartą 
tariame ačiū visiems giminėms, draugėms įr draugams 
nes mes einam paskui ją. Ilsėkis musiį mylima sesute 
šioj šalelei. 

Nuliūdusios seserys: 
Antanina Karbąuskaite, 

Domicėle Bardauskienė. 

BARGENAI 
Mes turime 5 naujus mūri

nius namus - bunga!ows vis
kas moderniška ir vėliausios 
mados. Kaina $7,900.00 Cash 
$2,000.00 balanca sutiksime 
sulyg pirkėjo noro. 

J . A. PAUKŠTYS 
5551 So. Kedzie Ave. 
Telef. Republic 2667 

MANAI 
P L A Y E R P I A N O B A R G E N A S 

Turiu parduoti tuo jaus iš priežas 
ties apleidimo miesto. $700 vertės 
player pianas su suolelių 125 muzi
kos rolėmis, kabinetų ir t, t. u? 
$125. 

3324 N. Marshfield Avenue 
Chicago, 111. 

Reikalaukite Mrs. Masomiefc'is piano 
PLAYER PIANAS ~~ 

Iš priežasties bedarbės h 
reikalingumo pinigų j>arduo 
siu savo $700 player pianą ii 
87 roles, su suoleliu ir kabinę 
tu už $100 ir $18.00 storagt 
charges. 
Klauskite Mr. Frank's piane 

1389 Milwaukee Avenie 
1-tna L ubo 

2 pagyvenimu naujas mūri
nis namas, 6 ir 6 kambariai. 
furnace apšildomas. Randasi 
netoli Lietuviškos bažnyčios. 
Įmokėti $3,500, kitus kaip ren 
da. 

2 pig^venimu medinis na
mas, 5 ir f> kambariai, Kaina 
$3,900. 

2 flatu naujas mūrinis na 
mas su visais įtaisymai i ga 
m apšildomas. Įmokėti $4,500 
kitus kaip renda. 

BARGENAI PRIE LIETU
VIŠKO VIENUOLYNO 

2 flatų naujas mūrinis na 
mas, 6 ir 6 kambariai, mūri
nis garadžius, karštu vande
niu apšildomas, namas vertas 
$18,000 parsiduoda už $15,f; 
500. Įmokėti $4,000. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 5 ir 5 kambariai, su viįl 
sais įtaisymais, įmokėti $4r* 
000, kitus kaip renda. Randai 
si ant 64 tos i r Fairfield Ave,; 

SOUTH SIDE BAfiGENA! 
2r flatų mūrinis namas, 6 ir 

6 kambarai, su visais įtaisy
mais. Randasi netoli Wash-
ineton Parko, Kaina tik $9,-
500. 

8 flatų apartment buildin-
gas, naujas kampinis namas 
po 5 ir 6 kambarius, parsi
duoda laoai pigiai, arba iš
mainą ant mažesnio namo, 
arba gero biznio. 

Tie visi namai gali būti mai 
uomi ant kitokiu praperčiu 
arba bile kokiu bizniu. 

C. P. SUROMSKIS & 0 0 . 

3352 S. Halsted St. Chicago. 
Tel. Bulvd. 9641 * 

. ANT PARDAVIMO namas 1 pa
gyvenimui eonerete apačia 4 kamba
riai ir augStas elektra gazas ir mau
dynė. Netol i bažnyčios Brtghton Par
ke. 
"Atsišaukite pas savininką: 

4443 So. Washtenaw Ave, 
Chicago, 111. 

[IKRAS APSAUGOJIMAS 
Tavo pinigų jeigu pirksi s ekamus 

retai pasitaikančius namų bargenus. 
PARDAVIMAI nauja 5 didelių, 

kambarių Bungalow Brighton Parke 
lietuvių apgyvento vietoj, visas iš
baigimas aržuolo pagal naujos m a 
dos; skalbykla ir furnažo š i luma; 
reikia 'pinigais $J2,50Q; ka ina $45,-
800; verta daug daugiau. 

PARDAVIMUI 2 augstų naujas 2 
flatai po 6 kambarius; augfitas s k i e 
pas ir antstogie; statytas pagal vie 
liausios mados su visais paranku 
mais; randasi Brighton Parke lie
tuviais apgyventa vieta; kaina $10.-
500; pusę pinigais kitus išmokėji
mais; yra tai t ikras barmenas ir yna. 
vertas pamatymo. 

PARDAVIMUI ar mainymui geras 
biunlavas lotas ant Archer Ave. Sa
vininkas parduos pigiai ar mainys 
ant nebizniavo loto ar ko kitko. 

Norėdami pamatyti virSminėtus 
bargenus atsi lankykite diena ar va
karais pas 

BRIGHTON KEAILTY COMPANY 

4*084 Archer A vėso© 

809 W. 35ttl S t Chicago 
Tel. ftonteYard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

L'asekmingai siunčiam pinigai ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

AR REIKALINGI TA0 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
[moraičiu. 

Mes taip pat , 
Perkame ir Parduodame pir-1 

nus morgičius po $500.00 ir aug- | 
hČiau. 

Norint platesnių informacijųj 
l'creipkitt's paa: 

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BROKER 

[EAL ESTATC LOANS &) 
^%-INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BAR6ĖNU 
Visokių rūšių pamatyk 

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

R a m p a s Saoramento 

Nauji 2 rtatų namai 6-6 kamb. 
Brighton Pąrkė lengvais i šmokė
jimais. 

Special Bargenai 
AugStos rūšies namai, 2 flatų 

ką tik pastatyti 6-6 ir 6-6 kamb. 
Marąuette Manor. Special ia k a i r 
nos Ir special ia Išlygos ant š ių 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui blzi.iavl kampar Ir 

viduriniai tušti lotai augštos kle-
sos Lietuvių ApiollnkeJ Geriausios 
Bizniui Vietos. 

Kriaudiams. barberiaras, kviet 
kininkams, auto salesrooms, gara-
džiams, bučernires, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvėms ir 
daugybė kitokių biznių. 

Nor|nt platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
3002 Weat 59th Str. 

Kamnas .Saoramento 

L J. H E N i F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSUBANCE 
General Contractor & 

JBuiJder 

Su tos rusies reikalais 
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, UI. 
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