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Nutarta Pakelti Karę prieš
Turkus Nacijonalistus

PAKILO CIVILĖ KARĖ 
LONDONDERRY.

Į LENKAI ATMUŠĖ BOLŠE 
VIKUS.

JAU KELINTA DIENA 8E- 
KA KRUVINOS RIAUŠĖS.

Bus Atnaujinta Prekyba su 
Rusija t

Pasiunčiama daugiau karino 
menės.

TALKININKAI PAREIKA
LAUSIĄ 25 MILIJARDŲ

DOL.

Graikijai- turbut. teks Smirna.
J .

Boulogne, biA. 23. — Pasi
baigė čia' talkininką ministe- 
rių pirmininkų konferencija. 
Dalyvavusieji konferencijoje 
išvažinėjo namo.

Konferencijoje nutarta du 
svarbiausiuoju daiktu „— pa- 
kelti karę prieš turkus naci- 
jomdistus ir įkūnyti taikos su
tartį, išdarytų su Vokietija.

Kiti klausimai buvo apta
riami.'Bet niekd galutina ne
nutaria. Sekanti konferencija 
įvyks mieste Brvsselyj liepos 
2.

Graikijai pavesta Smirna. 
Kadangi be karas su turkais 
graikai negali apsieiti, leistu 
jiems kariauti.

%
Atlyginimo klausimas.

v Nora Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Millerand smar
kiai priešinosi, knd mm Vo
kietijos norima pareikalauti 
mažesnės sumos atlyginimo, 
liet pasipriešinimas neturi*jo 
pasekmių.

Millerand visas laikas sto
vėjo už tai, kad ant Vokicti- 

' joa užkrauti milžiniškų sumą 
ir nepaskirti laiko, kada Vo
kietija turi išmokėti.

Bet ministeris * pirmininkas 
Lloyd George pripažino, knd 
užteksią 120 milijardų markių 
($2.W 1,000,000) atlyginimo.

Su Uio jiagalinun sutikta. Ir 
.apie tai bus pranešta Vokie
tijos vyriausybei.

Leis dirbdinti lėktuvus.

Sulig taikos sutarties sąlv- 
,gą, Vokietijai su liepoj 10 <t 
leidžiama dirbdinties reikalin
gus lėktuvus.

Maršalas Foch tečiaus pa
siuntė Vokietijai pranešimą 
tame klausime. Pranešime nu- 
reiškė, tad lėktuvai tik tuomet 
bus leidžiami dirbdinti vokię-

riams, kuomet vokiečiai su at
sidėjimu pildysiu kiias virus 
taikos sąlygas.

Prekyba su Rusija.

Konferencijoje imgiil imis 
nutarta atnaujinti prekybą «u 
Rusija, jmtnriant tiugščiuusių- 
jai talkininkų tarybai.

Po konferencijos Anglijos 
ministeris pirmininkas buvo j 
klausiamas, ar tas prakylios' 
utnaujinimus reikš, kad talki
ninkai pri pažįsta bolševikų 
valdžių.

Ministeris atsakė, ku«i kuo
met tik bu* pradėta prakylia, 
tuomet bolševikų valdžia bus 
pri|Kižinta de facto, B**t ne- 
kuoniet de tara.

Lloyd Georįje sakė, jog pri
pažinimas de Tarto būtinai rai- 
karfingas. nes šiandie juk IhiI- 
Š4*vikai valdo Rusiją.'

SUGRIUVO NAUJAS 
KIEČIŲ KABINETAS

VO-

jime nebuvo nei vieno 
sodj&listo.

pramntomn, 
pusantros dieno.* gyvnvi 
nauja* kabinetas sugru- 
Ne* seiliui*. kntrani svrr- 
rolę lošia novijaiistai, lie

Berlynas, birž. 23. — Vokie
tijos naci jonulio seimo pirmi
ninkas K. Faliretitach tomis 
dienomis buvo suorganizavęs 
naujų vokiečių ministerių ka
binetų.

Naujau kabinetan atsisakė 
ineiti socijulistai. Tud apsieita 
ir be jų.

Knip ir buv<
P®
rao
vo.
I»ių
išraiški* pasitikėjimo naujuoju 
kabinetu.

Reiškia, knd Vokietijoje ik- 
naujo prasideda betvarkė. Cen
tro ir demokratų partijos ne
sutinka su socijaludų partija.

Tok partijos Jcvi*w’t»a socija- 
listus bendrai! darban. Soci- 
jalistai sutinka, liet jie nori 
turėti didžiuma nuriti Irnliiiin- 
te. Su tuo nenutinka anoe pur- 
tijos.

PRASIDEDA TERORAS 
TRAKIJOJE

METAI-VOL. V.

Varšava. birž. 23. — Anot 
oficijalio pranešimo, Smilgai 
Storina (!) apylinkėse lenkai 
almušę bolšerikun ir padarę 
jiems didelius nuostolius. t

Lenkų gen. Romano kariuo
menė paaekmingni veikianti 
Ukrainoje prieš bolševikų rni-Londonas, birž. 28. Jau

Itailintn .l»o»in

i Loudonuvrry sumua kruvinos i 
riaušės, globai panašios į civilę 
karę. Vietos sjuiuda ]>adu<Mln 
baimingų žinių. Pramato pa
vojų visai Airijai. Tai visa ga
li atsiliepti j purius Anglijos 
naminiu.* reikalus, nekalbant 
jau ajiie imperijos Įuulėtj.

Kruvinos riaušes ten pra*i-. 
dėjo praeitą penktadienį. Viv-| 
tos valdžia neguli rihnšinin-1 
kų juitvarkyti. Kariuomenė* 
'gnrnizonas permažns. Policija 
neturi jokips reikšmės.

Sulig vakarykščių žinių, lig- l 
šiol jau žuvo keliolika žmonių. 
Daugyls'* žmonių sužeista.

Susirėmimai gatvėse.
Birželio 21 ištisų dieną fp- Į

kr mūšiai Londonderry gatvė- ševikų atstovo Krasaino 
he. Ramesnieji gyventojai bu-.! Anglijos vyriausyliės , 
vo pasislėpę tose miesto «lnly- vni

Iritr ttitentano 1 ' L*ru

Matyt, graikai nepasidžiaugs 
Trakija.

Bulgarija, biri 23— 
dar neužima Traki- 

kariuomenę tam tiks-

Valstijose
BOLŠEVIKŲ AGENTAI 
DARBUOJASI S. VALS 

TUOSE.

Sofia.
Graikija 
jos. Bet 
lui jau koncentruoja.

Tuo tarpu visoj šalyj prasi- 
w • t r*» •rnnrnF *nrnrnr. “n.Mnrun 
niznvo neregulerini ginkluotiliudciiny.

Ukrainų kariimmenė pnvy-’burini prieš graikus, šitie Im- 
i Babyšynec tini, neturėdami užsiėmimo, 

praiicda užpuldinėti ramiuo
sius gyventojus, katrie nenori 
maišylies j. tą visą truksmą.

Skaitlinga regulorė turkų- 
• bulgarų kariuomenė sukon
centruota aplink AdrinnoĮsilj. 
Jai vadovauja .Tnfar Tayar, 
„.. ,i nusprendė nepaduoti 
graikams to miesto.

ėin įTuomoninujamn, kad 
graikai ii(*]ui*idžiaugs Traki
ja. Nes su maža išimtimi grai
kams priešinasi visi Trakijos 

I gyventojai turkai, bulgarai, 
žydai ir kiti.

Talkininkai įsitikins, knd 
gyventojams negalima antmes- 
ti savo norus. Ir lodei lieps 
graikams išeiti iš ten. Traki
ja paliks prie Turkijos.

kušiai užpuolusi 
šniūriniam ui k-s Dniestro šo
ne. Paimta kiek artilerijos.

LENKAI ATSIMETA TO- 
LIAUS.

Londonas. birž. 23. — Iš
Maskvos ofirijnlini skelbiama.J j.nrK 
jog vakaruose nuo Rcšica len
kų kariuomenė neatsilaiko 
prieš bolševikus ir visu grei
tumu traukiasi algai.

GAL NIEKO NEBUS IS 
KRASSINO MISIJOS.

Savo pusėn uon pakaukti 
juoduosius.

I

sau lygių- teisių ku Imliaisiais, 
Tie visi nigeriai vrn prielan
ku*- įsteigimui komunizmo A- 
merikojv.”

Paryžius, birž, 23. (Rašo nn 
gi. laik rasi'i tiesė, koraspond). 
— Ką bolševikai mano pada
ryti su pasauliu! Ant ko jie 
atremia visų savo viltį suo- 
knlbinudatni prieš Angliją ir 
varydami rvvolitieijinę propa
gandą Suv. Valstijose!

Komunistų revoliucijos Ru-: 
sijoje vadai darbuojasi dėl 
vienu tikslo. Jie nori pakelti 
revoliucijų visam pasauly. Jn

<c, kur nrlnu’o pa vajaus. Pa
čiam mieste sulaikyti visokie 
reikalų vedimai. Krautuvės 
uždarytos ir aprūpintos ha. 
ri kadomis.

Uždarytos ir Mokyklos ir 
kitos įstaigos. Gatvė* aptuš- 
iėjurio*, išėmus neskaitlingus 
biirius riaušininkų.

Buvo pašaukta kariuomene. 
Riaušininkai į ją pradėjo šau
dyti. Jiems tuojau* atsakyta 
šaudymais.

Vakare įvyko didelės de
monstracijos.

Pnsiuiiėiamn ten daugiau 
kariuomenės.

Kruvina* riaušes pradėjo 
protestantai užpuldami airius 
katalikus.* Šitie ėmė ginties. 
Iš tor*pakilo naminė kari*. 
Pmtestnntai nenori jokios Ai
rijai elaisvės. Jų yra tik men 
kn dalis Airijoje. Ir jie pagei
dauja, knd nirini nesiskirtų 
nuo Anglijos.

Naujas sumanymas.
Anglijos parlamente dar ne

pabaigtas svarstyti Airijos 
savyvaldoa bilius. Tam Liliui 
priešinasi visa airių tautą 
(išėmus nekutalikus, kurių 
vra 11 T:::!

Londonas, birž. 23. — Bol 
ševikų atstovo Krassino su 

atsto
vais konferencijoje pnkilo 
kriris. Ir tas gali pasibaigti 
lie jokių pusekiuių tarybose.

Anglijos atstovai reikalauja 
nuo talševiku gvnra'uhmtų už
tikrinimų anglų finnnsistams 
už jų daThnėhnųni Kurijoje.

Bet Krassin to nežada. Jis 
sako, jog tasai klausimas bu 
siųs išrištas busiančiose tai
kos taryliose.

KINIJA RATIFIKAVO SU
TARTI SU AUSTRIJA.

Pekinas, birž. 23. — Kini
jos vyriausybė įsi ilgu, tat 
pamatuotų. trukdymų paga
liuos ratifikavo taikos suturi} 
su Austrija.

JHl- 
Itu-

pro- 
kal-

aavyvaldoė sumanymas m-gnli 
būt įvykinamas.

Dabar norima jau tą Liliu 
atidėti ant šalies ir imties ki
tokių priemonių.

Lonlas Monterengle kaip • 
sinndie lordų hutui paduos 
naują bilių Airija* klausime. 
Tuo biliu norimu Airiją jm- j 
daryti dominija. hnperijui 
kontroliuoti turėtų l»ut paves
ta tiktai Airijos armija ir lai
vynas. Šiaip visas šalies val
dymas turėtų būt paliktas 
pikčių airių nuožiūrai.

Sakoma, jog pastarasis fu- i 
manymu* yra labjaus prieina- 
miaitsia* airiams ir šitie dan
ginu.* prie jo palinktų už st! 
manymą savyviihlos.

Bet, kiek žinoma, airių tau
ta priešinga visokiems tos rų- 
•raCii ruuuniy>u«Maa( Am iaai iioi t i 
Airijos laisvos ir neprikiau- • 
somos.

UKRAINA PAVIRSIANTI 
BOLŠEVIKINE.

Danzing, Vokietija, birž. 23. 
— Uia apturėta žinių, kad Uk
rainos gyventojai Inlmi nepa
kenčia lenkų. Džiaugiasi jie, 
kml lenkai išvyti iš Kijevo.

Gyventojų neapykanton pa
teko ir Petlura, kuris norėjo 
lenkams pavergti Ukrainą. 
Vietoje PetluroK, kurs netekęs 
vardo. ukrninuoM pakyln kiti 
vynini, palinkę iMilševikizmno.

Todėl gal neužilgo Ukraina 
ir pavirs liulševikine šalimi.

tikrins — kiekvienų šalį 
daryli lygia šiandieninei 
sijai socijaliu žvilgsniu.

Stovi už prievartą.

Pasaulinės revoliucijos 
pagandistas Kari Radek,
bėdnmns apie savo ir jo drau
gų veikimą. taip sako:

••Amerikos vyriausybė yra 
taip žiauri, kokia tik gali gy
vuoti. Ji vadovaujasi prievar
ta. Tnd yra vilties, kad 'ir 
prieš ją bus pavartota prie
varta. Tas įvyk* ne greitai. 
B: t už kelių metų ištikrųjų 
įvyks svarbios atmainos. Ne
rimavimai industrijoje yrn bu
tini praskinti kelių revoliuci
jai. Svarbus klausimas Suv. 
Valstijose yra nigerių (juodų 
žmonių) klausimas*. Dešimts 
milijonų nigerių reiknlauja

PRANCŪZŲ LAIVAI AP 
SAUDO TURKUS.

Paryžius, birž. 23. — Laik
raštis Temps vakar paskelbė, 
jog turkai narijonalistai už
puolė Ab-rsian. ties Tarpž<u 
mių jūrėmis, pietvakaruose 
nuo Adana. Prancūzų karės 
laivai apšaudė turkus.

RIAUŠĖS KUBOS KONGRE 
SO BUTE.

Londonas, birž. 23. — b’, 
jC’ernogorijos pakraščių atsauk- 
ita italų kariuomenė. Pakrnš-1
_ __ MrfAvr- ,riui» iuujuii* uAvnn* imuimj k«- 
rinmnpno. Miandio viwi čemo- 

Įgorijn yrn verbų užimta.

ITALAI ATMUŠĖ AL 
BANUS.

NUBAUSTI CHICAGOS 
MOKYKLŲ TARYBOS NA 

RIAI.

Rymas, birž. 23. Albani
joj vietomis seka smarkus su- 
Kirėmimai italų su albanais. 
Italai sakosi atmuša altanų a-į

takas.

Havana., sabi Kuba. birž. 
23. — Vakar vietos kongreoo 
«m<«* urauuų lianai
pnlcėlė rintiši**. Pirmininkas 
buvo priverstas uždaryti sesi- 
JQ-

B L. R K A Seimo atstovai, kuris buvo birželio 17, 18 ir 19 dd. tv. Jurgio parapijos svetainėje. Chicagoje

* .

Tesėjas Scanlan vakar nu
baudė kalėjimu ir pinigine pn 
buuda dešimt' Chicagos mo
kyklų tarybos narių už prašą 
lininių mokyklos superinten
dento Chnilaey.

I •

Pavartoja priemones.

Komunistų vadai jmvnrtoja 
įvairiausias sau prieinamas 
priemones sugiiac*! visas va
karines vyrinusylies ir Sodo
je anų Įindėti ravoliucijoni.-* 
diktatūrų. Visa propaganda 
vedama iš Maskvos.

Suv. Valstijose Imlševikiniai 
agentai kol-kas nieko kita ne-’ 
atlieka, kaip tik sukursto dar
bininkus st reikuosna. Varu lie
pia darbininkams streikuoti už 
neva pagerinimų būvio. Kal
tina demokratų valdymų. B

Aitri propaganda ypač ve
dama tnr|M> nigerių. Ir tas da
roma tik su vienu tikslu — su
griauti gy vuojančią vyriansy- • 
Im*. •

Iškeliavo agentas.

Iš Maskvos į Nuv. Valstijas 
'vienos iš paskesnių .agentų iš
keliavo kažkoks .Malkin. Jis su 
amerikonais kituoinet raikė Si- ■ 

Įberijoje pašalpos reikalais. 
Tarnavo vienoj amerikoniškoje 
pašelpinėj organizacijoj ir po
draug agentavo sovietų val-^ 
džiai.

Malkin sn savimi išsivežė 
reikalingų dokumentų Ameri
kos komunistams. Jis keliauja 
sli paglemžtu amerikonišku 
pasjiorUi. Turi su savimi <lnug 
įleiniantų ir pinigų.

118 DIENŲ IŠBUVO VAGO 

NE.

Dixon, IU.. birž. 22. - Al-/ 
ls-rt CaiupMl, iš ChieagoK, 
buvo \Vindsora, Kanadoj. Iš 
ten. Uorė jo pigini parkeliauti 
namo. Jis įlindo vienon t rauli
nio vagonan, kuriam buvo su
krauta medinė košelė dirbti 

i |K>jM*rą. Tas vagonas buvo skl- 
I namas į Illinois valstijų.

‘Geležinkelio valdininkai va
goną uždara ir užrakino, ('um- 
plu'll j>er 18 dienų išbuvo bo 
gėrimo ir maisto. Ir tik čia 
littvo vmrnna.' uti<larH«w VaJ *— r*w»-.» 
laiminga* keliauninkas kaip 
koks pahludėlia išvestas iš 
vagono.

BAISI VĖSULA PALIETĖ 
NEAPPOLĮ.

Neapolis birž. 23. — Anę 
dieną Jia pakilo audra ir pra
kiuro debesys. Įdėtus- ir le
dai jiadanr didelius nuostoliu* 
pačiam miestui ir apylinkėms.

ORAS. -n

BIRŽELIO 23, 1920.

Chicago ir priemiesčiai.
Šiandie ir, turbut rytoj gražus 
oriu; maža atmaina irmperatliro
je.

Vakar augaėiauaia tiinpcnUum 
buvo 64 laipintai, žemiausia 55 L

Saulė teka 5:15; leidžiasi 659. 
Mėnnlia leidžiasi 1 4)1 naktį.
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2 DRAUGAS
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METUVIV KATA1JKV DIENKATTIH 
“DRAUGAS”

■r*^-. hJMdim* Uskjrua ncdMdleuto*.
PRK5 I MLH.M OS KJUN A i 

chicagou ik vtsiurrjE:
Metilui .................ja*.***K4 M-00
Pt&Mri llldu ■,.. . .. S.M)

•W. VALST.
Metam* ......................................*5.00
Fu»ci Arėtų ............................. 3.00

Prenumerata mokaal IRkalno. Lai
ka* akaltoal nuo uialrikymo dieno* 
M nuo Naujų Metų. Norint posmai- 
aytl edre** vUad* reikia prlalųaU tr, 
•ana* adreaa*. i'lnlffai sorianala *fų- 
■ti Uperkant kra*oj« ar expr«*« "Mo- 
o«jr Ordcr" arba jdodint pinigu* j 
reclilruot., lalAk?.

kausko pavardė. Girdėjome 
vienų Skipitj, Biržų apielinkė- 
reformatę, linkusį prie »Santa- 
ros arba socijalistų liaudinin
kų, bet nežinome ar jis, ęr ki
tas yra ministrų surašė.

Popežius Ir Tautų 
Sąjunga.

===========================
Lietuvos Atstovybes Amerikoje 

Pranešimas.

Spaustuvninkų streikas 
Kaune

Generalis profesijoninių są
jungų streikas nepasisekė.

=

“Draugas“ Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, HL

Ryme ir didžiuosiuose pa
saulinės politikos miestuose 
vaikščioja paskalų, buk Bene
diktas XV prašęs, kad A paš
ildų Sostas taptų priimtas į 
Tautų Sąjungų. Popežiaus or
ganas dienraštis “Osservatore 
Romano“ 14 birželio pagar
sino, kad tie paskalai yra ne
teisingi. Popežius neprašė ir 
neprašys, kad taptų priimtus, 
į dabartinę Tautų Sąjungų.

Tas atsisakymas visai ne-

Laukiama Ministerių Kabine
to permaina.

Aukštesnių  j u kursų semestro 
užbaiga.

Lietuvos Padėtis.
*. Visatinė Amerikos socijali- 
stų konvcnrijii šiemet Nv?»' 
Y’oria* patrijotizmę jiavadino 
apguulingu daiktu. 8uiig to 
lietuviškii*ji socijaliętai truk
dė Lietuvos Laisvės pasko
lų būtinai reikalingų inųs tau
tos neprigulmybei. Draugi1 jie 
rašė savo laikraščiuose, kud 
sukels Lietuvoje revoliucijų, 
jei jų reikalavimai netaps iš
pildyti. Socijalititai žadėjo ka
napinę virvę tam prezidentui, 
kurį {mslatys jiartija. gavusi 
Lietuvos žmonių užsitikėjimų 
rinkimuose.

• Socijalistams nerupi, kad 
Lietuvos 
atstovus' 
darbui, o ne revoliucijai, kad 
ne socijalistaiiis įteikė tėvynės 
valdžių, o kitiems. Soči jn Ii štai 
tų vakižię nori veržte išverz- ( 
ti iš rankų žmonių, kuriem- 
Lietuvos pili«*eiai jų pavedė. 

Vieni socijalistai negali su
kelti pasekmingus revoliuci
jos, 1x4 Lietuvoje dvnruuse 
ir miestuose yra svetimtaučių, 
kurie taippat nori paskandin
ti Lietuvos laisvę.

Kad Steigiamasis Seimas 
negulėtų rainiui vesti savu 
darbo, liaudy tu ujišaukti visa
tinis streikas. Tas nepasisekė. 
Apšauktas spaustuvių streikas 
ir tas pasisekė. Taip put pa»i- 

r sekė uždegti Kuune 150 mimų.
Tomis priemonėmis soeija- 

listaui.--, jii*gavu.-ieuL- pusės 
(vietų rinkimuose, pusisekė 

gauti daugiau negu puse vie
tų ministerių kabinėti*.

fiitokis socijulizmo apeiėji- 
mas sukelia tautoje daug pik
tybės ir noro taip jmt pavar
toti jiegę prieš s<a*.ijalistus. 
kaip jie jų vartoju prieš tautę 

Tai-gi yra jiavojnus, kad ir 
, p. Griniaus ministerija neilgai 
į teviešpataus..

. Knkš«'*ioiiys-deuioknitai turi 
saugotis, kad neužsikrėstų so- 
djulistų žiaurumu ir neimtų 
yrtoti ugnies ir lietvarkės sa
vo galyliei didinti.

P-mts Kazimierus Grinevi- 
čius, gydytojas iš MiirijiimjMi- 
lėe, yra fanatiškas kataliky
bė* priešus. Jis dakir taj»o 
Lietuvos ministrų pirmininku. 
Mes jį remsime dėlto, kad m*- 
žjurinn- savo širdies, nevpizi-

ėw-

f
i
t

i

tautu išrinko savo 
ramiam tvarkymo

Imk pojn...M .^1 
priešingas norui suvienyti pa
saulio tautas, nes ir jiats Be- 
nediktas XV 1917 m. savo raš
te kariaujančioms viešpati
joms pasiūlė sudaryti visų 
tų organizacijų laisvės ir 
sybės dėsniais.
Apaštalų Sostas visuomet 

riai ir nuoširdžiai paremia vi
sus gerus sumanymus, bet kuo
met tie sumanymai yrn gry
nai politiški, tai jisai nesisiu- 
lo prisilieti, kol nėra pakvies
tas. 1

Kuomet kviečiantieji suda
ro sulygta, kuriom ir jiojje- 
žius guli dirbti, tuomet jis 
prisidėjęs visomis jiegoinis 
vykdo žmonėms naudingų su
manymų. Centralės Europos 
Vaikų Šelpimo Fondas buvo 
paprastas Inbduryliės dalykas. 
Šventam Tėvui prisidėjus prie 
jo, tas pasidarė pa saldini u vi
sų krikščionių veikimu.

Šv. Tėvui rupi ir Airijos li- 
kirnas, kaip visų, ypač kutu- 
liškų, tautų vargai, liet tų 
|H>litiškų dalykų Benediktas 
XV palieka uprupinti jioliti- 
kams. Buvo šnekumu, kad 
Anglijos užrubežinių dalykų 
ministras Balfour važinėjęs 
Ryman prašyti patarpininkau
ti tarp Anglijos ir Airijos. Ką 
Balfour’a* kalbėjo su šv. Tė
vu niekas nežino, bot žinia 
kad jjopežiun nelieps Airijos 
katalikams utsižadėti jų plo
nų ir norų.

Airijos kardinolui Logue 
grįžtant iš Rymu jx*r Angliję. 
lx>ndono laikraštininkai Lin
dę jo klausinėti, kuip pope
žius žiuri į Anglijos ir Airi
jos santikius. Kardinolas ne
apsiėmė kalbėti.

tau 
tei-

no-

LIETUVOS PABTO ŽENK 
LĖLIŲ REIKALE.

Pirkusieji Lietuvos pašto 
ženklelių persiuntimui Lietu
viui, karts nuo karto gaunu 
nusiskundimų, kad tų ženkle
lių Lietuvos paštu* nekeičia 
j pinigus. Pasiteiravus tuo rei
kalu Lietuvos atstovybėje, A- 
mvrikojv, gavome žeminu jai 
duotų pranešimų iš Lietuvos 
valdžios.

Litliuiirda, \Vnsliingtun.
Piiiiiirurniuokito lietuvius, 

knd persiunėiainus Amerikos 
Lietuvon pašto ženklus kei 
ėia pinigais tiktai iždini**.

jue n-i į asmenis, tarnaudami < (pasirašo) Čarneckis Balutis, 
tėvynei. Tuomi mes skiriame* 

uo"'mų« priešų.
Tarpe devynių imu jų mini-

stnj du yra Im* atajunės kr.-
demokratui: Juozapas l’iuic-

® ka* ir Bizauskas, dumiu atsto
vauja imrliję.lurinčię nhsoliu- 
tę didžiumų atstovų Seime.

Apie p. Kamblį jiirmn syk 
tenka išgirsti. Nežinomi* kas 
yra ir p- Žukus. Gal tai su
trumpinta gen. Silvestro Zu-

Taigi visi pirkusieji Lietu
vos {.Kišto ženklelių malonės 
pranešti -nviltiems, kml krei
ptųsi į valdžios iždines jų iš-' 
keitimui.

K. J. Krusin-skas, T. F. sek r.
222 So. 9th St. 

Brooklyn, N Y.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
\ I

\ d

Lietuvos ulstuvybė Ameri
koje yra gavusi birželio IS d. 
iš Kauno per Londonu tokių 
“Elton“ kablegramų:

“Kaune tebesitęsia spuus- 
tuvninkų streikas ekonomi
niais ir politiniais reikalavi
mais . Kauno profesijoninės 
sjjungos norėjo daryti juiliti- 

’ • • • ’ U . 1 • • 1-nę uKrijų ir pSL-hOloi nirM'no 
15 dienų generaiį streikų, te
einu tat nepavyko dėl žmonių 
tautinio susipratimo, kadangi 
streiko vadų tarpe daug sve
timtaučių nemokančių lietu
viškai ir priešingų Lietuvos 
valstybei. S t raiko organizato
riai, o jų tarpe keli nesenai 
gavę amnestijų suimti, šiaip 
viskas ramu. Naujas Ministe, 
rių Kabinetas dar m*susidiu 
rė. Manoma, jog susidarys iš 
Krikščionių-Demokratų, >Soci- 
jalistų-Liuudininkų ir Vals
tiečių .Sųjungos. Augštieji 
Kursai yra pubaigę su pilnu 
pasisekime pinnųjį seuieztrę. 
Buvo 508 klausytojui, jų tar
pe 168 moterys. Lektorių bu
vo 25. Naujas semestras 
sidės rugsėjo mėnesyj.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas

pru-

Am.

KELIAUJANTIEMS Į LIE
TUVĄ.

į “lupanti” nuo žmynių skurę. 
I Reikia pastebėti, jbg kuomet 
buvo laetuvos vyriausylies Jei- 
džiami ‘‘Laikinieji l/ietuvos 
muitinių įstatai**, tuomet ne
buvo dar jokių Lietuvos ryšių 
su tolima Amerika ir, rasit, 
delei to tuose įstatuose n e run
giamu vieno ar kito straipsnio, 
kursai galėtų liesti grįžtančius 
iš Amerikos lietuvius ir gai
lėtų gal pilniau ap-augoti jų 
teisę ir kiek daugiau įvairių 
daiktų parsivędti, o ypač in
strumentų, ar muši n ų, su ku- 
Siomis jie čia yra pripratę 
irbti. Reikia spėti, kad da

bar tat bus padary ta.
Šiuose įstatuose grįžtančius 

iš Amerikos lietuvius labiau- 
-iai Horin SBP

433, “Atvažiuojančių iš už
sienio liagaža*. <r daiktai, ku
rie juu Ihivo vartoti: drapa
nos, skalbiniai, apsiavimas ir 
kiti kelionės daiktui pralei
džiami be rinkliavos ne di
desniame skaičiuje, kaip jų 
reiknlingn žmogui kelionėje. 
Taip pat Im? rinkliavos pralei
džiami vartoti tunkiniai daik
tai. kurie reikalingi žmonėms 
sulig jų spemjališkumo arba 
darini (smuikininkui— smui
kas. šaltkalviui — įrankiai ir 
t. t. ),liet tik ne pardavimui. 
Nauji daiktai apmokami rink
liavomis iKmdrais pimatais, ne 
atsižvelgiant į jų kiekyl»ę.” 

Iš to išeina, jog drapanos, 
skalbiniai, avalinė ir įvairus 
kiti daiktai praleidžiami be 
rinkliavos ne didesniame skai
čiuje, kaip jų nukalinga žmo
gui kelionėje. Žinoma, čia jau 
daug kas pridera nuo muiti- 

iu turi sprę- 
ciaiu žmu-

komas rinkliava*. Grįžtant mi
nėto* rinkliavos gręžinamos, 
pristačius muitinės kvitų. j ve
žant panašias preke*, krovi
nių turėtojas privalo paduo
tame pranešime pažymėli, kad 
puukvb bus gręžiuamoo ętgid 
į užsienį. Praslinkus 6 mėne
siams muitinės rinkliu va ne
gražinama.’*

Tasai straipsnis turi ome
nyje įvairius amatninkus. ku
rie iš kitur važiuoja Lietuvon 
uždarbiauti. Prie Amerikos 
lietuvių, kurie uorėtų parsi
vežt ar tai favo amato įran
kius ar kitas kokias pi būkles, 
rodą, galima butų jo ir netai
kinti, bet čion reikalinga jau 
Lietuvos Finansų, Prekybom ir 
Pramonės Ministerijos puaiš- 
kiniinas Norėdama palengvin
ti grįžtantiems Lietuvon Lie
tuvos piliečiams prie pasiliuo- 
savinin nuo muito mokesnio, 
tuviu vos ALUiiybu Ameriko
je pataria pas vietos notarę, 
ar kitę kokių ištikimų įstaigų 
po priesaika jjadarvti visų 
svarbesniųjų vežamųjų daiktų 
surašą ir prisiųsti ii Lietuvos 
Atstovybei .Amerikoje patvir
tinimui, jog visi šie vežamieji 
daiktai sulig §33 Laik. Lietu
vos muitinių įstatų yra va
žiuojančiam n*ikalingi kelion- 
nėje į Lietuvų ir nėra skiriu 
mi jo pardavimui, o instru
mentai reikalingi sulig jospe- 
cijališkumo. Šiuo laiku Lietu
vos Atstovybė negali prisiimti 
laidos, jog visi įvardinti su
rašė daiktui bus paliuosuoti 
nuo muitinio mokesniu, nes 
Laikinuose Liet. Muitinių ja- 
lutuose apie tokių teist* atsto
vybių išdavinėti tokius paliu
dijimus nėra nieko pasakyta, 
teėiau jiusitikinia, jog šie pa
liudijimai po priesaika jiada- 
ryti galės judėti ir muitinių 
viršininkams nusictatyli. Už 
padarymų tokio paliudijimo,
kaip ir už kitų dokumentų liu- j 
dijiinus, Lietuvos Atstovybei į 
reikia prisiųsti du dolierių ir I 
50 centų. j

/ J. Vileišis. | 
Lietuvos Astovas Amerikoje, j

Jei gu initey ietnč atskilų nuo 
saulės, tai ir viso^ plancto* 
atskilo uuo saulės, tai yra 
Dievas ne rinkę galis. Žemę 
pagimdė saulė. Dievas to ne
galėjo suJipyti prašė fa ule? 
pageibuo.

Atsakymas. Dievas gali bū
ti visagalis ir žemė gali būti 
atskilusi nuo saulės. Dievui 
nereikėjo maldauti saulės. Die
vas tik sutvarkė visus daigtus 
ir žemės atskilimų nuo saulės. 
Nors tas atskilimas nėra ‘ j*il- 
nai ir tikrai žinoma tiesa, te- 
čiaus tas spėjimas niekučiui 
n ?ri priešina Dievo galybei.

Taigi du daigl.t* parodo, 
kad Dievas turi būti, nes tie 
du daigtai be Dievo negalė
jo stotis gyvais. Saulė ir žmo
gus. trečiu žmona. Jeigu Im
tų moteriškė iš žemės, tai ne
būtų giminės. Ji turėjo Imti 
is vyiu sauiu. KiUup 
būti.

Atsakymas. Tiesa,' kad be 
Dievo negulėjo atsirasti nei 
saulė, nei žmogus, nei mote
riškė. Drt lyguti tiesa, kad be 
Dievo negalėjo atsirasti nei 
vanduo* nei akmuo, nei gyvie
ji nei negyvieji, nei didieji nei 
mažieji sutvėrimai.

Kun. P. Bučys. 
. (Pubaiga bus).

PINIGĮJ KURSAS.
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DR. J. SHIHSLMAN
Gydytoja* ir Chirurgą* 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Komp. 4» Ctoort

Talofonaa Cicero >>M 
Oriao Cleero 44 

KALBAME LIETIVI4OA1

♦

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau *25.000 bir
želio 21 A būro tokiu sulig Mvr- 
chanla Loan k Trast Co.:

• *
Anglijos sterlingų svarui $4.001,0 
Lietuvai 100 auksinų
Vokietijos KK> murkiu 
Lenkijos 100 markių 
1‘ntncuiijiM ui 1 dolierį 
Švcicsriji* ui 1 dolierį 
llalljim ux 1 dūk

• 2.78
278 

.70 
fn M 
f r. 47 '

uė» viršininkų, Irniic 
sti, ar užtenkaJtok 
gui 2 ar 3 eilių drapanų, ar 
daugiau, ar jie buvo kelionėje 
reikalingi ir pagalinus ar vie
nas ar kitas ganiitoras yra 
tikrai naujas, o gal jau buvo 
kokį kartę dėvėtas ir t. t.

čion sunku yra matyti ko
kios nors neužginčijamos tai
syklės, kurių negalėtų norin
tieji apeiti, ir todėl daug kas 
priguli nuo pačių muitinės vir
šininkų sumiinutno. Reikia 
spėti,kad ir musų jaunus res
publikos agentai — daugumoj 
tie patys lietuviai — išvydę 
grįžtantį savo brolį iš tolimos 
Amerikos auprmų.kad jis gal 
vežtis ne tik kas jam buvo 
reikalinga kelionėje, bet ir tę. 
kę per ilgę buvimę yra ten su- 
-sutaupęs, ar pupirkęs kukių 
dovanų irsavu giminiom, žvar
biausiuoju dėsniu pasilieku 
tas nusiuuuiyimut, jug veža
mieji tokio grįžtančio daiktui 
nėra by kokiomis prekėmia, 
kad jis nemano jų pardavinė
ti ir iš to tu-ln»•!{<*•

Žinoma, ji ign važiuojantis 
Lietuvon |)unorėtų čia pa«>i- 
vežti ar tat «l ra ponų ar avali
nės keliem* im Lams. tat tok
sai jau hutų iiapUnni teisėtas 
—jis tuomet nutrauktų uždar
bį ir UctuvoM duvėjanis ir 
kurpiam-, knd fr pn*irjžę.« il
ginu ar aut v iradus tarp jų 
apsigyventi.

Kitsai stnii|Mnis, kuris ga
li liesti grįžtnnčin« amdtnin 
ku>. tat yru .46, kursai šiaip 
skambu:

“Prekės ir daiktai įvežami 
į Lietuvoj n Ima, kuip antai: 
amato ’iistruu.-ntai (įrankiai) 
mašinos, ivikalingo* statant ir 
įtaisant rubrikas ir dirbtuves, 
prekių |wivyxzlixai, turintieji 
vertės (komiuivoiažeriaj). ke!

Teisingai sakomu, jog visas 
žmonių pelną.- paeina nuo dar
bo. Juo duugiau kokių nors 
prekių (tavorų) valstybė iš
dirba, juo aplamai daugiau 
užsilieka turto, daugiau pelno 
ir pačiai valstybei. Todėl ru- 
pesnis kiekvienos valstybės v- 
rri kuodaugiau reikalingų pre
kių-pus save pagaminti, kud 

Į duoti uždarbio savu krašto 
darbininkams ir pramonin
kams ir kimuuižiau įsileisti 
įvairių prekių iš svetur, kad 
nenustelbus vienos u r 
pramonės šakos jiačioje 
tybėje.

Kud roguliuoti visų šių 
kų ir Lietuvos resjiublikoj, y- 
ra įsteigtos prie jus sienų mui
tinės.

Visus įvežamos j Lietuvos 
ribas jirvkės ir išvežamos iš 
Lietuvos privalo eiti .jmt mui
tines. Prekės, kurios įvežamos 
ir išvežamus vengiant muiti
nių arlm slepiant jas, skaito
mus kuutruhundn. (Laikinieji 
Lietuvos muilinių įstatui $1 ir 
ti.) Be lo, kiekvienu valstybė 
MTgsti savu sienų ir niekalu 
neleidžia Ih* t^iin tikrų pušų 
ar legitimacijos kortelių per
eiti 
jier 
ir 
kių 
įmuktų su Vokietija įtaisytu 
dabar virš 20. Be to, jos tai
somos ir Latvijos ir kitų kai
myninių valstybių jmsieniais.

Lietuvos atstovybė Ameri
koje guuna nuo lietuvių daug 
rimūskundimų <|elei muito ė- 
uiimo už jų. įvožiamus prekes 
urba daiktus, grįžtant lietu
viams savo tėvynėn, o kaip 
kada ir duug rugojiiuų, jog 
tonai mokesnis yra jjerdidis, 
o kiu-kuriuoM* laikraščiuose, 
kad ir h* tinkamų išrodymų liuujančių cirkų dekoracijos 
jau rašomi ilgi draipsuioi npie ir |Miiinšųs dulktai, muitinė* 
tai, kaip Lietuvos valdžia praleidžiami, iMėftkant atafin-

kitos 
vuls-

tvitf-

sienos. Visi privalo 
įsteigti^ muitines, 

Im? prekių (j7 ir 8). 
muitinių ur

eiti 
kad 
To

pe reimtuių

... -
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Vakarais, 812 W. 33 St.
TcL Y«rd* IRSI

AKUŠERIU
A. SHUSHO
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T*L Dru*«r Hll

Dr, C. Z. Vezelis 
uetuvis DKirnsTas 

Valandos: šuo • ryto Iki f vak- 
Iferotfomia nuo 4 lyg > vakaro 

4713 SO. ASHLAMP AVKWX« 
arti 47-Icm Gattte

KLAUSIMAI IR ATSAKY

(Žiūrėk “Drgo” 141 num.).

Kas suko, ant žvaigždžių 
žmonų* gyvena — netikiu. Jug 
tas viską* negali būti., Jeigu 
ant vkų planetų žmones gy
ventų. tai Dievo Sunui Jėzui 
Kristui butų reikėję skyrium 
ant visų planetų kentėti ir 
mirti ir keltis iš numirusių 
garbingame kūne. Tai juu 
vienam perdaug kentėti. Arba 
ant kiekvienos planeto* turėtų 
gimti kita* Kristus. Tai butų 
milijonai Kristų, milijonai 
Šventos Dvasios sužieduotinių. 
T’iirimo i viona hiuvu Vienam*, 
linlį.

Atsakymas. Ir čia, kaųi 
treeianie klausinis, nėra pil
nos tikrybė* gamtun moksluo
se, o tikėjimui vištide kaip kas 
mintija apie tuos daigtus. Bet 
Tamstų bereikalu mintiji, kad 
Dievu Simus butų turi*Ąr» tiek 
kartų įsikūnyti ir mirti, kiek 
yra apgyventų žvaigždžių ar
ba planetų. Jug unt kitų phi 
nelų žmonės galėjo nenusidė
ti. Tuo atveju jie ir be atpir
kimo taptų amžinai laimingi. 
Teėiau umui | m tink m kaikurių 
vokiečių mokslininkų spėji I 
mas, knd kol kas nėra išmiu 
tingų turinčių kunu» sutvėri
mų anl kitų piMDotų. bet pu 
iuų* atsikėlimui iš u įmūru* i ų 
bus. -' - *r

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 South La Baile Street 
Kjunbart* SM 

TtL Oeuirel UM

Dr. M. T. STRIKOLTS 
UKTCVU

Gydytoja* ir Cblnu*** 
Oflaaa: 1767 U.47O1 at 

(47 ir W<xxl pu.) 
Valandai: 1# ryto Iki X po pietų, 
t.-N Iki »:»« vakare Kodėl lomu 
» Iki 11 rytai*. *

TH. Boulrrerd 140
Re*. 2.14 W. Ori Scrert.

TcL Mi-Kialoy 243

t

X—T

fmeono* rer»l priUlktutl akiniai 
bus paJMUrtUUKU 4*1 Jūsų akla. 
Kuomet tų kauti nuo pilvo* ukao- 
MJImc. Luotam r*i44» 1k»i i kr* 
*v. kuaj* rtMUMU ar oiuv* ar ta- 
lai, ui UivmH yra t—Irlea kad 
reikia Jum* aklalt). Maso 1. moty 
Oatyrimae prlduu* Junta yorlauala 
patArMivivM Vi prtrtaam* kaina 
ua< UUp kernai net Utį M.M.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistaa
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DR. C. KASPUTIS 'i
DENT18TA3 ‘

3331 M. Halrtnl Mr. 
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Nieku* nepasako. ii kur sau
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Jetuvto Advokatas
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Su pavasario grožybėmis 
pas mus prasidėjo ir visokiu 
pasilinksminimai, t. y. išvažia
vimai ir piknikai. Pasitaiko, 

. kad kitame šventadicnyj bū
va du pikniku ir išeidavo su 
geromis pasekmėmis.

Pagirtinas darbas, kad lie
tuviai išnaudoja geras progas, 
nes su k nogi padidinsi draugi
jos iždų, kad ne su pikniku. 
Gi pradėjus barškėti dr-jos 

iždui, žiūrėk, vieną, kity šim
tinę ir paskiria gerinus tiks
lams, būtent Lietuvos reika
lams.

Mes Bucine virš tuzino pri- 
skuitome dr-jų bei kuomj. o
Uui L. L. -i . bylių liti alui Iv ui 
pirkusius dvi dr-jos t. y. Šv. 
Kazimiero dr-ja ir S. L. B. K. 
A 67 kp. Kodo! taip. Kitos 
neperka dėl to, kad sakosi ne
turi ižde pinigų. Taigi, visos 
draugijos turėtų stengtis, pa 

* didinti savo ižduB ir kogrei- 
ėiausia Įsigyti po boną.

Dar viskas. Rakiau, kad 
dėl to dr ja neperka bonų, kad 
pinigų neturi. Bet kur draii 
gijų nariai t Jog jie dirba ne 
už guzikus! Žinoma, kad tu
zinas draugijų bei kuopų turi 
savyje, mažiausia, 1000 narių. 
Nariai turtingi — pinigų turi, 

' o stotis yra pardavus lionų už 
$12,M0 dol., reiškia, mažas 
skaitlius tėia pirkusių, gul 
koks 100 asmenų. Tai kur tie 
900 šimtai galėtų pasislėjiti! 
Rodos pažįstu visus lietuvius, 
miestelis nedidelis ir be dide
lio tinklo priima butų sugau
dyti. Taip, lengvai galima bu
tų bonų parduoti ir už kitų 
dyylika tukstauėių liet
nelaimė, kad mes per mažai te
turime tikrų, pilnai atsidavu
sių tuiu prikilham darbui dar' 
bininkų. Mus stotis susideda iš 
10 dr-jų ir turi 19 atstovų: 
Vienok ne visi kimba prie dar 
be. Vieni nuo sutvėrimo stoties 
sunkaus darbo net prie žemės 

1 'tapo prilenkti, gi didesnis 
atstovų skaitlius tik, ot, vardų 
nešioja, kmi ir jie esą drau
gijų atstovai ir stoties posė
džiuose dalyvaują, o tikreny
bėj visai kitaip yra. Jie užri- 
'inui pašaliniai* reikalui*, p- 
iniršdini pardavinėjimą lionų.

s •
Ir kuomet stoties posėdžiuo

se valdyba nurodo neveiklu
mų ir neatlikimą apsiimto 
darbo, tai užtat valdyba susi
laukiu didžiausio jjasiši aušimo 
jr išmetinėjimu.

Draugijos bei kuopos išrink- 
‘tųjų atstovų j L. L. P. štotj 
turėtų paklausti, ur už daug 
pardavė lionų. J neveiklių as
menų vietą išrinkti veiklius.

Birželio 13 d. L. Vyėių kuo- 
l»a įrengė vakarą. Vaidino 
“f laisvę žengiant". Veikalė
lis gražus, pritaikintas dabar- 
tiniems laikams. Viri vaidin
tojai saro roles mokėjo ir ge
rai atliko. Įžymesnėse rolėse 
buvo: p-lė O. Jurgutaitė Mo
tinos rolėje, p. Karalaitis— 
sunnus.'Jis ėia gimęs ir augęs. 
Is-t gražiai vartoja lietuvių 
kalbą. Dūle t ės rolę vaidino 
Vuoveraitė, Pikfakovricio (len
kų generolo)—Rakauskas. Ma
rijonos rolėj buvo gabiausia 
vaidintoja jslė A. Jurgutaitė. 
Ji tikrai tiko toje rolėje. Be 
to. dar ji dainavo “Liotuvn 

t— art.r '
Imu visi mažesnėse rolėse sa
vo užduotis ir-gi gerai išpildė. 

Po to “Lietuvaitėm Sapnas" 
(dialogų) gabiai tuliko p-lės 
O. Jurgutaitė ir Karpaviėiutė. 

Kur ha!n:žė rcmar.r.ta so
lo ylių gražiai padūmavo pJė 
A. Jurgutaitė.

Ant gido choras padainavo: 
Kur liėga dešupi*. Močiutė ma- 
uo. Karvelėlį ir Oi tu seni. 
Dainos gražiui išėjo. Pijanu 
nkumpaniivo p. A. Stanšaus- 
kas.

Vakaras pavyko ir publika 
liko patenkinta*

Teko girdėti, kad Vyčiai jsu 
rengiasi prie kito vakaro. Ža
da vaidinti Kastutė. Lauksime.

Vyčiai, tankiau rengkit va
karus. kVcriviliečiai mėgsta 

juos lanktiies.
Ten buvęs.

i

SI0UX CITY, 10 WA.

Mes esame pasiritę savo 
$25,060 kvotą parduoti. Iki pu 
Sės jau dasivarėiu. Tik dau
giau pttrišventasių darbininkų, 
o atliksime kas mmm- uždi-ta. 
Jvjgu nvpurduotunie už $25, 
00 lianų, turėtume raudonuoti 
iš savo neveiklumo.

B< t mes to neilasilei»ūiL Už
tat prie dariai iki galui.

M Kasparaitis,
L, L. P. Stoties BaštiniukaM, 

1204 Blnff Avė.
Karine, Vis.

A, fHIYHATlS B FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
tvę .j iy i <> A<C* E ------
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Floor Butrrriek 
Ko. Purk Are.

l*.MU4PlOnA
Ir "xura«e" dvi 4 rnoiinų.

Lemenai
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West 48th St. ir So. Morgan stą

Proga

taisytojams, kary tnist- 
pugelliininluims t nieky

retai.

-H

-j.-irr . i ■ u 
•~¥'kada I*i«tuva praši* tą nepri

klausomybę jialaikyli.
Bonų jiardavinėjimas, kaip 

jau visiems žinoma, pasibaigs 
su 1 <L liepos, A m. Tat, be 
rie dar nepirkote, pasiju- 
Linkiu Liuku* truai|ias; pu i 
d. liepos jau nebun galimn pir
kti. Katrie-gi pirko ant išino- 
kėjimo, ir iki šiol dar visų pi- 
nigų nejmokėjo, prašomi pa
sistengti išmokėti, o knip tik 
išmokėsite, tni tuojau ir Inn.ų 
'gausite.. Bonai randasi pas sto
tim iždininką J. Kuizinų. 15.1 
E. 10701 St. Bonų prisiųsiu 
daugiau negu jų parduota. Tni 
-gi, katrie daliai- pirku ir vi
sus 50, nr 100 nr 500 dol., įmo
kės tuojau gaus gražų lamą.

J. R. rašt.

THE STREETS 00.

Gera mokestis ir darbo są- 
lygos, ir pastovus' darbas.

Atsišnukite

West 48th ir So. Morgan St.

‘•-rilKtS VAIKAI.
Suvirti 1” metų urnilo. I'iuitnvi virtu 
rtIprihui vaikui dmakyil drukuutUB 
lapu* Ir dirbti pro* 
lindo* icavnlt.-Je..

Ataliaukltr
Mr. nulluck. Ind 

I’ubli-Jiltis <>». 323*

, ■ "S?

Pidciknu Jokutio Cbnauulm'ti'iniuv 
kurt* proluvu 10 d. 1 *1<> niAmuilo 
(Mrlolio) 3|Ue *0 metu senumu & 
piilų lt> colių ntirtfiįv. bl*kut| r* u puo
liui. kairt-n i’.akua pirito notų.-; rr 
Uo*4na kojua 4 JI* palių" m,.,
tar) nuiųidUuu v - vaikučiui vie
na* 3 nedAltų.

Ji* pala arba ko* apie j) auto! įi
ma'!. maldau praneitl ituoa«trv*u: 
o cautlte dovanų.

JOSEPH CHFSACLEMCZ, 
30k Forrnt 84.

IlriUon. P.-ruin

Didžiausis Pardavinėjimas Augštos Rųšies 
Cigaretų Šioje Šalyje.

t

J7 ATIMA yra sumaišyti gero Turkiš- 
r ko Labuku pagcrmlo su dadejunu 

proporcionaKai naminio tabako. Fa- 
tima turtingi skoniu, bet neperdaug sti
prus. Jie sėkmingai užganėdina rūky
tojus priimniu savo skoniu. Nei vieni 
kiti didelės vertės cigaretai netun to
kio didelio išpardavimo šioje šalyje.

<k Mykus Tob/cco Co.

7.
:1 i

Birželio 13 d. Šv. Kaz- pa
rapija buvo įrėngttS pikniką 
ant parapijos žemės, kurio j- 
rengiuiu daug pasidarbavo kle
bonas kiui. M. Kolvekas ir ko
mitetas. Nemažai taipgi prisi
dėjo vietiniai lietuviai vertek 
gus su savo aukomis. Jie ši
tam piknikui suaukojo daug 
visokių dalykų.

Nemažiau prisidėjo ir mote
rys ne vien darbu, bet ir au
komis. Jok piknikui prikepė 
visokių pyraguiėių ir saldai
nių, kas futrapijai atnešė di
delę naudą. Oras lumitaiki* 
gražns, tat ir piknikas nusise
kė. Žmonių buvo nelaužai. 
Grojo Krankliu’o lienan. E- 
saut tokiai brangenyliei, bea- 
liejunės, nebūtų buvę tiek pel
nyta, jei ne vertelgų ir mote
rų aukos. Užtat parapijonys vi . 
sietus aukotojams širdingai dė- į 
kojų.

p*4Q-v*aiu>aa. I kurnu ir 3 lotai haui- 
pua 34 Gulti-* tr Cuullcr Hlr.. bu 
"Grucory" Kimiu lietuviu apgyventa ----- - - -
ru

vieta. 3 blokai auo batnyCio* kc- 
proga lik dol lietuvio btanieriau*.

JLKTUr M.VfcJ'UICH.
3SU S. lotarUt Mr.

iUlkaJiuicu- vintu* utaiii'iua vaiku* 
diatna. ycruo*® nautuuac. Pulliultjl- 
mal rHknlinel Attatankllr | < brl li
nu'- įlomi' CoeunMo#, City llall. 
Watrrbury, Cunn. tartie 11.00 ir 
1;M. arba raAykitr primindami pa
liudiji uiua

MAMAS AST P.MU>AV1MO 
nirdtol*. 4 kambarių, laitai ingiai 
paroiduoda liktai ui 1*00 00, ima tu. 
riu i*vuiiuati l» Cbica«cML

4<14O .Artaalan A«r.

tM r V1U1AVIMO.

4 ukr-rlul <<-■«• <i*rHn/» **n>*«. mi 
liauju 4 juiiiili.irty Bumu. KuIIoib ir 
vtftoma par.las mndual ant t'hlCKSo 
—Joltet Kieetrk Unijų* turjK- Arpo 
Ir WIUuw Hpr.nc*. Kulnu S4.nAO.tO. 
■IKkatno Stot.00 Italu ne* ant lengvų 
IMnokitaOų irali llucunul lUMly Co.
S*i latakai 343 Marųnctti Udg. 
Jrli-fuoan IUuxk>l|rli **47

• 8

J. Zabulionis.

ROSELAND, ILL.

' Lietuvos lattisvės PiiMk'HoK 
sinties laižytume suMirinkiuic. 
birželio 44 d., visąpinua buvo 
jieržvelgta pasekmės prakal
bų. įrengtų birželio 1(1 d., ku
riose kalbėjo riūcogišJuai pj>. 
M. Zujus ir P. Baltutis. Jie- 

I du uiškiuo iiuiu L. L. P. bumu. 
Pasirodė, kad nors orus tą 
dieną buvo šiltas, vier.uk pas
kolos lionų parduota už 2,U(X) 
dol.

Fenu mini alvUes -luibuotę 
pasirodė,' kud lioselaiuic ne
mažai rutidari vertelgų, ir 
šiaip žmonių, kurie nelik kud 

I patys nejierkn lomų, ka dar 
I j vairiais tituluis «gaturga, kad 
|ir kiti nenirkio. Sutarta s tiži-

noti ir surašyti tuos pramo
ninkus, bei šiaip žmones ku 
ri« eUiA prie* L. L. l*ai<ki4|Į.
Tada ptun rodys, kokie žmuuės 
nerėmė Lietuvos ueuriklauiui- 
mybės ir nrakolino jai piuigų,

Turi savyje daugiau Turkiško taba
ko, negu kiti maišyti Turkiški eiga- %

TURKISH
BLENO

CIGARETTES
C antro* L C tona rcn Co. 

MCKMONDVa.
PULtrr * *vn*t r«nM.« t*, tau. • nrtl

i

Į
|
5
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| Pranešimas
Bridgeportiečiams!i

=

I
I

I

V»*i. k UI b- 1 *■ ty pu kv lUvtU-11,' )*..a*,.wĮųa
aituukėJt pilnai, maloni kltv ulailiuU lu>nua tr kūne raita ne utal- 
tiiokrjt pilnai inalumklt- <l.<baųtti u»ok<ei Ir rraiimie U U I* ik». 
nua paa aloUc* lldhttnkų p. F. lk>iLau*kų 1413 K llalaud St

StuUaa valdyba Mnnlau |r.i*lraMnB nudouial peab. vtaų mvi> par- 
davtn^tojų paat*ten«tl parduoti ku dauRUus!. I. U t*. Hunų 
*| m6nea|, no* Jau laika* taugoa Ir duu<taiu>.. i .id«vf* gaua 
v»n*. dovana* aukojo LUldgeporlo IltanlorUil atkari uU ,

Tbe Bri.lijefiurt tlothing < o
3246-4S S H aitriai S’ v.irtę u? $45.00 

Jotum Knr.akMii>4kti.*t 3255 b. HitMml Si laiikrutidj ui 2&.UI
V. P. Picmynnki 3324 R. Maisteli Kt. |»uni «•< ivryki; už 10.0(1
W. J. RtAJikuruia 3315 S. llaluted St. t mina pu-.vikatų už 10 00 
F. M. Sulkuiisluut 342.' S. Hnlatml Kt. .Allninut už 1U.U0 

F. K. UruriiiM 3321 8. lislstid St Aukaimi špilka už 10.00
7. JuaiLUua Kulia 3259 S. Hulaitvl 81. Ltuuua pavrdalu* ui S.00
8. J. F. Bud riek 3343 S. Hubdi*d Si- RaAmin plunLdin ui 5.00
9. A. K. Jonienei 3313 S. ilalat*xl St. Kaionui plnnžiaui už ū.00

Jclru kaa t* biasteriu kų aukotų radom kili priduoti valdy. 
bal. KnotUuuc vlou* pri* Mu ptaldlnau* d-r b, ii..r.1«vtiii't->Ju* dili 
viaaa fmalanr**. kad ko danei artai a parduoti . nuli dovanu «Ji'1m>nr 
ir aurinkU poaklrtų dal| tnuaų ato/ial G Vtaua. Kurto dar Atelrat* 
ulolrulf t- U I* Būnu. puatakubiakltA, kad trr imaiHktumlMa no 
prUud/Jo ytiv litavimo Lieteval Latavca mtaikduiui jai paokolų pir- K. 4į» * .*Vų • ta* b<* O* • ®OSMIMI tam ** « o ųrniųr ra

Bridgeporto Klotie* Valdytai

Rsrmminkns J. A. Martiniais. k’L’l S. HuLtvd
* iLustininkn* Iz. Pupauskaa, 90L V.. 32k! SL 
Iždininke F. M. Sntkauikas. 3|23 s. llnkteil

1.

2.
3.
4.
5.
6.

I

St

St
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■
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y rmwmiiimimummuiimimuimHHinimm«mmw«niiMiiiii»4mimiiHHiHH*4m 
‘ * * s f ■ •

karų 
tojtl 
tni.-ytojmus ir uiulioriam* dir
bti nuo stukt; ir uždirbti di- 
delin-t pinign- prie taisymo 
frviglit kuri;. Geros darbu są- 
lygos ir pastovus durim-.

A t rišu likite

OP-TlZa T ĮMC1 LEIEERIAI 

<lel fnlyriko durho. Pastovui 
darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Štetrart AVA. T

ailpuybčt, paeitiauiio* tino ponMirbitno. p*Uaiwo, tpuaria ir 
ruatiiųnuKi, nknoiUDC (lrSaoae, yn Krmtai praialinatno*, vartojant

PAIN-EXPELLERI
•• Brangti llslkale”

ficimpv*, knnmt kartų italuiiajn ja vcikianiif jie|tT. Saagiatu b* jo noapiiiaii*. 
Yra tik victiM Palu-EipelUrb ir dėl juau aįutaoį-ojuuu, |i« yr» paLcukliotu 
muan raubkienkliu

Jnigu aat pokalbi nčra vaitbaL>nkl>.. ikaro, tai jia ikt» tikra* ir ju» tokio 
a* imk ii *. Vito** optlaluiao po Kc U T*r Taipgi gnlua* gauti pa* Adirbcjo* :

F. AO. KiCHYER & CO.. BroUvay, Ncw Y*A

į Žvairas Akis Galima Išgydyti

Pirma ir Paskui
Vulaadoa: * iki C

Hunu Kpv< U*U* Įvairių aklų gy
dymą* kvitai futl* MVim. S.*ųų d>- 
Mkuiiacų ataltlknnu; bv *ki> jdejl* 
m o, churof ornio* ar IlsoabuAtu. 
Vi*** dartuiB manu iKIbb yra i*|>ll- 
duuuur per vienų utallunkymų. 4t- 
ttkauklle | mano otiaų. arba pakal
bėkit au taika n<'-iomla nerami Ul- 
gl<1>l<xnl* ypatonil*.

Štai yra UatuvMkl pcrlentau au 
kuriat* kalite paatultatl eavn kal
boje:

Kophlr: Maalvra- 4413 Su IGuli
na Hlr.

Marika Guguta—4*3! Su. Call* 
funilu Av*.

Cha* Duktoti—4I&4 Su U'ood 
Str

K*4n<m prieinamo* llrlkalaiiki* 
te liūdintųjų Jūsų apylinkėj-

33 motai ant Stata Sir 

Franklin 0. Carter, M. D.
AkK

I34> Su.
lAkubu

O

VibJb. .Xo.|- Ir t.rrkM U 
Statė bo. Clih-ta£o. IIL P 
mi * ukanCiaualn *vl<«B. j 

Nvd/liuoiU 10 Iki II. •
--- - , į J Į iff

1‘aratduoda trocarnu laitai puikioj . AAT 1’AtlPAVIMO
vietoj tr kaa noragų uavidūi: boSorac. pulki Ir parai Groarm* tr .'ta!<t«>aių 

|M» ant virtam* yru koturl kamba. , krautu^ PulkluJ vieloj. Uatuvlu ir 
rlal. MaliUių tuojau* atalUukti dm |r Lenkų aiigyvaataj. lu«ni» i*dirt>- 
bu> erelių talkų parduota ta* txr , inatuu

8. At-UuklM!
KAZ. •.

3B&4 Lobi A«r. į m>. Hrnalla<e Arta
i 4 Jkf, . < "

‘ A- . ..

vier.uk
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CHICAGOJE. Į 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiii’ii 

NUO LIEPOS 1 D. "DRAU
GO" PAVIENI NUMERIAI 

PARSIDUOS PO 3C.

- J J I IUJ,

KODĖL?
Pabrangus spaustuvės reik 

meninis dvigubai, o poperos 
Imasi priemonių ir prieš gnxo kainai ffktalus keturissyk tiek, 

kompaniją. gajp bUF0 pneš metus, ar pu-
------------ santrų, leidimns dienraščio da 

Cbiragos mie-lo advokato rosi sunkiai pakeliama našta. 
?- asistentas Chftdor E. (.'levo-• s 

būni vakar pradėjo kovą prieš 
Stato Piiblic Et i lities komisi
ją, prieš gntvekarių, guzo ir 
telefonų kompanijas.

Paskelbta, jog miesto vardu 
kuoveikiaus Sangamon npak- 
riėin tei.Mnnn Ims vmlnotas

.iniiiri puv> jminuieUt.- kompa
nijas.
/(Tleveland sako, jog už va

žinėjimą gatvekariais moke.s- 
ties pakėlimas niio 6 ligi 8 

’ •centų reiškia, kml kompanija 
* kiridirii mm žmonių surinks 

po $40,000 daugiau, arba $14, 
000.000 per motus.

Tiek milijonų žmonės kom
panijai sumokės mokėdami i>o 
2 centu dauginu.

Tolinus reiškiu, kad gntvo- 
knrių kohųumija turės nepap
rastą pelną uf investiniiiins.

Tas jint galas ir su telefo
nų kompanija. Stato Pnblie 
Utilities komisija leido Ini 
kompanijai mų> Chicagos gy
ventojų per metus paimti vie
ną milijoną dolierių daugiau, 
kaip knd dpbar imatmi.

Išnaujo bylos.

Clcveland pranešė, knd 
miesto vardu išnnujo jiadnoda 
bylą prieš gatveknrių koiiipi- 
niją sn tikrtn sugrąžinti 5 cen
tus ui važinėjimą. Sako, byla 
burianti vedama ligi pabaigos. 

Tas pat Imvo padaryta prieš 
telefonų ir guzo kompaniją. 
Visos tos kompanijos, pa-ire
miant komisijos leidiniu, kns 
metai nuo gyventojų sukalėk- 
tuos l>e jokio reikalo dešim
tis milijonų. Ir tai tik todėl, 
ka<i tHipr nori kompanijom ir 
komisija.

Vienijasi visos srovės.

Pirmiau į Stale Pnblie l'li- 
litfes komisijos jiasielgitną čia 
buvo žiūrima gana šaltai. 
Kiekviena politikinė srovė sa
vaip mintijo. Nebuvo jokio 
hrndro veikimo.

Aiundio politikinės miesto 
arovės inm jau vionyties. kuo
met ta komisija įsigalėjo. Ir 
jnu tariamasi npie bendrą ko
vą prieš komisiją.

Svnrhiis daiktas tas. knd 
komisija ne visuomet gali di
dinti mokestis l»e aiškaus mie- 

Mnlilrinm Im> išklnusinėii- 
mn miesto atstovų. Tuo tarpu 
komisija į* tą imrvigą neat
kreipia doinos. Peržiūri tik 
vienus konusini jų dukuuien- 
tu« ir sulig nuų tuojiius pns- 
kcima savu litannę.

Tarpe aldrrmaną jiakilęs 
fU’pnritmkinimas. Nl** aišku, 
kiul m'etilili žmonės ve«ln mie- i 
slo rviknlus ir gyventojams 
diktuoja savo norus.

Alai kadir gnzo kompanijai 
komisija padidino tokią nug- 
štą mokestį nuo žmonių, ked 
šiandie kompanija jminis i ka
vų kišenių pvilų pelną.

šimtai laikraščių, tvirtesniu 
finansiškai už lietuviškus, jau 
sustojo ėję.

Kad palengvinus išleidimą, 
priversti esame pakelti pavie 
nių numerių kainą, o taippat 
reikės padaryti ir su presu 

■wr*tn
Daugelis pačių musų Gerb. 

Skaitytojų apie pakėlimą kai
nos mums priminė nekartą.

Tai darome.
"DRAUGO" ADMINISTR. 

niimiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimu
PIKTADARIS NUŽUDĖ 
JAUNĄ MOTERIŠKĘ.

Jos vyras nužudė niekšą.

ji*

Cnrl NVnntlerer, 24 mrtų, 
keturis nndtts tarnavo Dėdės 
Šamo armijoje leitenantu. Bu
vo Prancūzijoje. Karė* metu 
pasižymėjo. Perinai sugrįžę* 
iš tarnybos vedė jis už save 
trimis motais jaunesnę mergi
ną.

Abudu gyveno jo* tėvų na
muose.

Vieną knrtą buvusį leite
nantą buvo užpuolęs plėšikas 
ir pašovęs, kuomet jis nešė 
liankon savo tėvo pinigų. .To 
tėvu* yra k ra u t u vni n k n s.

Nuo tu laiku buvęs leitenan
tas visuomet nešiojosi revol
verį.

Užvakar vakaro jis au savo 
moterimi buvo teatre. Sttgry- 
žna namo, koridoriuj buvo 
tamsu. Jo moteris pirmutinė 
islnuko įbėgu karidortitn ir 
mėgino atsukti elektrą.

Tuo tarpu, kuomet jos vy 
rn- bnvo lauke, knridenuje 
pasigirdo įsakymas neatbukti 
elektros. Mat, ten buvo )sik- 
raustęs plėšikas, kur*, kaipo 
pelėda, bijojo šviesos. Jauna 
moteriškė neklausė. Staiga 
papiginto j Kirti šūvių korido
riuje Moteriške sušuko, griu
vo ir .staiga mirė.

Buvęs leitenantas išsitrau
kė savo revolverį ir puolėsi 
knridoriun. Prietamsoje pra
sidėjo dvikova. Pasekmėje 
piktadario paklotas. Buvęs lei
tenantas jį nubnigė revolverio 
rankena.

Atvyko policija. Paimta nie
kšo lavonas. Kol-kns tikrai 
dar nepatirta, kas jis per vie
nas

I

TEISIAMAS UNIJOS 
AGENTAS.

prasi- 
unijos 

Sakonui,

BIZNIERIAI GARSINKITES

“DRAUGE.”

Kriminaliam triume 
dėjo byla darbininkų* 
agento Jnkolx>wski. 
valetijos advokatas pareika
laus jj uulMiUnti mirtimi.

Vasario 9, A. m.. Jakoliou>ki 
nuėjo jhj num. 4017 Irwing 
Purk Isiulv., kur buvo stat^ 
mi namai. . *

Ten jisai, lyginai žandaras, 
pns darbininką O'ReilIy pa
reikalavo parodyti unijos žen
klą. Tašui tokio ženkl0 netu
rėjo. Tmi Jtikobovski liepė 
anam nedirbti. Pnpudėjo gin-

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IŠ BRIGHTON PARKO.

Lietuvi! Ar pirkai, ar turi 
jau Liet, laisvės l>uną! Ar 

, atlikai piliečio pareigų! Jeigu 
dnr ne, tni pasiskubink atlik
ti. Jug negali sakyti, kad ne
myli tėvynę. Myli, nes ta mei
lė įgimta knip muile tėvo ar
ini motinos. Ar nori, knd tavo 
tėvynė butų laisva, nepriklau
soma, ar myli tą laisvę! My
li, nes jei nemylėtum, nebū
tum palikęs verkiančius tėvą, 
motiną ir nebūtam keliavęs 
iižjnrin tos laisvės ieškoti. Tai 
kodėl dabar nenori pirkti Lie
tuvos laisvės IsmoT Jug pirk
damas lioną neprarandi savo 
dolierių. bet įdedi juos į 
smigiausią vietą — Lietuvos 
Valstybės liauką, kurio šeri- 
lUlJaus jrą ncpljiu uulijunui

Ift BRIGHTOK PARKO

Iš T<AVN OF LAKE.

AVrMp. 'V'"*

C '

• . .T .JĮ

*4’*'

irrijų tikiotų.
Vnldybfi.

šiandie, birželio 23 tl. MrKin- 
Icy parke vcMąjįr je įvyk* anai. 
rinkimai! L. Vyčių 3fl ktiopoa 
PrnJHn 7 •'Ml v*t vakare VWW 
na ritu kviečiame «n«ieiti ir rauci* 
11 pikniko Korijau, kurie buvo pa
ėmę pardavinėti, mt ueuF.il<n> Ima 
iAleidiiiiiui to. kai ym |iaž.nnėln 
ant

Aiiu>.li». birt*. 23 d. S »1. 
vnknrr. Daria Bąirinr parko judė
jo L. Vyrių *13 kp. tnn* anai- 
riitkitnų. Kvtjritt vioUM l<H<iu<, •»,*- 
si rinkti. Taip-gi viai nariai, kurie 
Imvo paėmę pardavinėti pikniko 
nerijau, prašanti Imtinai raneM 
tau tujai rinkimą*, ne neužilgo Ima 
išleidimai to, kn* pažymėta ant 
tikictib

Lietuvos piliečių, o jo turtas, iuimmiiiimuo4Nii>mmiiiminitiHiiu
— tni visn Lietuva. Vž nu
pirktus L. L. iHiniis, nž įdė
tus Liettn*os Vabtyliės bnn- 
knn pinigus gausi tokį nuo
šimtį, kokio nemoka nei vienas 
bankas, t. y. 5 ruoš.

Taigi, dalrnr patogiausias 
laikas įsigj ti L. L. P. boną. 
Eik ims Brigbton Parko sto
ties iždininką p. B. Jovnišą, 
444!b California A ve. ir įsi
gyk. Po 1 <i. liepos jnu nebus 
galima.

J. K. E. /

PRANEŠIMAS.

Užbaigimas (grndnation) 
viešosios Iiaven mokyklos bus 
birželio 24 d., ketverge. Bus 
programa, kurią sudarys pra- 
kalbclės, dninos, žaismės ir 
t, L Įvairių tautų mokiniai, 
lankantieji tąją mokyklą, ir 
Įmigusioji ją, bus programoje 
atskirai.

Smagu yra pranešti, kad 
tarpe kitataučių įmigusių ir 
imančių dalyviniu) programo
je, bus ir lietuvių, Lietuviai 
programoje parodys lietuviu
kus šokius bei žaidimus. Pro
grama prasidės 2:15 po pietį) 
ant ketvirtų lubų. >

Visi, kurio indoniauja tuo
mi. kvieėtatni pažiūrėti. įžan
ga veltui.

Daug žmonių krtipėm į ‘‘Drau
go" knygyną, norėdami gauti į- 
vairių ‘‘GaMpadinių-Vinrjų” arba 
ninkinun sakant knygų, kaip ga
minti valgius. »Taigi pranešame, 
knd jau tokią knygą turime. Ji 
vadinnii:

“VALGIU GAMINIMAS
Jos kaina l»e tpdan; ....

ra apdarau!.......................... $1.50
Taippat tnrbuc kitą labai gra

žią didžiai naudirip} knygą:
‘ MEILES GALYBĖ"

' Kaina nn apdarai* ............. 75c.
Kaina be apdarų ...".f..... 45c.

l’ŽMikyiniu Sunkite šiuo admu 
"Drangas’' Publ. Co.

1800 W. 46 Str., Chicago. DI.

R. D.

IŠ T0WN OF LAKE.
- — — — n •

Gražią ir puvvz<lingu dar
buotę rodo pirmoji Alutimų 
kuopa prie Av. Kryžiaus para
pijos. Susirinkimai bu v n skait
lingi, susiėję alinimai gyvai 
svarsto rrdkidus ir išneša aikš
tėn pagirtinus sumanymus.

Praeitame susirinkime nu- 
tnrtn įrengti pikniką Willow 
Spring mišknoM- ned., birže 
liu 27 d. Ištisą žiemą išari!e- 
jus inokykluji-, einn^ii biri oiit 
šviežio oru pnailinkaintnU if 
tvrn oru fiakvėpuoti.

Ateinantį ketvergą bus į- 
rengtn indnmi programa pa
gerbimui aštuntojo skyriaus 
mokinių, |s>ndtuin<’ių į trečiąjį 
alumnų skyrių. Be to, šįmet n- 
luiuiu , Z. Ikijoriuiuiitė, baigia 
augėlesnę mokyklą. Taigi, no- 
muLjri džiaugsmas iš tokio ap
sireiškimo.

Alnmnų tarpe dnug darbuo
jasi ir nmsų gerb. kunigai: 
klekmos Skrypko ir jo pagel- 
bininkas N. Pakalnis. ,Tw» lau
ko niumnų susirinkimas ir įne
ša dnug gyvumo. Turint to
kius vadovus, gali sakyti, kad

čai. alumrau ^"ūt I vyrus ir mo-1
Ginčų metu Jnkobu«-ski iš- toris bos tikri katalikai ir ge- 

-it raukė Tvvn|v<>rj ir n”ž«»dč ri IJetuvos piliečiai. 
O’Ib-i II v.

Buk savistovis! Ir apsaugok 
savo taupumus šioje stiprio
je Valstijos Banke.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijų.

veitudi ridiiuidCLUiiiig msim DaiiK 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00
- Atdara: Ūanedėliais, Seredomū ir Subatos vakarais.

I

iiimiiiiimiiiimiiiuiiiiimiimmiimmii:

ANT PARDAVIMO.
i

MurtaU mmiM* o < tam tm r tų. 
vandenili ■pAildumaa. IziUui X0xlJį 
VOd* narna, nniųn. gerame padė
jime Ir rralioj vietoj UIM? Mo. Ko- 
ck«i'll St. |mr«i<luod* ai 110,000.06.

Medini* namon Alrpa. muro X 
pacyreuimų I ir • k>m burių vanno. 
alrktro* *vl<w eit vtftkuu retu* lui
nąja ir eerrnni pMlėJitne l^rtaa t>0xt3i 
kaminui vieta :>»01 5V. 301 h SL 
Brlrhton Park n*n*dun<1;> tik ui 
1(300.66.

Medini. mihm. X tauryrvnlmij 7 Ir 
k* m bar Iv vanok »r r»xo *viwm>« 

Bunto vieta i'iuOM cr-rnni idovyjr 
lxdua W»Iir. vlat* MII Kn. Hale- 
tad Kl. arti Bulvaro p*.n*<lu<>dn la
bai pinai tik u* tirto M.

Murini* nuinn* t tMCTvmlmu f 
Ir • kambarių eartl »J>HI4onu» elek
trų* talmui. *'<;.iragF* d«>l dviejų au
tomobili* narna* labai r-rn* Ir ova
lioj vietoj arti Hnlatrtl St and (iar- 
riaM Bulvaro vrcgA Ūktai fIX.008.60

(lai vieu virt rnta*<V M"11) krvlpkl- 
ISa erta:

Izidorių Pupsuska, 
3402 8 Halated St.

Tel. Y arda 5379

aeikaungos prie vtucieria.
Jaunos mot'-’-yšrmrbtj trum
pus valandas iuuhu generalio 
offire cafch-riii (valgykloj).

Atsišaukittųį-

SWIFT & COMPANY
Employmeut Division 
General Offiee U. S. Yarda.

TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS. ‘

Kalno* kurio* pritinta kiekvie
nam kl*enluL OvaranUmJam* tad 
•utauplnalma juma 16% Iki 
■nt kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai tnaitau n*cu whoJ*aal* 
kalno*.

Vyru Ir Jaunu valkynu raiavi 
drabulial padirbti ant uJbuikytno 
bot MAUilauBU alulal Ir evarko- 
tnl au dlrMUUa Ir be. for f)tt‘mc 
Ir kitokio atyltana |3t t0 iki »«0 
Pamatykite niurni irpacliula *U* 
ntutu Ir oVerkvlu |x> Ilt. 11.0*. 
»3(. '»13.to. Mį. U 1X0. Juodi 
Siutai po |4I iki (Oi. Molino* vil
na* aiuUl po Ilk Iki 100. Valku 
vintai tr o v er kotai te .so tr augS- 
Oau. Vyra keline* 14. Ir oueMUttt. 
MeUnoa puavllnee keline* >1.10 iki 
117.10. SpncUali* nuožmu* 0%_ant 
kiekviena pirkinio atunZUmo { 
Karopeu

Atdara kiekviena diena Ud » 
vai. vakar* Hubatomla 10 vai. Ne
dalomi* iki e vai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

» 'X

■

X-

DR. CHARLES SEGAL'
I’rrkėU' «e»o oflu po uum. 

4729 S. Ashland Aveuue 
H|KTi»li«t». clHnrv. nv.trn) |r vy
ra un».

Valandų* nuo 16 Iki 13 Ikrytti; nuo, ' 
X Iki I po platų; nuo 7 Iki >:M 
vakar*. N'edthoaiio 16 Iki 1.

Trtrtuema Dmrl 38S0
..-.-..--.■■--.-i [

P.ISPORTV BLAVKAS 
PtUKlMK

«

I
I

S
■
B

Kodėl Mokėt Augštas Miesto 
Randas?

WESTFIELD MANORA
| trumpa laika l.tuil *av)«tovta anvlninku* propnrtoa kurtos vert* ' 

vimdą kita.

s LOTAI $455 Z
$60 Iš Kalno \$8 Kas Mėnesį

Tik 40 Minute Iš Vidurmiešiio♦ •

jllo* nroportlr* randant 2l*mv*tarln4J DatiJ 
<lo* virt rrira. Mokyklų*. t.aln>Mul. krautu vi*, 

viet ml«wt* p* t orumai.
Tik mūriniai namai atatoml.
16 i-rtlų atMlmno* linijai.

Keprnlrtak kloa prato*. Nea kita tokia proga 
1'nMųak *| kuponu o ffaual pilnu* paalkklnlmu*. 
ra* 18 tavo ^itwL

niiuulo 44 M H-
rnaliia mmil ir

gal nrpuBitAiMn* 
B* lokiu* purei-

JAV ARAS and JOHNSON
Suile 802 Oiford Bldg. 118 N. U Sale SL

OERBlAMLEJlr—

Mrldlių priaiųatl pllnnn tnfarmACljo* b* Jokia* parol<o* U 
manu puta* *pt* M'KSTFfKlJ) MAKOK l-OTUS.

V ardu* , , • • • «*
■

— ■■ - - -—■ ——... —.............. —
-L.

Extra Proga Biznieriams!

*

■ ■■IB

U

■
B

i

f

!Pantiduadn ‘‘Draugo'' murfnu samfis. ffiaflri guro ® 
je vietoje ant kampo 80. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių ftv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rage. kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės lino adresu:ntiiAi nt Genai.
>*arduo<l*tn ir mainom tmmua, lo

tu*. tarmaa ir vtookiu* blinma !'«■ Į 
mua tallma rauti riaukia puuirlrikl-! 
tnų. ' ' ‘

/toUaakite jum:
A GIUG.V) A CO.

3tl« K U»l<Od «L. Chtmco. in.

v 
II
■

"DRAUGAS" PUBL CO.

1800 W. 461L Str. Chicago, BL B

REIKALINGI

Paprasti Leiberiai. 
šaukite

• ’ v.

I_______________ &__________

Dr. 0. VATTUSH, 0. D.
MCTTVIH aki v 6PKCIA! JSTAA 

rntaurrau »in *■>«

ai* MMMnfitai W
— **ra**n» eNnadnnK* 

tr ul«O>«Mta* kJkrtfla aki, »rH*w akta 
kala, ak t a. aatstafla. u-<.k>Mi aki. <*4mU«A
•TM’ »* •«*• M«*»*.*-«M.n ■* »■—
ta. aa.a r*««;t>-a tr .alkia nĮ*l*fca, m- 
ktatao. VelaaAa* m* U tai * vakar*. N* 

n. MtaMKI* na* W UI l nl ». *W«.
1553 W.47th8t ir Ashland Av.a. —« >.»*>i.M.a..*. ^.a.. .1 ■■■—$(

Atri-

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKL A
Mokumam: aaciAMue tr UoturUkoe 

kalbų, antmetfkoa knyrvedyMta nta- 
■aeranjoa typevTlUna ptrklybo* tM- 
alų, Sur. Valei, telorvoa. nbalnoe lota-

Alumnė.
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