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Bus Atnaujinta Prekyba su 
Rusija 

LONDONOERRY, 
LENKAI ATMUŠĖ BOLŠE

VIKUS. 

Varšava. I.irž. 23. — Anot 

JAU KELINTA DIENA SE 
KA KRUVINOS RIAUŠĖS. 

oficijalio pranešimo, S: i n g a i 

Pasiunčiama daugiau kariuo
menės. 

| Szaciua (f) apylinkėse lenkai 
' atmušę bolševikus ir padarę 
jiems didelius nuostolius, f 

PRASIDEDA TERORAS 
TRAKIJOJE. 

Matyt, graikai nepasidžiaugs 
m . . . • • . • * 
įr&Kija. 

Sofia. Bulgarija, birž. 23— 
Graikija dar neužima Traki-

Lenkų gen. Rome'rio karino- jos. Bet kariuomenę tam tiks-
menė pasekmingai veikianti |lui jau koncentruoja. 

Londonas, hirž. 23. — Jau: Ukrainoje prieš bolševiku rai-
kelinta dieija Atrijo.- ašesteJtsriją, karia: vadovauja 
Londonderrv siaučia kruvinos Budonnv. 

' " J " «*«"»«• 

TALKININKAI PAREIKA 
LAUSIA 25 MILIJARDŲ 

DOL. 

Tuo tar])u visoj šalyj prasi
deda baisus teroras. Susiorga
nizavo nereguleriai ginkluoti 

"iams, kuomet vokiečiai su at-1 riaušės. Jabai panašios Į civilę l'kraihu kariuomenė pavy-'būriai prieš graikus, šitie bu-

Radikalų Veikimas Suv. 
Valstijose 

BOLŠEVIKŲ AGENTAI 
DARBUOJASI S. VALS 

TUOSE. 

Graikijai, turbūt, teks Smirna, 

Boulogne, bir*. 23. — Pasi
baigė čia'talkininkų ministe-
rių pirmininkų konferencija. 
Dalyvavusieji konferencijoje 
išvažinėjo namo. 

Konferencijoje nutarta du 
svarbiausiuoju daiktu^— pa
kelti kare prieš turkus naei-
jonalistus ir Įkūnyti taikos su
tarti, padarytą su Vokietija. 

Kiti klausimai buvo apta
riami. lBet niekd galutina ne-
nuiarta. Sekanti konferencija 
Įvyks mieste Brusselyj liepos 
2. V ' ' ' 

Graikijai pavesta Smirna. 
Kadangi be karės su turkais 
graikai negali apsieiti, leista 
jiems kariauti. 

Atlyginimo klausimas. 
v Nors Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Millerand 'smar-
kiai priešinasi, kad nuo Vo
kietijos norima pareikalauti 
mažesnės sumos . atlyginimo, 
bet pasipriešinimas neturėjo 
pasekmių. 

Millerand visas laikas sto
vėjo už tai, kad ant Vokieti
jas užkrauti milžinišką sumą 
ir nepaskirti laiko, kada Vo-

sidėjimu pildysią kiras visas 
taikos sąlygas. 

Prekyba su Rusija. 

Konferencijoje pagal iaus 
nutarta atnaujinti prekybą su 
Rusija, .patariant augšeiausią-
jai talkininkų tarybai. 

Po konferencijos Anglijos 
ministeris pirmininkas buvo 

karę. Vietos spauda paduoda kusiai užpuolusi Babyčynee riai, neturėdami užsiėmimo 
baimingų žinių. Pramato pa- šiauriniam upės Dniestro šo-jp r adeda užpuldinėti ramiuo-
vojų visai Airijai. Tai visa ga- tie. Paimta kiek artilerijos. 'sius gyventojus, katrie nenori 
Ii atsiliepti Į pačius Anglijos — 
naminius reikalus, nekalbant 
jau apie imperijos padėti. 

'Kruvinos riaušės ten prasi-, 
dėjo praeitą penktadienį. Vie-Į 

LENKAI ATSIMETA TO 
LIAUS. 

maišyties i, tą visą trukšmą. 
Skaitlinga regulerė turku-

-bulgarų kariuomenė sukon
centruota aplink Adrianopoli. 

Londonas, birž. 23. - Iš J a i v a d o v a U i j a J a l a r T a v a r ą 

tos valdžia negali naušinin-LMaskvos oficijaliat skelbiama,.1 j . n r s į . ĮĮ,^ ,jf r nepaduoti 
kų patvarkyti. Kariuomenės | jog vakaruose nuo Rešica len- j r r a d o « ^ to miesto 

klausiamas, ar tas prekybos!garnizonas permaląs. Policija kų kariuomenė neatsilaiko 
atnaujinimas reikš, kad talki
ninkai pripažįsta bolševikų 
valdžią. 

Ministeris atsakė, kad kuo
met tik bus pradėta prekyba, 
tuomet bolševikų valdžia bus 
pripažinta de facto. Bet ne-
kuomet de ftire. 

Lloyd Georgo sakė, jog pri
pažinimas de facto būtinai rei
kalingas, nes šiandie juk bol
ševikai valdo Rusiją." 

neturi jokips reikšmės. prieš bolševikus ir visu g»ei-
Sulig vakarykščių žinių, lig- tumu traukinsi atgal 

šiol jau žuvo keliolika žmonių 
Daugybė žmonių sužeista. 

Susirėmimai gatvėse. 
Birželio 21 ištisa diena se-

GAL NIEKO NEBUS IŠ 
KRASSINO MISIJOS. 

Savo pusėn nori patraukti 
juoduosius. 

Paryžius, birž. 23. (Rašo an
gį, laikraščiuose, korespond). 
— Ką bolševikai mano pada
ryti su pasauliu f Ant ko jie 
at 
I 

sau lygių, teisių su baltaisiais. 
Tie visi nigeriai yra prielan
kus Įsteigimui komunizmo A.-

j menkoje." 

Pavartoja priemones. 

Komunistų vadai pavartoja 
įvairiausias sau prieinamas 
priemones sugriauti visas va
karines vyriausybes ir vieto
je anų padėti revoliucijoninę 

įtremia visą savo vilti suo- j diktatūrą. Visa propaganda 
kalbiaudami prieš Angliją ir įvedama iš Maskvos. 

Suv. Valstijose bolševikiniai . 
agentai kol-kas nieko kita ne-'; 

SUGRIUVO NAUJAS VO
KIEČIŲ KABINETAS. 

Jame nebuvo nei vieno 
socijalisto. 

Londonas, birž. 23. — Bol-
kė mūšiai Londonderrv gatvė- ševikų atstovu Krassino su 
se. Ramesnieji gyventojai bu-'Anglijos vyriausybės^ atsto
vo pasislėpę tose miesto daly-jvais konferencijoje pakilo 
se, kur nebuvo pavojaus. Pa- krizis. Ir tas gali pasibaigti i.ja paliks prie Turkijos. 

varydami revoliucijinę propa 
gandą Suv. Valstijose? 

Komunistų revoliucijos Ru- į atlieka, kaip tik sukursto dar-
sijoje vadai darbuojasi del į bininkus streikuosna. Varu lie-

Cia įTuomoniaujama, kad j vieno tikslo. Jie nori pakelti ;P»a darbininkams streikuoti už 
graikai nepasidžiaugs Traki-, revoliuciją visam pasauly. Jų l n e v & pagerinimą būvio. Kal-
ja. Nes su maža išimtimi grai-Į tikslas kiekvieną šalį pa- tina demokratų valdymą. # 

Aitri propaganda ypač ve
dama tarpe nigerių. Ir tas da
roma tik su vienu tikslu — su
griauti gyvuojančią vyriausy- *l 
be 

kams priešinasi visi Trakijos daryti lygia šiandieninei Ru 
sijai socijaliu žvilgsniu. 

Stovi ui prievartą. 

Pasaulinės revoliucijos pro 

čiam mieste sulaikyti visokie 
reikalų vedimai Krautuvės 
uždarytos ir aprūpintos ba
rikadomis. 

Uždarytos ir mokyklos ir 
kitos įstaigos. Gatvės aptuš-

gyventojai — turkai, bulgarai, 
žydai ir kiti. 

Talkininkai įsitikins, kad 
gyventojams negalima antmes-
ti savo norus. I r todėl lieps j pagandistas Kari Rudek. kai 
graikams išeiti iš ten. Traki- j bedamas apie savo ir jo drau- i 

gų veikimą, taip sako: 
be jokių pasekmių taryliose. 

Anglijos atstovai reikalauja I KINIJA RATIFIKAVO SU-
nuo J)olševikų gvarantuotų už
tikrinimų anglų finansistanis 
už jų darbavimąsi Rusijoje. 

Bet Krassin to nežada. Jis 

TARTI SU AUSTRIJA. 

buriu.s riaušininkų. 
, Buvo pašaukta kariuomenė. 

Berlynas, birž. 23. — \ OKIC- i r»- v . , • . • __ ... z 
iP . Riaušininkai i ja pradėjo sau-

tgos nacimnalio seimo pirmi : 

tėjusios, išėmus neskaitlingus sako, jog tasai klausimas bu
siąs išrištas busiančiose tai
kos iarfbose. 

ja turi išmokėti. 
Bet mimsteris 'pirmininkas 

Lloyd George pripažino, kad 
užteksią 120 milijardų markiu 
($25,(XX),000,000) atlyginimo. ' 

Su tuo pagaliaus sutikta. I r 
apie tai bus pranešta Vokie
tijos vyriausybei. 

ninkas K. Fahrohbach tomis 
dienomis buvo suorganizavęs 
naują vokiečių ministerių ka
binetą, 

-Naujap kabinetan atsisakė 
ineiti socijalistai. Tad apsieita 
ir be jų. 

Kaip ir buv*. pramatom-ii, 
po pusantro.; dieno* 
mo naujas kabinetas 

pyvavi-
siigrh:-

vo. Nes seimas, katram SV;M-
bią rolę lošia socijalistai, ne
išreiškė pasitikėjimo naujuoju 
kabinetu. 

Reiškia, kad Vokietijoje iš-
Sulig taikos sutarties saly- > naujo prasideda betvarkė. Cen-

gti, Vokietijai su liepos 10 Ajtro ir demokratų partijos ne
leidžiama dirbdinttes reikafm- sutinka su socijalistų partija, 
gus lėktuvus. 

Maršalas Foch tečiaus pa-

dyti. Jiems tuojaus atsakyta 
šaudymais. 

Vakare Įvyko didelės de
monstracijos. v 

Pasiunčiama ten daugiau 
kariuomenės. 

Kruvinas riaušes pradėjo 
protestantai užpuldami airius 
katalikus.* Šitie ėmė ginties. 

Pekinas, birž. 23. — Kini
jos vyriausybė po ilgų, bet 
pamatuotų, trukdymų pa pa
liaus ratifikavo taikos sutarti 
su Austrija. 

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

Lordas Montereagle kaip 
šiandie lordų butui paduos 
naują bilių Airijos klausime. 

UKRAINA PAVIRSIANTI 
BOLŠEVIKINE 

"Amerikos vyriausyt* 
taip žiauri, kokia tik gali gy
vuoti. J i vadovaujasi prievar
ta. Tad yra vilties, kad ' i r 

Iškeliavo agentas. 

Iš Maskvos j Suv. Valstijas 
v r a vienas iš paskesnių .agentų iš

keliavo kažkoks Malkin. Jis su 
amerikonais kituomet veikė Si-
berijoje pašei pos reikalais. 

priei ją bus pavartota prie- j Tarnavo -vienoj amerikoniškoj 
varta. Tas įvyks ne greitai, i pašelpinėj organizacijoj ir po-
Bet už kelių "metų ištikrųjų ; draug agentąvo sovietų val-% 

ivvks svarbios atmainos. Xe-jdžiai. 
rimavimai industrijoje yra bu-; Malkin su savimi išsivežė 
tini praskinti kelią revoliuci- reikalingų dokumentų Ameri-
įai. Svarbus klausimas Suv. !kos komunistams. Jis keliauja 
Valstijose yra nigerių (juodu!su paglemžtu amerikonišku 
žmonių) klausimas: Dešimts, pasportn. Turi su savimi daug 
milijonų nigerių reikalauja deimantų ir pinigų. 

1 

Leis dirbdinti lėktuvus. 

Tos partijos kviečia socija-
listus bendran darban. Soci-

siuntė Vokietijai pranešimą Ralistai sutinka, bet ,]te nori 
tame klausime. Pranešime pa-1 turėti didžiumą narių kabine-
r e i s k ė . kni) li'-k' ITVn i •* t L- 'utymtĄ'.fa S n frrQ •naaTi4nT.I>-.% » H A 

bus leidžiami 
'U:vai tik tuomet 
dirbdin-i v.->kie- tijos 

Iš to ^Jrf pakilo naminė karė. | k o n ! r o H n o t ! t u r 6 t u b u t P * ^ f 
Protestantai nenori jokios Ai
rijai laisvėj Jų yra tik men
ka dalis Airijoje. Ir jie pagei
dauja, kad airiai nesiskirtų 
nuo Anglijos. 

Naujas sumanymas. 
Anglijos parlamente dar ne

pabaigtas svarstyti Airijos 
savy va Idos bilius. Tam biliui 
priešinasi visa airių tauta 
(išėmus nekatalikus, kurių 
yra mažai). Tad aišku, kad!šie 

Danzing, Vokietija, birž. 23. 
— Čia apturėta žinių, kad l"k-
rainos gyventojai labai nepa-

Tuo biliu norima Airiją pa-j kenčia lenkti. Džiaugiasi jie, 
daryti dominija. Imperijai :kad lenkai išvyti iš Kijevo, i 

Gyventojų neapykanton pa-
etlura. k 
pavergti 

j teko ir Petlura. kuris norėjo 
j lenkams pavergti ITcrainą.^ 
•Vietoje Petin ros, kurs netekęs į mj 

ta tiktai Airijos armija ir lai 
vyrias. Šiaip 
dymas turėtų but palikta.^ 
pačių airtų nuožiūrai. tvardo, ukrainuose pakyla kiti 

Sakoma, jog pastarasis su -1 v a ( l a i - palinkę lndševikizman. 
manymas yra labjaus prieina- \ Todėl gal neužilgo ITcraina 
miausias airiams ir šitie dau- j ir pavirs bolševikine šalimi. 
gi aus prie jo palinktų už su 
manymą savyvaldos. 

PRANCŪZŲ LAIVAI AP 
ŠAUDO TURKUS. 

18 DIENŲ IŠBUVO VAGO 
NE. 

Paryžius, birž. 23. — Laik-1 Dixon, BI, birž. 22. — Al-
raštis Temps vakar paskelbė, j bert Campbell, iš Chicagos, 
jog turkai nacijonalistai už- j buvo Windsore, Kanadoj. Iš 

Mersina, ties Tarpže- j ten. borėjo pigiai parkeliauti 
jūrėmis, pietvakaruose j namo. Jis įlindo vienan trauki-

nuo Adana. Prancūzų karės į nio vagonan, kuriam buvo su-
laivai apšatnlė turku 

Londonas, birž. 23. — Iš 
Bet. kiek žinoma, airių tau-. Oernogorijos pakraščių atšauk

ta priešinga visokiems tos rų-ita italų kariuomenė. Pakraš- 23 

I krauta medinė košelė dirbti 
poperą. Tas vagonas buvo ski
riamas į Illinois valstiją. 
'Geležinkelio valdininkai va

goną uždarė ir užrakino. Cam-
Havana., sala Kuba, hirž. j pbell per 18 dienų išbuvo be 
, — Vakar vietos kongreso j gėrimo ir maisto. Ir tik čia 

RIAUŠĖS KUBOS KONGRE 
SO BUTE. 

sumanymams. Airiai noriičius tuojaus užėmė serbų ka-,imte liberalų partijos nariai; buvo vasronas atidarvtas. 

but įvykinamas. 
j v i n j o y 
somos. 

laisvom ir nepnKiau- nuomenė. šianuie visa uerno-
Igorija yra serbų užimta. 

paKPn* riaušes. rirnnninKas j •««»»»5n'- krliauninka? k^ 
buvo priverstas uždaryti sesi
ja. 

koks pabludėlis 
vagono. 

išvestas iš 

ITALAI ATMUŠĖ AL
BANUS. 

BAISI VĖSULA PALIETĖ 
NEAPPOLI 

Rymas, birž. 23. — Al >ani-
I joj vietomis seka smarkus su
sirėmimai italų su albanais. 
Italai sakosi atmuša albanų a-
takas. 

Neapolis, birž. 23. — Aną 
j dieną čia pakilo audra ir pra-
• kiuro debesys. Lietus ir le-
I dai padarė didelius nuostolius 
pačiam miestui ir apylinkėms. 

NUBAUSTI CHICAGOS 
MOKYKLŲ TARYBOS NA 

RIAI. 

ORAS. 

S L. R K A Sei Kur- nri S^ 

Tesėjas Scanlan vakar nu
baudė kalėjimu ir pinigine pa
bauda dešimts Chicagos mo
kyklų tarybos narių už prašą-
linimą mokyklos superinten
dento Obadsev. 

BIRŽELIO 23, 1920. 

Ohicaaro ir priemiesčiai. — 
Šiandie j r. turbūt, rytoj gražtis 
oras: maža atmaina temperaturo-

Vakar augščiausia temperatu^ 
bnvo 64 laipsniai; žemiausia 55 I. 

Saulė teka 5:15; leidžiasi 829. 
Mėnulis leidžiasi 1 K)l nakli. 

• į » " I i U I 
i - ^ _ 
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Prenumerata mokaai lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairaiymo dienos 
ae nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir' 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar expreae "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J, 
registruota lataką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, DL 

kausko pavardė. Girdėjome 
viensį Skipitį, Biržų apielinkės 
reformatą, linkusį prie Santa
ros arba socijalistu. liaudinin
kų, bet nežinome ar jis, ar ki
tas yra ministrų, sąraše. 

Popežius Ir Tautų 
Sąjunga. 

v 

r, 

1 
^ 
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Lietuvos Pądčtis. 
»;Visatinė Amerikos sodjali-
stc konvencija XT 

Kyme ir didžiuosiuose pa
saulinės politikos miestuose 
vaikščioja paskalų, buk Bene
diktas XV prašęs, kad Apaš
talų Sostas taptų priimtas į 
Tautų Sąjungų. Popežiaus or
ganas dienraštis "Osscrvatore 
Romano" 14 birželio pagar
sino, kad tie paskalai yra ne
teisingi. Popežius neprašė ir 
neprašys, kad taptų priimtas 
į dabartinę Tautų Sąjungą. 

Tas atsisakymas visai ne
reiškia, uuri puptiius esąs 
priešingas norui suvienyti pa
saulio tautas, nes ir pats Be
nediktas XV 1917 m. savo raš
te kariaujančioms viešpati
joms pasiūlė sudaryti visų tau 
tų organizacijų laisves ir tei
sybės dėsniais. 
Apaštalų Sostas visuomet no

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

Kuomet kviečiantieji suda
ro sąlygas, kuriose ir pope
žius gali dirbti, tuomet jis 
prisidėjęs visomis jiegomis 
vykdo žmonėms naudingą su
manymų. Centralės Europos 
Vaikų Šelpimo Fondas buvo 
paprastas labdarybės dalykas. 
Šventam Tėvui prisidėjus prie 
jo, tas pasidarė pasauliniu vi
sų krikščionių veikimu. 

Sv. Tėvui rupi ir Airijos li
kimas, kaip visų, ypač kata-
liškų. tautų vargai, bet tų 
politiškų dalykų Benediktas 
XV palieka aprūpinti politi
kams. Buvo šnekama, kad 
Anglijos užrubežinių dalykų 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

Spaustuvninkų streikas 
Kasike. 

• 
Generalis profesijoninių są

jungų streikas nepasisekė. 

Laukiama Ministerių Kabine
to permaina. 

Augštesniųjų kursų semestro 
užbaiga. 

Yorke patrijotizmą pavadino 
apgaulingu daiktu. Suiig to 
lietuviškieji soeijalistai truk
dė Lietuvos Laisvės pasko
lą būtinai reikalingą mųs tau
tos neprigulmybei. Drauge jie 
rašė savo laikraščiuose, kad 
sukels Lietuvoje revoliucijų, 
jei jų reikalavimai netaps iš
pildyti. Soeijalistai žadėjo ka
napinę virvę tam prezidentui, 
kurį pastatys partija, gavusi 
Lietuvos |monių užsitikėjimų 
rinkimuose. 
• Socijalistams nerupi, kad 

Lietuvos tauta išrinko savo 
atstovus ramiam tvarkymo 
darbui, 0 ue revoliucijai, kad 
ne socijalistams įteikė tėvynės 
valdžių, o kitiems. Soeijalistai 
tą valdžią nori veržte išvers-., 
ti iš rankų žmonių, kuriems 
Lietuvos piliečiai ją pavedė. 

Vieni soeijalistai negali su
kelti pasekmingos revoliuci
jos, bet Lietuvoje dvaruose 
ir miestuose vra svetimtaučiu,, 
, . *'i ministras Balfour važinėjęs 
kurie taippat nori paskandifi- T> m . , . . . • _, 
.t T . r r \ . y I Rvman prasvti patarpininkau
ti Lietuvos laisvę i ..*. \ „Vį. • >. •• m 

Kad Steigiamasis Seimas 
negalėtų ramiai vesti savo 
darbo, liandyta apšaukti visa
tinis streikas. Tas nepasisekė. 
Apšauktas spaustuvių streikas 
ir tas pasisekė. Taip pat pasi
sekė uždegti Kaune 150 namų. 

Tomis; priemonėmis socija
listams, negavusiems pusės 
vietų linkiniuose, pasisekė 
gauti daugiau negu pusę vie
tų ministerių kabinete. 

Šitokis socijalizmo apsiėji
mas sukelia tautoje daug pik
tybės ir noro taip pat pavar
toti jiegą prieš socijalistus, 
kaip jie ją vartoja prieš tautų. 
Tai-gi yra pavojaus, kad ir 
p, Griniaus ministerija neilgai 
teviešpataus. 
. Krikščionys-demokratai turi 

saugotis, kad neužsikrėstų so
cijalistu žiaurumu ir neimtu 
vartoti ugnies ir betvarkės sa
vo galybei didinti. 

P-nas Kazimieras Grinevi
čius, gydytojas iš Marijampo
lėn, yra fanatiškas kataliky
bės priešas. Jis dabar tapo 
Lietuvos ministrų pirmininku. 
Mes jį remsime dėlto, kad ne
žiūrime savo širdies, neveizi
me nei j asmenis, tarnaudami 
tėvynei. Tuomi mes skiriamės 

oTuųs priešų. 
Tarpe devynių naujų mini

strų du yra be abejonės kr.-
demokratai: Juozapas Puric-
kas ir Bizauskas. Juodu atsto
vauja partiją.turinčių absoliu
te didžiumų atstovi] Seime. 

Anie r> Karcbli pirma svk 
tenka išgirsti. Xežinome kas 
yra ir p. Žukas. Gal tai su
trumpinta gen. Silvestro Žu-

Lietuvos atstovybė Ameri
koje yra gavusi birželio 18 d. 
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"El tos" kablegramų: 
"Kaune tebesitęsia spaus

tuvninkų streikas ekonomi
niais ir politiniais reikalavi
mais . Kauno profesijoninės 
sjjungos norėjo daryti politi-
_ - _ u _ : - _ : _ .i IVA U:~Z~IZ~ i 
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15 dieną generalį streikų, te-
čiau tat nepavyko del žmonių 
tautinio susipratimo, kadangi 
streiko vadų tarpe daug sve
timtaučių nemokančių lietu
viškai ir priešingų Lieiuvos 
valstybei. Streiko organizato
riai, o jų tarpe keli nesenai 
gavę amnestiją suimti. Šiaip 
viskas ramu. Naujas Ministe
rių Kabinetas dar nesusida- \ tai, kurie reikalingi žmonėms 

"lupanti" nuo macui u skūrą. 
Reikia pastebėti, j$g kuomet 
buvo Lietuvos vyriausybė* lei
džiami "Laikinieji Lietuvos 
muitinių įstatai", tuomet ne
buvo dar jokių Lietuvos ryšių 
su tolima Amerika ir, rasit, 
dėlei to tuose įstatuose neran
dama vieno ar kito straipsnio, 
kursai galėtų liesti grįžtančius 
iš Amerikos lietuvius ir gai
lėtų gal pilniau apsaugoti jų 
teisę ir kiek daugiau įvairių 
• * . • . . . . . , .^v , . v * U J U U . \J * r - . * • • n 

strumentų, ar mažinu, su ku-

Siomis jie čia yra pripratę 
irbti. Reikia spėti, kad da

bar tat bus padaryta. 
Šiuose įstatuose grįžtančius 

iš Amerikos lietuvius labiau-
Šiai iirči& š i e I 

• §33. "Atvažiuojančių iš už
sienio bagažas ir daiktai, ku
rie jau buvo vartoti: drapa
nos, skalbiniai, apsiavimas ir 
kiti kelionės daiktai pralei
džiami be rinkliavos ne di
desniame skaičiuje, kaip jų 
reikalinga žmogui kelionėje. 
Taip pat be rinkliavos pralei
džiami vartoti rankiniai daik-

ti tarp Anglijos ir Airijos. Kų 
Balfour'as kalbėjo su Šv. Tė
vu niekas nežino, bet žinia 
kad popežius nelieps Airijos 
katalikams atsižadėti jų pie
nų ir norų. 

Airijos kardinolui Logue 
grįžtant iš Rymo per Angliju. 
Londono laikraštininkai ban
dė jo klausinėti, kaip pope 
žius žiuri į Anglijos ir Airi
jos santikius. Kardinolas ne
apsiėmė kalbėti. 

LIETUVOS PAŠTO ŽENK 
LĖLIŲ REIKALE. 

rė. Manoma, jog susidarys iš 
Krikščionių-Demokratų, Soci-
jalistų-Liaudininkų ir Vals
tiečių Sąjungos. Augštieji 
Kursai yra pabaigę su pilnu 
pasisekimu pirmąjį semestrą. 
Buvo 508 klausytojai, jų tar
pe 168 moterys. Lektorių bu
vo 25. Naujas semestras pra
sidės rugsėjo mėnesyj. 

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Am. 

KELIAUJANTIEMS Į LIE
TUVĄ. 

Pirkusieji Lietuvos pašto 
ženklelių persiuntimui Lietu
von, karts nuo karto gauna 
nusiskundimų, kad tų ženkle
lių Lietuvos paštas nekeičia 
i pinigus. Pasiteiravus tuo rei
kalu Lietuvos atstovybėje, A-
inerikoje, gavome žemiau pa
duotų pranešimą iš Lietuvos 
valdžios. 

Litliuania, VVashington. 
Pai informuokite lietuvius, 

kad persiunčiamus Amerikos 
Lietuvon pašto ženklus kei
čia pinigais tiktai iždinės. 
(jasirašo) Čarneckis-Balutis. 

Taigi visi pirkusieji Lietu
vos pašto ženklelių malonės 
pranešti saviesiems, kad krei
ptųsi į valdžios iždines jų iš
keitimui. 

K. J. Krušinskas, T. F. sekr. 
222 So. 9tb St. 

Brooklyn, N Y. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Teisingai sakoma, jog visas 
žmonių pelnas paeina nuo dar
bo. Juo daugiau kokių nors 
prekių (tavorų) valstybė iš
dirba, juo aplamai daugiau 
užsilieka turto, daugiau pelno 
ir pačiai valstybei. Todėl ru
pesnis kiekvienos valstybės y-
ra kuodaugiau reikalingų pre
kių pas save pagaminti, kad 
duoti uždarbio savo krašto 
darbininkams ir pramonin
kams ir kuomažiau Įsileisti 
Įvairių prekių iš svetur, kad 
nenustelbus vienos ar kitos 
pramonės šakos pačioje vals
tybėje. 

Kad reguliuoti visų šių tvar
kų ir Lietuvos respublikoj, y-
ra Įsteigtos prie jos sienų mui
tinės. 

Visos įvežamos į Lietuvos 
ribas prekės ir išvežamos iš 
Lietuvos privalo eiti ,per mui
tines. Prekės, kurios Įvežamos 
ir išvežamos vengiant muiti
nių arba slepiant jas, skaito
mos kontrabanda. (Laikinieji 
Lietuvos muitinių įstatai §1 ir 
b.) Be to, kiekviena valstybe 
sergsti savo sienų ir niekam 
neleidžia be ^,m tikrų pasų 
ar legitimacijos kortelių per
eiti sienos. Visi privalo eiti 
per įsteigta/ muitines, kad 
ir be prekių ($7 ir 8). To
kių muitinių ar pereinamų 
punktų su Vokietija Įtaisyta 
dabar virš 20. Be to, jos tai
somos ir Latvijos ir kitų kai
myninių valstybių pasieniais. 

Lietuvos afstovybė Ameri
koje gauna nuo lietuvių daug 
nusiskundimų dėlei muito ė-
mimo už jų Įvežiamas prekes 
arba daiktus, grįžtant lietu
viams savo tėvynėn, o kaip 
kada ir daug rugojimų, jog 
tasai mokesnis yra perdidis. 
o kai-kuriuose laikraščiuose, 
kad ir be tinkamų išrodymų 
jau rašomi ilgi straipsniai apie i ir panašus daiktai, muitinės 
tai, kaip Lietuvos valdžia; praleidžiami, išieškant atann-5 

sulig jų specijališkumo arba 
darbo (smuikininkui— smui
kas, šaltkalviui — Įrankiai ir 
t t. ),bet tik ne pardavimui. 
Nauji daiktai apmokami rink
liavomis bendrais pamatais, ne 
atsižvelgiant į jų kiekybę." 

Iš to išeina, jog drapanos, 
skalbiniai, avalinė ir įvairus 
kiti daiktai praleidžiami be 
rinkliavos ne didesniame skai
čiuje, kaip jų reikalinga žmo
gui kelionėje. Žinoma, čia jau 
daug kas pridgiąa nuo muiti
nės viršininkų, kurie turi sprę
sti, ar nitenka^Įtokiam žmo
gui 2 ar 3 eilių -drapanų, ar 
daugiau, ar jie btrVo kelionėje 
reikalingi ir pagaliaus ar vie
nas ar kitas gamtoras yra 
tikrai naujas, o gal jau buvo 
kokį kartų 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 sumanumo. Reikia 
spėti.kad ir mūsų jaunos res
publikos agentai — daugumoj 
tie patys lietuviai — išvydę 
grįžtantį savo broiį i* tolimos 
Amerikos supras,.kad jis gal 
vežtis ne tik kas jam buvo 
reikalinga kelionėje, bet ir tų, 
ką per ilgą buvimą yra fcea su-
sutaupęs, ar papirkęs kokių 
dovaną irsavo giminėms. Svar
biausiuoju dėsniu' pasilieka 
tas nusimanymas, jog veža
mieji tokio grįžtančio daiktai 
nėra by kokiomis prekėmis, 
kad jis nemano jų pardavinė
ti ir iš to pelnyties. 

Lietuvon panorėtų Čia parsi
vežti ar tat drapanų ar avali
nės keliems metams, tat tok
sai jau butų nepilnai teisėtas 
—jis tuomet nutrauktų uždar
bį ir Lietuvos siuvėjams ir 
kurpiams, kad fr pagrįžęs il
giau ar ant vis*dos tarp jų 
apsigyventi. 

Kitsai straipnos, kuris ga
li liesti grįžtančius amatnin-
kus, tat yra §46, kursai šiaip 
skamba: 

"Prekės ir daiktai įvežami 
į Lietuvos ribas, kaip antai: 
amato instrumentai (įrankiai) 
mašinos, reikalingos statant ir 
Įtaisant fabrikas ir dirbtuves, 
prekių pavyzdžiai, turintieji 
vertės (komiuivoaienai), kd-
liaujančiij cirkų dekoracijos 

karnas rinkliavas. Grįžtant mi
nėtos rinkliavos grąžinamo.-, 
pristačius muitinės kvitą. Įve-
žant panašias prekes, krovi
nių turėtojas privalo paduo
dame pranešime pažymėti, kad 
prekės bus grąžinamos atgal 
į užsienį. Praslinkus 6 mėne
siams muitinės rinkliava ne
gražinama." 

Tasai straipsnis turi ome
nyje įvairius amatninkus, ku
rie iš kitur važiuoja Lietuvon 
uždarbiauti. Prie Amerikos 
lietuvių, kurie norėtų parsi
vežti ar tai ^avo amato Įran
kius a r kitas kokias pabukles, 
įods, galima butų jo ir netai-
kinti, bet čion reikalinga jau 
Lietuvos Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos paaiš
kinimas. Norėdania palengvin
ti grįžtantiems Lietuvon Lie
tuvos piliečiams prie pasiliuo-
savinio nuo muito mokesnio, 
Lietuvos Atstovybė Ameriko
je pataria pas vietos notarą, 
ar kitą kokių ištikimų Įstaigą 
po priesaika padaryti visų 
svarbesniųjų vežamųjų daiktų 
sąrašų ir prisiųsti jį Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje patvir
tinimui, jog visi šie vežamieji 
daiktai sulig §33 Laik. Lietu
vos muitinių įstatų yra va
žiuojančiam reikalingi kelion-
nėje į Lietuvą ir nėra skiria
mi jo pardavimui, o instru
mentai reikalingi sulig jo spe
cijališkumo. Šiuo laiku Lietu
vos Atstovybė negali prisiimti 
laidos, jog visi įvardinti są
raše daiktai bus paliuosuoti 
nuo muitinio mokesnio, nes 
Laikinuose Liet. Muitinių įs
tatuose apie tokią teisę atsto
vybių išdavinėti tokius paliu
dijimus nėra nieko pasakyta, 
tečiau pasitikima, jog šie pa
liudijimai po priesaika pada
ryti galės padėti ir muitinių 
viršininkams nusistatyti. Už 
padarymą tokio paliudijimo, 
kaip ir ui kitų dokumentų liu
dijimus, Lietuvos Atstovvbei 
reikia prisiųsti du dolieriu ir 
50 centų. 

J . Vileišis, 
Lietuvos Astovas Amerikoje. 

Jei-gu musų žemė atskilo nuo 
saulės, tai ir viso^ planetas 
atskilo nuo saulės, tai yra 
Dievas ne viską galįs. 2emę 
pagimdė saulė. Dievas to ne
galėjo sulipyti prašė saulė? 
pagelbos. 

Atsakymas. Dievas gali bū
ti visagalis ir žemė gali būti 
atskilusi riuo saulės. Dievui 
nereikėjo maldauti saulės. Die
vas tik sutvarkė visus daigtus 
ir žemės atskilimų nuo sauK's. 
Nors tas atskilimas nėra pil
nai ir tikrai žinoma tiesa, te-
čiaus tas spėjimas niekuomi 
rosipriešina Dievo galybei. 

Taigi du daigiu parodo, 
kad Dievas turi būti, nes tie 
du daigtai be Dievo negalė
jo stotis gyvais. Saulė ir žmo
gus, trečia žmona. Jeigu bu
tų moteriškė iš žemės, tai ne
būtų giminės. J i turėjo būti 
iš vyro kaulo. Kitaip negalėjo 
būti. 

Atsakymas. Tiesa,' kad be 
Dievo negalėjo atsirasti nei 
saulė, nei žmogus, nei mote-
_ : x » - : T » . X « : - i ±i i . , J. i . -
iisii.tr. JJCI į v g m i u e s a , ivau uv 
Dievo negalėjo atsirasti nei 
vanduo, nei akmuo, nei gyvie
ji nei negyvieji, nei didieji nei 
mažieji sutvėrimai. 

Kun. P. Bučys. 
(Pabaiga bus). 

Dr. M. Stopnicki 
3107 So. MorgfcG Street 
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DR, G. M. GLASER į 
s— 

FnktOnzoja S8 
Ofisas $148 So. Morgan St. 

Kertė 32-io St , Chicago, m . I 
SPECLJAUSTAS 

Moteriškų. Vyriakų, taiMl chro
niškų ligy. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 rytoj 
iki t po pietų, nuo 6 iki t valan- | 
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 -po plet 

Telefonas Ttrda C 87 

Dr. L L MAKARAS 
-» 

Chicago J: 4515 So. Woo< Btr. 
rakate M * ( i N IU UM 

PINIGįl KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 21 d. buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $4.001,4 
Lietuvos 100 auksinų - 2.7S 
Vokietijos 100 markių 2.78 
Lenkijos 100 markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 fr.-$5 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 47 
Italijos už 1 dol. 16 1. 10 

D0 I CIUUCJUIU 
vni J I vniifvuraitv 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 4t Coart 
BM. tam v . 4* šmm* 

TelaConaB Ciearo SU* 
Cfiiio Ciearo 48 

• AT.RAMK UBtWWUa 
R-

Kcsid. 1139 Indor«end>iH* Blvd. 
Telefonas Van Buren 2*4 

DR. A. A. ROTU, 
Rasas gydytojas to 
Bpedjattstas Motoristo*. Vyrišku 
Vaiku tr viso cfcroadss* Mc« 

Ofisas: 3S&4 So. Halsted 8C, Cbloago 
Telefonas Drorer MM 

VALAMDAS: 10—11 ryto *—» V> 
7—8 vak. Wnf ittniika 10—1% i . 

Y. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisas DtdaiJestyJ: S 

! 

Kuusmiu in JISMY- : ! 

S24 
TeL Centrai OSM 

mnli 

(Žiūrėk a D r g o " 141 num.). 

Kas sako, ant žvaigždžių 
žmonėm gyvena — netikiu. Jug 
tas viskac negali būti. Jeigu 
ant visų planetų žmonės gy
ventų, tai Dievo Sūnui Jėzui 
Kristui butų reikėję skyrium 
ant visų planetų kentėti ir 
mirti ir keltis iš numirusių 
garbingame kūne. Tai jau 
vienam perdaug kentėti. Arba 
ant kiekvienos planetos turėtų 
gimti kita$ Kristus. Tai butų 
milijonai Kristų, milijonai 
Šventos Dvasios sužieduotinių. 
Tikime j vieną Dievą Visaga
liai 

Atsakymas. Ir čia, kaip 
trečiame klausime, nėra pil
nos tikrybės gamtom moksluo
se, o tikėjimui vkstiek kaip kas 
mintija apie tuos daigtus. Bet 
Tamsta bereikalo mintiji, kad 
Dievo Sunūs butų turėjęs tiek 
kartų jsikunyti ir mirti, kiok 
yra apgyventų žvaigždžių ar
ba planetų. Jug ant kitų pla
netų žmonės galėjo nenusidė
ti. Tuo atveju jie ir be atpir
kimo taptų amžinai laimingi. 
Tečiau man patinka kai kurių 
vokiečių mokslininkų spėji
mas, kad kol kas nėra išmin
tingų turinčių kūnus sutvėri
mų ant kitų planetų, bet po 
miis atsikėlimui iŠ numirusių 
bus 

j Vakarais, 812 W. 33 S*, j 
~ TeL Vante 4081 g 

Dr. M. T. STTtKOLTS 
LIETUVIS -w»-

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 175? W. 47tk St^ 

(47 ir Wood gal.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki S:30 vakare Nedėliotais 
9 iki 12 rytais. 

TeL Boalerard 180 
Res. 2S14 W. 4Srd Street. 

TeL McKinley 28S 

Telephone: Tards (492 

« ? - • - • 
Tel. Drorer TS4I 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEN1TSTA8 

! Valandos: suo 9 ryto tkl 9 rak. 
Seredornis nuo 4 lyg 9 vakare 

J471I SO. ASHLASD AVEKIE 
aru 4J-tos Gatvės 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

mm 
A. SHŪSR6 

Turiu patyrisnį 
moteriv ligose; ru-
pestrasai prižiū
riu ligonę, ir kudi-

4 : kį laike ligos. 

S255 So. Halsted SU CMcag*. BL 

šmo'onos gerai pr:t:i!k:nt! a^'ntai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liCj.-iai i kru 
v<r, Kuor.iet skaitai ar siuv> ar ia-

, šai. tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 

I oatyrimas priduos Juros geriausią 
i patarnavimą \i* prieinama kaina 
net taip žema, rift iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijaiistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 

Telefonas Roulevard 119* 

Dfi, c, risrnis 
DENTISTAfi 

53S1 S. Halsted Str. 
Chicago, m . 

I VALANDOS-: 9 _ - 2 A. M. 
t 1—5: 7—I i'. M. 

? 

—a 

s. D. uoiAina 
IMlTi VVs l . K A B O f t U O 

r , r . rn . , \u ju . •?. *,''*;• -s» jvn rj.gįnusia. 
'•''• •*'-*''" -- ' '••'•'. '; a:s .iisskt:, o mano 

2S14 W. 23 PI. Chicago. IU. 
«ek 

is sste.ikUunas dykai. 
Kampai: l*-to« gatTf^. 

3-r*o«> Inbos ^tr* P»att'o apt»«*r»s. 
> Kainbarl<! 14. 15, 1«. 17 ir 18 

IVrnvkltc į mano para.%a. 
i Valandos: nuo T vai. ISrytr ;k: 9 
|vai. vakare. Pasedėllaia, scr^;r-
i tnis ir Petnyclonaia. 

, DR. S, NAIKUS 
Luercns 

(.VDTTCMAS IR CHTBCRGA8 
(){lr»i» Ir \iyr«Dimo v'«t» 
S2S2 So. Halsted Str. 

Ant Viršau* Inivcrsal State Bank 
Vaian'ios !•.-:<•. '0 iki 12 r\-fe: nuo 
: iki 4 P" piotv: nuc T ik! 9 vak. 

Nerl''i;om;s n;;o 10 ;k, 2. 
M i t a a T w * «M4 

. : — - - - -i r f 
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Nit'kas nop«sako. i5 kur sau- J 
U, mėnuo, žvaigarfė* atėjėk 

ISSUEO RY TITE 
UNITEf> STATES 
COVERKMF.N'T 

JOSEPH C W0L0» 
-ietuvis AoVokatas 

U'ventino +»1 Huaiboldt 8" 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SACINP, WIS. WESTVILLE, ILL. 

Su pavasariu grožybėmis 
pas iiius prasidėjo ir visokie 
pasilinksminimai, t. y. išvažia
vimai ir piknikai. Pasitaiko, 

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

Pagirt inas darbas, kad lie-

Birželio 13 d. L. Vyčių kuo
pa įreagė vakarą. Vaidino 
ul laievę žengiant". Veikalė
lis gražus, pritaikintas dabar
tiniams laikams. Visi vaidin
tojai savo roles mokėjo i r ge
rai atliko. Žymesnėse rolėse 
buvo: p-lė O. Jurgutaitė Mo
tinos rolėje, p. Karalaitis— tuviai išnaudoja geras progas, , . v. 

, ,.-,. - j . sūnaus. J is eia ginies ir ausres, 
nes su kuogi padidinsi draugi- , • v. . ° . „ ^Y ' 
• -v, . . -i -i l ) e t gražiai vartoja lietuviu 
jos įzda. kad ne su pikniku. , ,, T. w . * . , * 

I I M I Į Ko Į m L ' f f O yni.-- T-*H.-3 

Gi pradėjus barškėti dr-jos 
iždui, žiūrėk, vieną, kita šim-

rcuui i iv 

t inę ir paskiria geriems tiks
lams, būtent Lietuvos reika
lams. 

Mes Raeine virš tuzino pri-
skaitome dr-jų bei kuopų, o 
da r L. L. P. bonų iki šiol tėra 
pirkusios dvi dr-jos, t. y. Šv. 
Kazimiero dr-ja ir S. L. E. K. 
A 67 kp. Kodėl taip. Kitos 
neperka del to, kad sakosi ne
turi ižde pinigų. Taigi, visos ( 

draugijos turėtų stengtis, pa
didinti savo iždus ir kogrei-
eiausia Įsigyti po bona. 

i^ar l-e viskas, p&ju&u, K&U 
del to dr ja neperka bonų, kad 
pinigų neturi. Bet kur drau 
gijų nariai? j o g jie dirba ne 
už guzikus? Žinoma, kad tu
zinas draugijų bei kuopų turi 
savyje, mažiausia, 1000 nariu. 
Nariai turtingi — pinigų turi. 

" o stotis yra pardavus bonų už 
$12.000 dol., reiškia, mažas 
skaitlius lė ta pirkusių, gal 
koks 100 asmenų. Tai kur tie 

Vuoveraitė, Pildukovskio (len
kų generolo)—Rakauskas. Ma
rijonos rolėj buvo gabiausia 
vaidintoja p-lė A. Jurgutaitė. 
J i tikrai tiko toje rolėje. Be 
to, dar ji dainavo "Lietuva 
brangi", kuri gražiai išėjo. 
Kiti visi mažesnėse rolėse sa
vo užduotis ir-gi gerai išpildė. 

Po to "Lietuvaitės Sapnas" 
(dialogų) gabiai ailiko p-lės 
0. Jurgutaitė i r Karpavičiūtė. 

— f J kada Lietuva prašė tą nepri
klausomybę palaikyti. 

Bonų pardavinėjimas, kaip 
jau visiems žinoma, pasibaisi 
su 1 d. liepos, š. m. Tat, k-v 
rie dar nepirkote, pasis^u-
binkit. Laikas t rumpas; po 1 
d. liepos jau nebus galima pir
kti. Katrie-gi pirko ant išn<o-
kėjimo, i r iki šiol dar visų pi
nigų neįmokėjo, prašomi pa
sistengti išmokėti, o kaip tik 
išmokėsite, tai tuojau ir bonų 
•gausite.. Bonai randasi pas sto
ties iždininką J . Kuiziną, 153 
E. 107th St. Bonų prisiųsta 
daugiau negu jų parduota. Tai 
-gi, katrie dabar pirks ir vi
sus 50, a r 100 ar 500 dol., įmo
kės tuojau gaus gražų boną. 

J. R. rast. 

'jlllfev .11/1 
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Didžia usis Pardavinėjimas Augštos Rųšies 
Cigaretų Šioje Šalyje. 

THE STREETS CO 

Leiberiai 

Gera mokestis ir darbo są
lygos, i r pastovus darbas. 

Atsišaukite 

• 

• 

bakūžė samanota so
lo ytiu gražiai padainavo p-lė 
A. Jurgutaitė. 

Ant galo choras padainavo: 
Kur bėga Šešupė, Močiutė ma
no, Karvelėlį i r Oi tu seni. 
Dainos gražiai išėjo. Pijami 
akompanavo p. A. Stanšaus-
kas. 

Vakaras pavyko ir publika 
liko patenkinta* 

Teko girdėti, kad Vyčiai jau 
rengiasi prie kito vakaro. Ža
da vaidinti Nastutė. Lauksime. 

Vyčiai, tankiau rengkit va-

West 48th ir So. Morgan St. 

FATIMA yra sumaišyti gero Turkiš
ko tabako pagerinto su dadejimu 
proporcionafiai naminio tabako. Fa-

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

STIPRIS VAIKAI. 
Suvirs 17 metu amžio. Pastovi vieta ! 
stipriam vaikui draskyti drukuotus | 
lapus ir dirbti press ruimyj. 48 val
andos savaitėje.. ' ' 

Atsišaukite 
Mr. Bulloc-k. 2nd floor Buterrick 

Piiblishuig Co. 228» So. Parfc Ave. 

M£ 
L:GG2TT & M Y E R S T O B / CCO C O . 

I 

SIOUX CITY, IOWA. 

H 
dėjo vietiniai lietuviai vertel
gos su savo aukomis. Jie ši
tam piknikui suaukojo daug 
visokių dalykų. 

Nemažiau prisidėjo i r mote
rys ne vien darbu, bet ir au
komis. Jos piknikui prikepė 
visokių pyragaičiu ir saldai
nių, kas parapijai atnešė di
delę naudą 
gražus, tat ir piknikas nusise
kė. Žmonių buvo nemažai. 
Grojo Franklin 'o benas. E -
sant tokiai brangenybei, bea-
bejonės, nebūtų buvę tiek pel
nyta, jei ne vertelgą ir mote
rų aukos. Užtat parapijonys vi 
šiems aukotojams širdingai dė
koja. 

J . Zabulionis. 

900 šimtai galėtų pasislėpti? j k a r a ? - Westviliečiai mėgsta 
Rodos pažjstu visus lietuvius, I 3™* lankyties. 
miestelis nedidelis ir be dide- Ten buvęs, 
lio tinklo galima butų sugau
dyti. Taip, lengvai galima bu
tų bonų parduoti i r už kitų 
dvylika tūkstančių .jfoU bet- Birželio 13 d. šv. Ka*. pa-
neiaimė, kad mes per mažai te- r " W » buvo Įrengus pikniką 
turime tikrų, pilnai atsidavu-Į a n t parapijos žemė?, kurio į-
sių tam praTcilnam darbui dar augiam daug pasidarbavo kle
bi ninku. Mųs stotis susideda iš b o n a s ***• M- Kolvekas ir ko-
10 dr-jų ir turi 19 atstovui ln i*etas. Nemažai taipgi prisi-
Vienok ne visi kimba prie dar 
be. Vieni nuo sutvėrimo stoties 
sunkaus darbo net prie žemės 
t apo prilenkti, gi didesnis 
atstovų skaitlius tik, ot, vardų 
nešioja, kad ir jie esa drau
gijų atstovai ir stoties posė
džiuose dalyvauju, o tikreny
bėj visai kitaip yra. Jie užsi
ima pašaliniais reikalais, p-
miršdmi pardavinėjime bonų. 

I r kuomet stoties posėdžiuo
se valdyba nurodo neveiklu
mų ir neatlikimų apsiimto 
darbo, tai užtat valdyba susi
laukia didžiausio pasišiaušimo 
i r išmetinėjimo. 

Draugijos bei kuopos išrink
tųjų atstovų j L. L. P. stotį 
turėtų paklausti, ar už daug 
pardavė bonų. Į neveiklių as
menų vietą išrinkti veiklius. 

Mes esame pasirižę savo 
š-'o.'ni" kvotą parduoti. Iki pu 
sės jau dasivarėm. Tik dau
giau pasišventusi!: darbininką, 
o atliksime K*.- nuims uždėta. 
Jeigu neparduotume už $2-1. 
(K) boną. turėtume raudonuoti 
iš savo neveiklumo. 

Bet mes to nedasiloisim. Už
tat ].:•;•' darbo iki irmm. 

M. Kasparaitis, 
L. L P. Stoties Rašimmkas. 

1-J04 Rlui'l' A\v. 
Karme, VYis. 

Paieška u Jokūbo Chesnulevuiaus. 
kuris pražuvo 19 d. 1 šio mėnesio 
(birželio) apie 60 metu senume 5 
pėdų 10 colių augščio* biskutį raupuo- Į 
tas, kairės i'ihkos piršto netu.'i :r Į 
tiesios kojos 4 pirity. Jis palik? m<>- j 
teri nuliūdime r 2 vaikutia?, vie
nas 2 nedėlių. 

Jis pats arba kas apie j j žinotu 
mėt, meldžiu pranešti šiuoadresu: 
o gausite dovaną. 

JOSEPH CHESNCI.EVICZ, 
208 Forest st. 

Briskm-. ivnjia 

% S i 
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PARSIDIODA 
Karnas ir "garage" del 4 mašinų, 
pagyvenimas, 2 storai ir Z lotai kam
pas 24 Gatvės ir Coulter Str., su 
"Grocery" ^izniu lietuvių apgyven
ta vieta. 2 blokai nuo bažnyčios ge
ra proga tik uei lietuvio ubuliėriau^. 

SVSTIS MACKEU1CH. 
2312 S. Lcavitt Str. 

K*-!*-
Turi 

i ' • ko. 
savyje daugiau Turkiško taba-

negu kiti maišyti Turkiški ciga
retai. • • m 

Reikalingom: vietos mažiems vaiku
čiams, geruose namuose. PaHudiji-
mai reikalingi. Atsišaukite į <i»*l-
ren's Home Commision. City Ha'.l. 
VVaterbury. Conn. tarpe 11:00 ir 

O r a s p a s i t a i k ė I ! : 0 e- axiA r a S > ' k i t e Prisiusdami pa-
1 ' liudijimus. 

isir 
^ ^ : %- :^> 

TURE1SH 
CIGARETTES 

C&AtercnC Cr.m«rcc &)* 
į 'HHTiHvis;rerjuiC cc,^»i.c tisvtLZ 

ROSELAND, ILL. 

A. PETRATIS & CO 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E ' N S ' J R A N C f 

EUROPEAN AMERICAN BOREAU 

N O T A R U I ! 
j » t ? :»• * >-*.' . i •« - ' . 

T C i . t f M O N f 8 o U L f V « P D 611 

Lietuvos Laisvės P a s k o s 
stoties laikytame susirinkime, 
birželio 44 d., visųpirma buvo 
peržvelgta pasekmės prakal
bų, įrengtų birželio 10 d., ku
riose kalbėjo chicagišJkiai pp . 
M. Zujęs ir P . Baltutis. J ie
du aiškino apie L. L. P. b<.>nus. 
Pasirodė, kad nors oras t.-j 
dieną buvo šiltas, vienok pas
kolos bonų parduota už 2,000 
dol. • 

Peržiūrint stoties darbuotę 
pasirodė," kad Roselande ne
mažai randasi vertelgų, i r 
šiaip žmonių, kurie netik kad 
patys neperka boaų, bei dar 
;vairiais budais agituoja, kad 
ir kili ::c:i:r;<":. Hularta suži-
!:<(•.! ;r > ' , ! ; ( > > !: 1ll«»s ii ' . . : . ' • 

ninktts, iK'i šiaip žmones, ku-

NAM.VS .VXT PARDAVIMO 
medinis, 5 kambarių, labai pigia 
parsiduoda tiktai už ISOO.00, nes tu
riu išvažiuoti iŠ Chieagos, 

40ofl Artesian Ave. 

AXX PARJ)A\7MO. 

4 akeriai geros daržines žemės, su 
nauju 4 kambarių namu. Sulinis ir 
vištoms g-.mlas, randasi an t Chicago j 
—JoHet Eleetric Linijos tarpe Argo Į 
ir WiUow Springs. Kaina $4,000.00. | 

•Iškalno JSOO.OO balanca ant lengvų j 
išmokesCių. I^>eb Hommol Rcalty Co. J 
Savininkai. £43 Mami- .ue iii«lc. 1 
^clcfonas Rantlolph 5757 

JJIIUIUIWIfllllltliUillMllHniUUIIIUII!MliUUII!miHM:u??illinrHHIilt!!MIIiilUI!Him 

Pranešimas 
Bridgeportiečiams! 

5 simokėję pilnai, malonėkite atsiimti Bonus ir kurie esate rtc užsi-
S mokėję pilnai malonėkite da baigt i mokėti ir gausite L. I* V. Bo-
S nus pas stoties iždfnink.-} p. F. Šatkauską 3423 S. l la l s ted S t 

~ Stoties valdyba žemiau pasirašius m^Uoriiai •raSo visų savo pr.r-
I davinėtojų pasistengti parduoti ko daugiausia I.. E. P . Bonų por 
S Sj mėnesi, nes jau laikas baigės ir daugiausia ;-.!rd«*c* gaus do-
S vana, dovanas aukoje Bridgeporto Biznieriai sekančiai: , 

5 1. The Bridgeport Clothing Co. 

Silpnybes, paeinančios nno persidirbimo, pailsimo, sanarin ir nsmnin 
sustingimo, skansmn strčaose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIK-EXPELLERI 
' ' l»raugą Re ika l e " 

Seimynee, kurios karta dažir.ojo jo veikiančia jiegą, dangiaos be jo neapsieina. 
Tra tik vienas Paia-Espelieria ir del jusu apsangojimo, jj« yra paženklintąjį 
muša vaizbaženkEn 

' " " ' " " ~ i£&! Ji\ 
> — .... . , „ 4 — — ^ - . > m!M ą^A 

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaienklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jos tekio 
neimkite. Visose aptiekose po $£c. ir 7#c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjai: 

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yo*k 

T H E STREETS CO. 

rz 'Z 

Žvairas Akis Galima Išgydyti į 

Proga 

I karų taisytojams, karų taisy-
S tojų pagelbininkams trnekų 
=|i taisytojams i r maiioriams dir- | 
s i bti nuo štukų ir uždirbti di 

! I«- >"l!ltt 

Tada \>i 
licrcinc 
liivlv'S i 

;• 

.jot u vos iH'pnklaūMi-
n i ^ k c i i i H 1 ui. [ l l i i i t l L. 

3246-48 S. HA*fd st. s,at$ už W5.00 | į^as pinigus prie taisvTnoM 
§ 2. Jona« Kazakauska-s 3255 S. Halstod St. Laikrodėli už 25.00 = o • , , , ,< J - U " ' t 

= 3. V. P. Picmnski 3324 S. Haistcd.St. pora << verykų už .10.00 | f ^ l ^ ' t **W- & » « ^ b 0 są- j 
= 4. W. J. Stankūnas 33J5 S. Halsted į t . tuziną i>a\-cikslų už 10 00 3 lygos ir pastovus darlias, 
" 5. F. M. Šatkauskas 3423 S. Halstci Si. Albumą už 10.00 s j 

6. P. K. Brucbas 3321 S. Haktod St. Aukwnis špilka už 10.00 s A l ' IJUUMHS j 
7. Jusiiiias Kūlis 3^59 S. Halsted St. Hoiuus paveikslus už 8.00 | 
8 
8. J P. Budnck 3343 3 H ^ e d Št Rdbn.« r ' u m W uj 5.00 5 j W e ^ ^ } 
9. A. K. Jumevicz 3313 S. Halstcd St. Kašoaui plunksna uz ->.00 s , j 

Jeigu kas t* biznierių ką aukotų Malonėkite priduoti valdy- — 
bai. Kviečiame visus prie Aio prakilnaus darbo pardavim !>u.-- dėti 55 
visas pastangas, kad ko daugiausia parduoti , gauti dovana didesne 5 
ir surinkti paskirta dalj rausy storiai. O visus, k: r ie dar ^nečsatc S r 
užsirašę L. L. r . Hona, pasiskubinkite, ka r t 'ne pašnektumėte ne ^ , 
prisidėio yric iteavisuo Lietuvai Latevės suteikdami i*4 paskolą p»r-

Muno specijalis žvairių akių try-
dymas kalba pats savim. 2.0t>0 i » -
sekn:i»Mfų atsitikimu: be ska.įdėji
mo, choroformos ar licronbufio. 
Vissa;. dalybas mano ofise yra išpil
domas per vienį atsilankymą. At-
eiSaukitc j mano oftsą. arba pakal
bėkit su sekančiomis nesenai iš
pūdytomis ypatomis. 

štai yra LietuvisSki pecientai. su 
kuriais kalite pasialbėti savo kal
boje: 

Sophįe Masters—4T.22 So. Tauli-
na Str. 

Martha Gufruts—4>32 So. Cali-
fornia Ave. 

t^has Dukton— 4356 «o. Wood 
Str. 

Kainos prieinamos. Reikalauki
te liudlntojų jūsų apylinkėj. 

?3 metai ant State Str. 

Pirma ir Paskui 
Valandos: 9 iki 6 

Akh. \u«.f*. Nos^ ir Gerklė 
120 So. State Str. ChJcago. 1 

ISkaba su sukančlausi: 
Nedėliomis 

- • 

i 
• 

>.» 

FrankKn 0. Carter, M. D. i 
Gerklė U 

rase. III. S-*-, 
a Šviesa. < 
16 iki 12. 

a-
kdami L. L. I*. Bonus. 

Bridgeporto Stoties Valdyto* 

Hrrnininkas J. A. Martiniais, 3.124 s. Halsted 8U 
Raštininkas lz, Pupauskas, 90S W. SSn! S t 
Iždininkas F. M. Šatkauskas, 34215 S. Halstod St. 

£ R E I K A L I N G I LEIBERIAI 
AVT PARDAVIMO 

a (« ! T a n r i k O nariK). I aMO\Us įV i c t o j ) r ^ n o r e t , , iižsidėti bmEmtit. j puiki ir jrarzi Grosernė »r Saldainių 
=; darbas, 
S ' 

vfrši 

i!iimimiiii!iiim:»»iHmiii»miimmi»H wminifmnttiHiH!>MiHWii 

LINK BELT CO. 

3%li ir Stc^-art Ave. 

Parsiduoda gToeerne labai puikioj 
k» norėtų užsidėti biieerne. 

nes ant viršaus yra keturi kamfca- j krautuvė. Puikioj vietoj. Lietuku ir 
rini. Meldžiu tuojnus atsišaukti nes j ir Lenkų apsyventoj. Biznis išdirb-
bus jrreitų laikų parduota. ; tas per 8 metus. 

H M Le*WT Arr. 
I.- \-t i i . \ 7 ' t r c 

4S3I2 ho. HerroMag*- Ave. 

s^gautsameMt^mm - i t & ^ k > ^ Ir 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, birž. 23 d., 
Šv. Agripina. 

Ketvirtadienis, birž. 24 d., 
Šv. Jonas Krikštytojas. 

MIESTAS ATAKUOJA GAT-
VEKARIŲ KOMPANIJĄ. 

liUlllllllilllIllllItltliiiltimilllUIIIIIIIIIMI 

NUO LIEPOS 1 D. "DRAU
GO" PAVIENI NUMERIAI 

PARSIDUOS PO 3C. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUy 

* —_____ 

Iš BRIGHTON PARKO. 

KODĖL? 
Pabrangus spaustuvės reik

menims dvigubai, c poperos 
Imasi priemonių ir prieš gazo k a i n a i įškiulus keturissyk tiek, 

kompaniją. kaip buvo prieš metus, ar pu
santrų, leidimas dienraščio da 

Clricascos inie>to advokato rosi sunkiai pakeliama našta. 
asistentas Chester E. Clcve- gimtai ]aikraščią; tvirtesnio 
Jand vakar pradėjo kovą prieš finansiškai už lietuviškus, jau 
State'Public Utilities koinisi-1 sust<#.:o ėję. 

r 

• i 
I 

•_ 

I 

2% prieš gatvekarin, gazo ir 
telefonu kompanijas. 

Paskelbta, jog miesto vardu 
kuoveikiaus Sansranion apsk
ričio teisman bus paduotas 
bilius prieš paminėtas kompa
nijas. 

Cleveland sako, jog už va
žinėjimą gatvekariais mokės-
ties pakėlimas nuo fi ligi 8 
'centu reiškia, kad kompanija 
kasdien nuo žmonių surinks 
po $40,000 daugiau, arba $14, 
000,000 per metus. 

- Tiek milijonų žmonės kom
panijai sumokės mokėdami po 
2 centu daugiau. 

Toliaūs reiškia, kad gatve-
karių kompanija turės nepap
rastą pelną ut investinimus. 

Tas pat galas ir su telefo
nų kompanija. State Public 
Utilities komisija leido tai 
kompanijai nuo Chicagos gy
ventojų per metus paimti vie
ną milijoną dolierių daugiau, 
kaip kad dflbar imama. 

Išnaujo bylos. 

Cleveland pranešė, kad jis 
miesto vardu išnaujo paduoda 
bylą prieš gatvekarių kompa
niją su tiksiu sugrąžinti 5 cen
tus už važinėjimą. Sako, byla 
busianti vedama ligi pabaigos. 

Kad palengvinus išleidimą, 
priversti esame pakelti pavie
nių numerių kainą, o taippat 

su prenu 
meratą. . 

Daugelis pačių mūsų Gerb. 
Skaitytojų apie pakėlimą kai
nos mums priminė nekartą. 

Tai darome. 
"DRAUGO" ADMINISTR. 

Lietavi! Ar pirkai, ar turi 
jau Liet. laisvės boną? Ar 
atlikai piliečio pareiga! .Jeigu 
dar ne, tai pasiskubink atlik
ti. Jug negali sakyti, kad ne
myli tėvynę. Myli, nes ta mei
lė įgimta kaip meilė tėvo ar
ba motinas. Ar nori, kad tavo 
tėvynė butų laisva, nepriklau
soma, ar myli tą laisve? My
li, nes jei nemylėtum, nebū
tum palikęs verkiančius tėvą, 
motiną ir nebotum keliavęs 
užjūriu tos laisvės ieškoti. Tai 
kodėl dabar nenori pirkti Lie
tuvos laisvės bono? Jug pirk-
damas boną neprarandi savo 
dolierių, bet Įdedi juos i 
saugiausią vietą — Lietuvos 
Yalstvbės liauką, kurio šėri-
mr.kais yra septyni milijonai 
Lietuvos piliečių, o jo turtas, 
- • tai visa Lietuva. Už nu
pirktus L. L. bonus, už Įdė
tus Lietuvos Valstybės ban-
kan pinigus gausi toki nuo-

PRANEŠIMAI | 
IŠ BRIGHTON PARKO 

šiandie, birželio 23 d. MeKin-
t 

ley parko s/etaiiuje įvytos susi
rinkimas L. Vyžių 36 kuopos 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visus 
narius kviečiame susieiti ir suuos
ti pikniko serijas, kurie buvo pa
ėmę pardavinėti, nes neužilco bus 
išleidimas to, kas yra pažymėta 
ant seriją tikktų. 

Valdyba. 

Iš TOWN OP LAKE. 

šiandie, birželio 23 d. 8 vai. 
vakare, Davig. Sąuare parko salė
je L. Vyčiu 13 kp. turės susi-

j rinkini!}, kvįfr iu visus iia'Hirj nu
sirinkti. Taip-gi visi nariai, kurie 
buvo paėmę pardavinėti pikniko 
serijas, prašomi būtinai sunešti 
tan susirinkimas, ne neužilgo bus 
išleidimas to, .kas pažymėta ant 
tikietu. 

Kct-rsp. 

s-

iilliifiiiiiifcstiiiiiiiiiiililiiiilfliuimiutltl j šimti, kokio nemoka nei vienas 
PIKTADARIS NUŽUDĖ 
JAUNA MOTERIŠKE. 

Jos vyras nužudė niek&ą. 

Carl Wanderer, 24 metų, 
keturis metus tarnavo Dėdės 
Šamo armijoje leitenantu. Bu-
Vo Prancūzijoje. Karės metu 
pasižymėjo. Perniai sugrjžęs 
iš tarnybos vedė jis už save 
trimis metais jaunesnę mergi
ną. 

Abudu gyveno jo* tėvu na
muose. 

Vien? kartą buvusį leite
nantą buvo užpuolęs plėšikas 
ir pašovęs, kuomet jis nešė 
bankon savo tėvo pinigą. Jo 
tėvas yra krautuvninkas. 

Nuo to laiko buvęs leitenan
tas visuomet nešiojosi revol
verį. 

Užvakar vakare jis su savo 
moterimi buvo teatre. Sugry-Tas pat buvo padaryta prie 

telefonu ir gazo kompaniją, žus namo. karidoriuj btfvo 
Visos tos kompanijos, pasire- tamsa. Jo moteris pirmutinė 
miant komisijos leidimu, kas išlauko Įbėgo karidornm 
metai nu0 gyventoją sukolek-
tuos be jokio reikalo dešim
tis milijonų. Ir tai tik todėl, 
kad taip/ nori kompanijos ir 
komisija. 

Vienijasi visos srovės. 

Pirmiau Į State Public Uti
lities komisijos pasielgimą čia 
buvo žiūrima gana šaltai. 
Kiekviena politikinė srovė sa
vaip mintijo. Nebuvo jokio 
bendro veikimo. 

Šiandie politikinės miesto 
srovės ima jau vienyties, kuo
met ta komisija Įsigalėjo, Ir 
jau tariamasi apie bendrą ko-
rą prieš komisiją. 

Svarbus daiktas tas. kad 
komisija ne visuomet gali di
dinti mokestis be aiškaus mie
sto sutikimo, beišklausinėji-

I sio miesto atstovų. Tuo tarpu 
komisija Į' tą pareigą neat
kreipia domos. Per/iuri tik 
vienus kompanijų dokumen
tas ir sulig anų tnojaus pas
kelbia savo ištarmę 

mėgino atsukti elektrą. 
Tuo tarpu, kuomet jos vy 

ras buvo lauke, karidenuje 
pasigirdo Įsakymas neatsukti 
elektros. Mat, ten buvo įsik-
raustęs plėšikas, kurs, kaipo 
pelėda, bijojo šviesos. Jauna 
moteriškė neklausė. Staiga 
pasigirdo pora šūvių karido-
rhije Moteriškė sušuko, griu
vo ir staiga mirė. 

Buvęs leitenantas išsitrau
kė savo revolverį ir puolėsi 
karidoriun. Prietamsoje pra
sidėjo dvikova. Pasekmėje 
piktadaris paldotas. Buvęs lei
tenantas jį nubaigė revolverio 
rankena. 

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

b&nkas, t. y. 5 iiuoš. 
Taigi, dabar patogiausias 

laikas įsigyti L. L. P. boną. 
Eik pas Brighton Parko sto
ties iždininką p. B. Jovaišą, 
4449- Cali forma Ave. ir įsi
gyk. Po 1 d. liepos jau nebus 
galima. 

J. K. E. 

tumi iiiiitmi 

PRANEŠIMAS. 

TEISIAMAS UNIJOS 
AGENTAS. 

Kriminaliam teisme prasi
dėjo byla darbininkų' unijos 

Tarpe aldermanų pakilęs »*W*o Jakobo^ski. Sakoma, 
nepasitenkinimas. Nes aišku, j ^ i p s advokatą* #pąreika-
kaa svetimi žmonės veda mie
sto reikalus ir gyventojams 
diktuoja savo norus. 

Štai kad ir gazo kompanijai 
komisija padidino tokią aug
sią mokesti nuo žmonių, krd 
šiandie kompanija paims i sa
vo kišenių peikų pelną. 

lauš jį nubausti mirtimi 
Vasario 9, š. m., Jakobo\vski 

nuėjo po num. 4017 Irvring 
Park boulv.. kur buvo s ta t^ 
mi namai. 

Užbaigimas (graduation) 
viešosios Haven mokyklos bus 
birželio 24 d., ketverge. Bus 
programa, kurią sudarys pra-
kalbėlės, dainos, žaismės ir 
_,t Jvairių tautų mokiniai, 
lankantieji tąją mokykla, ir 
baigusieji ją, bus programoje 
atskirai. 

Smagu yra pranešti, kad 
tarpe kitataučių baigusių ir 
imančią dalyvumą programo
je,, bus ir lietuviu, Lietuviai 
programoje parodys lietuviš
kus šokius bei žaidimus. Pro
grama prasidės 2:15 po pietą 
ant ketvirtų lubų. * 

Visi, kurie indomauja tuo-
nii, kviečiami pažiūrėti. Įžan
ga veltui. 

R. D 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Gražią ir pavyzdingą dar
buotę rodo pirmoji Alumnų 
kuopa prie Šv. Kryžiaus para
pijos. Susirinkimai būva skait
lingi, susiėję alumnai gyvai 
svarsto reikalus ir išneša eikš-
tėn pagirtinus sumanymus. 

Praeitame susirinkime nu
tarta įrengti pikniką "\Villow 
Spring miškuose ned., birže 
lio 27 d. Ištisą žiem% išsėdė
jus mokykloje, smagu bus ant 
šviežio oro pasiirm««i?nitu "rf 
tyru oru pakrypuoti. 

Ateinantį ketvergą bus j -
rengta indomi programa pa
gerbimui aštuntojo skyriaus 
mokinių, pereinančių į trečiąjį 
alumnų skyrių. Be to, šįmet a-
lumnė, Z. Bajorhmaitė. baigia 
augštesnę mokyklą. Taigi, r,e-
maias džiaugsmas iš tokio ap
sireiškimo. 

Alumnų tarpe daug darbuo
jasi ir mūsų gerb. kunigai: 

Daug žmonią kreipėsi j "Drau
go" knygyną, norėdami gauti į-
vairių "Gaspadinią-Virėjų" arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIŲ GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdaru $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat tnrime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų ...7f. 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 
"Drangas" Publ. Co. 

1800 W. 46 Str., Chicago, UI 

T 

ANT PARDAVIMO, 
Mūrinis namas'P** ir 6 kambarių, 

vandeniu apšildomas. I.otas 30x125 
pėdu namas naujas, gerame padė
jime ir gražioj vietoj ,594? So. Ro-
ckwell St. parsiduoda už $10,000.00. 

Medinis namas aklcpns muro 2 
pagyvenimu 5 if "5 kambarių vanos, 
elektros Šviesa su viškais geras na
rnas ir geram padejfnfe. Lotas 50x125 
kampas vieta 29*£. W. 39th St 
Brighton Park parsMuoda tik už 
$$300.00. 

Medinis namas, t pagyvenimu 7 ir 
•Ą kambariu vanos ir ga_o šviesos. 
Biznio vieta narnas geram stovyje. 
l.otas 50x125 vieta. SJ11 So. Hals
ted St. arti Bulvi_*_ parsiduoda la
bai pigiai tik už $63t>0.09. 

Mūrinis namas 2 pagyvenimų 7 
tr 8 kambarių garu epSildomas elek
tros Šviesa. "Garafė" d*l dviejų au
tomobilių namas labai geras ir gra
žioj vietoj arti Hateted St. and Gar-
fieM Bulvaro prekė Ūktai J12.008.0C. 

Del visų virs rvinėtn fttmų kreipki
tės prie: 

Izidorių Pupauską, 
3402 S. Halsted St. 

Te l Yards5379 

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

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visai 
Jis pasaulio. Šifkartes par
duodamos ant visų Hnijy. 

Central Nanufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Pervirfius suvirs $6,000,000.00 
- Atdara: Panedėfiais, Seredomis ir Sabat«s vakarak 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvi«-
nam kiseniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums lfr% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai mažiau negu wholes_Je 
kainos. 

Vyra ir Jauna vaikynu gatavi 
drabužiai padirbu ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai Ir overko-
tai su dirželiais ir be. for fitting 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu spocilale eUe 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$M, '»M.50, $25. * $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Meiinos vil
nos siutai po $36 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 Ir augš-
Sau. Vyru keUnas $4. ir augSdlau. 
Meiinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Speeijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena . pirkinio siunčiamo ', 
Europa 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomls 10 vai. Ne* 
dėliomis iki 6 vai. vakare, 

S. GORDOH, 
1415 So. Halsted Street 

ft— —x 

Kodėl Mokėt Augštas Miesto 
Randas? 

įdėk taoK ^airsgas J gi-JUi naesava _____ 

WESTFIELD HANORA 
J trumpa laika busi savįstovis savininkas propertes kurios verte ' 

visada kil& 

LOTAI $455 Z ' TIIP 
2EHAI m 
$60 Ii Kalno 

Tik 40 Muftrtų Iš VidarmieSSo 
$8 Kas Mėnesi 

M . 

Reikalingos prie Cafeteria 
Januos moterf? ^irt>ti trum
pas valanda* nausij generalio 
office eafoterm (valgykloj). 

Atsišaukite^ 

SWIFT Ik CCHIPANY 
Employment Kvision 
General Ofttee V. S. Yards. 

BIZNIERIAI GARSLNKIT£S 
" D R A U G E . " 

Ton jisai, lyginai žandaras 
pa* darbininką O'Reilly pa-j klebonas Skrtpko ir jo pagel-
reikalavo parodyti unijos žon- bininkas N. Pakalnis. Jie lan 
klą. Tasai tokio ženklo netu
rėjo. Tad Jakol>ow..ki liep<% 

ko alunmŲ susirinkimus ir įne
ša daug gyvumo. Turint to-

aaam neditbti. Prasidėjo gin- kius vadovus, gali sakyti, kad 
("•aj. alnmnai išaugę j vyrus ir mo

teris bus tikri katalikai ir ge-Ginčų metu .Jakobotvski iš-
sitrank^ revolverį ir tiir/.ndA 
O'Reilly. 

ri Lietuvos piliečiai. 
Aliarme. 

Išmok Gert Amatą. Už 
dirbk $35 I i $75 SavaHėj 

Buk ktrp*J«- Ki
rpėjai visur rei
kalą ujamt. Oe-
iNoM-pa amatas, 
mes* ISmokinarae 

keletą savai-
itt. prityrimas 
di!«Kia;nas moki 

nanties Vieto* atdaros. S)xvi.ialis 
Krlaučystės Skjrtes. niokslas už 
gan^dina visos. 

MASTKR SCBe<MU 
100 y . S-ste Str. 

» Kmmpm* i«kt- -šir. •«» *i^ imnf. 
I 
įį£» __• — - P - * » I +m + mm m m m mm » > * ^ ^ * ^ " 

OR. CHARLES SE6AL i 
Perkėlė savo oftsa po num. 

4729 S. Ashland Avenne 
\ >• 

Specialistą* džiovu, moterų kr vy-

Valandos n?o 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; ano 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 288© 
» - - - . . . - - . . - . - - - . . • • . . _ _ . _ ! 

PASPORTTJ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

^ias properties randasi 2iemvakari_pj Dalij miesto 46% p«-
dos virš ežero. Mokyklos, bažnyčios, krautuve, fražus namai ir 

visi miesto patogumai. 
Tik murintai namai statomi. . " _, 
15 pėdų statomos Unijos. 

Nepraleisk-Šios progos. Nes kita tokia protą 8-1 nepasitaikins. 
Pasiųsk sj kuponą e gausi pilnus paaiškinimus. Be jokios parei
gos »S tavo pusės. 

JAVARAS and JOHNSON 
Saite 802 fhkrA BMg. 118 N. U S A St 

GERBIAMIKJI:— 

Meldžiu prisiųsti pilnas informacijos be jokios pareigos U 
mano pusės apie WĖJ5TF1EI4D MANOR LOTUS. 

Vardas 

Adresas 

Balttc Oonsnltatkn Bnrenn. Inc. 
U So. Dearborn St Chicago. 

R o o o 20« 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tas, fiarmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokiu pasirinki
mu. 

Atsišaukite pas: -
A. GRIGAS A CO. 

SI 14 K. Halsted s t . Ghlcaffo. Iii. 

J I • I • I 
I 
• • I I I I • • I I 
• I 

Extra Proga Biznieriams! • 

! 

Parsiduoda "Drasum" renritm nsmhi fttoyi <rm*į\_ 5 
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvin Sv. Kryžiaiis bainydos Prie galo namo yra gk-
rage, kuriuose g&Ii tilpti 3 automobiliai 

Norėdami gauti iiiformaciju, kreiplritės šino adresu: 

i I I I 
5 

"DRAUGAS" PTJBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago, UI 

REIKALINGI 

Paprasti Leibfriai. Atsi-
šaukite 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LEETTJVIS AKIŲ SPfXSAI-»rAS j 

Pttaarrin* »lssi *kt^ ! 
«M_pta« k _ * r r » i 
pr)___t!m! akHuiM- ' 
HĄo K*trc*. «YBl_-a- ! 
Ha. _pt«mtn:«. n«r- i 

08 USTUVlf 

MOKYKLA 
Moki name; 

Jos 8. Clow & Sons 
534 So. Franklin St. 

venrm«. «*fi.*j»m<M«»! kalbu. -rttnMtftec, kaygvedyeM-, _t*-
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