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KARALIUS BORISAS BU
SIĄS AMERIKOJE.

VOKIETIJA IŠMOKĖJO 
PIRMĄJĄ DALĮ ATLYGI

NIMO.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje antroje Gegužės pusėje 
išsiuntinėjo pranešimus, kad 
organizacijos atsiųstų atstovus 
ir šiaip žmonės susivažiuotų 
į Washingtonų, I). C., 30 ir 31 
Gegužės. Susivažiavimo tikslai 
buvo dar paminėta, kad: kad 
įteikus S. V. Prezidimtui pirm 
dviejų metų surinktų milijonų 
parašų reikalaujančių Lietuvai 
nepriklausomybės ir kad įvy
kinus antrų Lietuvos paskolų 
Amerikoje, kadan-gi pirmoji 
nepasisekė.

‘ ‘ Draugo ’ ’ korespondentui 
važiuojant į tų susirinkimų ge 
ležinkelio vagone pasitaikė 
trys. delegatai vykstantieji ten 
pat. Jie nei vienas nežinojo 
kokiame viešbutyje bus susi
rinkimas ir kokių valandų pra
sidės. Vienas liberalų tauti
ninkų delegatas tvirtino, kad 
tos smulkmenos nebuvusios pa
žymėtos užkvietime, bet tas e- 
sų mažmožis, nes galima bu
siu patirti "VVasliingtone.

Ant kapų.

Butą žmonių žinojusių dau
giau už paprastus Lietuvos lui
nų pirkėjus ir pardavėjus. Tie 
20 Gegužės, tv. iš vakaro 
prieš posėdį susitarė nuva
žiuoti į Arlingtono kapines įr 
padėti vainikų ant a. a. Ila- 
rris’o kapo. Ką daugiau jie 
tarėsi tas nebuvo paskelbta 
viešai. Užkvietimuose nebuvo 
minėta pagerbimas leitenanto 
žuvusio Lietuvoje kovoje su 
maištininkais. Garbė uždėti 
vainikų ant jo kapo buvo skir
ta tik išrinktiesiems.

Tarp tų pasitaikė ir kun. 
Jonaitis. Kiek buvo tų išrink
tųjų sunku žinoti: vieni sako 
apie 70, kiti apie 100. Nuvykę 
į kapines jie Atstovybės val
dininko vedami ilgokai klai
džiojo po kapines, nes nežino
jo, kur ilsisi kūnas žmogaus 
aukojusio gyvybę už Lietuvos 
valdžių. Kapų atradę uždėjo 
ant jo vainikų. Pas kapų bu
vo velionies motina ir brolis. 
Tuodu labai atjautė, kad Lie
tuva neužmiršta kovotojo už 
laisvę.

Tuomtarpu būrelis libera
lų tautininkų ir soeialistų-liau 
dininkų stovėjo ant šaligatvio 
pas viešbutį The VVasbington 
ir šnekučiavosi. Atvažiuojan
tiems delegatams jie pasakė, 
kad posėdis prasidės 3 vai. j>o 
pietų tame pačiame viešbuty
je ant stogo Roof Gardene. 
Paskirtu laiku paskirtoje vie
toje buvo labai mažas bure- 
lis žmonių. Penkiolikų minu
čių po trijų autoritetingas bal
sas pakvietė delegatus regis
truotis. Kambaryje Sale Roof 
Gardim buvo stalelis, prie jo 
raštininkas ir keletas stovin
čių ^asmenų.

Torturos.

Priėjo registruotis kun. Bu- 
čys. Vienas asmuo išreiškė nu
sistebėjimų kam čia kunigas ir 
paniekinančiu budu minėjo 
krapylų, kitos bedievis panie

kinančiai išsitarė apie vienuo
lius; paskui užėjęs kunigui 
Bučiui iš priešakio sakėsi no
rėjęs užvesti kalbų apie mer
gas, bet to nedaręs, kadan-gi 
čia kunigo esama. Kun. Bū
rys tarė turįs keistų ligų, kvai
lų kalbų negirdįs. Mergų spe
cialistas norėjo pasipažinti su 
su kun. Bučiu, bet tas atsa
kė jau jį pažįstus iš jo kalbos. 
Jo pavardės kunigas patirti 
nesiskubino.

Parodęs savo įgaliojimus, 
kun. Bučys tapo įrašytas į 
atstovus. Registracijos sekreto
rius paklausė kun. Bučio ant
rašų. Tas pasakė numerį ir 
gatvės vardų Marąuette Ro- 
ad. Sekretorius užrašė “Mar- 
ket,” kun. Bučys pataisė, kad 
reikia rašyti Marąuette, tada 
sekretorius mokino kun. Bučį, 
kad negerai ištaręs savo gat
vės vardų: reikv sakyti Mar- 
kvet. Kun. Bučys pataisymo 
nepripažino, tik pažymėjo, kad 
Marąuette yra pavardė Pran
cūzo aprašiusio Misisipės klo
nį ir atradusio tų vietų, kurio
je stovi Chieago.

Po to kun. Bučys savo įga
liojimų įsidėjo į kišenį. Sekre
torius sakė įgaliojimų reikv 
palikti pas sekretorių. Kuni
gas atsakė negalįs to padary
ti. nes abejoja ar pataikė į tų 
susirinkimų, į kurį buvo sių
stas. Bent tat visa, kų iki šiol 
buvo girdėjęs neliudija, kad 
čia butų išauklėtų Lietuvių 
susirinkimas. Perėjęs dvasios 
kankinimų, Federacijos atsto
vas nuėjo į tuščių salę ir atsi
sėdo ant kėdės pas langų.

Keliomis valandomis vėliau 
po to, kaip buvo atlikęs savo 
inkvizitoriškų darbų laisvama
nis mergišius kalbėjo labai gra 
žiu žodžių apie tėvynės meilę, 
apie statymų jos reikalų augš- 
činu už partijų. Išėjusieji iš 
tos prakalbos prisiminė, kaip 
jis socialistų susirinkime buvo 
kalbėjęs apie kvailumų per
kančių Lietuvos paskolos bo
nus. Girdėt, kad socialistai 
jam už tų prakalbų užmokė
jo 30 dolierių. Yra žmonių no
rinčių ir mokančių pralobti 
katalikams sakančių, kad žmo
gus yra Sutvėrėjo paveikslas, 
o socialistams, kad jis beždžio
nės vaisius.

Posėdžio pradžia.

Lygiai ketvirtų valandų sve
tainėje buvo 28 vyrai ir 2 mo
teriški. Vienas buvusiųjų ka
puose sakė, kad jau gana se
nai sugrvžę iš ten, ir nesup
rantąs, kodėl neprasideda po
sėdis. Jis prasidėjo 4:30 P. M. 
Ponas Vinikas pareiškė, kad 
suvažiavimų ntidaro, kad yra 
patiekta dienotvarkė, kad šuva 
žinvimas turi išsirinkti savo 
prezidentų. Registratoriai pra
neša, kad atstovų yra 126, kad 
svečių yra G, viso labo 132. 
Kyla klausimas, ar pripažinti 
Atstovybės paskirtų registra
torių darbų, ar rinkti manda
tų komisijų. Kyla balsų liu
dijančių, kad yra asmenų pasi-

Ryga. Birž. 1. — Čia šį mė
nesį turės konferencijų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užru- 
bežinių reikalų ministeriai. 
Konferencijos tikslas — orga
nizuoti Pabaltijos valstybių 
sųjungų.

ANGLAMS PAVOJUS ME
SOPOTAMIJOJE,

Washington, Birž. 2. — 
Čia oficialės sferos gavo infor
macijų, jog Anglijos spėkoms 
Mesopotamijoje grūmoja pavo
jus.

*
Kad išvengti to pavojaus, 

kurį taiso Anglams Arabai, 
Anglijai lieka du išėjimu: ar
ba tuojaus padauginti ten ka- 
ruomenę arba ten esančių kuo
veikiaus paimti atvangion 
vieton.

Sofia, Bulgarija, Birž. 2. — 
Premjeras Stambulisky puskel 
bė, jog ateinantį rudenį Bulga
rų karalius Borisas žadąs ap
lankyti Suv. Valstijas.

Karaliui kelionėj draugau
siąs pats premjeras.

VOKIEČIAI ATSISAKO 
TARTIES

Ober— Glogau, Aug. Silezi
ja. Birž. 2. — Sąjungininkų 
atstovai šito miesto Vokiečių 
vadui, generolui von Iloefer, 
patarė stoti tarybosna su Len
kais “maištininkais.” Vokie
tis generolas, kurs saugoja šį 
miestų, atsisakė tarties su 
“maištininkais.”

LENKAI ATMUŠTI ATGAL.

davusių atstovais, o neturin
čių įgaliojimo. P. Vinikas ai
škina, kad tie yra svečiai. Bal
savimas pripažįsta duoti spren 
džiamų balsų ir svečiams nie
ko neatstovaujantiems, ka
dangi p. Vileišis kvietė į su
važiavimų ir pavienius asme
nis. Prieš tokį sprendžiamojo 
balso pripažinimų nedelega
tams balsavo 11 asmenų, buvo 
ir susilaikiusių nuo balsavi
mo.

Federacijos atstovas, kun. 
Bučys, pareiškė, kad suvažia
vimas pripažindamas spren
džiamąjį balsų nedelegatams 
negalės išduoti nutarimų, tu
rinčių galės organizacijoms, 
rimtai žiūrėjusioms į atstovų 
siuntimų. P. Vileišis pareiškia 
kad to suvažiavimo nutarimai 
organizacijoms turės jėgos tik 
tada, kada įvyks jų posėdžiuo
se sulig jų konstitucijos. Fe
deracijos atstovas sako, kad 
tas Lietuvos atstovo pareiški
mas taptų įtrauktas į proto
kolų. Jis patenkina Federaci
jos įgaliotinį. Pirmininkau
jantis p. Vinikas ir p. Vileišis, 
pritaria, kad p. Vileišio parei
škimų traukti į protokolų, bet 
užimantis sekretoriaus vietų 
p. Širvidas sakosi to nepada- 
rysiųs, nes nežinųs kaip. Taip 
dalykas ir lieka.

Buvo kilę sumanymų, kad 
atstovai prieš kalbėsiant pasi
sakytų iš kur esu ir kų atsto
vauju. Tas sumanymas dilte 
nudilo be balsavimo.

P. Vinikas paskaitė pribu
vusių asmenų sųrašų sulig 
miestų, iš kur atvykę, paskui 
jis išvardija ir svečius ir pa
mini Latvį p. Jacob Lieber. 
D-ras Alseika pareiškia, kad 
jis pereina į svečių skyrių.

Delegatus pasveikino p. Vi
leišis ilgoka prakalba, kurioje 
jisai sako, kad valstybės val
dininkas turi paliauti buvęs 
partijos Žmogus, kad p. Vilei
šis taip daręs, kad gavęs ži
nių, jog jo įpėdinis p. Čarnec
kis jau išvažiavęs iš Lietuvos 
ir kad taippat busiąs bepar- 
tyvis.

(Bus daugiau).

Londonas, Birž. 2. — Depe- 
šoje iš Oppeln, Augštosios Si
lezijos, į Daily Mail praneš
ta, jog Lenkai “maištininkai” 
buvo pakėlę atakų prieš Ita
lus Košei šone. Ataka pakel
ta po smarkaus artilerijos 
šaudymo.

“Maištininkai” buvo priėję 
prie Odderhafen priemiesčių. 
Iš ten juos Italai atbloškė po 
valandos kruvinos kovos. Ita
lams gelbėjo Vokiečiai liuos- 
noriai.

6,000 ANGLŲ AUGST. SILE
ZIJOJ.

Berlynas, Birž. 2. — Augš- 
tojon Si lezijon atvyko Anglų 
armijos gen. llennekir vado
vauti 6,000 Anglų.

Pranešta, jog tas generolas 
duosiąs Lenkams “maištinin
kams” 24 valandas laiko pil
nai nusiginkluoti ir gryžti 
prie savo darbų.

DAUG SVETIMŠALIŲ DET
ROITE.

Detroit, Mich., Birž. 2. — 
Čia paskelbta, kad šito miesto 
trys ketvirtosios dalys gyven
toją ym arba svetimšaliai ar
ba gimę iš svetimšalių tėvų.

PADIRBDINO 5 MILIONUS 
AUTOMOBILIŲ.

Detroit. Mich., Biž. 2. — Čia 
Fordo automobilių įstaigose 
padirbdintas automobilio nu
meris 5,0(X),000. ,

SUMAŽINTA GELEŽINKE
LIEČIAMS UŽMOKESNIS,

New York. Birž. 2. — Vo
kietija per vietos keturias 
bankines įstaigas Sąjunginin
kams išmokėjo $35,733,000. 
Tai pirmoji dalis karo atlygi
nimo.

TAIKOS KLAUSIMAS KON
GRESE.

Washington. Birž. 2. — Pra
nešta, kad žemesniuose kong
reso rūmuose šia savaite ko-c t
kia-nors akcija bus pradėta 
taikos rezoliucijos klausime, 
su kuriuo perdaug užtrukta.

NUO BOMBOS ŽUVO 5, 12 
SUŽEISTA.

Aberdeen, Md., Birž. 2. — 
De Ilaviland lėktuvas su smar
kiomis keliomis bombomis bu
vo siunčiamas į manebrus.

Lėktuvui pakilus ant armi
jos stovyklos, kažkaip viena 
50 svarų bomba išslydo iš sa
vo vietos lėktuve ir tėškė sto
vyklom

5 kareiviai žuvo ir 12 su
žeista. Tarpt1 sužeistų yra vie
nas oro laivyno kapitonas.

APIPLĖŠTA BANKA.

Minneapolis. Minu., Birž. 2. 
— Penki su automobiliu at
važiavę plėšikai nuo Millėr & 
Trader bankos dviejų pasiim
toji), vos išėjusių iš bankos, 
atėmė $16,000 ir nuvažiavo. 
Priešais bankų skersai gatvės 
yra eentralė policijos nuova
da.

ANGLIJA ATSIDŽIAUGĖ 
ORLAIVIAIS.

Londonas, Birž. 2. — Ang
lijos vyriausybė įsitikino, jog 
milžiniški styrimai orlaiviai, 
kurių ji turi keletu, neturi 
jokios militarinės vertės. Taigi 
nuspręsta orlaivius pavesti 
kokioms-nors firmoms arba 
visai parduoti.

Geležinkelių darbo taryba 
pagalinu paskelbė, kad gele
žinkelių darbininkams su Lie
pos rnėn. 1 d. sumažinama už- 
mokesnis.

Tos tarybos nuosperndis pa
liečia apie dn milionu darbi
ninkų ant 104 atskiriu kompa
nijų geležinkelių. AplamAi i- 
mant, sumažinta 12 nuoš.

Iš to sumažinimo kompani
jos per metus pelnys apie 4(M) 
milionų dol. Vadinasi, tiek 
milionų per metus nuo darbi
ninkų bus atitraukta.

Kalbama, jog darbininkai e- 
sų tuo patenkinti. Nes jie lau
kę didesnio sumažinimo.

BAVARIJA ATSISAKO NU
SIGINKLUOTI.

Berlynas. Birž. 2. — Iš .Mu- 
nicho pranešta, jog Bavarijos 
valdžia atsisakanti nusigink
luoti, kaip to reikalaują Ber
lyno vyriausybė ir Sąjungi
ninkai.

ATĖMĖ $5.600 VERTĖS 
BRANGENYBIŲ IR AUTO

MOBILIŲ.

Joseph A. Shapiro, 1634 E. 
69 gnt., su savo žmona buvo 
teatre ant kampo 67 gat. ir 
Stony Island avė. Jiedu buvo 
atvažiavusiu automobiliu.

Iš teatro jiedviem išėjus ir 
pradėjus važiuoti namo, stai
ga į jų automobilių įšoko du 
plėšiku. Su revolveriais įsa
kė Slmpirai važiuoti pirmyn. 
Ant kampo 73 gnt. ir Stony 
Tsland avė. Iiejx> sustoti. Nuo 
abiejų atimta $5,600 vertės 
brangumynų ir išvaryta iš an- 
tomobiliaus.

Plėšiku nuvažiavo.

75 Žuvo Rasinėse Riaušėse 
Oklahomoj

BALTIEJI DEGINA JUO
DŲJŲ NAMUS.

Nacionalė gvardija pavartoja 
kulkasvaidžius.

Oklahoma City. Okla., Birž. 
— Miesto Tulsa policijos vir
šininkas telefonu painformavo 
čia gubernatorių Robertsonų, 
jog tame mieste rasinėse riau
šėse jau žuvę 75 balti ir juo
di žmonės.

/------------
Tulsa, Okla., Birž. 2. — Pie

tinės miesto dalies, kur gyve
na juodi žmonės, apie dešim
ts blokų sunaikino pakeltas 
gaisras. Liepsnos grūmoja ir 
baltų žmonių apgyventoms 
dalims, kaip tai Standpipe ir 
Sunset Tlill. Nes liepsnos kaip 
jurų vilnys plinta į visus šo
nus.

Vakar prieš padegsiant ta 
miesto dalį virė kruvina ko
va juodų su baltais. Lig va
kar pusiaudienio buvo nužu
dyta 6 balti, ir daugiau 50 
juodų. Sužeistų skaitlius neži
nomas. Jų turi būt daugybė.

Vakar pirm pietų iš Oklaho
ma City su kampanija kul- 
kas valdžią atvyko čia adjut. 
gen. Banmitt. Pinu to guber
natorius tarnybon buvo pašau 
kęs vietos tris kompanijas na- 
cionalės gvardijos. Adjutantas 
generalis sakėsi pasiliksiųs 
«<a, kol miestas visai apriip- 
siųs.

Du tmk stančiu juodų su. die
go į Konvencijų salę. Juos 
apsaugoja kareiviai. Juodai
siais užkimšta policijos nuo
vada ir base-ball parkas.

Kai-kurie juodų areštuoti. 
Kiti yra pasislėpę nuo baltų 
pagiežos.

Riaušių pradžia.

Rasinės riaušės pakilo dėl 
vieno areštuoto juoduko, kurs 
kaltinamas užpuolime baltos 
inergaitės. Kuomet intariamas 
buvo areštuotas, tuojaus šim
tai juodų žmonių susibėgo ties 
teismo namais ir pareikala
vo areštuotų paliuosuoti.

Prieš juodukus su ginklais 
pakilo balti. Pasigirdo keli 
šūviai. Tai buvo padaryta pra
džia kruvinoms riaušėms.

Areštuotas juodas žmogus 
kuoveikiaus perkeltas kitur, 
kad tuo tarpu baltieji su au
tomobiliais apsupo juodi} ap
gyventų miesto dalį ir prasi
dėjo šaudymai. Be šaudymų 
baltieji ėmė padeginėti juo
dukų namus. Vienu žygiu dau
gel vietose pakilo gaisrai. Į 
juodukus per langus buvo šau 
donia.

Paskui kova persimetė j ki
tas miesto dalis ir šalimais 
geležinkelių.

Apiplėštos krautuvės.
Baltųjų minios užpuolė ke

lias geležinių daiktų krautu
ves ir paėmė visokius daiktus, 
kokie tik tiko kovos įran 
kiams.

Ant greitųjų pašaukta gvar
dija veikiai sustabdė tolesnį 
krautuvių plėšimų.

Paskui militarės valdžios į- 
sakvmu konfiskuota visokie 
krautuvėse ginklai. Krautu
vėms bus jie sugrąžinti nuri
mus sukilimams.

Muskogee miestelio juodie
ji norėjo apsiginkluoti ir atei
ti j čia saviesiems pngelbon. 
Bet nacionalė gvardija ėmė 
saugoti visus čia ateinančius 

j vieškelius su tikslu neleisti iš 
kitur ginkluotų žmonių.

Lenkai Gavo Pamoką nuo Vo-
1 • 0*1 •• • kiečių Silezijoje

VOKIEČIAI ĮVEIKĖ LEN
KUS GALICIJOJE.

Nepavyko paimti Annabergo.

Annaberg, Ang. Silezija, 
Birž. 2. — 50 Lenkų ir 15 Vo
kiečių nukauta ir 175 sužeis
ta, kuomet Lenkai “maištinin-j 
kai” Gegužės 31 dienų mėgino 
paimti šitų miestų }x> trumpo

Vokiečiai teeinu juos pasivi
jo pačiame Kai i nove ir tenai 
dar gerokai juos supliekė.

Visus nukautus “maištinin
kus” Vokiečiai palaidojo, giv • • • ** ’Sužeistuosius paskirstė jx» na 
mus. Savuosius numirėlius ir 
sužeistus Vokiečiai pasiuntė į 
Krappitz.

Po to Sąjungininkų komi- 
šaudymo mažomis anuotomis. įsi jai buvo pranešta, jog Vo- 

Atmušti Jankai pabėgo į kiečiai puolami turėjo ginties. 
Kalinov, į kur juos Vokiečiai i Ir tegu Lenkai džiaugiasi, kad 
vijo. jie negavo daugiau.

l*raeitų parų Cbicagoje pa
vogta 20 automobilių.

700 “maištininkų” briovėsi 
ant, Annabergo ir čia susikirto 
su 300 Vokiečių. Šitie turėjo 
šautuvus ir kulkasvaidžius.

Per dvi valandi Vokiečiai 
gynėsi, atsakinėjo paprastais 
šaudymais. Kuomet nebuvo 
galima atsikratyti “maištinin
kų.” Vokiečiai susiformavo ir 
pakilo kontr-atnkon.

Prasidėjo baisi kova, kuri 
veikiai persimetė miesto gat- 
vėsna. lankai pavartojo ran
kines granatas, peilius ir net 
lazdas. Pabaigoje jie neatlai
kė. Paliko visus savo nukau
tus ir sužeistus ir dūmė ant 
Kai i novo.

ORAS. — Šiandie apsininu- 
,kę; rytoj prnmntomas gražus 
'oras; šilčiau.

PINIGŲ KURSAS.
Svetinių šalių pinigų vertė, nuii- 

nnnt nemažinu $25,000, Biriclio’l 
buvo tokia pagal McrcTtnnfa Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijo* sterlingi} svarui 3.93
Prancūzijos Įimtai frankų 8.46
Italijos šimtai lirų 5.40
Vokietijos šimtui markių 1.60
Lietuvos šimtui auksinų 1.60
Lenkijos šimtui markių .12
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NENORMALUS SANTIKIAI
Suv. Valstijų ūkininkai la 

bai susirūpinę kaip jie suvar
tos šiuometinius laukų pro
duktus. Kas tuos produktus 
pirks, kiek už juos mokės ir 
ar ūkininkams nors menka da
limi bus atlyginta už jų darbą.

Nesenai pati vyriausylkj
kininkus buvo raginusi prie 
kuodidziausios produkcijom U- 
kiniukai paklausė. Iš to šie
met pramatoma nepaprastas u- 
kio derlius.

Deja, iš to derliaus ūkinin
kai nesitiki susilaukti tinkamo 
pelno. Jiems už produktus siū
lomos taip mažos kainos, kad 
net nesitiki gauti atlyginiiiio 
už savo ukėn įneštų sunkų 
darbų.

Tuotarpu ūkininkams pini
gai būtinai reikalingi. Reikia 
apmokėti samdomus darbi 
kus. Reikia mokėti nuošim
čius už paskolas. Tenka stam
biai atlyginti ūkių savinin
kams, juk žymi ūkininkų dalis 
akės nuomuoja.

S. Valstijų Darbo departa
mento sekretorius Davis sako, 
kad Amerikos ūkininkai, delei 
netikusių socialių santikių, 
daug kenčia. Pirmiausiai juos 
skriaudžia t. v. tarpininkai -j- 
agentai, kurie perka nuo ūki
ninkų produktus ir tuos pris
tato komisinėms firmoms. Tos 
Firmos paskui produktus par
duoda didžiulėms maisto kom
panijoms. Pastarosios tuos 
produktus parduoda krautuvi
ninkams, gi šitie vartotojams.

giai moka ūkininkams oi pro
duktus ir jie pelno gerus pini
gus. Tokiu budu nupirkti pro
duktai kol pasiekia vartotojų, 
jų kaina keleriopai pasidaugi
na. Taigi už ūkės produktus 
stambiausias pelnas tenka ne 
ūkininkui, bet visokios rųšies 
tarpininkams.

Ūkininkai kartais galėtų sa
vo produktus siųsti geležinke
liais į dalesnių miestų turga
vietes, bet tas siuntimas bran
giai atsieina. Patirta, kad iš 
Texaso valstijos tonų ukes 
produktų gulima pigiau pa
siųsti į Olandiją, Europoje, 
kaip į Kansaso valstijų.

Pagalios trečioji ūkininkams 
skriauda tai, kad į Suv. Vals
tijas daug javų įvežama iš Ar 
gentinos, Australijos ir kitų 
šalių.

Naujas Žemės Ūkio depar
tamento sekretorius Wallace 
yra giliai susipažinęs su ūkių 
reikalais. Jis sako, kad jei ir 
toliau taip tęsis javų ir kitų 
produktų importas šion šalin, 
musų ūkininkai dar labjau tu
rės nukentėti. Gana dirstelti į 
cenzo skaitlines. Per praėju
sius dešimts metų kai-kuriose 
valstijose sumažėjo ūkininkų 
skaičius. Tuomi pat susiaurė
jo galvijų ir gyvulių augini
mas.

Tuos visus nesveikus santi- 
u" kius gali pašalinti kongresas. 

Anot žinių, Žemės Ūkio sekre
torius tuo tikslu jau darbuo
jasi. Jeigu ūkio kultūrai sąly
gos nepagerės už kiek metų 
didesnioji ūkininkų dalis pa
mes ukes ir eis į miestus už
darbiauti, o iš to visam kraš
tui bus nemaža skriaudos.

KAS BUS TOLIAU.
Cliicagų valdo respublikonų 

partijos majoras. Majoras pri- 
prie tos partijos srovės, 

<uri kontroliuoja ne tik Chi- 
cagų, bet kuone visų Illinois
valstijų. Ta srovė yra sudariu
si tokių stiprių politinę maši
nų, kad šiandie ne by kas jau 
galėtų jų sutriuškinti.

Mums nesvarbu, kokia par
tija miestų valdo. Bet pilie
čiams turėtų būt žinoma, jog 
ta politinė mašina yra tam
priai surišta su didelėmis iš
lakiomis. Tos išlaidos, tai pa
čių piliečių kas metai moka
mos mokestys miesto iždan.

Faktai patys už save kalba.
Dabartinis majoras pirmu 

kartu ofisų užėmė 1915 metais. 
Tais metais miesto valdymui 
išleista $18,933,039. 1918* ine-

$21,441,393. 1919 metais tas 
pat majoras antruoju atveja 
išnaktas. Tais pačiais metais 
išlc'.Jos {jašoko ligi $35,383,- 
242. 1920 metais padarytas 
dar vienas šuolis, nes metinės 
išlaidos pasiekė $37,895,250. Ir 
šių metų pradžioje piliečiai 
nubalsavo išleisti 8 milijonų 
dol. vertės bonų, kad jais už
lopius pernykštį deficitų.

Pagalios šiems metams iš
laidų jau apskaityta $44,778,- 
289.

Be to miestas turi ir kitokių 
išlakių, kaip tai mokyklų pa
laikymas ir kt. Vis tai turi su
mokėti piliečiai.

Šiandie Chicagoje mokesti- 
mis apkrauta kiekviena,nors ir 
mažiausia,reikalų šakelė, kiek
vienas “business”, ko seniau 
nebūdavo. Pastaruoju laiku 
smarkiai darbuojamasi mokes
čius padauginti ir už nekilno
jamų nuosavybę.

Ir atrodo, kad ta politinė 
mašina mals savo piliečius 
kaip norės, nes ir valstijos gu
bernatorius yra tos mašinos 
ratelis. •

Kįla klausimas, kas čia bus 
toliau, kas daryti! Mokes
tys be paliovos vis keliamos. 
Darbininkai negalės įsigyti 
nuosavių namų, nes neturės 
kuo apmokėti didelių mokes
čių miestui. 0 juk be tų mo
kesčių žmogus turi ir dau- 
giaus išlaidų, kaip tai nuošim
čius už “morgičius”, specia
lius “assesnientus” ir kt.

Pradeda kalbėti, kad toliaus 
Chicagoje nebus galima gyven
ti, jei ta politinė mašina nebus 
sutriuškinta, jei nesumažės 
mokestys už nekilnojamas nuo
savybes.

Vienas Chicagos laikraštis 
apie tai rašydamas piliečiams 
stato dvi alternatyvi (du išėji
mu): arba piliečių balsais rei
kia sugriauti miesto valdyba, 
kuri kelia aukštus mokesčius, 
arba patiems išsikraustyti iš 
Chicagos. Tegu ta valdyba pa
skui valdo tuščias gatves ir 
plikus nuirus.

, Apie tai verta piliečiams ge
rai pagalvoti.

I MOKSLĄ.
Šalis, kurioje mes gyvename, J kutinę valanda: sudiev mokyk- 

vadinari laisvoji Amerikos ka-Uat

40 AUKSO VAGONŲ.
Vokiečiai prisiuntė Prancijai 

8d milijonų markių. Pi
nigais butų reikėjo 40 
prekinių vagonų. Gi dabar 
visus pinigus kurjeras atvežė 
mažame portfelyje. 850 mili
jonai markių sudarė 20 banko 
bilietų. Kiekvienas banknotas 
turi 10 milijonų vertės, $80,- 
000.000 išmokami New Yorke, 
$60,000,000 Londone ir $60,-

lis. Ir ištiktųjų ii kalis priglau
dė milijonus išeivių, laisvės 
ieškotojų, fei šalis nors nėra, 
taip sena kaip kitos, liet savo 
išradimais stebina ir kitas 
plataus pasaulio šalis pralen
kė.

Amerika yru šalis, kurioje 
kiekvienas tėvas turi siųsti sa
vo vaikus į mokyklų. Jei kas 
tam įstatymui pasipriešintų, 
yra liaudžiamas. Tad nenuosta
bu, kad čia nerasime nė mies
to nė miestelio, kame nebūtų 
vienos, dviejų, trijų mokyklų; 
didesniuose miestuose rasime 
jų kelioliką, o net ir šimtų, 
kaip va Cliicagoj, New Yorke 
ir kituose didesniuose mies
tuose.

Amerikos jaunimas mokosi, 
o jų tarpe matome gra
žų Lietuvių vaikų būrelį.

Chicagos Lietuviai savo vai
kus leidžia į savo parapiji
nes mokyklas, kur seserys vie
nuolės mokytojauja. Vienose 
mokina seserys Nazaretietės, 
kitose Kazimierietės. Vienos ir 
kitos atlieka savo uždavinį su 
didžiausiu pasišventimu ir stro 
pumu. Seserys mokindamos 
vaikučius rūpinasi, kad jie už
augę ir išėję į pasaulį, butų 
visuomenės džiaugsmas, tėvų 
paguoda.

Mokyklos baigimas.
Po kelerių mokyklos lanky

mo metų mokiniai baigia 8 sky 
rių mokyklų, gauna baigtos 
mokyklos pažymėjimus.

Kaip malonu pažvelgti ir 
prabilti į brangų jaunimų, ku
ris paskutines dienas sėdi pa
rapijinės mokyklos suoluose.

Jų širdys jautrios, jų protai 
lakus, atmintys šviesios. Vie
nas jautrus sakinys tartas į 
juos išspaudžia ašaras ant jų 
nekaltų skruostų. Dar keletas 
savaičių ir apleis mokyklų, 
dar kelios savaitės ir atsisvei
kins su seserimis mokytojomis, 
kurios mokino rr darbavosi jų 
labui, rengė jiems laimingų at
eitį, dar kelios dienos ir atsi
sveikins su vietiniu klebonu, 
kuris dažnai atlankydamas 
mokyklų suteikdavo daug — 
daug tėviškų patarimų ir lin- 
kėjimų-Greitu laiku 8 skyriaus 
mokiniai su diplomais rankose 
apleis mylimų vietelę — para
pijinę mokyklų.

Paskutinė valanda.

išlabjo* pakilo ligi 000,000 Paryžiuje.

V. K as.Draugo dramatizuota apysaka

Už Tėvynę Malonu Kentėti.
Lietuvos Karo Vaizdai.

(Pabaiga)
Ji griebia našulį ir juo trenkia iš visų jiegų į kareivį, 

kuris nori perverti durtuvu Gintarų. Kareivis neatsilaiko, virs
ta. Gintaras nuo žaizdos ulpsta ir pamaži puolu ant žemės. 
Mergaitė puolasi gelbėti. Lenkai kareiviai pasikėlę su baisiu 
pasiutimu puola žudyti Gintarų ir mergaitę. Pasigirsta šūviai 
už sienos. Įpuola ant scenos Lietuvių kareiviai. Jonas puola su 
kardu ir revolveriu prie I>enkų kareivių. Tie meta ginklus ir 
iškelia rankas. Juos ima. Suriša jų rankas ir kojas.

JONAS. Kokis čia mušis. Vienas mus kareivis, turbut, 
jau mirštantis. .Mergaitė ant jo pasilenkus, jo galvą palaiko 
ir vėdina. Tas negyvas.

ONUTĖ. (Nepakeldama savo akių nuo Gintaro). Tamis- 
tos, gelbėkite jį. Jis sužeistas, apalpęs. Jis da gyvas. Jis mane 
išgelbėjo. (Verkia užsidengus veidų).
X JONAS. Tuojaus aprišime jo žaizdas ir duosim jam stip
rinančių lašų. (Mergaitė atidengiu veidų. Jonas nusistebi) 
Onutė, tai tu čia! Aš kaip tik ir vijausi tuos latrus, plėšikus, 
kurie apiplėšė tavo tėviškę ir tave pačių išsivedė.

ONUTĖ. Ačiū Tamistai. Bet iš kur mane žinai! 
JONAS. Tai manęs nepažįsti! Nepažįsti Jono, kurį nese

niai atsisveikinai ir laiminai eiti ginti Tėvynę ir nekaltus.
ONUTĖ. O, Joneli, dovanok man. Iš nelaimės ir akys neį

žiūri. Bet kaip atsimainęs. Ačiū tau, Joneli, ačiū jurus tėvynes

J jai kas bėgo. Metai po metų 
slinko ir bežiūrint išmušė pas-

Kaip jautri ta valandai... 
Klebonas, jų dvasiškas tėvas 
ateinu klasėn, sveikina 8 sky
rių, linksmina ir džiugina, jog 
laukiamoji mokyklos baigimo 
valanda čia pat. Jautrusis jau
nimas užuot pasidžiaugti, nusi
šypsoti, užsimąstęs liūdnas. 
Kodėl taip! Greičiausiai dėlto, 
kad kaip jų kūnas lygiai pro
tas, jau nebemažų vaikų, ge
rai supranta, kad nežinoma 
ateitis, platusis pasaulis prieš 
juos veriasi. Gi ką jis žada - 
viens Dievas težino.

Mokslo metas baigiasi, o su 
juo draug nemaža musų jau 
nuolių baigs parapijines mo
kyklas. Kįla klausimas, kų jau
nimas užbaigęs mokyklų pra 
dės.

Prieš jį du keliu: vienas ke
lias j aukštesnę mokyklų, o ki
tas kelias į dirbtuvę.

Kurį kelių musų jaunimas 
pasirinks!Vienas kelias nuo an 
trojo labai skiriasi. Kada aš 
atsilankiau į 8 skyrių, tai vi
si mokiniai užklausus jų, kų 
veiks užbaigę šių mokyklų 
atsakė, kad žengs pirmyn j 
aukštesnę mokyklų.

Aplinkybės.

Musų jaunimas yra darbštus 
ir gabuš, bet ne visuomet jam 
aplinkybės leidžia siekti to 
prie ko jis norėtų žengti.

Tolimesnių mokslų ėjimas 
priklauso nuo tėvų. Jei tėvą 
sutinka šelpti pinigiškai, tai 
ir žengti moksle pirmyn pato 
gu, o jei tėvai atsisako, taj ir 
geriausi vaiko norai nueina 
niekais. Iš to aišku, kad leisti 
mokslan arba jų norus sutram 
dyti pareina nuo tėvų. Bet tė 
vai turėtų suprasti, kad jie 
gyvena ne tik sau, bet ir savo 
vaikams. Todėl turėtų padėti 
jiems išeiti aukštesniuosius 
mokslus.

Į aukštesnę mokyklų.

Kiekvienai tautas svarbu 
turėti mokytų ir dorų vadų 
Mums jie labiaus reikalingi 
nes ligi šiol nedaug jų turėjo 
me. Musų tautos gerovė ir pa 
žanga gludo tame, kaip grei; 
mes pagaminsime panašių vy 
rų, moterų.

Protingų ir sąžiningų vadų 
gali duoti tik įstaiga, kuri be 
mokslo tobulina žmogaus šir
dį, gi tokia mokykla yra ka
talikų mokslo įstaigos. O jų 
čia -turime užtektinai prade-

gynėjai, kad jus būtame žuvę nuo tų nevidonų, butų žuvęs 
tas didvyris, kuris vienas puolėsi prieš tris.

JONAS. (Ima daiktus ir eina prie Gintaro). Onutė pa
dėsi. Tavo rankos lengvesnės ir lipšnesnės žaizdas užrišti. (Jo
nas pamaži smaukia rankovę augštyn. Pasirodo kruvina ranka 
ir žaizda netoli alkūnės. Onutė plauja, deda vatą su vaistais ir 
užriša).

ONUTĖ. (Deda ranką prie Gintaro krutinės.) Jau nejau
čiu jo širdies plakimo. Ar nemiršta! Dieve brangus, užlaikyk 
gyvastį. Duok man jam atsidėkavoti už išgelbėjimą. Duok 
jam pasidžiaugti mūsiškių pergale. (Lenkinsi prie veido). At
sitiesia linksmesnė). Du kvėpuoja. Dn gyvas. Tik duokite jai n 
vaistų, vandens.

JONAS. Reikia nuimti kepurę. Po smakru smarkiai su
veržta. (Atriša po smakru, nuima kepurę. Susyk pasirodo 
slaniluos, geltono^ kasos.) Kas čia jier stebuklai! Kareivis — 
mergina. Ar kareivis merginos plaukus užsidėjęs. (Čiupinė
ja). Ne. Čia mergina. Ištikrųjų mergina.

ONUTĖ. O gal Elenutė, tavo sesuo! Juk ji išėjo karei
viauti, ginti tėvynės.

JONAS. (Į Jokūbų). Brolau padaryk kaip nors daugiau 
šviesos. Gal degtukų turi l' Negaliu įžiūrėti.

•JOKŪBAS. (Paduoda degtukų). Jonus uždega, žiuri. Onu
tė taipat.

ONUTĖ. (Suklinka). Čia Elenutė. Štai kryželis, kurį aš 
jai daviau, išlydžiant į karuomenę. Taip čia ji, aš nealmjoju. 
Dieve, duok jai atsigriebti. Neatimk nuo mus tos galiūnės. 
Testiprins jos pavyzdis visus Lietuvius ir užgėidns bailius, 
kurie slepiasi nuo karuomenės.

JONAS. Elenutė, mano seselė. Praverk savo akeles. Pa
žiūrėk. Jau priešas nugalėtas. Pamatyk, ką tu išgelbėjai nuo
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181 Mokyklos J augt. VaMUJoM. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo. Deslgnlng blsnlul Ir 
'Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvai* atmokėjlmala 
Kleeoa dienomis Ir vakarai* Pa-

kalaukit knygėlėa 
Tol. Seeley 1441

8ARA PATUK, pirm la Ink k

dant pradinę mokyklų, bai
giant universitetais. Tai-gi ir 
musų lietuviškam jaunimu ra
sis vietos užtektinai

Kum A. Briška.
(Bus daugiau.)

išniekinimo ir nelaimių.
ONUTĖ. Jau ji žiuri. Jau ji grįžta prie mus- Reikia ją 

pasodinti
JONAS. (Gražiai ją pakelia, neša ir sodina ant kel

mo, klaupia šalę ir kalba). Elena, Elenutė. Kur aš tave pali
kau ir kur sutikau. O tėvynės meilė, kokia tu galinga. Iš 
silpnos mergaitės padarei narsų kareivį. (Onutė išeina).

ELENA. (Tiesia rankas). Joneli, broli manol Kaip tu 
čia atsiradai! Tu išgelbėjai mane nuo tikros mirties, iš pečių 
žvėrių nasrų. O kur priešai! Ar pabėgo!

JONAS. Ne, Elenutė. Štai jie guli surišti.
ELENA. Ačiū Dievui. O kur ta mergaitė! Ar jos nenužu

dė ! Ar ji gyva.
JONAS. Ji čia. Ir ar žinai kas ji! Ji tavo gera pažįstama.
ELENA. O kas ji!
JONAS. Ugi Onutė, tavo draugė.
ELENA. O Dieve, kaip tai keistai sudėjo. Ji laimino ta

ve eiti ginti nekaltų, ji laimino ir mane taipat. ir mudu ap- 
gynėva ją nekaltų.

JONAS. Tai|>, turbut, Dievo Apveizda surėdė.
ELENA. Kur Onutė!
JONAS. Ji nubėgo iš upelio šalto vandens atnešti tau 

gerti. Va jau ji čia.
ELENA. Onutė, drauge mano. Eikš artyn. (Nori apsika

binti, bet tiesėji ranka nesikelia). Apkabinsiu tave nors viena 
ranka.

JONAS. Čia liksi ant sargybos, o mes trauksime. Ar labui 
skauda Elenutė!

ELENA. Skaudėti skauda, liet kad tas skausmas už tė
vynę ir už nekaltus tai man saldus.

Uždanga.

DR. A. L TUŠU
1900 S. Habted Str.

Trt. SUS
Valandos: 12 ryto iki S 
Gyvent rasa:

8811 W. Mrd 
Tel. Proepect >400.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 South La Šalie Street

Telefonas Central fl.lM

J Vakan
I Telefr

Iubai

Vakarais, 818 W. SSrd SL
Telefonas: Yanls 4881

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytoja* Ir Clilruf-Ra*
4442 80. Mentėm Are. 

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

plotų Ir 7-8 rakarala Nedėldte- 
niaia tiktai po platų 2 iki t.

lllimiHIHIIIIlUIllMIlUUNIII 
. Rm. 1122 IndepenteM* Btr<

THetona* Vok tema >M

DR. A, A. ROTH,
Rnaaa Gydytojas rl fStlrurgaa 
HpMUalkta* MoterUkų, Vyrliky

Valkų Ir rl»ų cbmnlikų U<ų 
VALANDOS: 1»—11 ryto 2—• *o 

Motų. 7—S rak. Kodėltoate te—1*4.
Ofisas 2284 So. Ralsted Rt., Ohl«o«o

ToIoSbms nmror MM 
UUIUIIUUUIMU1IIIIUI1IIIMIIUIUII1IUM1B
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Klausimas LIETUVIAI AMERIKOJE. Furffpean ĄitTwfc»n Ra fau Žiūrėk kad butu RAUDONA EILE ant viršaus
Kaip galėtų patogiausia nusiųsti pinigus j Lietuvą 

tie kr gyvena ant fannų, arba kituose miestuose, ne 
Chicagoj T

Fermeris.

WAUKEGAN, ILL.

Atsakymas

Reikia nupirkti money orderį vurdu Draugas Publ. 
Co. ir atsiųsti į “Draugo” Ofisų 2334 S. Oaklcy Avė. 
Chicugo, III. Sykiu priduokite ir adresų tų žmonių kam 
norite pinigus siųsti. Tų pučių dienų mea išsiunsime 
Tamistui žinių, kiek auksinų gaus dusų giminės Lietu
voj ir paaiškinsime, kur ir kaip jie galės gauti pinigus.

“Draugo” Pinigu Siuntimo Sk. Vedėjas.

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI.
Lenkai Neitralinėj Zonoj.

Varšuvos Geli. štabo radio 
praneša, buk 1) Balandžio 17 
d. Lietuvos partizanų 150-ties 
durtuvų skaičiuje puolė Iz*nkų 
sargybą ties Kreivėnais; 2). 
Balandžio 12 d. Lietuvos par
tizanų dalis 200-tų žmonių 
skaičiuje puolus Lenkų sargy
bų ties Pele-Ogorski Volyneo 
srity. Visos tos vietos, be Pele, 
kuris neitralinėj zonoj esu Len
kų teritorijoje.

Keikia pastebėti, Kreivėnai 
yra neitralinėj zonoj anapus 
demarkacijos linijos, Volynce- 
neitralinėj zonoj demarkacijos 
linijos musų pusėj. Kontrolės 
Komisijos 1920 m. spalių 5 d. 
paskyrimu Suvalkuose, neitra- 
linė zona yra po G kilometrus 
j abi puses nuo Curzon’o lini
jos. Tai-gi Lenkų karuomenė 
neturėjo teisės būti nei Krei
vėnuose ir Volynce. Musų ži
niomis, Lenkams užpuolus 
Kreivėnus, vietos jauni vyrai 
pabė/ę iš Lenkų mobilizacijos 
^užpuolė Lenkus, ~r- ,

Lenkai Uždarė Lietuvių 
Mokyklų.

Lenkų valdžia uždarė Lietu
vių mokyklų Kalesninkų mies
tely. Lenkai atėję į mokyklų 
vaikus išvaikė, suolus, stalus ir 
kitus priklausančius mokyklai 
daiktus atėmė ir nusigabeno 
sau. Mokyklų uždarius, Lietu
vių vaikai lieka be mokslo Ir 
leidžia patogų mokslui laikų 
dovanai. Be uždarymo mokyk 
los, Lenkai kliudo Lietuviams 
ir pamaldas nustatyta tvarka 
laikyti. Kai ateina eilė Lietu
vių kalba pamaldoms, tai atėję 
Lenkui kliudo, giedodami len
kiškai. Ir nėra kam Lietuvių 
teisių apginti. Lietuvius, ku
rie nesirašo prie Varšuvos ir 
rūpinas savo reikalais, Lenkai 
persekioja. Toliau Lenkai rei
kalauja įvairių delegatų. Tuos 
delegatus renka, nesakydami, 
kuriuo tikslu jie renkami. Vė
liau reikalauja iš delegatų į 
Varšuvos pusę kripti. Delega
tui panorėjus prieš Lenkų no
rų kalbėli, neduodama balso. 
Aukščiau nurodytu bildu bu
vo surinkti delegatui j Lydos 
miestelį, Kovo 27-28 d., o iš ten 
valiavo Vilniun neva pareikšti 
viso Lydos a|>skričio gyvento
jų valios. Reikia atkreipti do
mesį, knd niekas tų žmonių 
neįgaliavo reikšti valios. Tai 
yra Ix*nkų“Stražy Kreuowey” 
apgavimas.

Atitaisymas.
Mažai yra MUNipaiinę Vokie

čiai su savo rytų provincijų 
padėtimi, arba kaip greit jie 
yra pamiršę buvusias Vokie 
tijos dalis, aiškiui pu rodo Vo 
kiečių oficiozo “Deutclie Al 
giuneine Zeitung” įdėtas 194 
Nr. straipsnis, pavadintas 
“G ranzdeutche Rundschau ’ ’ 
Tame straipsny rašoma, kad

Klaipėdos krašte tėsų 6% Lie
tuvių. Iš visų 25O,OOO.(t) gy
ventojų esu 150,000 “Iieimat- 
bund’o” nariai. Toliuu rašo
ma, jau teisingiau, kad nereik
tų bijotis dėl Klaipėdos kraš
to ateities. Klaipėdos krašto 
kaimynas yra Lietuva, kur Vo
kiečių mažuma Lietuvos Seimo 
toleruojama, kaip tautinė ma
žuma.

Tas praneštas žinias reikia 
kiek atitaisyti — Klaipėdos 
krašte viso tegyvena apie 
150,000 gyventojų, kurių 70% 
yra Lietuviai.

Likusi dalis susideda įš Vo- 
kiečių ir nutautėjusių Lietu
vių.

Del “Heimatbund’o” narių, 
aišku, jų nebus daugiau, kaip 
20,000 asmenų.

Gaisras Kaune.

Waukegano ir apielinkės Lie
tuvių domei

Sekmadienyje, Birželio 5 d., 
š. nų Liet.Vyčių 47 kuopa ren
gia dideles iškilmes. Tai bus 
jubilėjinis paminėjimas penkių 
metų kuopos gyvavimo.

Programoje, apart vietinės 
cuojhis, dalyvaus ir Kenoshos 
L. Vyčių 38 kuopa.

Kalbės kum N. Pakalnis, 
Chicagos Heiglits Lietuvių pa
rapijos klelronas ir didelis jau
nimo tarpe Veikėjas.

Tų dienų 8 vai. ryto bus 
aikomos Vyčių užprašytos mi

šios. Visi nariai privalo susi
rinkti bažnyčion.

Koresp.

HelkaliiiKtLM Maliorls Darbas užtik
rintas visai vasarai. Lietuvis turi 
pirmenlbc. tiktai patyręs savo ama
te. Atsišaukia.

Petras Cibulskis 
2343 Wat 23 Placc 

Tol. tanai 7233

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda bučerne ir grocerne, 

nauji gražus fixtures, vieta didele Ir 
ant publlc vietos. Biznis daromas 
už ‘'cash”. Visokių tautų apgyventa. 
Atsišaukite.

Draugas Publ. Co.
2834 S. Oaklcy Avė.

(J. V.)

Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Potraltls tr 3. L. Fubioaas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARU UAA8

Kcal EstaU*. Paskolos, liemrluai 
Ir IL

HUV W. 35tli St.. Kaiup. Ilalste.| St. f 
Tol. nooknard 811 

Vai.: 9 iki « kasdieną
Vtk.; Utar. Ket. ir Sub. 1kl 9 vak. 

Ned,: iki 3 po pietų.
----- ------- ----- ------------------------- r~,-s—.--

453E5

ii

Tel. Drovsr 7841

Dr. C. Z. Vezeflls
LIETUVIS DKNTIHTA8 

8712 SO. ASHLAND AVIMU 
arti 87-toe Gatvės 

[Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Sererioiuts nuo 8 lig 9 vakaro

*Tel. Yards 6666 Blvd. 8448“
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas tr 
Akušcras.

(203 H. liaJsU-d St Cblcago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 tr 
8—8 vakar'' Ned. 18—12 iš ryto.

*---------------- ------------- -

’jTelefonas Boulevard 9199 3

r DR. C. KASPUTIS I
5 DENTISTAS
* (331 Snutfi Haistcd Str. cx
^Valandos: 9—12 A. M.
’ri g. __g p

i /

Kuomet nueini pirkti guminius batus, ar sakai: “Aš norių po
ra guminių batų — kiek kainuoja,”
Ar tu sakai tą ką tūkstančiai vyrų šioj šąli j sako: “Aš noriij 
pora Goodrich White Lehighs.”
Tai tame ir skirtumas yra. Kuomet nepasakai vardo tai ne
gauni geros rųšies čebato. Kuomet pasakai kad nori GOOD
RICH tuomet gauni geriausios rųšies batus. Apie tai negali
ma nei abejoti.
Gauni gero gurno batus kurie nesilups, nesutruks ir neper
mirks — jie padaryti Goodrich būdų — VIENAM ŠMOTE. 
Jie daug ilgiau nešiojasi negu kitos rųšies batai. Tie stori bal
ti padai stipresni ui pati plieną.
60,000 krautuvninkų parduoda Goodrich. Pasiklausk jų.

THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. AKRON, OHIO.

K

Dar galutinai nepatikrintomis 
žiniomis, Balandžio 27 d., iš 
artilerijos ceutralinės kepyklos 
kamino kilęs gaisras sunaiki
no prie Gedimino g-vės tarp 
Keistučio, Miškų gatvių ir Vy
tauto prospekto, 37 namus, ku
rių dauguma buvo mediniai.
Be pastogės paleista 300 Sel 
mynų, apie 1,500 gyventojų.
Neskaitant didelių gyventojų 
turto nuostolių, kurie tuo tar
pu dar nesuskaityti, buvę trys 
žmonių aukos.

Kauno Žydų Bendromenės 
Taryba

Kauno Žydų Bendromenės 
Tarybos pranešimu, Kaune 
balsavo rinkimuose į naujų 
Kauno Žydų bendromenės ta
rybų 3,454 asmenys, išrinktas 
51 atstovas.

Viso išrinktųjų atstovų yra 
sioninkų 12, ortodoksų 15, kai 
riųjų darbininkų 12, o kiti prie 
mažesnių grupių.

Išrinktųjų tarpe yra Žydų 
Reikalų ministeris LLras Solo 
veičikas, Žydų Tautos Tarybos 
pirmininkas D-ras Rozenbau- 
mas, Žydų TautosTarybos Kul
tūros Skyriaus vedėjas D-ras 
Deutscblenderis, Žydų Reikalų 
Ministerijos Kultūros Skyriaus 
vedėjas D-ras Švabe, buvęs Prt
kybos, Pramonės l>ei Finansų išvažiuoti į ue-
vice ministeris D-ras Rachmi- 
levičius, Kauno miesto vyriau
sias rabinas p. Šapiro, Kauno 
miesto rabinas p. Kark, Sla
bados rabinas p. Jablonskis,
Kauno Žydų mokytojų semina
rijos direktoris p. Gez.

Ant pardavimo grocerne su namų 
arba be iš priežasties Ilgos. Atsi
šaukite.

4818 So. Hcrmitngc Avė.
Td. Y arti s 3824

Parsiduoda biznis geroj vietoj prie 
didelio kelio Bkersai mokyklos biznis 
labai eina gerai priežastis pardavi
mo savininkas serga turi parduoti 
su trota Pasinaudokite proga ir nu
sipirkite prieš kapinų švente, labai 
didelis pinigus uždirba, vertės $1,000 
parsiduoda už 8600.00. Atsišaukite: 

Mr. J. Gnsky,
P. O. Bok 8 Mt Grocnvvood, III.

N W. Corucr Roman Av. and 111 St.

Parduodu 2 namus už pigia kaina, 
nes važiuoju Lietuvon. Abudu namai 
yra ant "eonrete" ir ant 2 lotų, na
mai po 2 flatus ir 5 kambarius kiek
vienam, guzas vanos. Kaina $6,400.00 

John Litwin
2715 — 2717 W. 38th Placc

Parsiduoda automobilius labui ge
ram stovij, viskas kaip naujas ir 
parduodu už pigia kaina, nes turiu 
svarbia priežasti.

Galima matyti bent kokiam laike 
diena Ir vakure po No. 1500 S. 50 
Ct. pas Tutinu . savininkas gyvena 
1414 S. 50 Avė. J. Tarvidas.

DETROIT, MICH.
Tėmyklte Lietuviai Fotografai. 

Tamstoms yra geriausia proga par
siduoda paveikslu Htudio ir namus 
randasi ant kampo Cardoni ir Woet- 
mlnster Avė. Detroit. Mich., prlo put 
Lietuvių Av. Jurgio Bažnyčios? Biz
nis Išdirbtas per įvenkis ir puse me-

Smulkios Žinutės.
Aaulių Sąjungos Mariampo- 

lės Skyriaus Valdyba Balan
džio 25 d. surengė rinkliavą 
Lietuvos Saulių Sąjungos nau
dai. Surinkta apie pusantro 
tūkstančio auksinų.

tremtinių ir Belaisvių Grą- 
skyriuus pranešimu, 

Balandžio 26 d. atvyko į (hue- 
lius Lietuvos tremtinių iš Pet
rapilio ešelonus skaičiuje 930 
asmenų.

Gegužės 3 d. išvažiuoja iš 
Maskvos į Kauną naujas So
vietų Rusų Atstovas Lietuvai 
Aralo v.

žinimo

pėdų Ilgio naitian medinis cemento 
bloku po visa skiepas ir skiepo į- 
taisyta skalbykla ir Furnlsos kuris 
apšildo visa narna. Storus luukumns 
kam bu r i s, susitalslma kambarin toile- 
tss, didele galerija dirbamas kamba
rin ir tamsus kambarls

Ant antru lubu šešių kambarių 
fintas Ir vanos guzas ir elektra vis
kas paisyta pagal Vcll&es.ps mados, 
ant galo lotų dėl dviejų automobiliu 
garage cementiniu bloku jardą prie 
sodinto medeliais viskas Iftroda gra
žiausiu geriausia vieta butu dėl Lie
tuvio Fotografo kuris darbu gerai 
supranta tokiu progų labai retai pa
sitaiko. Kaina už namu $18,000.00 
Aštonlollka tūkstančiu dollerlu Cash. 
Kuris pirks narna tam visus Jranktun 
dėl puvclksla darinio parduosiu žo- 
mų kaina. Tai-gi Jeigu kam tokia 
vlota butų reikalinga, nialon. kitę atsi
liepti kuogrcičlnusia, o las pasiuti
mas ne bus Ilgai tiktai 10 dienu 
kreipkitės šiuo antrašu:

F. A. Drukteinia Photo Stūdio 
9501 Cardoni Avė. 

Detroit, Mich.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietu v y s Gydytojas Ir Chirurgo* 

Ofisas 10900 So. Mlchlgan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:80 raku* 
Heeldenclja: 10538 Perry Are. 

Tel. Pullman 882

a
Tel. Canal 257 Vak. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Haktod Slreel

Valandos: 18 iki IX ryto; 1 iki 8 
po pleL 4 Itrl 9 vakar*.

ANT KANUOS.
Parandavojama buvusia l’ov. Krau- 

ledžio laundry po No. 8349 So. Iler- 
mitage Avė., Čia galima uždėti Laun
dry ur garage. Atsišaukite.
4389 So. Ucrmilugc A v c. Chleago, 111. 10801 So. Mlchlgan Avenae 

R«aaland, III.
VAIANDOŠi f> ryla Iki S vakar*. 

Tel. Pullman 842 tr 3180.

Telefonas Pu 11 man (M

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

; DR. CHARLES SEGAL J
| Perkėlė anavo ofisą po nnm |

J4729 So. Ashland AvenueJ
Spccd Jalistas

|I)«OW, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI |
gValandosnuo 10 Iki 12 Išryto; nno| 
■2 Iki 5 po pietų; pao 7 Iki 8:80| 
Svakaie Nedčliomls 10 kli 1

Telefonas Dreael 2880

DrF.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims

Akis
Ausis
Nosis
Gerkle

Jūsų ak)« gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas gailu duoti 
Jums patarimų.

Aukso Flllod $8, $5, $6, 7, 
88. 89, 810.

Cysto aukso |C, |7, $8, |9, 
810, $11. 812.

Apsibuvęs unt State St. per 
2 8 metus.

Ištakiau žvairumų. Gydau vi
sokias aklų Ilgas. Išpjaunu ton
inius.

FRANKLIN 0. CARTER 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 Iki 6.

Nedėllomls nuo 10 iki 12.

HI-PRESS
RUBBER F0OTWEAR

DR. S. N AKELIS
- LIKTUV1B 

GYDYTOJAU ER CHIRirRGAa
Oflaaa Ir Gyvenimo vieta 

8252 Sonth HalsteN Btreet 
Ant virtau Ualversal State Btak 

Valandos nuo 18 iki 12 ryt*; noo 
2 iki 4 po platų; nno 7 iki 9 vak. 

Nedėliotais ano 18 Iki 2. 
Tcleteaas Tarta (888

Dr. M. T. STRIKOL’IS
M Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Peoplea Teatro Name
■1818 W. 47th 8tr. TeL BouL 180 
“Valandos: S Iki t vak. Neddl lt 
■iki 12 ryte.

Kės. 2014 W. 48rd Street 
Nno ryto Iki piet.

|Tvl. McKluley 2«S i
Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisą* vldiunleatyj
AhSOCIATION BUDU.

19 So. I* Šalie 88.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų 

Panedėllals Iki S vakar* 
Nedėllomts oflaaa uždarytas

J. P. WAITCHES
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS

4601 South Hermit&ge Avė.
Tel. Roulevard 8080

Telefonas Armltage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MI'ZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano, Teorijos Ir
KouipoztHJoe 

2021 N. Westcrn Avė.
CVilcAgn, III.

ata#a*a#a.tv..,RLta«ia*tt*a<ataD 
Canal <222 gj

i. CHERRYS S
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 We*t 23-n.l A So. Leavltt
Ohlcagn

’Jl'el

S DR. C.

J Valandos: 9:10 A. M. to II *•* 1:00 P. M. to 1:00 P. M. o

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
USTUVIS AKIUI HPSCIAIJKTAH

Palengvins vl.ų aklų 
templrn* kse yra 
nrtetaethnt ekaudS- 
jlmo galvos, svaigu
lio, aptemime, ner- 
votums, ekaudanriue

Ir uleldegualue kariais ekiu kreivei akys. 
katerekto, nemlegln; netikras akle Indedatn, 
llarnma egaamlnai laklra perodantle me
ilau.la. klahlaa Akiniai prltalkotnl telata- 
gal. toli Ir eiti malamiems pagelbėta. Her- 
K«klta aaw> rrgAjlmo Ir valkus elnančhie 
mokyklon Valanda*: nuo 11 Iki t vakarą 
Nedaliomis nuo 10 Iki 1 va L po platų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
1 etalonas Ikre.er 8860.
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Teisingą, Greitą ir Mandagų 

Patarnavimą

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ (Litliuaniau 
Sales Corporation).

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus per
laidoms, čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pa
siunčia suvirš (5,000,000) penkis milijonuH auksinu. Tas liudija 
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar
nauja.

MUSU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje. 
Taip kad T-^tumn rer’mrča iš';;pi:d.‘!c musų Ben
drovės dratta »nt kokios Humoa tik norite ir Lietuvon par
važiavę pinigus gausite pačtoee ir bankoso.

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant 
visų linijų. Važiuojautiems Lietuvon parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbu daugiau 
1,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Urų kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos 
1 d. iki $8.00.

Siųsdami pinigus, pirkdami fenu arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo 
adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkitios j musų skyrius

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wiikes-Barre, Pa.

= Lithuanian Sales Corp. 
3S49 So. Halsted St.

į Chicago Tel. Yards 6062

Chicagos ttfiso valandos: Kasdiena 0:00 ryte iki 6:00 vaka- 
s re. Vakarais: Utaminko, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
S vak. Nedėlioiuis: 104)0 ryte iki 3:00 po pietų.

H<imiHiiNiinMimiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiwimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

UtU, Ndtmutiunu”
Tai epri

Jeigu Nusidegi
aprišk žaizda tr uuždėk

Tlltnmolatum
NalaMn ir greitai ai*y<ln.



DRKUBKS Ketvirtadienis, Birželis 2, 1921

CHICAGOJE.
PERKELIAMI LIETUVIAI 

KUNIGAI.
Jo Aug.št. Malonybės Cbica- 

gos Arkivyskupo parėdymu 
sumainomi vietomis šitie Lie
tuviai kunigai:

Kun. Juozas Svirskas. ftv. 
Jurgio parapijos (Iii itlgepor- 
te) asistentas paskirtas kle
bonauti j ftv. Kazimiero para
piją Chicago Ileights, III.

Kun. Norbertas Pakalnis, li- 
gšiol buvęs šv. Kazimiero pa
rapijos (Chicago Ileights, III), 
klebonas, siunčiamas asisten
tu į Dievo Apveizdos parapi
ją (18-ta ir Union gat.).

Kun. Juozas čužauskas. Die
vo Apveizdos parapijos asis
tentas, paskirtas asistentu šv. 
Kryžiaus parapijoje (Townof 
laike).

Kun. Juozas Skrypka. an
dai įšventintas, paskirtas šv. 
.Jurgio parapijoje (Bridgepor- 
1.e) asistentu.

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

SERVICE FIRST

SMARKUS POLICMONAS.

Policijos seržantas Ryan už
praeitą naktį areštavo 4 plė
šikus, kurie buvo suplaišinę 
spintą Postai Telegraph ofi
se ir jau buvo paėmę apie 12 
tūkstančių dol.

Policmonas išlauko nugirdo 
plėšikų darbą. Taigi jis vie
nas inėjo vidun ir visus ke 
turis atrado baigiant imti pi
nigus iš supiaišintos spintos.

Drąsuolį poliomoną laukia 
augšta dovana už jo drąsą ir 
narsumą.

Suareštuoti plėšikai mėgino 
ginties. Vienas jau buvo iš 
sitraukęs revolverį. Bet polic- 
monas su savo revolveriu iš
trenkė anam iš rankos ginklą.

Plėšikai yra: Dean O’Ba- 
nnion, Kari Weiss, Charles 
Iteiser ir George Morrissey.

Geg. 29 d. Dievo Apveiz
dos bažnyčioje per Mišias 
gerb. klebonas, kun. Ig. Al- 
bavičjus, sutuokė p. Jonų Bau
blių su p-le Tlieo. Naumaite. 
Parapijos choras dainavo lai
ke sutuoktuvių. Jaunavedžiai 
yra įžymus darbuotojai idė
jinėse organikai-i jose vietinėje 
kolionijoje.

Dievo Apveizdos parapija 
rengia pikniką Birž. 19 <1. Na
tional darže, Riverside, III.

Birž. 3 <1. Dievo Apveizdos 
par. svet. Apaštalystės Maldos 
dr-ja laikys mėnesinį susirin
kimą.

Birž. 2 d. Dievo Apveizdos 
bažnyčioje bus užbaigimas 
Dievo Kūno oktavoR ir paš
ventinimas gėlių.

“Perkūnas” betrenkdamas 
So. Bostone, Mass., su kelioli
ka numerių pataikė į “Drau
go” ofisų. Vienas numeris pen 
kiolika centų.

Pas P. Baltutį, 901 W. 33- 
rd st., galima gauti “Draugą” 
ir kaikuriuos kitus katalikiš
kus laikrščius.

Šįmet “Draugo”' piknikas 
bus Rugpj. 7 d. National dar
že, Riverside.

Paryžius. Birž. 2. — Pran
ei jos senai as dauguma balsų 
išreiškė pasitikėjimą premje
ro Briando vedamąja politika 
užsieniuose.

PRANEŠIMAI.

Every Telephone Is a Long- 
Distance Station

Bell long distance telefono linijos yra tai 

balso pernešiotojos visos tautos. Kiekvienas 
telefonas iš 12,000,000 kurie yra operuo

jami yra galima padaryti sujungimus i ku

ria vieta nori.

Šis systemas komunikacijos yra galimas 

naudoti kiekvienam biznieriui Amerikoj kaip 

biznio, dalykais taip ir ypatiškais reikalais 
šaukiant savo draugus kurie toliau gyvena.

Pašauk per savo telefoną. Reikalauk 
“Long Distance.”

Ge» acųuainted wlth the money and time saving 
** station to station *' Service, explained on Page X 
of the eurrent issue of the Telephone Directory

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

IŠ T0WN OF LAKE.
Teatrališko Kliubo “Lietu

va” susirinkimas įvyks Birže
lio 2 d., 8 vai. vak., Davis 
Sųuare parko svet.

Komitetas.

ATSIIMKITE LAIŠKUS IŠ 
“DRAUGO’ OFISO.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telcfontui Yarila 5US1

Valandos: — 8 Iki 11 18 ryto: 
5 po pietį, Iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 5 Iki 8 vai. vakare.
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SUSPENDUOTA 5 ORINIAI 
VIRŠININKAI.

Pastos insjmktorių komisi
ja po atliktų tardymų snspen- 
daVo 5 orinės puštos viršinin
kus Omaha — CIevelando di
vizijoje, taigi ir Chieagoje.

Susekta, kad jie apsileidę 
tarnyboje, girtauja, nepildo 
savo pareigų ir todėl dažnai 
žųva lakūnai

PIENAS NEATPINGA.

Nors miesto tarybos komite
tas darbuojasi už atpiginimą 
pieno kadi r 4 centais kvortai 
ir nors smarkiai grūmoja kom
panijoms, bet šitos paskelbė.

LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
KUOPŲ DOMEI.

Lietuvos Vyčių Chicago) 
Apskričio suvažiavimas įvyks 
šeštadieny, Birželio 4 d., 7:30 
vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos salėj.

A F . Valūnas, rast.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Lab. Sąj. 4 kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus Birž. 3 d., 
1921 m., parapijos mokyklos 
kambary. Susirinkimas įvyks 
tuojaus po pamaldų. Valdyba 
kviečia narius skaitlingai susi
rinkti, nes reikės apkalbėti 
svarbus reikalai.

Katrie nariai yra paėmę pur
jog Liiželio menesiu pienui davinėti tikintų centro pikni
kams pasiliekanti kaip buvusi 
— 14c. kvortai.

Tos pačios kompanijos pa
reiškia, jog ateinantį mėnesį, 
rasi, pienas busiąs dar bran
gesnis.

ko, prašomi atnešti tan susirin- 
kiman, sykiu priduoti ir pini 
gus. Ed. M., rašt.

VIENAS VAGIS PAŠAUTAS.

Detektivas seržantas Gi- 
bbons užtaisė kilpas porai in- 
tarianių vagių, kurie dažnai 
kraustė geležinkeliu vagonus.

Detektivas patyrė, kur tie
du gyvena. Tad jis tuose na
muose pasislėpė. hitarinmu 
vagiu parėjo ir jau mėgino 
eiti į savo pagyvenimą, kad 
staiga prie jųdviejų prišoko 
detektivas.

Tuodu bėgti tropais žemyn. 
Detektivas šovė. Vieną inbi- 
rianią mirtinai sužeidė, kitas 
paliego. Sužeistas yra Edward 
Coughlin, 27 metų.

L. VYČIŲ 36 KP. NARIŲ 
DOMEI.

Šiandie, t. y. ketvirtadieny. 
Birželio 2 d., tuojau po misiji- 
nių pamaldų, parapijos svetai
nėje įvyks dideliai svarbus kuo 
pos susirinkimas.

Visi nariai prašomi būtinai 
susirinkti. Valdyba

IŠ T0WN OF LAKE.

ftv. Kryžiaus parapijos cho 
ras ik, ftv. Cicilijos globa mė 
nosinį susirinkimą laikys Bir 
želio 3 d., baž. svet., 8:00 vai 
vakare.

Visi giesmininkai prašom 
atsilankyti, nes yra svarstymu 
svarbus reikalai.

Valdyba

Aleksandravičius Jonas 
Ambrozaitis Povilas (2) 
Austravičius Petras 
Bernotas Jonas 
Be mota vi e i us Josepl i 
Budris Antanas 
Bukauskas Bronislovas 
Bugenis John 
Brazauskis A.
Cengaitė M.
Čeponis Jonas 
Czesna S.
Daraška Povilas 
Grigonis Adomas 
Goštautas Antanas 
Gutowski Joseph 
< lėni s Jonas 
Inlendorf Alois. 
Jankauskis Pcter 
Juzėnas Jurgis 
Judikaitis Jos.
Geniene K.
Konavercki Kotrina 
Kapuščius J uozapas 
Kudrowski Kaz.
Kalinėjko Thonias (2) 
Kiella Kaz.
Keinis Ix*onas 
Liutek Joseph (2) 
Lenkauskas B.
Mc Kinzie Adolph 
Miscvicz Ant.
Martinkienė Veronika (2) 
Marozas Domini kas 
Markonas John 
Montvidas K.
Mikutis J.
Norlnitas Adomas (4) 
Pocius Ladislovas 
Petruškevičius Jonas 
Paliulis E.
Petrauskas George 
•Pocius Stanislovas 
Paunksnis Antanas (2) 
Ruzeln John 
Svereckis Pijus 
Ford. Spog.
Skrickienė A.
Stroila George* 
Statkevičins Kupolas 
Struszynski Anton 
Šiauria M.
Skurdenis Andrius 
Tvarionienė Barbora 
Turski Antoni 
Trunšnilė Ona 
F r va kis Ignnc 
VVcidinnnas K. 
Valauskicnė B.
Vizgandis I’eter 
Vilkas Jonas (3) 
Žostautas Jonas (2)

DR. G. M. GLASER
I*raktlkiio)a 30 metai.

Ofisas 814* 8o. Morgan H«. 
Kertė SS-ro BL. Chicago. HL

8PECIJALI8TAS
Moteriškų. Vyriokų, taipgi chro

niškų ligi,.
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
Iki 8 po pietų, nuo 8 Iki 8 valan
dų vakaro.

Medė! lomia ddoJ Iki 8 po plot. 
Telefonas Tarės *«7

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MOTERIMS

Mes turime labai parankia fftsuvlnėjlmo 
ir aftavojimo mašinėlę kuri užima <11- 
džlostos mašinon vieta Ir atlieka geresni 
darbų. ft| mašinėlė yra labui patogi Ir 
lengva nešiotis nu savim. JI niekados ne
sigailinti ir labai lengva operuoti. Su 
šia mašinėlė gali dirbti dlvonus. Su kiek
vienu užsakymu mes siunčiamo pilnas 
Informacijas Ir kitus reikalingus daly
kus. Mes taip pat prisiusimo Jums muii- 
pellus darbo kuris yra atliekamas su Šia 
iiiuAlnele. Kiekviena moteriško turi savo 
namuose turėti šia mašinėlė, nes JI sutau
po laika Ir pininga. Kas tiktai nusiperka 
šia mašinėlė tnl mums dėkoja Ir tuojaus 
užsako dar viena Ir savo draugėj. Ant 
paveikslo No. 1 parodo jums kaip galima 
su Ja altnvotl. No. 2 parodo jau Išdirbta 
dlvnifn. Mch prisiusime jums visokio di
džio adatas. Nekuriu musu kostumierlal 
klausia kaip mes galime pardavlnštl jas 
už taip maža kaina kaip l-l.oo? Atsaky
mas yra lengvas. nics dėlto pai davlnėja- 
nis Jas taip pigiai kad norime gauti daug 
košt utelei In kurie pirktu siutus. Hu klek
simo užsakymu mes siunčiame Ir hm lu
pelius sulų. Jeigu nori gali pirkti slulus, 
bet mes užtikriname jei karta pamėginsi 
tai visuomet pirksi.

Jeigu nori pamėginti musu mašinėlė 
Iškirpk šita pagarslnlma Ir prtsiųsk tnums 
kurtu su IBc. k rasos tinkleliais arba pi 
ninguts. II užmokėsi kuomet aplnlkysl ma
šinėlė kartu su snmpellsl. Neužmiršk už 

J rašyti savo adresu.

Western Sales 
Company
N. WESTERN AVĖ., 
CHICAGO. ILL.

1330

S. D. LACHAWICZ
LnOTIIVYH GRARORIC8 

Pstsrasuja HMotuvtM kopIffUnala. Ra) 
lekia maldtlu atvtiaaktl. a naaa darbu 
baalta ataaatdlatt.

ĮSU W. Mvd PL
 Tel. (iaal 1,M

e s- j 
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SAUGUS 1NVESTMENTAS
įsivaizdink huu kaip atrodė Battery Park ir C'astle Gardeli New Yorke kuomet 
tavo tėvai atvažiavo į Ameriką. Pailgink šį vaizda su dabartinių laiku vaizdų 
ir tiktai tuomet tegalėsi spręsti kiek vertas yri Real Estate.
Battery Park yra apsuptas dideliais namais kurie kas metas atneša jų sa
vininkams gera pelną. Tarpe geriausia apmokamų namų yra sekanti:
BATTERY PARK BUILDING MARITIME BUILDING

CHESEBROUGH BUILDING

Namai kurie randasi po No. 19, 21 & 23 PVarl Gatvės, No. 22 ir 24 White- 
hall Gatvės, kiti namai ant 8 State Gatvės prigulinti prie Realty Corporation,
Battery Park Land Corporation ir South Ferry Biulding priguli prie

The American Uateway Realty Corporation
, kuri yra savastimi visiems gerai žinomos kompanijos Henry L. Doherty, In- 

vestment Bankers, 60 Wall Street, New York.
Verte šių namu yra apskaitoma $5,259,500.00.

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
siūlo dėl saugaus ir gerai apmoka mo investmento l)u Milijonus Dolierių ver
tės savo C% preferred eumulative partieipating stoek” American Gateway 
Realty Korporacijoj ant neaprubežiuoto skaičiaus.
Kaina $100.00 už šėra $100.00 per value mokama visus iškarto arba ant iš- 
mokesčio.

6% SUKRAUTINIS NUOŠIMTIS
Yra mokamas mėnesiniais mokesčiais, kurie yra siunčiami Jums kas pirma 
diena kiek vieno mėnesio.

PRIE TO DAR GAUSI
sekančius dividentus: — Ant. kiekvieno Dolierio dividento už šėra ant Com- 
mon stocko 50 centu už šėra bus mokama ant Preferred Stoeko. Pavizdin 
jeigu ant Conunon Stocko bus mokama po $4.00 už šėra į metus gi už Preferred 
Stoek dividentų bus mokama $2.00 į metus. Pridedant regulari nuošimti 6%> 
i metus pasidan’s $8.00 už šėra arba

8 NUOŠIMČIAI Į METUS
mokama už Preferred Stoek.

Uždarbis dabar garantuoja kad bus galima mokėti 
2% dividentų. Dar gali augščiau kilti

Šie namai yra tai užstatas Preferred Stocko. Jie visuomet yra uirandavoti 
augštos kliasos žmonių, kaip 5 Consul Genernls, 33 Steamship ir Shipping Kom
panijų ir kitokių Exportų ir Importų Kompanijų, jos visos su “leasais” nuo 
trijų iki dešimts metų, tas žinoma garantuoja gera pelną.

ŠTAI ČIA YRA AUKSINE PROGA!
Sužinok apie tą daugiau. The Foreign Lnngnsge Investor Department of 
Henry L. Doherty Company & tau pageli,ės.

FOREIGN LANGUAGE INVESTOR DEPT.

HENRY L. DOHERTY&C0.
12 Pearl Street, New York. Mfuiadžeris.

Pasirašyk ir Prisiusk 

šitą Kuponą 

Šiandieną

Foreign LanguaKC Investor Department 
Henry L. Doherty & Company

12 Pearl Street, New York.

Be Jokio knSto malonėkite prhMųstl man pilnas 
Informacijas apie Jnaų “Golden Opportunlty” In- 
vestmento propozicija.

Vardas, pavardė ................................................................

Gatvę .................................................................. .. .....................

Miestan ...........................................................................i.
Valstija . .*......................................*.................................

(Draugas).

DlūbAUSU įlETUVlSKA KRA'JTOVE CHICAGOJE

d:p«a*l ovrbn koncbrtina

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti Ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užl&ikom visokius laikrodžius, žiedus, Uiubi- 
nius ir deimantinius; gramsfonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždir- 
bysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reiklu. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzik&liškus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 8o. ASHLAND AVĖ., OHIOAOO, ILL.

Tslafonaa: DBOVSB 7808


