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APSIDŽIAUGĖ ŽYDAI 
SAVO VALSTYBE. 

Palestinoje jų mažuma, 
džiaugiasi turi ramią 

vietą. 

Rusijos Bolševikai PC RINKIMŲ MEKSIKOJE. 

K" 
i 

JERUZALĖ, liepom 9. — 
^Kuomet Anglijos fieldmarša-
las Allenbv išvarė turkus iš 
Palestinos, jis nusprendė, kad 
Šventojo Grabo globojimas 
turi tekti krikščionims. Pa> 
si rodė, kad be tikrų krikšėio-

pos 8. 
Anot apturimų žinių, suki

limas nevyko. 
niųf ,— katalikų, Šventąjį Gra-j Črezvieaikos agentai, nu-
bą globoti puolėsi į va i r i o s io se esą monarehistu nariais 
protestantų sektos. Kilo ne- »r vadais, išdavė monarchis-
pasitenkinimai ir nesutikimai, tus. 
Tuomet fieldm. Allenbv, vie- j Pirm liepos 8 d., dėlto, vi-
ton pavesti t&ventąjį Grabą, soj Rusijoj pradėta monarehi 
katalikams, pavedė jį ara-Utų areštavimai. Didkunigaikš 
bams. '(*'(> Nikolojaus organizacijos 

Tuo paėiu laiku už pačią J300 narių pirmiausia nužudy-
Palestinoą valstybę pradėjo . ta. 
peštis žydai su arabais. Tie 
ir kiti norėjo pirmenybės val
dyme. Dėlto, Anglija, gavu
si šios šalies mandatą, valdžią 
paėmė savo rankosna. 

Šiandie visi Palestinos an
kštieji valdininkai yra anglai. 
Mažesnių gi valdininkų tarpt' 
galima rasti žydų ir arabų. 

Angliją Palestinoj repre
zentuoja aukštasis komisio- į 

Žudo Monarchistus 
RYGA, liepos 13. — Mo- kelti didesni chamą už bolše-

nar,chistai Rusijoje rengė su vistinj chaosą. Ten'ai šiandie 
kilimą, kurs turėjo įvykti lie- nionarclustai kur nutvėrę žu

do bolševikus. Aukštesnieji 
komisarai kol-kas laikomi ka
lėjimuose. 

Sakoma, Calles bus 
prezidentu. 

, RYKOV APIE TIKRĄJA 
PADĖTĮ RUSIJOJ. 

MĘXICO CITY, liepos 12. 
— Liepos 6 Meksikoj įvyko 
prezidento rinkimai. Šiais 
rinkimais maža dalis žmonių 

Nėra džiaugsmo darbininkui 
bolševistiniam rojuj. 

MASKVA, liepos 12. — 
Rykov šiandie bolševistinėj 
Rusijoj užima .Lenino vietą, 

interesuojasi i r todėl ligšioP Trečiojo internacionalo kon-

Visgi Kubanians provinci
joj monarcliistanis pavyko su 

Kai-kuriose Dono distrik-
to dalyse nionarclustai taip-
at vyrauja. Tenai jie suorga^ 
nizavo pulką gvardijos sau
goti savo disuriktą nuo išal
kusių Caricino ir Astracha-
nvtus valstiečių užpuolimo. 

Pora pulkų raudonosios ar
mijos raitelių pasiųsta Dono 
distriktan išvaikyti ir išgau 
dvti monarchistus. 

mažai sipie tai skelbta ir dar 
mažiau domėtasi rinkimų re
zultatais. 

Buvo du lydimuoju kandi
datu į prezidentus. Tai Cal
les ir Flores. Iš paviršuti
nio balsų apskaitymo patiria
ma, ikad Calles daugiaus ga
vės balsų, taigi, jis ir laimė
j e 

ŽYDŲ TROŠKIMAI. 

Francijos Senatas Remia 
Premierą Herriotą 

PARYŽIUS, liepos 13. - . 
nierius arba vice-karalius. J i s Francijos senate per dvi die-
yra šalies valdytojas, įis pro- , n į ėjo* debatai apie busimą 
klamuoja šaliai visus reika- Londono konferenciją, kuri 
Jingus įstatymus. prasidės užporos dienų, ir a-

Komisionieriaus pastan- pie Francijos interesus. 
gomis norėta sudaryti Pales
tinai kaipir parlamentą. Bu
vo paskelbti atstovų rinkimai 
Bet arabai atsisakė balsuot 
ir atstovus rinkti. Dėlto, ka 
tame tariamame parlamente 
arabai turėjo būti mažumoje, 
kad tuotarpu gyventojų skai
čiuje jie sudaro didžiumą. 

Arabai ir žydai. 
Po to nevykimo žydai ėmė 

nerimti ir provokuoti arabus. 
Anglai dėįo i r deda įvairių 
pastangų abi pusi taikinti, bet 
visuomet nevyksta. Didžiu-
ma žydų aprimo ir džiaugiasi, 
kad jų arabai neliečia. Bet 
žydų vadai politikieriai ara
bus provokuoja ir už tai įvyk
sta dažnai žydų skerdynės. 
Anglai, norėdami palaikyti 
tvarką, gina žydus, ir žudo a-
rabus. 

Kad taip, tai šiandie arabai 
jau ima atsisukti prieš ang
lus ir artimoj ateity prama-
toma viena iš dviejų: arba 
anglai turės pasitraukti ir 
Palestinos mandatą pavesti 
kitai valstybei, arba turės su
laukti anarchijos. 

Anglų klaida. 
Didžiojo karo laiku Angli

jos politikai atliko visą eilę 
didelių paklaidų. Kad išvy
ti turkus iš Palestinos, ang
lams būtinai buvo reikalinga 
arabų pagelba. Prasidėjo su 
įą vadais derybos ir neišpil
domi pažadėjimai. Anglai 
sakė arabams, kad jei jie gel-
bėsią jiems išvyti turkus, tai 
Palestinos valdymas teksiąs 
ne kam kitam, kaip tik ara
bams. 

Be arabų Anglijai karo lai 

Buvęs premieras, senato-
Poincare, perdaug neata, 

avo premiero Herrioto, kuo 
met pastebėjo, kad senato di-

A ugi i jos ir Francijos pre-
mieru sutarė reparacijų ko-
misijonj padėti vieną ameriko 
na. 

Francijos senatoriai nacio
nalistai tuo sutarimu nepaten 
kinti. Jie sako, kad iš ameriko 
nu Franci ja nieko gera nega

ili tikėtis. I 

JERUZALE, liepos 13. — 
Šventoji Žemė oficialiai vadi 
narna *'Palestina." Bet čia 
gyveną žydai darbuojasi tą 
oficiali vardą pakeisti " Izra-
eliaus Žemė. , , Kad ne arabai, 
tai ėia» žydai gal atsiektų vi-
Buą savo troškimus) 

"GERESNES DIENOS SU 
DAVIS." 

Sako, amerikonai buvo svar 
Ibiausi delegatai, kurie padarė 

FRANKFORT, Jvy., liepos 
13. — Čia vieno teismo kler
kas pasiųlė demokratų parti
jos kampanijoje obalsj: "-Ge
resnės dienos su Davis," ty. 
geresnieji laikai laimėjus kan 
didatui Davis. 

džiuma stovi premiero puse- m # 
taikos sutartį. įTuo tarpu S. 
V. Kongresas atmetė tą su-

Pabaigoje seuataa nubalsa
vo premieru Herriot pasitikė
jimo ir palinkėjo jam parvy
kimo Londono konferencijoje. 

l'ž premierą balsavo 246 iš 
204 senatorių. Tai nepapras
tas Herrioto laimėjimas. 

tartį. Tai kasgi čia gali pasi
tikėti amerikonais I 

Čionai pranešta, kad Lon
dono konferencijoj Italijos 
premieras Mussolini nedaly
vaus. J is savo vieton pasiųs 
kitą atstovą. 

palankumas. Dėlto tuometi
nis Anglijos vienas mini ste
lių (Bali'our) pažadėjo žy
dams įkurti valstybe Palesti-
noje. 

Žydai už nevykimus įkurti 
žydų valstybę Anglijos nekal
tina. Nes jie mato, kad ara
bų didžiuma ir jie neleis taip 
dar\1i. Bet su arabais už-
tadgi veda kovą. 

Anglija tų savo paklaidų 
negali atitaisyti ir iš to velka 
galybę nesmagumų. 

Pasirodo tad, kad žydų. 
valstybės idėja visais šonais 
išdraskyta. Žydai turi džiau-
gtis turį ramią prieglaudą. 

VYSKUPAS ĮSPĖJO 
TIKINČIUOSIUS 

IŠŽUDYTA 300 RAITELIU. 
r -

ALLAHABAD, Britų Indi
ja, liepos 12. — Arti Gumbad-
Kabaz naktį turkomanai už-

| puolė persų raitelius. 300 rai
telių išžudyta. Likę gyvi pa
sprūdo į Bujnurd gauti pa-
gelhos. 

L I E T U V O J E 

NEPIRKTI JOKIOS BAŽ
NYČIOS SAVASTIES. 

NORĖTA NUŽUDYTI EGI
PTO PREMIERĄ, 

CAIRO, Egiptas, liepos 13. 
— Čionai geležinkelio stoty 
pasikėsinta nužudyti Egipto 
premierą 8aid Zagloul pašą. 

Tečiaus tik ranka peršauta. 
Piktadarį nutvėrė žmonės 

ir vos neprimušo. Policija jį 
atėmė nuo minios. 

Premieras rengėsi keliauti 
kais buvo reikalingas i r žydų j Alexandrią. 

j ; 

LOURDES, liepos 12. 
Nesenai vietos franeuzų auto
ritetai paskelbė viešai parduo 
sią nekilno jam/į, savastį, se
iliaus prigulėjusią vienam Se
serų Vienuolių ordenui. 

Pirm karo teismas, remian
tis Francijos įstatymais, pri
pažino tą savastį konfiskavus 
parduoti ir gautus pinigus 
pavesti valstybės iždui. 

* 

Pirm tos pardavimo dienos 
Tarbės Vyskupas i tikinčiuo
sius paskelbė ganytojinį raš
tą. Įspėjo visus katalikus 
nepirkti tos parduodamos sa
vasties, nes ji priklauso Baž
nyčiai ir yra Bažnyčios. Pa
žymėjo, kad jei kas iš tikin
čiųjų tą savastį jsigytų, tokį 
Bažnyčia ekskomunikuotų. 

Per dvi dieni savastis buvo 
išstatyta padavimui. I r nie
kas neatėjo pirkti. I r nepar- 'p. Kr emeris (jei neskaityti p. 

DVIRAČIU PRIEŠOLIMPI-
NES RUNGTYNES. 

Šį sekmadienį, birželio 22 
d. įvyko sakytos rugtynės ple
ntu Kaunas-Mariampolė ir at
gal (apie 100 k.) Lietuvos 
pirmenybėms laimėti. Važia
vusių lenktyniuotis buvo apie 
15 žmonių. Į Mariampolę 
trumpiausiai sukorė Bulota iš 
LFLS. Bet atgal važiuojant, 
belikus kokiems 26 klm. su
gniužo sėdynė ir todėl nebe
galėjo konkuruoti, nors iki 
sulūžimo rodė vieną puikesnių 
važiavimų. Pirmenybę paė
mė sukoręs 120* k. su viršum 
per 5,06 vai. Kremeris iš Ky
bartų " Sveikatos/\ toliau 
Malsonas tą patį tolį per 5JL2 
vai. iš Kybartų "Sveikatos ;" 
Vilpišausjras — per 5,16 vai. 
iš LFLS. ; Anolikas j — per 
5,25 v. .iš "Makab i ; " Kaza-
kas — per 5,41 v.* iš LFLS. 
ir Žeikus — per 6,20 vai. iš 
LFLS. J^ažiuotojui Požėlai 
į Mariampolę važiuojant* su
lūžo ratas. Tai gi greičiau
siai bus suvažiavęs sakytasai 

grese jis pasakė prakalbą. 
Dalį tos prakalbos paskelbė 
vietos laikraščiai. 

Iš jo kalbos patiriama, kas 
šiandie tikrai veiknasi Rusi
joj, kokia darbininkų padė
tis. 

Rykov patvirtina žinias, 
kad šįmet javų derlius Rusi
joje labai menkas, blogesnis 
už vidutinį. Bet kadangi šį
met didesni žemės plotai ja
vais buvo apsėti, tai valsty
bė neturės nuostolių. Visgi 
javų eksportui nebus. 

Darbininke likimas. 
"Privalome turėti užtekti

nai javų gyventojų išmuitini
mui ," kalbėjo Rykov, " t a i p 
kad nereikalautumėm pagel-
bos laukti iš Amerikos. Pra
monė Rusijoje šiandie nupuo
lusi ligi 45 nuoš. prieškarinės 
padėties, gi darbininkų, uždar 
biai ligi 70 nuoš. mažesni, ne
gu butą pirm karo. Negali
me savo darbininkams užtik-
rinti nei minimalių reikalų. 
"<Tuo tarpu šiandie net prieš 

kariniai uždarbiai butų per-
maži." 

Toliaus iš Rykovo kalbos pa 
si rodo, kad 25 nuoš. darbinin
kų Rusijoje nebeturi darbo. 
Tik ketvirtasis nuošimtis vi
sos pramonės Rusijoje ran
dasi privatinėse rankose, te
čiaus milionams darbininkų 
trūksta darbo. 

Prieš koncesijas. 
Toliaus jis patvirtina, kad 

4 nuoš. pramouiės yra svetim
šalių rankose. fTai koncesi
jos. Rykov sako, kad sovie
tų valdžia labai nepalankiai 
atsineša į tas koncesijas ir at
eity tuo reikalu atsargiau el-

* 
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Pasirodo, jog patys bolše
vikai nepajėgia kaulo griauž-
ti ir kitus nuo toj gina. 

Pasak Rykovo, javų produk 
cija Rusijoje š iandie 'yra 15 
nuoš. mažesnė, negu butą 
pirm karo. Medvilnės pro
dukcija nupuolusi ligi 50 nuo
šimčių. 4 

Taip nupiešia bolševistinio 
" r o j a u s " padėtį vyriausioji 
bolševikų galva. Jei taip, tai 
čia turi buti.kuivkas blogiaus. 
Deja, negalima tų visų blogu
mų patirti. Tai visa slepia-
ma nuo visuomenės. 

Gubernatorius Pasprūdo Iš 
Brazilijos Miesto 

WASHINGTON, liepos 13. 
— Kilusi andai Brazilijoje re 
voliucija nenuslopinta. 

Anot gautų čia žini^, iš Sao 
Paulo miesto pasprūdo guber 
natorius ir visi provincijos 
valdininkai. Sao Paulo mies
tą kontroliuoja revoliucionie
riai. 

Tų žinių čionai prisiuntė iš 
Sao Paulo amerikoniškas kon 
sulis. 

Dėlto Brazilijos federalės 
valdžios kariuomenė negalėjo 
atimti nuo revoliucionierių i r 
Luz kareivinių, kurios skaitosi 
svarbus militarinis postas. 

Iš Argentinos gi praneša, 
kad revoliucionieriai Sao Pa
ulo suorganizavę nuosavą pro 
vizionalę valdžią. 

Pačiame mieste ir apylin
kėse ramu. Visur tvanka. Nė

ra jokių kovų. 

NEBEŽINO, KIEK TURI 
SKOLŲ 

TAIP ŠIANDIE YRA SU 
FRANCIJA. 

Franko kursas keičia 
skolų didumą. 

PARYŽIUS, liepos 12. — 
Jei kiekvienas Francijos gy
ventojas, ty. vyrai, moterys ir 
vaikai, valdžiai sudovanotų 
po 500 dolerių, tai ir tuomet 
Francija turėtų dar skolų. 

Žodžiu tariant, nei pats fi
nansų ministeris tikrai neži
no, kiek daug Francija turi 
skolų. 

Naujas premieras Herriot 
pirmoje parlamente kalboje 
pranešė, kad jo valdžia ištirs, 
kaip daug Francija turi na-
cionalių skolų. 

Naujas finansų miuis.teris 
Clementad jau pagamino pa
viršutinę Francijos skolų są
skaitą. Tečiaus jis pažymi, 
jog tikrų skolų sumas sunkus 
daiktas patirti. Tai esą dėl
to, kad franko kaina nuolat 
keičiasi, kad Francija skolas 
Amerikai ir Anglijai sutariu-
si atmokėti auksiniais .fran
kais, gi vidujines paskolas — 
poperiniais frankais. 

Tai visa padaro tokią nepa
prastą painiavą, jog negalima 
rasti nei pradžios, nei pabai-

Paviršutiniai ska i t a n t, 
Francija užsieniams skolinga 

|ligi 38,790,000,000 auksinių 
frankų. Naminės paskolos 
siekia 271,018,000,000 poperi-
n i u franku. 

Amerikoniškais doleriais 
skaitant, Francijos skolos sie
kia arti 22 bilionų dolerių ar
ba 426,178,000,000 poperinių 
frankų. 
g i , i 

LAKŪNAI BUKAREŠTE. 

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, liepos 13. — Vakar iš Ko
nstantinopolio čion atskrido 
amerikoniški lakūnai. Iš čia 
jie skrinda Vieimon, Austri-* 
joje. 

LONDONAS, liepos 13. -
Anglijos vyriausybė statydi
na milžinišką aeroplaną. 

Lawrence Phelps 9 metų, 
Evanstone, nukrito nuo stOh 
go ir greitai mirė nuo susižei-
dimo. -

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ "DRAUGĄ. 

P I N I G U K U R S A S . 

gos. 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
.Šveicarijos 100 fr. 

$1.00 
4.34 
5.08 
4.2l<5 

17.95 

INDIONAMS BALSAVIMO 
TEISES. 

parduota. Buloto;), 

WASHINGTON, Jiep. 13. 
— Praėjusi Koųgreso sesija 
pravedė įstatymą, kuriuomi 
suteikiamos balsavimo teisės 
visiems S. V. gimusiems in-
dionams. 

Taigi, šįmet sakoma, indio-
nai prezidento rinkimuose iš
mėginą savo balsus. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

Siųskite Savo Giminėms 
—:— I —: — 

L I E T U V Ą 

PlNIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ » 

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

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

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, 111. 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vafc. 

Sekmadieniais uždaryta, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiini 



D A A t t A A S 
— -L» 5^-e •• « • g 

Pimadieni* Liepos 14 1924 
!BS 

LIETUVIŲ KAT ALIKT? 
O I E H R A S T 1 8 

"DRAUGAS" 
tina kaadi«ią ii&kyma nedėlditoiui 

statymas prieš La Mancho tu
nelį, Londono konferencijos 
dienotvarkes skelbimas, mažų 
jų valstybių į konferenciją 
kvietimas, vis tai yra šioki 

Metami |6.00 toki tų simpatijų įrodymai. 
• . . • * « • • • • • • « • 13.00 

01 psftntfttrtt* mo*Mi iikalno. Lai
ka* ikaitoii ano užrašymo dieno*, 
M aao N tąja. Matų. Norint permai
nyti adresai visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai stuati tfptrkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laiska. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, d i n d i . 

TeL Roosevel* 7791 
Mn.r.»..'i 'i,",, » "",•= 

Vokietijos kancleris Dr. 
Mara'as deda daug vilties bu
simai konferencijai. Jisai Du-
sseldorfe laikraštininkams pa
reiškė savo nuomonę tuo ir 
kitais klausimais. Jisai tiki
si kad tos konferencijos pu-
sėkmės bus sekančios: 

1. bus susitarta galutinai, 
kiek, kada ir kokiu būdu bus 
įvykinta Dawes reparacijų 
planai; 

2. kad bus Vokietija gra
žintos okupuotos fteino ir 
Ruhro kraštai; 

3. kad francuzų valdžia pa-
Versailles taikos parblokš- leis iš kalėjimų vokiečius, o-

ta Vokietija ieško būdų at- kupacinei francuzų valdžiai 

= E 

VOKIETIJOS VILTIS, 
i i 

gauti saro prieškarinę svar-
*•• i M 

1 ' K 11 11 j » — t 

Frailtiijos Valdžia pasikeitė. 
Nauji žmonės imasi vadovauti 
francuzų tauta. 

Prie buvusios Poincares vai 
diios Vokietija diplomatiniu 
keliu nepagalėjo pergalėti 
francuzų politikų. Ji savo rei
kalavimais nUofatos Vokieti
ją vis labiau slėgS. 

prasikaltusius; 
4. kad okupuotieji kraštai 

galės ekonominiai ir politiniai 
vėt susijungti su Vokietija; 

5. kad bus galima ekonomi
joj kooperuoti su francuzų 
l auta. •-. 

2 i 

Prispausta, pažeminta Vo
kietija visur ir visiems skel
bė, norinti pasiimtas taikos 
prievoles šventai išpildyti, bet 
tuomtarpu visų jų išpildyti 
negalinti ir patys prancūzai 
tai trukdą padaryti. 

Kaip viduje, taip ir užsieny 
Vokietija rado sau daug sim* 
patijotr, nebetp, kad josios au. 
ksas nebūtų kaikurių laikraš
čių į savo pusę nepakreipęs. 

Svarbiausias Vokietijai, 
JVancijai ir kitoms Europos 
valstybėms šiandie klausimas, 
tai karo nuostolių atlyginimas 

Šiuo klausimu su buvusia 
Foinearės valdžia Vokietija 
niekaip negalėjo susikalbėti. 
Tų nesutarimų pasekmėje bu
vo Beino ir Ruhro šalies oku
pavimas. Taigi, abiems pusėms 
susitarus, tosios apie linkės 
tėl turėtų būti paliuosuoja-
raos. 

Norėdama Vokietija at
gauti, savo senovės reikšmę, ji 
eina naujais keliais. Nei. kokio 
išskaitliavimo jai nėra pyktis 
su didelėmis pasaulio valsty
bėmis. Pavargusi, taikos nuo
širdžiai trokšdama, Vokietija 
ateity bandys savo darbštu
mu, technika, mokslu užval
dyti kitas valstybės. Silpnes
nes tautos jos įtakai pasi
duos; stipresnės — bendrai 

ponijos labui bekonkurooda* 
mos darbuosis. 

Lietuvai reikia daug pro
tinių jėgų, kad nepatekus at
eity į Vokietijos glėbį. 

Tasai susitarimas yra gali
mas. Dawes'o planas reparaci
jas tvarkyti kaip Vokietijos, 
taip Aliantų yra principe pri
imtas. Reikia dabar tik pa 
reikštos nuomonės laikytis ir 
aptarti visas tų karo nuosto-

- lių atlyginimo smulkmenas. 

Tąsias "smulkmenas" nus-
j tatyti Londonan yra šaukia-
I riifc Aliantų, Majosios Entan-

tės ir Vokietijos valsytbių kon 
" ferehciįa. Suv. Am. Valstybes 
• taip gi ten dalyvaus. 

>i i • 

Vokietijos viltis kyla, o fran 
" euzų mąžta, bent pas tuos, ku

rie visas pastangas dėjo visiš
kai sunaikinti vokiečių tautą. 

Hėrriotas pasirodė daugiau 
sentimentalia ir mažiau politi-

j koje prityręs už Poincare. Tą-
; ją francuzų valdžios pusę Vo-
* kietija mokės savo labui ap 

versti. : - ' 

KATALIKyjASAULY. 
Meilės auka. 

Tėvas Danielius de Sama-
rat gali būti teisingai pava
dintas XX amžiaus Brazilijos 
apaštalas ir meilės auka. Ji
sai darbavosi tarp raupsuo
tųjų* nuo jų užsikrėtė tąja 
neišgydoma liga ir mirė tų 
nelaimingųjų žmonių apsup-i 
tas. Per 10 metų jisai sirgo 
įaupsais, bet ir sirgdamas 
daug gero nelaimingiems pa
darė Tocunduba srity. 

Jo pavyzdis primena neno-
roms šventos atminties tėvą 
Damijoną Dewenster, kuris 
mirė besidarbuodamas tarp 
raupsuotųjų ir nuo jų; ta bai
sia liga užsikrėtęs 15 baland
žio 1899 m. Molokai salose. 

Danielius de Samarat gimė 
1875 m. Jaunas būdamas spin-

ŽYDĮ) IR LENKŲ - KOLONIZACIJA. 
I. 1 — i IMI 1 

ARABŲ I* ftYDŲ TAUTOS. 
Kaip lietuviams yra giminingi latviai, taip žydams -

arabai. Žydai ir arabai kartu sudaro vieną semitų giminę. 
Arabų kalba gerokai panaši į aenają iydų kalbą arba hebraiš-
ką. Arabai nuo žydų labiausia skiriasi savo mag ametonisku 
tikėjimą, kurs yra mišinys žydų, krikščionių ir stabmeldiškojo 
tikėjimo liekanų. 

žydų yra tik apie 16 milionų išbarstytų visuose pasaulio 
kampuose, gi arabų skaitlius, įskaitant visas arabiškomis tar
mėmis kalbančias šalis, siekia apie 00 milionų. Jie gyvena 
Vakarų Arijoje ir tiaurės Afrikoje: Mesopotamija, Syrija, 
Palestina, visas Arabijos pusiausalis, Egyptas, Tripolis, Tuni-
zija, Alžirija ir Marokko. Bet didumą šių kraštų valdo anglai. 
francusai, italai ir ispanai. 

ANGLŲ GUDRYBĖ. 
Iš 750,000 Palestinos gyventjoų apie 550.000 yra. arabai, 

gi likusieji 200,000 ~ puže Krikščionių ir pusė žydų. 
Anglai - gudrus politikai. Iškilus didžiajam karui ir 

Alijantų reikalams prastai šlovint, analams pasirodė labai 
reikalingi žydų pinigai ir arabų karo pagelba prieš turku3. 
Kad gavus vieną ir kitą, anglai pasidalino rolėmis: vieni 
lošė su arabais, kiti - su žydais. Del atsargumo, ir Vieni, ir 
kiti kalbėjo tik Užsienio Reikalų Ministe-ljos vardu, aplenk 
darni Parlamentą. Anglų generolai žadėjo atbundantiems ara
bams sukurti didžiulę Arabų karaliją i* pačios Arabijos, 
PALESTINOS Syrijos ir Mesopotamijos. Vienok nuostabu. 
kad šitie generolų pažadai nekliudė Balforui su žydais koke
tuoti ir jiems žadėti tautine valstybę Palestinoje. Karui pa
sibaigus pažadai kaip cukrus sutirpo. Anglai pasiėmė Me
sopotamija, nes ola daug aliejaus yra, Syrija kliuvo francu-
sams, nes čia jų tradicijos nuo Kryžiaus karu sveikos išsi
laikė. Palestina - gi teko pusiau anglams, pusiau žydams. O 
arabams pasiliko tik Hedias, kame saulės spinduliai arabus 
apgynė nuo ,,išlittOsuotoJttM malonės. 

ŽYDŲ IR ARABŲ RUNGTYNĖS. 
Prieš karą žydai ir arabai neblogai tarp savęs sutardavo 

Palestinoje. Sergstint anglų durtuvams ir tankams, žydai pra
dėjo fcoloniauoties Palestinon ir rengties prie politinio šalies 
užvaldymo. Nuo 1919 m. iki šių laikų *ydų skaitlius Palesti. 
noje padidėjo 30,000. Pradžioje arabai pavojaus lig ir neras 
tebėjo ir liuosai pardavinėjo žydų kolonistams savo žemės. 
Vienok vėliau jie pajuto kuom tas viskas kvepia, suprato 
kad žydai pienuoja juos iš Palestinos išstumti. O jie čia gy 
vena jau arti pusantro tūkstančio metų! Jie lygiai kaip ir 
žydai myli Palestiną ir skaito ją savo tikra tėvynė. Ir štai 
prasidėjo dideli nesutikimai, kurie tankiai baigdavosi kraujo 
praliejimu. Arabai pradėjo mušti žydus, kuriuos gindami ang
lų kareiviai šaudė arabus. 

) Lenkai, turėdami nemaža savo tėvynę, užsimanė dar sve
timų žemių dideliu! plotui pasigriebti ir juos savais tautie
čiais užkolonizuoti. Mat jie nebesitiki kad ukrainiečius, gu
dus ir lietuvius galėtų sulenkinti. Bet ir su lenkų kolonizacija 
išėjo didėlė komedija, jei ne tragedija. Kad kolonizuoti, tai 
reiMa dvarininkų (irgi lenkų) žemės parceliuoti iš Lenki
jos atgabentiems chlopams. lenkų dvarininkai Lenkijos val
džioje turi didžiausios įtakos ir todėl gali savo žemes nuo 
chtopų apginti. Antra vertus, juk ne vien žemių dvarininkams 
|*!la, bet kartu ir vergų. Mat su atsiųstais iš Lenkijos len
kiškais chlopais (kurių dvarponiai biauriai nekenčia) bus 
nepatogu žiauriai elgties, nes, kaipo lenkus, ir valdžia gali -
kartais juos užstoti Kas-kita su gudais, ukrainiečiais ir lie^f 
tuviais, {vairiausiais tautiniais bei ekonominiais pretekstais 
dvarponiai gali šituos nelaiminguosius žiauriausiai perse
kioti, niekinti ir devynias akuras nuo jų lupti - vistiek jų 
protestų galingieji neklausys, jų ašarų negirdės, nieks jų ne
pasigailės, nieks neužtars. Tai štai kodėl lenkų dvarponiams 
Vilnijoj ir Ukrainoj geriau ne vien turėti visas žemės, bet 
ir gyvinti tarp svetimtaučių - beteisių, >negu žale lenkų-pil-
nateisių. 

KOLONIZACIJA NESULENKINS. 
Gindamas dvarponių žemes, pan Adam Piasecki Chica-

gos "Dziennik Zjednoczenia" (liepos 9 d.) rašo ilgą straip-
sn} ir išrodineja, kad kolonizacijos keliu nepavyksią rytinių 
pakraščių sulenkinti. 

Be Rytų Galicijos, keturiose vaivadose Volynės, Pagirio, 
Nau^rdftko ir Vilniaus yra apie 4,300 000 gyventoju, kurir 
tarpe net lenkai daugiau saviškų neranda kaip 1,460,000, t. y. 
tik trečdalį (faktinai jų ten tik dešimtadalis). 

Pan Piasecki išskaitliuoja, kad dvarponiams paliekant tik 
po 50 hektaru (125 akrai), o visą kitą žemę išdalinant len
kams atėjūnams, minėtose vaivadose pasisektų apgyvendinti 
daugiausia iki 195,000 lenkų, kurie nesudarytų nei penkto 
gyventojų nuošimčio. Vilniaus Vaivadoje galima apgyven
dinti tik 15,000 kolonistų; Naugarduko -- 78,000; Pagirio -
29,000; Volynės - 73,000. Vis ati dalinant kiekvienai šeimy
nai r o 10 hektarų ariamo lauko ir prileidžiant kad visos ko 
lonistų šeimynos bus pačios skaitlingiausios, vidutiniškai nuo 
5 iki 7 narių. 

Todėl p. -Piasecki agituoja dvarų žemės visai neliesti. 
Girdi, 3,000 kultūringų dvarų daug: daugiau Lenkijai svers, 
negu tie tūkstančiai naujakurių kolonistų. P. Piasecki kalba 
apie tų dvarų svarbą polonizacijai ir lenkų kultūrai. Mes gi 
žinome ką reiškia lenkų kalboje žodis "kultūra"; tai pur
vinas ir vabalų pilnas kalėjimas, nelenkiškų laikraščių už
darinėjimas, tautinių mokyklų ir prieglaudų naikinimas, gau
jos šnipų ir inkvizicija kiekvieno šviesesnio ir sąžiningo ne-
lenko. Tai šitam darbui, šitaip suprastai kultūrai lenkų dva
rininkai labai tinka ir todėl .reikia manyti, kad jų dvarai 
liks čieli. 

O kolonistams žemių lenkų valdžia jau bando "pagamin 

TRUMPOS ŽINIOS, 
Moterų teisės Beltfjoj. 

Katalikas atstovas Belgijo
je p. Colart jnešė parlamen-
tan įstatymo sumanymą, lei
džiantį moterims balsuoti ly
giomis su vyrais. Įstatymas 
priimtas 86 prieš 75 ir 3 su
silaikant. 

Pergrelt pralobo. 
Laikinai užėmęs Trockio 

vietą tavorseius Slanski areš
tuotas. Kaltinamas, kad per 
greit pralobo. 

JIS ŽINO 
JO GERUMA 

Jis iStnėerino visokios 
rufeies apynius ir da
bar žino. kad Puritaii 
yra sdltinKi, stipins ir 
aukščiausios ruSfcea su 
geriausiais rezultatais. 
Pamėgink fats o pa
matysi. 
Dviejų rusiu-* 
Plain Puritan 
Malt Extr»ct 
su 3-oz ska
rdinėlė ir Tu-
ritan Hap-
Flavored Malt 
Sugar Srrun 

P U R I T A N 
g%IMALT Plain 

Ext 

Svieftaifl 
Syrtip Apyniais 

Augščiaatios Rūšies 
« — q w — • « — • ? * • * • " — - — * » 

pas »avored 
i | 
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Dabar arabai nebeparduoda žydams žemių, o jei parduo 
da, tai užsiprašo pasiutusių kainų, kurių ir žydai nebedrįsta t i" išgindama sau nepatinkamus gudų, lietuvių ir ukrainiečių 

f u Negal i i š v e n g t i ! 
Kankificnčių intibymtj neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Netmapumų staigaus persalimo. 
Šokančių/, traukančių, j padūkime 
varančių skausmu, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda g ihą , jei 
nepamislini apie 

mokėti. Pradžioje anglai žadėjo frdams pavesti Turkijos rai
diškas žemes Palestinoje, bet dabar nebedrįsta to padaryti, 
nes bijo karingų arabų sukilimo. 

šiandien jau net pačių sionistų vadai nebesitiki Pales
tinoje įsikolonizuoti, sudaryti gyventoja daugumą ir atstaty
ti senąją 2ydų valstybę. 

IR LENKAMS NESISEKA 

' 

ūkininkus, tankiai net mažažemius. Bet ir šitas kolonizacijos 
būdas labai sunkus ir lėtas, o atvilks jis Lenkijai tūkstančius 
nelaimių ir teisingų nelaimių už Dangun šaukiančias skriau 
das, už pasityčiojimą iš nelaimingo vargšo. Ateis baisaus 
keršto valanda. Lenkijos sienos braškes ir iš Rytų bei Siaurės 
atėję paniekinti mužikai lopetomis užkas savo brolių kankin
tojus ir budelius ponus. K. P. 

— • « — • » se-: • • i l n r im ' 

~A ~ 
I«§. S. V.Tat. Oflae. 

tuojau s ir negadinda
mas laiko JBomi pas!-
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa-
lėngrinimą. 

Nei viena atsargi 
Beimyna negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Kerą tikrasfa, Jei netu
ri INKARO vaiabaien-
klio. '• 

P.AD.RICRTCt *C0. 
104-114 So .4A&h»et 

firookd^B, N. T. 

^•s.'^x ' • - * * -

dys gyvenimu ir sveikata, jo
tojo jisai į kapucinų vienuo
lyną Milane. 1898 m. jisai bu
vo pasiųstas Brazilijon misi* 
josna į Maragnon. Čia jisai'goniai jį pamylėjo, o jisai 

Brazilijon. Taip sirgdamas ji-1 nius del Dievo if jiems visų 
sai darbavosi dešimtį metų. Į savo gyvenimą pašventęs, ken 
Nuo jo, kaip ir nuo kitų rau
psuotųjų, visi šalinosi. Bet li-

labai pamilo ligonius, jų tar
pe darbavosi. Bet savo nelai
mei nuo vieno raupsuotojo uk 
sitrėtė raupsais. Išsigydyti 
iš tų į'aupsų jisai buvo pa
šauktas Italijon, bet negalint 
gydytojams tos ligos prašalin
ti, jisai išsipraSė grįžti atgal 

' » IMI •JKJ i l . lH <k* 

jiems skelbė Dievo ^pdĵ  rami
no, organizavo jiems pagelba 
ir taip ilgai nenustojo dirbęs, 
kol visas kūnas netapo baisios 
ligos suėstas. 

Kas jį gaivino, tai katali
kiškos artymo mėįlės dvasia. 

Pamylėjus vargingus ligo-

tėjęs didžiausius sopulius per 
dešimtj metų, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. 

Didelis yra jo pasišventi
mas; galinga jame degė arty
mo meilė, o dar didesnė lai
mingos amžinybės viltis. "Pa

laiminti gailestingi, nes jie 
gailestingumų aputfės.'' 

"SKAITYKITE IR PLATIN
KITE " DRAUGĄ.'' 

•K 
dl 
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Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivinai 

Kaip vanduo nttolatos laMdama ant abnent 
ftmuSa duobe, tarp ir pleiskanos, nori iifeto 
bet tikrai, sumrfkraa plaukų šaknis * yra 
priežastimi plaukų suplonėjime, lurie au lai
ku pasiduoda nuplikimui. 
Neprisilejsklte Btokio ataitikimo prte MTea! 
Kaudokite 

Ruffl* 
tw»Ja»», kai Ule pastebėsite pletakanif—tų 

«., n ^ t l ų ***** R*yn € l i«l Pt™»ą paairpdjmą B»»O falroje. Rufles Kmaikiru pleiskanas ir paragina augimą Jkttu plauki. 
Bonka 65c. apUekoae, arba a i 7Se. priaiunčiamo stačiai iš dirbtur*. 

> . AD. RICHTER A CO. 
104-114 • * 4 A Ėmę B r o ^ d r ą ^ T r 

AMERIKOS LIETUVIU R. L FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS, 

<. 

Niekam nėra paslapties, kad 
dabar Anglija yra daug prie
lankesne Vokietijai negu nu-
vo prieš karą. Vokietija An
glijai nėra pavojinga, su ja 
galima jau draugauti ir įte 
simpatiją įgyti. Tą vk% jau
na francuaal. Pąckutinįč Pi^ 
d». Pntąnjjo^ vąl^įos nųcį-

(Tąsa) 
Moksleivių Šelpimo Klausimu. 

Federacijos Kongresas apsvarstęs visapusiškai mok
sleivių šelpimo klausimą nutarė: 

1. Amerikos moksleiviai paskolos gavime turi turėti 
pirmenybę prieš Lietuvos moksleivius atsižvelgiant visu 
pirmą, i jų vertumą. . ,1 

2. Šelpti kaip ir seniau tik einančius kolegijas arba 
universitetus. 

3. Pašalpos darbą sutvarkyti beprocentitt§s fteskolos 
pamatais Federacijos valdybai pavedama išdirbti pasko
lų gražinimo pieną ir jo tvirtai laikyties. 

Moksleivių Paskolų gražinimo pienas. 
1. Kiekvienas moksleivis gaunantis Tautos Fondo 

stipendiją — paskolą turi pasižadėti raštu, kad jisai ta 
paskolą grąžins nustatytomis ir sutartomis sąiygomis. 

2. Nuošimčių už paskolą nebus imama. 
3. Mokslą užbaigęs stipendrjantas turės tris matus 

moratoriumo, laike kurio nebus iš jo reikalaujama pradėti 
mokėti skolą. 

4. Trįms jnetws sukakus jo mofcsjo uį^ąįgįjįio, a t 

virtais hietais (jo mokslo užbaigimo) skola turės būti 
pradėta mokėti dalimis ir išmokėta a) pei* 10'̂ netų, jei sko 
la neviršija $500.00 b) per lo metų jei skola neviršija $1,-
000 ir c) per 20 metų jei skola viršijai $1,000.00. 

Lietuvių Kolegijos Klausimu. 
Federacijos 13 Kongresas Kolegijos klausimu nutarė: 
Federacija laukia ir pasitiki, kad gerb. Tėvai Mari

jonai paims kolegijos steigimo klausimą į savo rankas 
i* įvykins j$ kada ir kaip pasirodys galima. Federacija 
iš stovo pus§8 pasižada tam tikslui nuoširdžiai bendradar
biauti. Kongresas talp-pįat užjaučia idėjai steigimo Ame
rikoniškos Kolegijos Lfetuvoje ir lauks tuo reikalu inici-
jatorių, kurie susineštu su Amerikos atatinkamomis kata
likų jstaigorasi ir gauti iš /jų pageidaujamos paramos. 

Sočiai, laisvamaniai ir mūsų valstybingumas. 
Mant donlėh nuolatinius social-laisvamanižkos spau

dos Intaižtus teid&amus prieš lietuvių katalikų visuomenę 
kuri visą laiką nuoširdžiai rėmė ir remia visus jaunosios 
Respublikos gyvuosius/reikalus. 

Imant domim soe-iai-laisvamanių tuščius pasigyrimus, 
jų nevaisingumą Lietuvos kūrimosi metų, o net ir aiškią 
opoziciją prieš valstybę. 

Imant domėn jų spaudos klaidinimą Lietuvos Vy
riausybės \ųtį nepa%B«* italės Ąmerjfcos lįetųvįų fpM*e-
tįes vąįovaųjasį C^cfja. ŝ rcs<}ąmą mų^ų reikalus. 

XIII Federacijos Kongresas nutaria, kad Federacijos 
Centras pareikalautų iš Finansų Misijos New Yorke nuo
rašų iš kurių butų galima spręsti kas yra pirkęs Lietuvos 
paskolos bonų. Gautieji nuorašai reikia išsiuntinėti vi

ešoms kolonijoms kur t'am tikras komitetas patirtų kiek 
Amerikos lietuviai katalikai yra išpirkę paskolos bonų. 
Lygiai reikia parūpinti žinių apie aukojusius ir jų aukas 
Aukso-Sidabro fondui, Saulių Sąjungai ir kitoms vals
tybinio pabudžio įstaigoms. 

Surinkus visus davinius pagaminti memorialą, Lie
tuvos valdžiai raštą, kuriai galutinai butų paaiškinta del 
social-laisvamanių šmeižtų, pasigyrimų ir mūsų politines 
situacijos. 

Beto, kiekviena kolonija privalo užrekorduoti visas 
atikas Lietuvos valstybinieni* ir kulturiniems tikslams ir 
tą aukų sąrašą iškabinti viešoje ir tinkrfmoje kolonijai 
Vietoje* 

"Vilniečių Klausimas" Federacijos 1& Kongresas 
ragina visus Amerikos Lietuvius minint Lietuvos nepri
klausomybės šventę 16 vasario, dėti visiems aukas Vil
niaus atvadavimo reikalams: suaugę bent po $1.00,* vaikai 
po 10 centų. Tas aukas dėti patol, pakol Vilnius ar visas 
lenkų užgrobtas kraštas ftebus grąžinamas Lietuviai. . 

/< (Bus jaugiau) 
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Finansinė Įstaiga 
«< • • . i i 

Didmiesčio 
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t 
BUS ĮSTEIGTA ŠIANDIEN 

> 

Lie • It s 14-ta 
. . Susijungiant dviem bankam 

K A S P A R S T A T E B A N K ^ 
-

1900 Blue Island Avenue 

A M E R I C A N S T A T E B A N K 
1825 Blue Island Avenue 

• 

Dvi gerai ir pasekmingai vedamos bankos susijungė į viena galinga finansinę įstaiga po vardu 

KASPAR AMERICAN STATE BANK 
• 

4 

Nuo šio dienos American State Bank nustos daryti biznį dabartinei savo vietoj būtent po nu
meriu 1825 Blue Island Ave. šios bankos kostumieriai yra kviečiami nuo dabar visa biznį daryti 
naujam name Kaspar American State Banke, 1900 Blue Island Ave., kur biznis ir toliau bus ve
damas tuo pačių senu būdu iki naujas namas bus gatavas. 

Šiuomi yra pranešama depoziteriams abiejų bankų kad dabar nėra reikalo mainyti savo taupi-
nimo ir checking accountu knygučių ta bus galima padaryti kuomet depozituose pinigus . 

Naujasis bankas bus vedamas dabartines valdybos abiejų bankų kurie yra pasižymėję savo 
prityrimų sąžiniškumu ir mandagiu patarnavimų visiems. 

AMERICAN STATE BANK 
1900 BLUE ISLAND AVE. Kampas 19tos Gatves. 

* 
-

Kapitalas h Perviršis #2,000,000.00 

CHICAGO, ILL. 

Turtas #20,000,000.00 
• 

SAUGUS BANKAS DEPOZ1TAVIMUI JŪSŲ PINIGŲ 
« — • M M 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
DETROIT, MICH. 

Federacijos 4 sky. Dar 
buotė. 

kj pasidarbavo del tautos ge- Irta kšparduotų knygučių tu-
roves, ypač labai gražiai pasi- : įėjo Detroitą* laimėli skirtą 
rodė su 10 vajum, išparduo-: dovaną. Pinigai N knygutėms 
darni knygučių net už $180.00., pasiusti Centrui. 
Tas didelis ir sunkus darbas 
sėkmingai pavyko. Daugiau 

Isia pasvlarbavo Pr. Gustaitis 

Vietiniai reikalai. 
Birželio 29 d. Fed. 4 skyr. 

buvo mėnesinis susirinkimas 

bet atsilankusieji rimtai svar
stė Federacijos 4 skyriaus rei-
k i alus. 

Nutarta Fed. 4 sky. naudai 
surengti, porą vakaru. Kas-
link rengiamų vakarų sutvar-
kimo šv. Jurgio par. svet., pa
likta pačiam klebonui kun. J . 

pfcduoti Kongresui kas link j pastebėjau kaip darbininkai Žmonės kalba, kad du trečda-
busiančios Centro Valdybos | labai mandagiai elgiasi su svt> 

Te*. 0 5 8 7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1701 W. 47-tk Ui. 
Yalando* nao t iki 12 dieną, nao • 
Iki I tai. V*k. Nedėllomla nao t 

Iki S ral. po plotų. 

Tel. Boulevard 8686 

Detroito katalikas jau ne sy ir visa eilė kitų pagal daugu-' Atstovų atsilankė nedaug, | c i ž a u g k u i Pageidauta kad 

- - • " . " • " ^ ! tautos šventės paminėjimui 
D A K X A R A I * butų visada palikta ta dieną 

Federacijos 4 sky., būtent ge
gužio 15 d. prieš, ar po 15 d. 
Nedėldienis. 

Kat. Fed. Kongresas. 
Plačiai .paaiškinta, kad Fe

deracijos Kongreso visas ren
gimo darbas sparčiai pirmyn 
vardinas. Visi, trijų kolonijų 
sut'arimu darbuojamasi, kad 

Telefonas Boulevard l t s t 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVENCE, 

ChJcago, Dl. 
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po 
piet lkl S po plet. 8:80 rak. iki 
8:30 rak. 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

IR 
CHIRURGAS 

3337 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 Iš ryto. 
Vakarais nuo 7 iki 9 

CICERO OFISAS: 
1243 South 49-th Avenue 

Telef. Cicero 4676 
Valand.: 3—6:10 v. v. kasdien, i 

Utarninkais ir pėtnyčioms nuo 3 j 
iki 9 va!, vak. 

— + : 

rTelefoną* Beeley 7489 

Dr, 1. M. Feinberg ' 
Oydo specialiai Tlsokla* rjrų ir 

1 moterų lytiikaa liffaa. 
1401 Hadiaon Street 

1 Kamp. Weetern Are. — ChtcaRo 
1 Talandoa: 1—4 po pietų T—• rak. 

>flso Tel. B<tulevard 9093 
Kczid. Tel. Dresel 9191 

DR, A. A. ROTH 
R t 8 AR GYDYTOJAS IR 

OHTRURGA8 
Specialistas Moterišku. VyriSku, 

Valkų Ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. \ 

Vai.: l t—11 ryto: S—t po plet. 
T—g vak. Ncd. l t — I I d. 

Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARRY TETER || 
DENTISTAS 

Setas dantų padaromas taip 
kaip tik jūsų pačių dantys. 
Duodu gas. Peržiūriu X-ray 

3100 So. Halsted Str. 

Tel. Boulevard 9160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

ChJcago, IU. 

— 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayctte 4140 

Dr, CHARLES S E G AL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džiovu, Motera Ir Vyra Litru 
Vai.: ryto nuo 10—12 ouo 2—4 
po pietų: nuo 7—&.«t vakare 
Nedėilomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Midway 2080 
'tS3SSmS*mm*atm**mmmaf*3 • • 

kongresas visais žvilgsniais 
pavyktų. Raportas priimtas. 

Kultūros Vajaus reikalai. 
Pakeltas Kulturos Vajaus 

' klausimas Komisija Pr. Gus-

(iarhu. Tie įnešimai. Kongre
sui buvo gana įdomus ir svar
bus. Jie paliečia ir* ateinančių
jų metų darbus ir jų garsini
mą spaudoje ir vidujinį mūsų 
susitvarkymą ir net pačios 
Centro! Valdybos sąstatą. 

Bet viešai apie tai neapsi
moka pasakoti. Atvažiuokite j 
Federacijos Kongresą i De
troitą, tad sužinosite, kaip 
mes manome mūsų visuome
nins darbus gerinti. O atva
žiavę, mums pagelbesite savo 
patarimais. 

Prašome tikėti, kad mes pa~ 
« 

M rūpinsimo už tai. gerai jųs pa 
vaišinti. 

Federacijos 4 skyr. valdyba. 

SPRING VALLEY, ILL. 

čiais. Kaip patyriau, tai būvu 
J. Zakarevičius, P. Ivanaus 
kas, B. Gedbutienė ir O. tlas-
kaskienė. 

Klebonas Rupšys atsilankė 
taip pat į šį pikniką. Ir matė
si, kad.pfarapijonai jį labai m§ 
gsta; ištikrųjų, jis yra malo-
naus ir ramaus budo klebonas. 
Kaip prie suaugusių v taip i t 
prie jaunimo ir prie mažų vai
kelių. O nuo to pikniko bus 
vaikučiams gera atmintie. Kle 
bonas nupirko jiems orenčių, 
kenclži.ų, šaltakošes; barstė 
kendės ant žolino, kaip vis
ti ūkams kvečius, o jie rinko. 
Tas parodo, kad yra gražu* 
gyvavimas toj kolonijoje, kad 
tiek* daug žmonių atsilankei 

•r i 

liai pelno paskirta bažnyčiai 
nudažyti. 

Teko ma& sueiti ir su ku
riais nesitikėjau pasimatyti, 
nes tą dieną suvažiavo ir iš* 
-kitų miestelių daug žmonių. 
Aš manau, visas tas pasiseki
mas tos dienos priklauso nuo 
S. L. K. A. 146 kuopos pirmi
ninko P. Stulčius ir išrinktų 
komitetų. 

Buvęs piknike. 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dten.: D. 514—5141—127 N. Dear-
born St. TeL Randolpta I M I • eS»> 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 

Tel. riiUia— M f t 

ADVOKATAI 
Liepos 4 dieną man teko 

taitis ir K. Daunoras pranešė, j atvykti i šią Lietuvių kolom 
kad vajus baigiasi, o tikėtų j j a > k u r i o j r a n das i , kaip girdė" 

D r . Mai ir .ce Kahn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel. Tartis 09M 

VftUfldM: ' ! 
N*o 10 iki 12 piet. 
ftrt 2 iti 3 po piet 

Nuo 7 iii 9 vafcare. 
N«4ėl f no 10 iki 12 piet 

Dr. A. Račkus 
; Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas i r Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
t)—B« peilio te b* 
S)—B* kranj*. 
«)—Be J»ki« aar*Jatu ••r1k»t*t. 

nereikia 

I darbą. 

I)«-FaeUental 
U tuoj valcrU. te cmll 

•Irrtl. »a-

'«all-8too<p' (akmenis tu«yj») 
Ir akmeni* šlapumo paaleje be n* 
peracljoa. m tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei raistais. 

Apkortafti'ms sagT^iina srtrdejlma. . . 
~^a *tesJdaw lirae pasekminga!, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
patarnavimą telkia saro 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atiaarytae: kasdien nuo t vai 

po piet 'M t raL vakarą 
V a a ^ a t e te Saratovą* 0fia%* 

Tel. Ganai 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 lkl 12 ryte; 1 Iki C 
po pietų; «*ikt 9 vakare 

*mm ! • • • . • • n i i i 

~-~ 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
jieškantiems — / 

— visiems "t)rau«e" garsintis 'apsi
moka. 

Je-1 laikp ^etufi, ^pąfea.nk:... J . ' 

tel. ftoosevelt T791 

nedaug išparduota. K. Darmo 
ras klausęs Fed. Centro sek
retoriaus, ar vajus nebus pa
ilgintas? Atsako negauta. 
(Jau skelbta spaudoje, kad 
Kulturos Vajus reikia tęsti iki 
Fed. Kongreso. Kongresas pa
sakys, kada jį baigti. Red.) 

Nutarta visas knygutes su 
pinigais pasiųsti į centrą. 
(Nesiųskite, bet varykities 
vyručiai, toliau. Red) 

P. J . Zabalavieius L. D. K. 
S. 72 kuopos atstovas 'aiški
na, kad išpardavęs visą kny-
gęs $50.00 dol. ir pasiųsti 
Fed. Centoran. 

Kongresui sumanymai. 
Toliaus svarstyti santykiai 

su Federacijos Centru, šių 
metų Federacijos o*arbų pase
kmės ir trukumai.- Sutarta- ga 

jau, apie 500 lietuvių. Taip 
pat yra Lietuvių Biznierių ir 
niiesetlio apielinkėj nemažai 
Lietuvių ūkininkų. 

Norėdamas pamatyti vi.?ką, 
kas yra įdomaus šioj koloni
joje, nuvykau su savo pažįsta 
mais į pikniką. Pikniką su
rengė S. L. B,. K. A. 146 kuo
pa, darže prie St. Onos Para
pijos kapinių. 

Vieta labai man patiko; yra 
gražių medžių, ji^ duoda ma
lonų pavėsį karštomis dieno
mis. Per tą daržą teka gražus 
šaltinio upelis: čia kalnelis, 
čia pakalnė, rodos, tyčia su
rėdyta vieta žmoilėms pftsi 
linksminti. Čia t"eko matyti 
daug lietuvių. Visi linksmai 
laiką leidžiant ąprie.skanių 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

•** brlM iri—— Tel**«««?. 
IMJ* Abstraktu*. VmAat* 
mrėmrhn* Dokumentai Ir 
7 South Dearbom Street 
ROOM 1588 TRIIJUNB BLDG. 

Telefonas Randolph 82fil 
Vakarais: 2151 Weet 22 St. 

Telefona-s Ganai 1667 

Padarą pirkim* fer uraitoji^i 

*̂% 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

Room 904 — Tel. Kattdolpli 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto lkl 5 po pietą 
Vakarais 8209 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 101* 
Chlcago. 

• . i • • i •• m 

L k. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolpn 1034 Vai. ana # 4 

VAKARAI*; 
9J01 8. Halsted st. TeL Blvd. 9775 

T . T apart fraamHm «r 
Pėtnyčlos 

i • i. 

valgių ir gerįmų, nurengtų to^ 
"Vnthtili/Sfi um+orSUn 1'flinnpi Ha daug nauaiH|̂ ' gūmanymtį; kolonijos .moterėlių. Taipogi 

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

Metropolitao State Banko Kam* 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal M M 

•4*1 i • 

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

Buv*s Lietuvos AtMtGTf^H Va-
J šingrtrme . PaJtarėįu- ^ 

Metropolltjan State 

- . • * • * — -

V. W. RUTKAUSKAS 
a D T O E A T A I 

Ofisai DklmlMtyj: 

29 South La Salle Street 

Vakarais 322S S. Halsted 6t. 
MSI 

TaL Geni 9900 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Of|sas: 

J Room 911 Ohlcago Tempia Bldg 
^ ^ S^ l M Ai na • • ^fcnl 

v9TVinKimi 9i, 
CICERO OTlaas: ¥*n9Sefe THL| 

j iSM S. Clflpm Srt. >9L 

|6RJD< 

http://Maiir.ce


= •'^ J L _ * — as 
• • * • - - * 

GMC4 G0/£ 
joje, jau yra sugrįžusi ' Chica- AVhite Sątfare Parfce, Halsted 
gon. Lietuvių kolonijos su St. ir 29-tos gat. 8:00 vai. vak. 
pasiilgimu laukia pasirodant Jeigu lietuviai muzikantai 
ja i scenoje. -nenorės užimti geru darbų, 

* • » . ' . 5 = •ssr* 

TRAFIKAI TAISYKLĖS. , m m | | N , Q S i 

Čhieagos policija šiandie 
automobilistams dalina, lape
lius, kuriuose pažymėta tai-

X Atvažiuoja Chicagon šio
mis dienomis gerb. kun. J . K a 
sakaitis, iš Pittston, Pa. Yra 

syklės, išimtos iš miesto ordi- | t a i y i e n a s ž v m i a u s i ų p e n s v l _ 
nanso. Tas taisykles privalo v a n y o g v e i k ė ; J Ų # R a r t u g u 

juom. girdėtis, atvažiuoja iš žinoti kiekvienas autoistas, 
jei nori išvengti arešto. 

Dalis tos trafikos taisyklių 
tokia: 

*' Nepildydamas žemiaus 
paduodomų nurodymų, pasi
jusi busi areštuotas. 

tenai net trvs kandidatai i 
Kunigų Marijonų vienuolyną. 

X Kun. prof. P. Bučio pa
gerbimui vakarienė įvyks ket
virtadienį, liepos 17 dieną, 7:-
30 vai. vak. Great Northern 

"Nevažiuok automobiliu i viešbutyje (W. Jackson blvd. 
greičiaus kaip — j iv So. Dearborn g-vė). Įžanga 

" 8 mailes valandoje apsuk- • $2.50.. Bus tinkama muzikak; 
damas gatvės kertę. i programa, ChiCagos Universi-

"10 mailių valandoje, kuo- tetų atstovai ir visi žyinesnie-
met važiuoji skersai gatvės, jį Čhieagos lietuviai. Skai-
kuriąja važinėja gatvekariai, čius vietų vakarienėje apribo-

4410 mailių valandoje "biz- tas. Kas norėtų dalyvauti, te 
niavose" miesto dalyse. [malonėja iš anksto pranešti. 

"15 mailių valandoje rezi- kiek vietų reikia rezervuoti, 
dencijų dalyse. Užsisakymus reikia siųsti to-

20 mailių valandoje kitose 'kiu adresu: Rev. B. Burošas, 
*• i 

miešto dalvse. 2334 So. Oaklev Ave. Chicago. 
"Pi lnai sustok — J \ f ] * | M. 

"Privažiavus boulvarda," ne- ; X I kun. prof. P. Bučio pa
žiūrint to, ar nori važiuoti į gerbimo vakariene, kuri įvyks 
skersai, ar nori įvažiuoti bonl liepos 17 dieną, Great Nort-
vardan, išėmus trafikos ž e n k - i ^ n i viešbutyje, tikimasi jra-

X ' 'Draugo ' ' piknikas rug, 
piučio 3 d. sSrs is d'aug kuo 
mib kitų piknikų. Atsilanku-
siems ,į pakniką ,"Draugas ' y 

duos dovani}, kad atsilankhv 
šieji ilgam laikui atsimintų 
maloniai praleistą Riversidės 
Grove darže laiką. 

X Kai kurios draugijos rū
pinasi visiems savo nariams iš 
rašyti "Draugą ' ' su "La ivu" . 
Pagirtina. 

WEST SIDE. 

busiu priverstas imti svetim
taučius. Kviečiu visus lietu
vius muzikantus atsilankyti i 
šį susirinkimą, su instrumen
tais. 

L. Krekščiunas, Mgir., 
A. J. Anderson, Ass. Mgr. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

Čhieagos universitete fede-
ralėj oro observatorijoj užre

gistruota žemės drebėjimas, 
kurs turėjo įvykti už 3,000 
mailių pietų šone. 

Sv. P. Nek. Pras. Dr-ja tu
rės susirinkimą 12 liepos d. B 
vai. vak. Aušros Vartų sve
tainėj. 
Atvykite visos. Tarp kitų rei 

kalų tarsimes ir "Draugo'* 
pikniko reikale. 

Valdyba. 

lų nurodymus arba palicmoiKJ 
liepimą toliaus važiuoti. 

4 * Privažiavus kiekvieną 
trafikos gatvę. 

"Sustojas gatvekariai, kuo
met išleidžiami arba priimami 
žmonės. 

" P i r m išvažiuosiant iš gat-
vaičių ir garadžiu. 

"Pralenkiant gatvekarius 
arba kitus automobilius ar ve
žimus, visuomet reikia važiuo 
ti dešiniuoju šonu, bet ne kai
riuoju. " 

SUIMTAS ĮTARUMAS 
ŽM0GŽUDIS. 

Suimtas John Bauer alias 
Kammerer, farmos darbinin
kas, įtariamas visos Eder 5 
narių šeimynos išžudyme Vi
lią Parke, ties Elmhurst. 

AUTOMOBILIŲ VAGYS. 

Michigan gatvėje policija 
po ilgo vijimosi ir šaudymo 
sugavo 6 automobilių jaunus 
vajgius. Visi apie 16—17 me
tų vaikėzai. Važiavo pavogtu 
automobiliu. 

NEŽINOMO VYRO LA
VONAS. 

Ties Chestnut gat., AVilme-
tte, Michigan ežere rastas ne
identifikuoto vyro lavonas. 
Nesusekta ženklų, kad jis ga
lėjo but nužudytas. 

Autoritetai tvirtina, kad la 
vonas vandeny išgulėjęs apie 
5 mėnesius. / 

na daug svečių ir iš tolo. Xe 
tik Chicagiškiai iš visų kam
pų, netik iš AVaukegano ir a-
plinkinių kolonijų, bet net iš 
Pennsylvanijos yrti laukiama 
svečių. 

Aušros Vartų pa r. vargonai 
baigiami Įrengti. Neužilgo i*. 
girsime galingus jų garsus. 
Bus tai AVest Si.dėj daug 
džiaugsmo. 

West Sidės draugijos kal
basi, kuri geriausiai pasirodys 
busimame " D r a u g o " piknike. 

Piknikas įvyks 3 rugpiučio 
d. National Grove, Kiverside, 
111. 

P R A N E Š I M A S 
LIETUVIAMS MUZI

KANTAMS. 
Liepos 15 d. įvyksta L. Kre-

P. Valerija Bruciene, pa-1 kšėiuno orkestros generalė 
Įmigusi Dainos Studijas I ta l i Jprakt ika (repeticijos), Mark 

IEŠKOMAS BRUTALIUS 
VYRAS. 

Polioiją ieško pragaišusio 
Hogan, 29 m., 4104 Normai 
ave. J i s peiliu suraižė savo 
pačią ir pabėgo. 

Kaimynai išgirdę kliksmą 
subėgo į Hogan namus ir ra
do kraujuose be žado mote
riškę. Šale jos verkė trys ma
ži vaikai. Vyras jau buvo iš
dūmęs. ^ 

K • It 
-

Chicago Žmones Perka 

• 

" L " kostumieriai pasinaudojo proga palik
dami " 1 / pusininkai-partneriai - gaunant 
" L ' ; pelną - nusiperkant 7.8% Prior Pre-
ferred Šerų Chieago Kapid Transit Coinpa-
ny. Štai čion yra keletas gerų priežasčių: 

Jei gerai apsipažtnc xu "I/» patarnavimu. Šimtai 
tūkstančių žmonių jį vartoja kasdien; tūks
tančiai žmonių jį vartoja jau nuo 1892. "1/* 

invt-storiai mato kasdiena kaip jų pinigas atneša 
j iems pelną. 

1 

2
Nuolatinis IždarMs. "L" Patarnavimas yra rei
kalaujamas kiekviena valanda kiekviena diena. 
Nuolatinis reikalavimas reiškia nuolatinį už

darbį Kompanijai kuri turi 1807 karų, 207 mylių 
pavienių vėžių ( traeks) ir208 pasažierinių stacijų. 

Progresyvi* Vedimas. "L" Linijos yra po globa 
pn. Samuel Insull ir jo pagelbininkų. "The Pa-
senger Partnership" yra tas pats kaip ir "Cus-

tomer Ownership" poliey vedama tuo pačiu būdu 
kaip ir kitu pasekmingų kompanijų kaip Common-
\vealth Edison Kompanija. 

4
Suvirs $18.000,000 Revenue 1923 metus. Atėmus 
operavimo išlaidas, taxus, nuošimtį ir visas ki
tas išlaidas, dar liko s u m a tris syk didesnę ne

gu .reikalaujamas metinis dividentas. 

5 Mėnesiniai Dividentai. Sie Preferred Serai po 
$100, neša pnėneotntu* dividentus imtus iš Kom
panijos pelno apie $7.80 į metus už kiekviena 

šėrą. š ie šėrai yra liuosi nuo ypatiškų nuosavybes 
taxų Illinojaus Valstijoj ir nuo Federal income taxų. 

Lengvas T a u p y m o Plianas. Dauguma nusiper 
ka šėrus Leųgvais Išmokėj imais $10 iškalno ir 
$10 kas mėnuo už šėra; 1% nuošimtis paveli

jamas ant i imokesčių. šėrai taip pat parduodami ir 
už cash. 

6 

E. KARBAUSKA1TĖ 
m i r * l iepos 11, 1924 m. 6:30 
vai. ryte 24 m e t ų amžiaus. 

Ki lo iš Kauno red. Rase in ių 
A p s k r i č i o parap. Raseinių Kai
mo. Išgyvtuio Amerikoj 3 \no-
tus. 

Pa l iko didel iame nul iūdime 
2 seseris Antanina ir Domicė lę 
Vardauskiene. Lietuvoj mot ina 
2 seseris ir 1 broli-

Kūnas pašarvotas 24R8 W. 46 
Plaee^ l a i d o t u v ė s Jvyks utarnin 
ke , l iepos 15 d. iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į Nek. Pras . ftv. 
Mar. P . bažnyčią, kurioj |vyks 
gedul ingos pamaldos už vel io
nes sielą. 

P o pamaldų bus nulydėta f 
ftv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kv ieč iame visus gimines , 
draugus ir pažįstamus daly
vauti š iose laidotuvėse. Laido
tuvėms patarnaus grali. J. F . 
Kudelkls Ynrds 1741. 

DIRBDINA MILŽINIŠKA 
AEROPLANE 

MILANAS, liepos 12. — Ca-
proni aeroplanų dirbtuvėse 
dirbdinamas milžiniškas aero
planas, kurs turės tris po 200 
arklių spjėkos motorus. 

P A R D A V I M U I 

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

IEŠKANTIS PIRKT NAMO 
PAMATYK 726 W. 21 ST. 

'3 augsčių muro namas, --
trys pagyvenimai, ~ akmens 
frontas — maudynės, elektro 
šviesą,— taipgi 2 augščių me
džio namas ant to paties lo
to. Bandos neša per abu na
mu $90 į mėnesį. Prekė tik 
$9,000. Su $3,000 gali nupirk
ti ta. narna. 

M. J. KIRAS R. E. 
IMPROVEMENT CO 

3335 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6894 

L BTATE 
, • » • • • • » y f C.P. SUROMSKIS & CO, i 

E 2 A L E S T Ą T E 
Perkam, 

parduodam 
ir mainom 
namus, far 
maa taipgi 
ir visokius ! 
biznius. 

Darbą at 
l iekam gre 
itai, pigiai 
ir gerai. 

Krelpkl-

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

Nulhide: 

Seserys Antanina Ir Domlee le 

B I Z N I S 
PARSIDUODA 

Bučernė ir grosernė 2050 W. 22 Str\ 
už tikrą pasiti lymą gal ima nupirk 

tl ir .su namu. 
Biznis gerai iSdirbtas, randasi l ic-

tuvhj apgyventoj apielinkoj.. 
Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz

niu. Atsišaukite pas / 
SAVININKĄ 

2210 W. 22 Str. 
* 

TIKRAS B A R G F N A S 
Bučerne ir grocornč parduosiu 15 

priežasties nemoku bučerio darbo. 
JOSKPH A. ŽITKUS 

Kra'atnvė 6759 So. Ashland Avenue 
Gyvenimo vieta 

722 W«*st 18-th Street 
2 flatas užpakaly. 

tr 20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

Nevisi poliemonai nori a-
reštuoti greitai važiuojančius 
autoistus. Policijos viršinin
kas: Up4jo kapitonus. 

Norint sužinoti daugiau apie S| dalyką prisiųskite 
žemiau telpanti kuponą. Mes su mielu noru Tamstai 
prisiusime ^kopija Chicago Transit Kompanijos ku
rioj telpa visos žinios apie Čhieagos miestą. 

41 r l 

Utility Sec u rities 
Company 

72 W . Adams Street Chicago 
^MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'.'IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlJ 

| GAUK KOPIJA i 
S D

 J<3hn T ' M o r a n ' Rooba 843-72 West Adams Street, Clilcago E 
Be atsakomybės iš mano pusės meldžiu man prisiųsti pilnas in I 
formacijas apie Chicago Rapid Transit Kompanijos 7 8% Prior S 
Preferred Stock ir kopija kompanijos street guide Čhieagos miesto ^ 

5 Vardas -

S I M P T O M U P A R E I Š K I A 
Aklu Ligas 

Ar jums skauda galva T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys fre l t pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip lt plukančtus 

taškus 
Ar atmint is po truput} mažėja? 
Ar akys opios ftvtisai? 
Ar jaučiate kaip Ir smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant r o k ų ? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14. 15, 16 ir 17 
Valandas: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedė l iomis uždaryta. 

SIUVĖJAI 

' THOMAS KRYWULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

S. D, LACHAWICZ 
Lietuvis Grabortos 
9814 W. asrd PI. 

Olcsgo, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplg laus la 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu bos i ts užga
nėdinti. 

Tel. O A S J 1*71 
t l M 

v 

• 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokiu Styliu 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška {staiga 
| vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosinam 

ir Taisom 
Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 

1 Dabar po num. 
4711 So. Hermitage Ave. 

Tel. f a n a i 2655 
C. J. PANSIRNA 

FOT(M;K.\F.\S 
1901 South Halsted Str k a m p a * 

i e - t h ir Halsted St. Chicago, III. 
šaukiamas, važiuoja į visas 

miesto dalis. 
w ii 

i i ^ mimtaf *i ^M "t ^fc i ^Mfi" '"'-R 

A. VV. Y U S K E N f 
Laikrodininkas. 

Užlaikau 
naujus 
"aikrod- " 
'.ius ir 
taisau se 
lus.Tai-
pgi užlal L 
kau viso M 
kias &ra-« 
žnas ( j e - |^ 
welry) y 
plunka- M 
įas , brit.-* 
'as ir ^ 
plaukų yį 
kirpimo ffl 
•našinas. f 

Pritai- J 
kom a-
clnius 

1551 So 
Ashland y 
Avenue m 

TIKRAS BARGENAS 
Marąuette Manor 2 flatų mūrinis 

namas 1 metas kaip statytas, plieno 
konstrukcija 5 ir 5 kamb. karštų 
vandenių š i ldoma — aržuolų tr imuo-
ta, beismentas išpleistruotas, asbes-
tos ant visu paipu ir bqilerių — 2 
karam medinis garadžius. 

Vertės $17,000 Kaina tik $15,500. 

BEN. F. BOHAC 
2643 West 51-st Street 

Chicago, 111. 
ANT PARDAVIMO 

Rrighton Parke 2941 Pershingr 
Road 2 pagryvenimų namas po 4-4 
kambarius, elektra, vanos ir aug-š-
tas. Atsišaukite pas savininką 

' S. K. R OKĄ 
2129 W. 23-rd P l a e e 

Telef. Roosevel t 7»77 

P I A N A S 
P L A Y E R (PIANAS 

Turi būti parduotas tuojaus, iš prie
žasties bedarbės $700 player pianas 
kartu su 100 muzikos šmotelių suo
lelis ir kabinetas, Kaina $100. Apart 
to yra $18.00 storage eharges. 
3323 I incoln Ave. 1-mos I/tibos 
1 blokas | vakarus nuo Bc lmont Av. 

Klauskite M r. I.«\van<l<ni-kl 
player pianą. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

- . 

Adresas 

GHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

Lietuvis Laikrodininkas 
Esu pa

tyręs tai
syme viso
kių laikro
džių ir lai
krodėlių. 

Taipgi tu
riu ir nau
jų auksi
nių del par 
davimo pi
giai. Mel
džiu l ietu
vių atsilan 
kyti aš pa
tarnausiu 
kogeriau-

sia. 

ANTON KAZAITIS 
753 W. 36-th Street 

Keli žingsniai nuo Halsted St. 

S » » » » X N — W ^ • i • • » ! « • • 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
GeneralJB Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th Street 

Chicago, Dl. 

"Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Kontraktorius 

Dažu ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LKAVITT STR. 

P L U M B I N G 
[Kaipo lietuvys, l ietuviams vi.«adosJ 

patarnauju kuogcriauslai 
M. YLftKA, 

3228 West 38th Street 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
gg»»»»» » » » » » » » • » » » » » » • » » * » • 

ABNER H. COHEN 
HARDWARE 

Maliava, Aliejus, ElektroB, Plum 
bing ir N a m a m s reikalingi daly
kai. 

Itadio Įrengimai 
1 ——^••"*^~—~~~"~•"^-— 

Prirengta mal iava gal. $1.!M) 

2202 W. 22nd Str. 
Tel. Canal 0450 

8 " • • " ~ 

City 

23 
Tel. 
2337 S. Leavitt Str. 

Roosevelt 8982 
MM 

PRANEŠIMAS 
Tur;.u už garbė pranešti 

visuomenei ypač savo tau
tiečiams Lietuviams kad aš 
padidinau stoeka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 

'žemesnės negu pirmiau kad-
buvo. 

NEW CITY PHARMACY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago _ TeLJBlvį_0696| 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų Ir lan
gams stiklus, eementą ir pleiste-
rį. (Parduodame anglis , karais, to
nais ar bosketais. E s a m e agentu-
ro Valspar varntshes ir Enamel . 

536 W . 18th Str. 
Tel. Canal 5028 

Telefonu užsakymai pri imami ir 
pristatomi. 

SJą • • • • • » • • » • » » » » » » » » » » » » » ! ! 

' AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenaa visokių rūšių 

garantuotų kary. Idmokesčiaia 
ar mainais. 

Mes perkame karus už Cash 

Pinigai skol inami ant k a i \ 
tuomet jus ja is jau važ inės i te 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. 

. Clvd. 87Z8. u , 
| | ^ • m m m m '• m ė i m ė ė >•>>'#• mJĮlHft • i ^ 

Perkam, 
parduo

dam namus 
ant farmų, 
ant namų. 
Visokius bl 
znius, bu-
čeraes, grro 
sernes, au
tomobil ius 
Ir lotus mai 

nom ant namų. Su reikalais krei
pkitės: 

3404 S. MORGAN ST. 
i Tel. Yards 1571 j 

*r~wm 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 '*. 35th S I . Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus it 
9 Parduodam Laivakortes. 9 

r A R REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes sko l iname ant pirmųj 
[morgioių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-

nus morg-lčius po $500.00 ir aug
inčiau. 

Norint platesnių informaoijųj 
[kreipkitės pa»: 

JUSTIN MACK1EWICH 

MORTGAGE BROKER 
REAL ESTATE L0ANS &i 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

• 

. 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGENĮI 
Visokių rūšių pamatyk 

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

K a m p a s Sacramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
| Brighton Parke lengvais !Smok§-
jimais. 

Special Bargenai 
Augštos rusies namai, 2 flatų 

ką tik pastatyti 5-6 Ir 6-6 kamb. 
Marąuette Manor. Specialus kai
nos ir speclales išlygos ant ftių 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui bizniavi kampai Ir 

viduriniai tušti lotai augštos kle
sos Lietuvių AplelinkeJ Geriausio* 
Bizniui Vietos. 

Kriaučlams. barberiams, kvlet-
kininkams, auto saiesrooms, gara- ; 
džiams, bučernems, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvams Ir 
daugybg kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
. 
! 

3002 West 59th Str. 
K a m p a s Sacramento 

Skaitykite "Drauge" 
Real Estatų Bargenus. 

Dviejų metų. Bernice Scha-
nali, 1149 No. Hoyne ave., 
iškrito per langą iš trečiojo 
namų aukšto. Mažai pasižei-

idė* _ :_ : 

« 

-;:.' 
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