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Talkininkai Gins -
Kostantinopolj 

Graikijai bus duota laisvė 
rp i •• • 
Turkijoje 

PAKILO CIVILĖ KARĖ 
LONDONDERRY. 

JAU KELINTA DIENA SE
KA KRUVINOS RIAUŠĖS. 

DAUG TURĖS IŠMOKĖTI 
VOKIETIJA. 

Ir išmokėjimams nebus galo. 

Pasiunčiama daugiau kariuo
menės. 

DELEGATAI SUVAŽIAVO Į 
BOULOGNE 

Graikija nori Armėnijos 
mandato. 

Boulogne, Prancūzija, birž. 
22. — Vakar speeijaliu garlai
viu iš Folkestone čia atkelia
vo Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George su Pran
cūzijos ministeriu pirmininku 
Millerand. Su jiedviem atke
liavo maršalas Fock, Prane-u-
zijos finansų ministeris Mar
sai, Graikijos ministeris pir
mininkas Venizelos ir visa ei
lė jų patarėjų. 

Paskui pavakarėj atvyko 
Itali jos ir Belgijos delegatai. 

Po Hythe konferencijos. 

Anglijos ir Prancūzijos pre
mjeru su savo patatėjtušMĮt&« 
vakar turėjo konferencija Bri
tanijos mieste Hythe. Po tos 
konferencijos jiedu ėia daly
vaus abelnoj visų talkininkų 
konferencijoj. 

Sulig gautų čia vakar in
formacijų, premjeru nuspren
dė duoti Graikijai pilną utili
tarine, laisve Turkijoje. 

Nutar ta imties visu galimų 
priemonių ginti Konstantino
polį ir Dardanelius. Tam tik
slui Jms sukoncentruota Ang

lijos ir Prancūzijos kariuome
nė ir karės laivai. Konstant i 
nopoli ir. Dardanelius rengiasi 
užpulti turkai nacijonalistai. 

Išreiškia pasitenkinimą. 

Atkeliavusieji čia premjerai 
išreiškė pasitenkinimą, buvu
siąja savo konferencija Hythe. 

Ne premjerai sako, bet iš 
Hythe informuojama, jog Llo
yd George su Mllerandu išnau-
jo pilnai sutikusiu klausime 
atlyginimo nuo Vokietijos i r 
tos šalies nuginklavimo. 

Šitas klausimas visgi galu
tinai bus ap ta r t a s ir išrištas 
čia abelnoj konferencijoj. 

Nori Armėnijos mandato. 

Šiandie; abelnoj konferenci
joj <iraikijos ministeris pir
mininkas Venizelos Graikijos 

rdu -formaliai paduos pa
siūlymą, kad Armėnijos man
datas butų pavestas Graikijai. 
J>e to, Venizelos paduos visą 

* 
eile sumanymu, paliečiančiu 
Turkijos likimą. 

Londonas, b i r i 23. — J a u 
kelinta diena Airijos mieste 
Londonderrv siaučia kruvinos 
riaušės, labaj panašios į civilę 
karę. Vietos spauda paduoda 
baimingy žinių. Pramato pa 
vojų visai Airijai. Tai visa ga
li atsiliepti j pačius Anglijos 
naminius refkalus, nekalbant 
jau apie imperijos padėtį. 

Kruvinos riaušės ten prasi
dėjo praeitą penktadieni. Vie
tos valdžia negali riaušinin
kų patvarkyti . Kariuomenės 
garnizonas permaląs . Policija 
neturi jokios reikšmės. 

Sulig vakarykščių žinių, lig-" 
šiol jau žuvo keliolika žmonių. 
Daugybė žmonių sužeista. 

se. Barnesnieji gyventojai bu
vo pasislėpę tose miesto daly
se, kur nebuvo pavojaus. Pa
čiam mieste sulai k vt i visokie 
reikalų vedimai. Krautuvės 
uždarytos ir aprūpintos ba
rikadomis. 

i^idarytoš ir mokyklos ir 
kitos Įstaigos. Gatvės aptuš-

i tėjusios, išėmus neskaitlingus 
būrius riaušininku. 

Buvo pašaukta kariuomenė. 
Riaušininkai i ją pradėjo šau-

š i to j konferencijoj bus ap - l 4 , . v , i - ' , i e m s t u o < ' m l s ******* 
tarti ir kiti Europos klausi-

Susirėmimai gatvėse. 
Ifirželio 21 ištisą dieną se 

kė mūšiai Londonderry gatvė- 'apr ibuotais laikotarpiais. Va-

Boulogne, Prancūzija, birž. 
2'.). — r i a seka talkininkų mi
nisteriu pirmininkų suvažiavi
mas. Aptariami svarbiausieji 
bėganti reikalai. 

Svarbus yra daiktas Tur
kijos klausimas. Bet šis palie
čia daugiausia Angliju. (Pran-
euzai nori užtikrinti sau ka-
įvs atlyginimą nuo Vokietijos. 

Su tuo karės atlyginimu 
talkininkams pasirodo daug 
vargo. Anglija su Ttalija lig-
šiol stovėjo už nedidelį atly
ginimą, kokį Vokietija turė
tų išmokėti paskirtu laiku. 
Mėginta prie" to sumanymo 
palenkti ir Prancūziją. 

Bet Prancūzija užsikirto. 
Jos tikslas kuodaugiausiai pi
nigų išspausti iš Vokietijos 
saviems reikalams 

Šiandie kalbama, kad Pran
cūzijai pavyko palenkti Ang
liją reikalauti iš Vokietijos 
kuodidžiausiu sumų. Tos su-
mos turėtu Imt išmokamos ne-

P R A S I D E b A TERORAS 
T R A K I J O J E . 

Matyt, graikai nepasidžiaugs 
Trakija. 

Sofia. Bulgarija, birž. 23— 
Graikija dar neužima Traki
jos. Bet kariuomenę tam tiks
lui jau koncentruoja. 

Tuo tarpu visoj šalyj prasi
deda baisos teroras . Susiorga
nizavo nereguleriai ginkluoti 

Trečioji S. L. R. K. A. Seifao 
Diena 

Sesija tapo at idaryta lygiai 2:30 po pietų. P-nas Virakas 
perskaitė protokolus antros dienos popietinio posėdžio irį 
subatos priešpietinio. Čia pat tapo pataisyti kai-kurie dalykaj 
i r pavardės netaip įrašyti per greitumą. 

Po to, buvo rinkiniai į komisijas. Teismo komisijon įj 
r inkt i : kun. Kemėšis, pp. Krušinskas, Vaitkus ir Tu
melis. Literat iškon komisijon: pp. Virakas, Aleksis ir J u r a s ; 

būriai pr ieš graikus. Šitie bu- Labdarybės komisijon: pp. Janušauskas , Šiaučiūnas ir \Ta/ 
riai, neturėdami užsiėmimo,' kaitis. Atstovai į Federacijos tarybą: kun. Kemėšis ir p. Vfi 

1 šaudymais. 

mai, ypač Rusijos padėt is . • 
Italijos užrubežinių rejkalų 

ministeris grafas Sforza pa
reikalaus, kad iš Vokietijos 
atlyginimo Italijai butų ski
riama ne 10 nuoš., bet 20. 

VVATERBURYJE KARĖS 
PADĖTIS. 

Waterbury , Conn., birž; 22. 
-— Vakar čia paskelbta karės 
padėt is po įvykusių didelių 
riaušių, kurių metu vienas 
streikininkas nužo' l / i t \# ir du 
poliemonu pavojingai sužeistu. 

Scovill Manufaetu-*ii:g Co. į-
stai^os darbininkai streikuoja. 
Vakar po pietų keli.j 1 ūksian
čių darbininkų minia ties įs-

talgrr susikirto r.ū polieija. 
Prasidėjo kraujo praliejimas. 

Miesto majoras kreipėsi į 
valstijos gubernatorių. Guber
natorius Ilolcomb tivvįaus pa
šaukė kares tarnybon tr is kom
panijas vietos milicijos i r vie
ną kompaniją s i kulkasvai-
džiais. 

Šiandie gatvėse pa t ronuoja 
reiviai. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) . 

Vakare įvyko didelės de
monstracijos. 

Pasiunčiama ten daugiau 
kariuomenės. 

Kruvinas riaušes pradėjo 
protestantai užpuldami airius 
katalikus. Šitie ėmė ginties. 
Iš to ir pakilo naminė karė. 
Protestantai nenori jokios Ai
rijai laisvės. J ų yra tik men
ka dalis Airijoje. Tr jie pagei
dauja, kad airiai nesiskirtų 
nuo Anglijos. 

Naujas sumanymas. 
Anglijos par lamente da r ne

pabaigtas svarstyti Airijos 
savyvaldos' bilius. Tam biliui 
priešinasi visa airių tauta 
(išėmus nekafalikus, kurių 
yra mažai) . Tad aišku, kad 
savy valdos sumanymas negali 
but Įvykinamas. 

dinasi, Vokietija mokėtu atly-
ginimus ir tam nesimatytų pa
baigos. \ 

Abelnai inmnt, norima parei
kalauti mažiausia 250 milijar
du vokišku markia auksu. 

Vargiai tiek išneša visas vo
kiečių tauto*-turtas. Bot p ran 
cūzai i tai neatsižvelgia. J i e 
tikisi gauti nuo vokiečių auk
so ir tuo auksu apmokėti savo 
skolas. 

pradeda užpuldinėti ramiuo
sius gyventojus, katr ie nenori 
nmišvties į ta visą trukšma. 

Skaitlinga regulerė turku-, 
-bulgarų kariuomenė sukon
centruota aplink Adrianopolį. 
J a i vadovauja J a i ar Tava r, 
kurs nusprendė nepaduoti 
graikams to miesto. 

Čia nuomoniaujama, kad 
graikai nepasidžiaugs Traki
ja. Nes su maža išimtimi grai
kams priešinasi visi Trakijos 
gyventojai - turkai, bulgarai, 
žydai ir kiti. 

Talkininkai įsitikins, kad 
gyventojams negalima antmes-
ti savo norus. Tr todėl lieps 
graikams išeiti iš ten. Traki
ja paliks pr ie Turkijos. 

San Francisco, Cal., birž. 22. 
— (v,ia veikiai prasidės naci-
jonnlė demokratų partijos kon
vencija. Iš prieškonvencijinių 
susirinkimų ir pasitarimų 
pramatoma, kad konvencijos 
botu pakels smarkią kovą 
" s a u s i e j i ' ' su "Slapia is ia is ." 

Dabar norima jau 1ą bilių 
atidėti ant šalies ir imties ki
loki ti priemonių. 

Loi-tĮns Montereagle kai}) 
šiandie1 lordų butui paduos 
naują bilių Airijos klausime. 
Tuo biliu norima Airiją pa
daryti dominija. Imperijai 
kontroliuoti turėtų but paves
ta tiktai Airijos armija ir lai-
vynas. Šiaip visas šalies val
dymas turėtų but paliktas 
pačių airių nuožiūrai. 

UKRAINA PAVIRSIANTI 
BOLŠEVIKINE. 

Danzing, Vokietija, biriL 23. 
— #ta apturė ta žinių, kad l k -
rainos gyventojai labai nepa
kenčia lenkų. Džiaugiasi jie, 
kad lenkai išvyti iš Kijevo. 

Gyventojų n'eapykanton pa
teko ir Pet lura, kuris norėjo 
lenkams pavergti Pkrainą. 
Vietoje Petluros, kurs netekęs 
vardo, ukrainuose pakyla kiti 

Sakomą, jog pastarasis s u - ! v m ! a i - l , i , l i , , k ' ' W * » * N « « . 
manymas yra labjaus prieina
miausias airiams ir šitie dau
giams prie jo pa l ink tų ,už su
manymą savyvąldos. 

Todėl gal neužilgo Ukraina 
ir pavirs bolševikine šalimi. 

Londonas, birž. 23. 
Bet, kiek žinoma, airy) tau- |Černogorijos pakraščių atšauk

ta italų kariuomenė. Pakraš
čius tuojaus užėmė serbų ka
riuomenė. Šiandie visa Černo-
gorija yra serbų užimta. 

ta priešinga visokiems tos rų-
šies sumanvmams Airiai nori 

* • 
Airijos laisvos ir nepriklau
somos. 

"šfm* 

am & 
i £T f;" f 

siliauskas. 
» 

Dideli ginčai po kelis kar tus atsinaujino del- mokesčio pri-
dėjimo, iškilusio iš influenzos ligos. Galutinai pripažinta, kad; 
mokestis reikėjo padidinti , idant prisitaikius prie Suv. V a i s i 
įstatų. Seimas sutarė pavesti kuopoms, kad jos išrastų bud 
kaip galima butų Susivienijimą apdraudos kapitalą pakelti; 
iki valdžios reikalaujamos augštumos, neuždedant mokesčio 
ant narių. 

Toliau ėjo daugybė įvairiausių sumanymų ir Įnešimų.) 
Kaikurie pasirodė esą priešingi konstitucijai ir neturį tiek 
kuopų paramos,.kiek to reikia, kad galima butų pradėti kon
stitucijos mainymą. Toki sumanymai liko nepripažinti. Jų] 
buvo ši t ie: a) valdybą rinkti referendumu; b) duoti ap
skričių delegatams balso teises; c) ant poliso nežymėti, kam 
paliekama pamir t inė; d) panaikinti vieną ligos liudijimo 
blanką. Nepripažinti taip-gi sumanymai leisti vaikų laikraš
tį ir neminėti moterų ainžio organe. 

Pr i imta pageidavimai: a) kad centr 0 sekretorius pra
neštų kuopos sekretoriui atvirute, kad nario suspendavimas 
bus pagarsintas organe, b) leisti# kitiems metams sieninį ka
lendorių tos pačios rūšies, kaip "šiemetinis, c) rūpintis Su
sivienijimo čarteravimu Massacliusetts'e ir kitose valstijose; 
d) d_q k limentuose vengti v a r d i j a m i lijariškumo, t y. nerašjflB 
Kazys vietoje Kazimieras, Barbė vietoje Barbora ir tt, eW 
apsieiti be samdymo asmenų, kurių pažiūros priešingos kata-^ 
likystei. 

Garažo pardavimas arba nuomavimas palikti valdybos 
nuožiūrai ir įgalioti valdybą tą garažą parduoti jei išras nau
dinga. 

Suteikta pastabų organo redaktoriui : a) kad kuopų pra-^ 
nešimus ir protokolus gerbtų ir* neatsisakytų jų talpinti ba 
svarbių priežasčių, b)- kad nevėlintų korespondencijų, e) 
kad pribūtu. Susivienijimo seimuose, dalyvautų juose ir gau
tų kelionės išlaidų grąžinimą, d) kad saugotusi įžeisti vei
kėjus, e) kad necenzuruotų dvasiškojo vadovo straipsnius 
prisiunčiamus į tam tikrą laikraščio dalį, vadinamą "Dva# 
šios vadovo kampel iu ." 

Išklausytas Šv. Kazimiero Seserų prašymas prailginti o» 
sančią skolą ir suftikti naują paskolą. Sutar ta pavesti tą valį 
dybai, jei j i išras užtektinai 'pinigų. Ki tus pašalpų prašymus 
pavesta Labdarybės komisijai. 

Sutar ta , kad seimas butų kas du metu, i r kad artimes-
nysis įvyktų Wilkes—Barres 'e , nors Clevelando atstovai la
bai norėjo, kad art imiausias 8eimas butų pas juos. 

Knygų peržiūrėjimo komisija išdavė savo raportą, kad 
knygas, užrašus ir skaitlines rado tvarkoje, kad knygos Su
sivienijimo tur tą rodo taip, kaip jos parodytos sekretoriaus 
ir iždininko raportuose. 

Apdraudos fonde $142,727.74 
Vaikų skyriaus fonde 9,480.10 
Pašalpų fonde .> 23,388.60 
Našlaičių fonde • • 525.20 

- Lėšų fonde , . .9,730.32 
Atsargos fonde 10,806.80" 

196,65&76 
Įvai raus tur to &,954.40 

Viso labo ..' $205,613.16 
Nuo 1 Birž. 191"8 m. iki 1 Birz. 1920 metų A. Lietuvių K. 

Katal ikų Susivienijimo tur tas priaugo 76,532.57. 
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BROLIS BROLĮ NORĖJO 
PADUOTI PAMIŠĖLIŲ IS 

TAIGON. 

S. L. R. K. A. Seimo atstovai, kur is buvo birželio 17, 18 i r 19 dd. šv . Ju rg io parapijos svetainėje, Chicagoje 

Alfred Nieman, 5359 Mag-
nolia a ve., pasirūpino savo 
brolį Charles paduoti pamišė
lių įstaigon. 

I r j is buvo paimtas, įs taigo
je gydytojai patyrė, kad Cha
rles sveikas. 

Tad visas reikalas atsidū
rė teisman ir teisėjas paliuo-
savo i n tari amą pamišėlį. 

Dabar imamas nagan nedor 
ras brolis, kurs del kokio tai 
turto paveldėjimo mėgino sa
vo brolį padaryt i nelaimingu. 

PIRKITE KARAS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S»). 

% l 
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D R A U G A S Trečiadienis, birželis 23 1920 

STOVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

I"DRAUGAS" 
t a kasdien* išskyrus aedėldiealus. 

PRENUMERATOS KAOTAt 
nCAGOJ IR r t S U J f Y J E : 

M e U m i •».•.'-',••*.£ $*«00 
Pašei Metų , . . . . . ^ . •*»-» • *•*** 

rr. VALST. 
Metams ••-•> .vy» •••-•> $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata, mokaal iškalno. Lal-
• skaitosi nuo uisirašymo dienos 

nuo Nauju Metų. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti i r ' 
oas adresas. Pinigai geriausia sių-

iiperkant krasoje ar exprese "Mo-
y Order" arba {dedant pinigus 1 
glstruota laišką. 

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

Popežius Ir Tautų 
Sąjunga. 

P' Draugas " Publishing Co. 
m W. 46th S t Chicago, 111. 

Lietuvos Padėtis. 
,iVisatinė Amerikos socijali-
ų konvencija šiemet New-
"orke patrijotiziiig. pavadino 
pganJingu daiktu. Sulig to 
etuviškieji socijalistai truk-
ė Lietuvos Laisvės pasko-
} būtinai reikalingą mųs tau-

neprigulmybei. Drauge jie 
savo laikraščiuose, kad 

eis Lietuvoje revoliuciją, 
I jų reikalavimai netaps įš
ildyti. Socijalistai žadėjo ka-
apinę virvę tam prezidentui, 
urį pastatys partija, gavusi 
ietuvos žmonių užsitikėjimą 
inkimuose. 

Socijalistams nerupi, kad 
ietuvos tauta išrinko savo 
tstovus ramiam tvarkvmo 

Sj 

arbui, 0 ne revoliucijai, katj 
e soči ja l i t ams Įteikė tėvynė* 
aidžią, o kitiems. Socijalistai 
ą valdžią nori veržte išverž- , . 
ti is rankų zmomų, kuriems' 
ietuvos piliečiai ją pavedė. 

Vieni socijalistai negali su
piji pasekmingos revoliuci-
os, bet Lietuvoje dvaruose 
r miestuose yra svetimtaučių, 
:urie taippat nori paskandin-
i Lietuvos laisvę. 

Kad Steigiamasis Seimas 
tegalėtą ramiai vesti savo 
larbo, bandyta apšaukti visa-
inis streikas. Tas nepasisekė. 
\psauktas spaustuvių streikas 
r tas pasisekė. Taip pat pasi
ekė uždegti Kaune 150 namų. 

Tomis priemonėmis soc-ija-
istams, negavusiems pusės 
rietu rinkimuose, pasisekė 
įjauti daugiau negu pusę vie-
,ų ministerių kabinete. 

s t o k i s socijalizmo apsiėji-
nas sukelia tautoje daug pik-
ybė<s ir noro taip pat pavar-' 
oti jiegą prieš socijalistus, 
caip jie ją vartoja prieš tautą. 
Tai-gi yra pavojaus, kad ir 
>. Griniaus ministerija neilgai 
eviešpataus. 

Krikšėionys-demokratai turi 
ląugotus, kad neužsikrėstų so-
rijai istų žiaurumu ir neimtu 
vartoti ugnies ir betvarkės sa-
^o galybei didinti. 

P-nas Kazimieras (Irinevi-
ius, gydytojas iš Marijampo-
ė*, yra fanatiškas kataliky-
)ės priešas. J is dabar tapo 
Lietuvos ministrą pirmininku, 

es jį remsime dėlto, kad ne-
urime savo širdies, ne veizi-

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

Tas atsisakymas visai ne
reiškia, buk popežius esąs 
priešingas norui suvienyti pa
saulio tautas, nes ir pats Be
nediktas XV 1917 m. savo raš
te kariaujančioms viešpati
joms pasiūlė sudaryti visų tau 
tu organizaciją laisvės ir tei
sybės dėsniais. 
Apaštalų Sostas visuomet no

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

• 

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

ftv. Tėvui rupi ir Airijos li-
nnas, kaip visų, ypač kata-

lišku, tautų vargai, bet tą 
politišką dalyką Benediktas 
XV palieka aprūpinti politi
kams. Buvo šnekama, kad 
Anglijos užrubežinių dalykų 
ministras Balfour važinėjęs 
Ryman prašyti patarpininkau
ti tarp Anglijos ir Airijos. Ką 
Balfour'as kalbėjo su Šv. Tė
vu niekas nežino, bet žinia 
kad popežius nelieps Airijos 
katalikams atsižadėti jų pie
nų ir norų. 

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

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

Spaustuvninkų streikas 
Kaune. 

Generalis prof esi joninių są
jungų streikas nepasisekė. 

Laukiama Ministerių Kabine
to permaina. , 

Aukštesniųjų kursų semestro 
užbaiga. 

KELIAUJANTIEMS Į LIE 
X U V Ą . 

Lietuvos atstovybė Ameri
koje yra gavusi birželio 18 d. 
iš Kauno per Londoną tokią 
' 'E l t o s ' ' kablegramą: 

"Kaune tebesitęsia spa-us-
tuvninkų streikas ekonomi
niais ir politiniais reikalavi
mais . Kauno • profesijoninės 
sjjungos norėjo daryti politi
nę akciją ir paskelbt birželio 
15 dieną generalį streiką, te-
čiau tat nepavyko del žmonių 
tautinio susipratimo, kadang^ 
streiko vadų tarpe daug sve
timtaučių nemokančių lietu
viškai ir priešingų Lietuvos 
valstybei. Streiko organizato
riai, o jų tarpe keli nesenai 
gavę amnestiją suimti. Šiaip 
viskas ramu. Naujas Ministe^ 
rių Xabinetas dar nesusida
rė. Manoma, jog susidarys iš 
Krikščionių-Demokratų, Soci-
jalistų-Liaudininkų ir Vals
tiečių Sąjungos. Augštieji 
Kursai yra pabaigę su pilnu 
pasisekimu pirmąjį semestrą. 
Buvo 508 klausytojai, jų tar
pe 168 moterys. Lektorių bu
vo 25. Naujas semestras pra
sidės rugsėjo mėnesyj. 

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Am. 

LIETUVOS PAŠTO ŽENK 
LĖLIŲ REIKALE. 

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

Lithuania, VVashington. 
Paimformuokite lietuvius, 

kad persiunčiamus Amerikos 
Lietuvon pašto ženklus kei
čia pinigais tiktai iždinės, 

e nei i asmenis, tarnaudami j (pasirašo) Čarneckis-Balutis. 
ėvynei. Tuomi mes skiriamės' Taigi visi pirkusieji Lietu-
uo mųs priešų. \ 

Tarpe devynių naujų mini-
trų du yra be abejonės kr.-

klemok ratai: Juozapas Puric-
|jkas ir Bizauskas. Juodu atsto-
fcauja partija,turinčią absoliu
t e didžiumą atstovų Seime^ 

Apie p. Karoblį pirmą syk 
enka išgirsti. Nežinome kas 

[vra i r p. Žukas. (Jai tai su-
ttrnni pintu gen. Silvestro Žu-

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

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

Brooklyn, N Y. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

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

Kad reguliuoti visą šią tvar
ką ir Lietuvos respublikoj, y-
ra įsteigtos prie jos sienų mui
tinės. 

Visos įvežamos į Lietuvos 
ribas prekės ir išvežamos iš 
Lietuvos privalo eiti per mui
tines. Prekės, kurios įvežamos 
ir išvežamos vengiant muiti
ni 
mos kontrabanda. (Laikinieji 
Lietuvos muitinių įstatai §1 ir 
G.) Be to, kiekviena valstybė 
sergsti savo sienų ir niekam 
neleidžia be tam tikrų pasų 
ar legitimacijos kortelių per
eiti sienos. Visi privalo eiti 
per įsteigtas muitines, kad 
ir be prekių (§7 ir 8). To
kią muitinių ar pereinamų 
punktą su Vokietija įtaisyta 
dabar virš 20. Be to, jos tai
somos i r Latvijos ir k i t į kai
myninių valstybių pasieniais. 

Lietuvos atstovybė 'Ameri
koje gauna nuo lietuvių daug 
nusiskundimų dėlei muito ė-
mimo už jų įvežiamaš prekes 
arba daiktus, grįžtant lietu
viams savo tėvynėn, o kaip 
kada ir daug rugojimą, jog 
tasai mokesnis yra perdidis^ 
o kai-kuriuose lafkraščiuose, 
kad ir be tinkamų išrodymų 
jau rašomi ilgi straipsniai apie 
tai, kaip Lietuvos valdžia 

" l u p a n t i " nuo žmonių skūrą. 
Reikia pastebėti, jog kuomet 
buvo Lietuvos vyriausybės lei
džiami "Laikinieji Lietuvos 
muitinių įs ta ta i" , tuomet ne
buvo dar jokių Lietuvos ryšių 
su tolima Amerika ir, rasit, 
dėlei to tuose įstatuose neran
dama vieno ar kito straipsnio, 
kursai galėtų liesti grįžtančius 
iš Amerikos lietuvius ir gai
lėtų gal pilniau apsaugoti jų 
teisę ir kiek daugiau įvairių 
daiktų parsivežti, o ypač in
strumentų, ar mašinų, su ku
riomis jie čia yra pripratę 
dirbti. Reikia spėti, kad da
bar tat bus padaryta. 

Šiuose įstatuose grįžtančius 
iš Amerikos lietuvius labiau-

• * i • v* v * 

šiai liečia šie: 
§33. "Atvažiuojančių iš už

sienio bagažas i r daiktai, ku
rie jau buvo vartoti: drapa
nos, skalbiniai, apsiavimas ir 
kiti kel ione daiktai pralei
džiami be rinkliavos ne di
desniame skaičiuje, kaip jų 
reikalinga žmogui kelionėje. 
Taip pat be rinkliavos pralei
džiami vartoti rankiniai daik
tai, kurie reikalingi žmonėms 
sulig jų specijališkunio arba 
darbo (smuikininkui— smui
kas, šaltkalviui — įrankiai ir 
t. t. ),bet tik ne pardavimui. 
Nauji daiktai apmokami rink
liavomis bendrais pamatais, ne 
atsižvelgiant į jų kiekybę." 

Iš to išeina, jog drapanos, 
skalbiniai, avalinė ir įvairus 
kiti daiktai praleidžiami be 
rinkliavos ne didesniame skui-
čiuje, kaip jų reikalinga žmo
gui kelionėje. Žinoma, čia jau 
daug kas pridera nuo muiti
nės viršininkų, kurie turi sprę
sti, ar užtenka tokiam žmo
gui 2 ar 3 eilių drapanų, ar 
daugiau, ar jie buvo kelionėje 
reikalingi ir pagaliaus ar vie
nas ar kitas gamitoras yra 
tikrai naujas, o gal jau buvo 
kokį kartą dėvėtas ir t. t. 

Čion sunku yra matyti ko
kios nors neužginčijamos tai
syklės, kurių negalėtų norin
tieji apeiti, ir todėl daug kas 
priguli nuo pačių muitinės vir
šininkų sumanumo. Reikia 
spėti,kad ir mūsų jaunos res
publikos agentai — daugumoj 
tie patys lietuviai — išvydę 
grįžtantį savo brolį iš tolimos 
Amerikos supras, kad jis gal 
vežtis ne tik kas jam buvo 
reikalinga kelionėje, bet ir tą, 
ką per ilgą buvimą yra ten su-
sutaupęs, ar papirkęs kokią 
dovaną irsavo giminėms. Svar
biausiuoju dėsniu ' pasilieka 
tas nusimanymas, jog veža
mieji tokio grįžtančio daiktai 
nėra by kokiomis prekėmis, ų arba slepiant ~vas, skaito- ., , .. . " , . ' 

™ i,„™+™Ku^ n a ; i , ; ^ ; ; l k a d J , s n e m a n o ft pardavinė
ti ir iš to pelnyties. 

Žinoma, jeigu važiuojantis 
Lietuvon panorėtų čia parsi
vežti ar tat drapanų ar avali
nės keliems metams, tat tok
sai jau butų nepilnai teisėtas 
—jis tuomet nutrauktų uždar
bį ir Lietuvos siuvėjams ir 
kurpiams, kad ir pasirįžęs il
giau ar ant visados tarp ją 
apsigyventi. 

Kitsai straipsnis, k»ris ga
li liesti grįžtančius amatnin-
kus, tat yra §4b\ kursai šiaip 
skamba: 

"Prekės ir daiktai įvežami 
į Lietuvoj ribas, kaip antai: 
amato instrumentai (įrankiai) 
mašinos, reikalingos statant ir 
įtaisant fabrikas ir dirbtuves, 
prekių pavyzdžiai, turintieji 
vertės (komiuivoiažeriai), kel
iaujančių cirkų dekoracijos 
ir panašus/ daiktai, muitinės 
praleidžiami, išješkant atatin

kamas rinkliavas. Grįžtant mi
nėtos rinkliavos grąžinamos, 
pristačius muitinės kvitą, Įve-
žant panašias prekes, krovi
nių turėtojas privalo paduo
tame pranešime pažymėti, kad 
prekės bus grąžinamos atgal 
į užsienį. Praslįnkus 6 mėne
siams muitinės rinkliava ne
gražinama. , \ 

Tasai straipsnis turi ome
nyje įvairius amatninkus, ku
rie iš kitur važiuoja Lietuvon 
uždarbiauti. Prie Amerikos 
lietuvių, kurie norėtų parsi
vežti ar tai savo arnato įran
kius ar kitas kokias pabukles, 
rods, galima butų jo ir netai
kinti, bet čion reikalinga jau 
Lietuvos Finansų, Prekybos ir 
Prainonės Ministerijos paaiš
kinimas. Norėdama palengvin
ti grįžtantiems Lietuvon Lie
tuvos piliečiams prie pasilino-
savinio nuo muito mokesnio, 
Lietuvos Atstovybė Ameriko
je pataria pas vietos notarą, 
ar kitą kokią ištikimą įstanrą 
po priesaika padaryti visų 
svarbesniųjų vežamųjų daiktų 
sąrašą ij prisiųsti j į Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje patvir
tinimui, jog visi šie vežamieji 
daiktai sulig §33 Laik. Lietu
vos muitinių įstatų yra va
žiuojančiam reikalingi, kelion-
nėje į Lietuvą ir nėra skiria
mi jo pardavimui, o instru
mentai reikalingi sulig jo spe
cijališkunio. Šiuo laiku Lietu
vos Atstovybė negali prisiimti 
laidos, jog visi įvardinti są
raše daiktai bus paliuosuoti 
nuo muitinio mokesnio, nt?s 
Laikinuose Liet. Muitiniu įs
tatuose apie tokią teisę atsto
vybių išdavinėti tokius paliu
dijimus nėra nieko pasakyta, 
tečiau pasitikima, jog šie pa
liudijimai po priesaika pada
ryti galės padėti ir muitinių 
viršininkams nusistatyti. Už 
padarymą toki0 paliudijime, 
kaip ir už kitų dokumentų liu
dijimus, Lietuvos Atstovvbei 
reikia prisiųsti du dolieriu ir 
50 centų. 

J . Vileišis, 
Lietuvos Astovas Amerikoje. 

Jei-gu mūsų žemė atskilo nuo 
saulės, tai ir viso^ planetos 
atskilo nuo saulės, tai yra 
Dievas ne viską galį*. Žemę 
pagimdė saulė. Dievas to ne
galėjo sulipyti prašė saulė? 
pagelbos. 

Atsakymas. Dievas gali bū
ti visagalis ir žemė gali būti 
atskilusi nuo saulės. Dievui 
nereikėjo maldauti saulės. Die
vas tik sutvarkė visus daigtus 
ir žemės atskilimą nuo sauKs, 
Nors tas atskilimas nėra pil
nai ir tikrai žinoma tiesa, te
čiau^ tas spėjimag niekuomj 
nesipriešina Dievo galybei. 

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

Atsakymas. Tiesa, kad be 
Dievo negalėjo atsirasti nei 
saulė, nei žmogus, nei mote
riškė. Bet lygiai tiesa, kad be 
Dievo negalėjo atsirasti nei 
vanduo, nei akmuo, nei gyvie
ji nei negyvieji, nei didieji nei 
mažieji sutvėrimai. 

Kun. P. Bučys. 
(Pabaiga bus). 

K 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgfco Street 

CHIOAGO, IliliUlOIB 
SMetaMt Yaffdto MSI 
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" DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 88 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan S t 
Kertė 82-ro St.. Chica*o, I1L 

SPECIJALISTAfi 
Moteriškų, Vyriikų, taipgi chro

niškų Ilsų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po piety, nuo < iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliorais nuo 9 Iki 2 po piet 
Telefonas Yurds C87 

K 

— : : 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 21 d. buvo tokia sulig Mer-
chant8 Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.99 
Lietuvos 100 auksinų 2.68 
Vokietijos 100 markių 2.68 
Lenkijos 100 markių 67 
Prancūzijos už 1 dolierj 12 fr. 57 
Šveicarijos už' 1 dolierj 5 £r. 47 
Italijos už 1 dol. 16 1. 50 

D r. L L MAKARAS 
LietoTi* Gydytojas ir Chirurgą* 
Bmelaode: įeeM 8*. MrtrtpMi AT*. 

T«l«t«UM Pallnum 841 Ir PmllmM SIU 
ChieagoJ: 4516 So. Woo4 Str. 

!
riU K*tT«nro rakake nu* 8:30 Iki 7:*« 

Tei«fMUM YardB 7 » . 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Ramp. 41 Court 
Ree. 1289 W. 49 A vena e 

Telefonas Cicero 8658 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIiKAI 
« » • » * • • • • • • • • 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty}: 

29 South La Salle Street 
Kambaria 324 

Tel. Central 

(Žiūrėk "Drg 'o" 141 num.). 

Ka*s sako, ant žvaigždžių 
žmonės gyvena — netikin. Jug 
tas viska<< negali būti. Jeigu 
ant visų planetų žmonės gy
ventų, tai Dievo Sūnui Jėzui 
Kristui butų reikėję skyrium 
ant visų planetų kentėti ir 
mirti ir keltis iš numirusių 
garbingame kūne. Tai jau 
vienam perdaug kentėti. Arba 
ant kiekvienos planetos turėtų 
gimti kitas Kristus. Tai butų 
milijonai Kristų, milijonai 
Šventos Dvasios sužieduotinių. 
Tikime į vienų Dievų Visaga
lintį. 

Atsakymas. I r čia, kaip 
trečiame klausime, nėra pil
s t ė tikrybės gamtos moksluo
se, o tikėjimui vistiek kaip kas 
mintija apie tuos* daigtus. Bet 
Tamsta bereikalo mintiji, kad 
Dievo Sunūs butų turėjęs tiek 
kartų įsikūnyti ir mirti, kiek 
yra apgyventų žvaigždžių ar
ba planetų, J u g ant kitų pla
netų žmonės galėjo nenusidė
ti. Tuo atveju jie ir be atpir
kimo taptų amžinai laimingi. 
Tečiau man patinka kaikurių 
vokiečių mokslininkų spėji
mas, kad kol kas nėra išmin
tingų turinčių kimus sutvėri
mų ant kitų planetų, bet JMJ 
mųs atsikėlimui iš numirusių 
hus. 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Tardą 4681 

Rcsid. 1139 Indopendence Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas Ir 
Specljallstas Moteriiko, Vyriškų 
Taiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S354 So. Halsted Są., Chicago 
Telefonas Drover 

VALANDAS: 10—11 ryto 8—8 po 
pieta T—8 vak. •edėUomis 1 0 — U A 
a««fva>a««%««%a««««#9>%»48«««<* 

Tel. Drorer 7842 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND A V E N I E 
arti 4 7-tos Gatvės 

* Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir AVood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliotais 
8 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 180 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKinley 268 
MSw—Ss m m m mm M#̂ iwwKW^Mi* > « i SHS m % 

Telephone: Yards C492 

AKUŠERKA 
A.SHUSHO 

* — — ~ m-m 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

\ Turiu patyri m 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Niekas nepasako, iš kur sau
lė, mėnuo, žvaigždės atėjo. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
ev, kuoi/iet skaitai ar siuvi ar la 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.06. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminas suteikdamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 14, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. Išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo
mis ir Petnyčiomis. 

Telefonas Boulevard 9199 
C 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3881 S. Halsted Str. 
Chicago, Ui. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—6; 7—g P. M. 

S. D. LACHAWICZ 
L1ETUVYS G R A B O R I U S 

Patarnauju, 
mano 

laidotuv*8e ,ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23 P i . Chicago. 

TeL Oaoal 919*. 
Ui . 

(Z, I 

m 

ws.s. 
VARSAV1NGSSTAMPS 

16SUED *Y THE 
UMITEB STATES 

« GOVERNMENT 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS D t C H U U RGAS 
Ofiaaj Ir Gyvenimo vl«t« 

8951 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki • po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

'Nedėliorais nuo 10 iki I 
Telef«M» 

T 
m-

K-

JOSEPH C W0UW 
Jetuvis Advokatas 

99 BO. LA RALL1C gTREkTT 
Gyvenimo Tai. Humboldt 97 

Vakarais 1911 w . t t -nd 
Tel. Rockwell c m 

CHTCAOO, 114* 

A.« 
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^Trcciac] 

Su pa] 
pas mus 
pasilinksi| 
viniai ir 
kad kitad 
va du pi 
geromis 

Pagirti 
tuviai išnj 
nes su k d 
jo.s iždą, 
Gi prad( 

iždui, žiui 
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lams, bui 
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Mes 
skaitome 
dar L. L. 
pirkusios 
Kazimiere 
A 67 kpj 
neperka 
turi ižde 
draugijos 
didinti si 
ciausia į i 

Dar nei 
del to dr 
pinigų noj 
gijų narii 
už guziki 
zinas drai 
savyje, m| 
Nariai tu 
o stotis y 
$12,000 d 
skaitlius 
koks 100 
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miestelis 
lio tinklo 
dyti. Taipl 
tų bonų 
dvyliką 
nelaimė, k| 
turime ti 
sių tam p| 
bininkų. 
10 dr-jų 
Vienok ne| 
be. Vieni 
sunkaus ei 
tapo pn 
atstovų si 
nešioja, 
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džiuose dj 
bėj visai 
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Ir kuomi 
se valdyl 
mą ir nl 
darbo, tai 
laukia di< 
i r išmetinĮ 

Draugi j 
tųjų atstoi 
turėtų pa] 
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menų victl 

Mes esa 
$25,(MX) k\| 
sės jau d 
giau pasi: 
o atliksimi 
Jeigu nej 
00 bonų, J 
is savo «4 

Bet mes 
tat prie da 

M. 
.L. L. P. 
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Siunčia P>ni 

3249 So H* 
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D R A U G A S 
-—9 Į kada Lietuva prašė ta neprl-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
^ >« — K 

RAGINE, WIS. 

Su pavasario grožybėmis 
pas mus prasidėjo ir visokie 
pasilinksminimai, t. y. išvažia
vimai ir piknikai. Pasitaiko, 
kad kitame šventadienyj bū
va du pikniku ir išeidavo su 
geromis pasekmėmis. 

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

iždui, žiūrėk, viemj, kit$ šim
tinę ir paskiria geriems tiks
lams, būtent Lietuvos reika
lams. 

Mes Raeine virš tuzino pri-
skaitome dr-ji] bei kuopų, -o 
dar L. L P. bonų iki šiol tėra 
pirkusios dvi dr-jos, t. y. Šv. 
Kazimiero dr -ja ir o. L. R. l\. 
A 67 kp. Kodėl taip. Kitos 
neperka del to, kad sakosi ne
turi ižde pinigų. Taigi, visos 
draugijos turėti] stengtis pa
didinti savo iždus ir kogrėi-
eiausia įsigyti po bona. 

Dar i«e viskas. Sakiau, kad 
del to dr ja neperka bonu, kad 
pinigų neturi. Bet kur drau 
gijų nariai? Jog jie dirba ne 
už guzikus? Žinoma, kad tu
zinas draugijų bei kuopų turi 
savyje, mažiausia, 1000 narių. 
Nariai turtingi — pinigų turi, 
o stotis yra pardavus bonu už 
$12,000 dol., reiškia, mažas 
skaitlius tėia .pirkusių, gal 
koks 100 asmenų. Tai kur tie 
900 šimtai galėtų pasislėpti? 
Rodos pažįstu visus lietinius, 
miestelis nedidelis ir be dide
lio tinklo galima butų sugau
dyti. Taip, lengvai galima bu
tų bonų parduoti ir už kitų 
dvylika tūkstančių dol., bei 
nelaimė, kad mes per mažai te
turime tikrų, pilnai atsidavu
sių tam prakilnam darbui dar 
bininkų. Mųs stotis susideda iš 
10 dr-jų ir turi 19 atstovų. 
Vienok ne visi kimba prie dar 
be. Vieni nuo sutvėriujo stoties 
sunkaus darbo net prie žemės 
tapo prilenkti, gi didesnis 
atstovų skaitlius tik, ot, vardų 
nešioja, kad ir jie esų drau
gijų atstovai ir stoties posė
džiuose dalyvauju, o tikreny
bėj visai kitaip yra. J ie užsi
ima pašaliniais reikalais, p-
miršdmi pardavinėjimų bonų. 

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

Draugijos bei kuopos išrink
tųjų atstovi] į L. L. P. stotį 
turėtų paklausti, ar už daug 
pardavė bonų. [ neveiklių as
menų vietų išrinkti veiklius. 

Mes esame pasirįžę savo 
185*000 kvota parduoti. Iki pu 
sės jau dasivarėm. Tik dau
giau pasišventusių darbininkų, 
o atliksime ka> mums uždėta. 
Jeigu neparduotom oi $25, 
00 bonų, turėtume raudonuoti 
iš savo neveiklumo. 

Bet mes to nedasileisim. Už
tat prie darbo iki galui. 

M. Kasparaitis, 
L. L. P. Stoties Raštininkas, 

WESTVILLE, ILL. 

Birželio 13 d. L. Vyčių kuo
pa įrengė vvakara. Vaidino 
" Į laisvę žengiant". Veikalė
lis gražus, pritaikintas dabar-
tiniems laikams. Visi vaidin
tojai savo roles mokėjo ir ge
rai- atliko. Žymesnėse rolėse 
buvo: p-lė O. Jurgutaitė Mo
tinos rolėje, p. Karalaitis— 
sūnaus. ,'Jis ėia gimęs ir augęs, 
bet gražiai vartoja lietuvių 
kalbų. Duktės rolę vaidino 
Vuoveraitė, Pildukovskio (len
kų generolo)—Rakauskas. Ma
rijonos rolėj buvo gabiausia 
vaidintoja p-lė A. Jurgutaitė. 
J i tikrai tiko toje rolėje. Be 
to, dar ji dainavo " Lietuva 
brangi" , kuri gražiai išėjo. 
Kiti visi mažesnėse rolėse sa
vo užduotis ir-gi gerai išpildė. 

Po to "Lietuvaitės Sapnas*' 
(dialogų) g a b i a i atliko p-lės 
O. Jurgutaitė ir^varpaviėiutė. 

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

Ant galo choras padainavo: 
Kur bėga Šešupė, Močiutė ma
no. Karvelėli ir Oi tu seni. 
Dainos gražiai * išėjo. Pijanu 
akompanavo p. A. Stanšaus-
kas. 

Vakaras pavyko ir publika 
liko patenkinta. 

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

Vyčiai, tankiau rengkit va
karus. West vii iečiai 
į juos lankyties. 

Ten buvęs. 

klausomybę palaikyti, 
Bonų pardavinėjimas, kaip 

jau vigams žinoma, pasibaigi 
su 1 d. liepos, š. m. Tat, k%: 
n e dar nepirkote, pasis^u-
binkit. Laikas trumpas; po 1 
d. liepos jau nebus galima pir
kti. Katrie-gi pirko ant išmo
kėjimo, ir iki šiol dar visų pi
nigų neįmokėjo, prašomi pa
sistengti išmokėti, o kaip tik 
išmokėsite, tai tuojau ir bonų 
gausite. Bonai randasi pas sto
ties iždininkų J . Kuizinų, 153 
E. lOTth St. Bonų prisiųsta 
daugiau negu jų parduota. Tat 
• gi, katrie dabar pirks ir vi
sus 50, ar 100 ar 500 dol., įmo
kės tuojau gaus gražų bonų. 

J. R. rast. 

Mwk V mm, ™!iv 

Didžiausis Pardavinėjimas Augštos Rųšies 
Cigaretų Šioje Šalyje. 

THE STREETS CO. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Leibęriai 

Gera mokestis ir darbo są
lygos, ir pastovus darbas. 

Atsišaukite 
f 

West 48th ir So. Morgan St. 

mėgsta 

S T I P R I S VAIKAI. 
Suvirs 17 metų amžio. Pastovi vieta 
stipriam vaikui draskyti drukuotus 
lapus ir dirbti press ruimyj. 48 val
andos savaitėje. 

Atsišaukite 
Mr. ItiilliM'k. 2nd floor Buterrick 

Publishiiig Co. 22S» So. P a r k Avc. 

FATIMA yra sumaišyti gero Turkiš
ko tabako pagerinto su dadėjimu 
proporcionaliai naminio tabako. Fa-

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

r=3-

SIOUX CITY, IOWA. 

Paieškau Jokūbo Chesnulevlčiaus, 
kuris pražuvo 10 d. 1 šio mėnesio 
(birželio) apie §0 metu senumo 5 
pėdų 10 colių augšėio. biskutj raupuo
tas, kairės išl ikos piršto netu.n ir 
tiesios kojos 4 pir:,*^. J is paliko mo
terį nuliūdime r į! vaikučiu ' , vie
nas 2 nedėltų. 

Jis pats a rba kas apie jį žinotu
mėt, meldžiu pranešti šiuoudresu: 
o gausite dovana. 

J O S E P H CHKSNl'I/EViCZ, 
2U8 Itovest fct. 

Brt«tpw, Painia 

"-rV 

LlGGF.TT & MYERS T o B / CCO C o . 

Birželio 13 d. Šv. Kaz. pa
rapija buvo Įrengus pikniką 
ant parapijos žemės, kurio į-
renginiu daug pasidarbavo kle
bonas kun. M. Kolvekas ir ko
mitetas. Nemažai taipgi prisi
dėjo vietiniai lietuviai vertel
gos su savo aukomis. J ie ši
tam piknikui suaukojo daug 
visokių dalykų. 

Nemažiau prisidėjo ir mote
rys ne vien darbu, bet ir au
komis. Jos piknikui prikepė 
visokių pyragaičių ir saldai
nių, kas parapijai atnešė di
delę naudų. Oras ])asitaikė 
gražus, tat ir piknikas nusise
kė. Žmonių buvo nemažai. 
Grojo Krankliu'o bonas. E-
sant tokiai brangenybei, be a-
bejonės, nebūtų buvę tiek pel
nyta, jei ne vertelgų ir mote
rų aukos. Užtat i>arapijonys vi 
sfems aukotojams širdingai dė-
ko ja. 

« J. Zabulionis. 

. . . . i 

— — — 
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PAKKIDI'ODA 
Namas ir "parakė" del 4 mašinų, 
pagyvenimas, 2 storai ir 3 lotai kam
pas 24 Gatvės ir Coulter Str., su 
"Grocery" ^izniu lietuvių upgyven-
ta vieta. 2 blokai nuo bažnyčios ge
ra proga tik del lietuvio biznieriaus. 

JL'OTIN MACKKWICH, 
| 234S S. LenviU Str. 

— • » • " " " 

• 

Reikalingos: vietos mažiems vaiku
čiams, geruose namuose. Paliudiji
mai reikalingi. Atsišaukite į t hihl-
ren 's Home C'ommision. City tla'.l. 
Waterbury, Cunn. tarpe 11:00 ir 
1:00, a rba rašykite prisiusdaml pa
liudijimus. 

Turi savyje daugiau Turkiško taba 
ko, negu kiti maišyti Turkiški ciga
retai. 

i#T*4 
m i>\ 

TURKISH 
CIGAR&TES 
Can>eron& Cam«rcn Co. 

R1CHMONDVA. 

NAMAS ANT PARDAVIMO 
medinis, 5 kambarių, labai pigiai 
parsiduoda tiktai už 1800.00, nes tu
riu išvažiuoti iš Ohicagos. 

4036 Artesiaii Ave. 

ANT PARDAVIMO. 

4 akeria'i geros daržinės žemės, su 
nauju 4 kambarių namu, šulinis ir 
vištoms gardas, randas) ant Chieago 
—Joliot Electric Linijos tarpe Argo 
ir \VilIow Springs. Kaina $4,000.00. 
iškalno $800.00 balanea ant lengvų 
i-įmokeseių. l*>eb Hommel Reulty Co. 

i Savininkai. S4S Marąuellc Bidg. 
I Telefonas Ilandolpb 5757 

ROSELAND, ILL. 

1204 CluiT Ave. 
Katine, VYis. 

».. p t , R * n s 

f*^^ 

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

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pin.jus Parduoda L»t*okort«s 

N O T A M I J U Š A S 
3249 So Halsted Street Chica-o IHinois 

T E U E P M O N E B O U L E . A R D 611 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
stoties laikytame susiriiikmio. 
birželio 14 d.> visijpinua' buvo 
peržvelgta pasekmės • prakal
bu, įrengtu birželio 10 t!., ku
riose kalbėjo chieagiškiai* pp. 
M. Zujus ir P. Baltutis. Jie
du aiškino apie L. L. P. bonus. 
Pasirodę kad nors oras tq, 
dieną buvo šiltas, vienok pas
kolos bonų parduota už 2,000 
dol. 

Peržiūrint stoties darbuotę 
pusirodo, kad Eoselandt ne
mažai randasi vertelgų, ir 
šiaip žmonių, kurie nolik kad 
patys neperka bonų, fotu' dar 
įvairiais budais agituoja, lįad 
ir kiti nepirktų. .Sutarta suži
noti ir surašyti tuos pramo
ninkus, l>ei šiaip žmones, ku
rie eina prieš L. L. Paskola. 
Tada pusi rodys, kokie žmonės 
nerėmė Lietuvos nepriklauso-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinii 

s i 
I Pranešimas ( 

i 
Bridgeportieciams! 
• > s 

Visi, kurio esate pirkę Lietuvos Luisvrs Paskolos Bonus ir už- 3 
simokėję pilnai, malonėkite atsiimti Bonus ir kurie esate ne u/si- S 
mokėję pildai malonėkite dabaigti mokėti ir gausite L.' L. 1*. Bo
nus pas stoties iždininkų p. F . Šatkauskų 342o Sį. Halsted St. 

Silpnybes, paeinauiiios BUO pergidirbimo, pailsimo, sąnariu ir rauisenu 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Drangą Reikale" 

Šeimynos, kurios karto daiinojo jo veikiančią jiegą, daugiaua be jo neapdieina. 
Yra tik vienas Pain-Expel ler is ir del jusu apsaugojimo, j i s yra paženklintu 
mušu vaizbaženkliu 

* 
_ . - - - *-~*i~i ) & 

Jeign ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jns tokio 
neimkite. Visose aptiekose po S4e. ir 70c. Taipgi galima gauti paa išdirbėjo*: 

P. A D . R1CHTER 4 CO., 326-330 Broadway, New,York 

THE STREETS CO. 

irt o . Jiaiai ,v .u K)\. j ' " i u <̂̂ » v- j "»j "••- ^ w . ^ - — 
L5 fe. llalstcd St. tazina paveikslų už 10.00 = 
3423 S. Halsted St. Albrnmi už 10.00 % 

i 
Stoties valdyba žemiau pasirašius maloniai prašo visų savo par-

E davinėtoji] pasistengti parduoti kp daugiausia L, t*. P. Burtu per 
E šį mėneaj, nes Jau laikas baigės ir daugiausia pardavę* gaus do-
E vaųa, dovanas aukoje Bridgeporto Biznieriai sekančiai: 

| 1. The Bridgeport Clothing Co.' 
324G-48 S. Halsted St. Siut<7 už $45.00 

S 2. Jonas Kazakauskas 3255 S. llalstcd St. Laikrodėlį už 25.00 = 
E 3. V. P. Pierzynski ;«24 S. Halsited St. pora eeverykiį už 10.00 

4. W. J. Stankūnas 331 
rt î  \\ ^Mtk'inskas 
6. P. K. Bmehas 3321 S. Halsted St, A uksinis špilka už 10.00 
7. Justinas Kūlis 3259 S. llalstcd St. Hemus paveikslus už 8.00 
8. J. P. Budriek 3343 S. Halsted SC Rašoma plunksna už 5.00 | 
9. A. K. Junievicz 3313 S. Halsted St. Kasoma plunksna už 5.00 

Jeigu,, kas iš biznierhj ką aukotu malonėkite priduoti valdy
bai. Kviečiame viaus prie šio praki lnaus darbo pardavinėtojus dėti 
visas pastangas, kad ko daugiausia parduoti , gauti -dovana didesnę 
ir sur in l t t i paakirtfj. dūlį m u š u s toč ia i . O v i s u s , k t l l i e dar n e e s a t e 
u ž s i r a š ę L. L,. 1 \ Boną., p a s i s k u b i n k i t e , k a d n e p i i s i l i k t u m ė t e n e 
prisidėjo prie išgavimo Lietuvai Laisvės suteikdami #U p a k o j ą pir
kdami L. L. P. Bonus. 

' • - v •' fl 
Bridgeporto Stoties Vaidyba " . g 

Piriiiiiiinkas J. A. Martinkus, -:-j:̂ 4 t5. Hal.-ted St. t 3 
Kaltininkas Iz. Pupauskas, 903 \V. 33rd St.. 
Iždininkas F, M. Šatkauskas, 3423 S. Halsted St. 

/ S 

I 

i 

Proga t 

karti taisytojams, karų taisy
tojų pagalbininkams truekų 
taisytojams i r malioriams dir
bti nuo stukų ir uždirbti di
delius pinigus prfc taisymo 
J'reight karų. Geros darb 0 są
lygos ir pastovus darbas. 

Atsišaukite * 

T * 1 

West 48th St. ir So. Morgan st. 

s 
mybės ir neskolino jai pinigu, niiiiiiiiiiimiiiliiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiHiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

REIKALINGI LEIBĘRIAI 

del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 

39th ir Stewart Ave. 

Žvairas Akis Galima Išgydyti 

Pirma ir Paskui 

Valandos: 9 iki 6 

Mano specijalis žvairių akių gy
dymus kalba pats savim. 2.000 pa
sekmingų atsitikimų; be skaudėji
mo, ehoroformos ar ligonbuėio. 
Visas darbas mano ofise yra išpil
domas per vieną atsilankymą. At
sišaukite j mano ofisą, arba pakal
bėkit su sekančiomis nesenai iš
gydytomis ypatomis. 

Štai yra Lietuviški pecientai, su 
kuriais kalite pasialbėti savo kal
boje: 

Sophie Masters—45^2 So. Tauli-« 
na Str. 

Martha Gugut^— 4832 So. Cali-
fornia Ave. 

Chas Dukton—4 356 So. Wood 
Str. 

Kainos prieinamos. Reikalauki* 
te budintojų jūsų apylinkėj. 

?3 raitai ant State Str. 

Franklin 0. Cartcr, M. D. 
Akįs. Aiihfs. NOH|S ir CierkJbe 

120 S o . S t a t o Str . Cl*l<-as^>. 111. 
Iškaba su sukančlausia ftvi«Ba» 

i Nedėlionils 10 iki 12. 
8 * " , f » « • • • • » • » . » • • « • » • » • - » - • • • - • » » • . « 

1 
Parsiduoda grocerne labai pulkioj> 

vietoj ir k a s norėtų užsidėti bųeerne, 
nes an t viršaus yra keturi kamba
riai. Meldžiu tuojaus atsišaukti nes 
bus greitų laikų parduota. 

S. K*uopeokas 

2958 Lovre Ave. 

AYT PA&PAVIHO 
puiki ir garzi Gro^ernė ir Saldaiaių 
krautuvė. Puikioj vietoj. Lietuvių ir 
ir Lenkų apgyventoj. Biznis išdirb
tas per 8 metus. 

Atsišaukite: 
KAZ. VENCKUS, 

4332 So. Hermitage Ave. 

file:///VilIow
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CHICAGOJE. 
_ _ _ •,« 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

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

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

MIESTAS ATAKUOJA GAT 
VEKARIŲ KOMPANIJĄ. 

'flIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIMI 

NUO LIEPOS 1 D. "DRAU
GO" PAVIENI NUMERIAI 

PARSIDUOS PO 30. 

kompaniją. 

Cbieagos miesto advokato 
asistentas Chester E. Cleve
land vakar pradėjo kovą prieš 
S'tate Public Utilities komisi
ja, prieš gatvekarin, gazo ir 
telefonų kompanijas. 

Paskelbta , jog miesto vardu 
kuoveikians Sangamon apsk
riejo teisman bus paduotas 
bilius prieš paminėtas kompa
nijas. 

Cleveland sako, jog už va
žinėjimą gatvekariais mokes-
ties pakėlimas nuo (> ligi 8 
centų reiškia, kad kompanija 
kasdien nuo žmonių surinks 
po $40,000 daugiau, arba $14, 
000,000 per metus. 

Tiek milijonų žmonės kom
panijai primokės mokėdami po 

* 2 centu daugiau. 
Toliaus reiškia, kad gatve-

karių kompanija turės nepap-
ras tą 'pHną už investinimus. 

Tas pat galas ir su telefo
nu kompanija. State Public 
Utilities komisija leido tai 
kompanijai n u 0 Cbicagos gy
ventojų per metus paimti vie
ną milijoną dolierių daugiau, 
kam kad dabar imama. 

KODĖL? 
Pabrangus spaustuvės reik

menims dvigubai, o floperos 
Imasi priemonių ir prieš gazo | k a i n a i i š k i u l u s keturissyk tiek, 

kaip buvo prieš metus, ar pu
santrų, leidimas dienraščio da 
rosi sunkiai pakeliama našta, 
šimtai laikraščių, tvirtesnių 
finansiškai už lietuviškus, jau 
sustojo ėję. 

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

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

Tai darome. 
"DRAUGO" ADMINISTR. 

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiiimiiiiiiitiii 
PIKTADARIS NUŽUDĖ 
JAUNĄ MOTERIŠKĘ. 

Jos vyras nužudė niekšą. 

Išnaujo bylos. 

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

Tas pat buvo padary ta prieš 
telefonų ir gazo kompaniją. 
Visos tos kompanijos, pasire
miant komisijos leidimu, kas 
metai nuo gyventojų sukolek-
t.uos be jokio reikalo dešim
tis milijonų. Tr tai tik todėl, 
kad ta ip nori kompanijos li
kom i sija. 

Vienijasi visos srovės. 
Pirmiau Į State Public Uti

lities komisijos pasielgimą čia 
buvo žiūrima gana šaltai. 
Kiekviena politikinė srovė sa
va ip mintijo. Nebuvo jokio 
bendro veikimo. 

Šiandie politikinės miesto 
srovės ima jau vieny ties, kuo
met ta komisija Įsigalėjo. Tr 
jau tar iamasi apie bendrą ko
vą prieš komisiją. 

Svarbus da ik tas tas , kad 
komisija ne visuomet gali d i - jkšo lavonas. Kol-kas t ikrai 
dinti mokestis be aiškaus mie
sto sutikimo, be išklausinėji
mo miesto atstovų. Tuo tarpu 
komisija i tą pareigą neat
kreipia domos. Peržiūri tik 
vienus kompanijų dokumen
tus ir sulig anų tuojaus pas
kelbia savo ištarme. 

Tarpe aldermanų pakjlrs 
nepasitenkinimas. Nes aišku, 
kad svetimi žmonės veda mie
sto reikalus ir gyventojams 
diktuoja savo norus. 

Štai kadi r gazo kompanijai 
komisija padidino tokią aug-
štą mokestį nuo 'žmonių, kad 
šiandie kompanija rjaim> i sa
vo kišenių puikų pelną. 

Carl Wanderer , 24 metų, 
keturis metus tarnavo Dėdės 
Šamo armijoje leitenantu. Bu-
V() Prancūzijoje. Karės metu 
pasižymėjo. Perui a i su^iyžęs 
i š . t a rnybos vedė jis už save 
trimis metais jaunesnę mergi
na. 

Abudu gyveno jos tėvų na
muose. . , 

Vieną kar tą buvusį leite
nantą buvo užpuolęs plėšikas 
ir pašovęs, kuomet jis nešė 
bankon savo tėvo pinigų. J o 
tėvas yra krautuvninkas. 

Nuo to laiko bures leitenan-
tas visuomet nešiojosi revol
veri. , 

Užvakar vakare jis su savo 
moterimi buvo teatre. Sugry-
žus namo. karidoriuj buvo 
tamsu. J o moteris pirmutinė 
išlauko įbėgo karidoriitn ir 
mėgino atsukti elektrą. 

Tuo tarpu, kuomet jos v v 
ras buvo lauke, karidonu.je 
pasigirdo įsakymas neatsukti 
elektros. Mat, ten buvo jsik-
raustęs plėšikas, kurs, kaipo 
pelėda, bijojo šviesos. J a u n a 
moteriškė neklausė. Staiga 
pasigirdo pora šūvių karido-

Vmje Moteriškė sušuko, griu
vo ir staiga mirė. 

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

A-
A t v y k o p o l i c i j a . P a i m t a n i e -

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

•v 

I š BRIGHTON PARKO. 
o 

Lie tuvi ! A r pirkai, a r tur i 
jau Liet. laisvės boną? Ar 
atlikai pilief-io pareiga? Je igu 
dar ne, tai pasiskubink atlik
ti. J u g negali sakyti, kad ne
myli tėvynę. Myli, nes ta mei
lė įgimta kaip meilė tėvo ar
ba motinas. Ar nori, kad tavo 
tėvynė butų laisva, nepriklau
soma, a r myli tą laisvę? My
li, nes jei nemylėtum, nebū
tum palikęs verkiančius tėvą, 
motiną ir neimtum keliavęs 
užjūriu tos laisvės ieškoti. Tai 
kodėl dabar nenori pirkt i Lie
tuvos laisvės bouo? J u g pirk
damas boną neprarandi savo 
dolierių, bet įdedi juos į 
saugiausią vietą — Lietuvos 
Valstybės banką, kurio šeri
ni likau y r a septyni milijonai 
L i ' tuvos piliečių, o jo tur tas , 
- - tai visa Lietuva. Už nu
pl iktus L. L. bonus, už įdė
tu^ Lietuvos Yalstvbės bau-

• 

kan |)inigus gausi tokį nuo
šimtį, kokio nemoka nei vienas 
bankas, t. v. S mioš. 

Taigi, dabar patogiausias 
laikas įsigyti 'L.. L. P . boną. 
Eik pas Brigliton Parko sto
ties iždininką p. B. Jovaišą, 
444!) California A ve. ir įsi
gyk. Po l d. liepos jau nebus 

PRANEŠIMAI, 
IŠ BRIGHTON PARKO 

Šiandie, birželio 23 d. MeKin-
ley parko svetainėje įvyks susi
rinkimas L. Vyčių 36 kuopos 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visus 
narius kviečiame susieiti h\ suneš
ti pikniko serijas, kurie buvo pa-
ėjnę pardavinėti, nes neužilgo bus 
išleidimas to, kas yra pažymėta 
ant.serijų tikietų. 

Vai d i/ha. 

9 * 

Buk savistovis! Ir apsaugok 

I š TOWN OP LAKE. 

Šiandie, birželio 23 d. 8 vai. 
vakare, Davis Square parko salė
je L. Vyčių 13 kp. turtai susi
rinkimą. Kviečiu visus namis su
sirinkti. Taip-gi visi nariai, kurie 
buvo paėmę pardavinėti pikniko 
serijas, prašomi būtinai sunešti 
tan susirinkimas, ne neužilgo bus 
išleidimas to, kas pažymėta ant 
tikietų. 

Koresp. 

galima. 
J. K. E. 

PRANEŠIMAS. 

dar nepat ir ta , kas jis per vie
nas. ' 

TEISIAMAS UNIJOS 
AGENTAS. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

Kriminaliam teisme prasi
dėjo byla darbininkų unijos 
agento Jakobowski. Sakoma, 
valstijos advokatas pareika
laus jį nubaus t i mirt imi. 

Vasario f), š. m., Jakobovvski 
nuėjo po num. 4017 Į rwing 
Park boulv., kur buvo stato
mi namai. , / 

Ten jisai, lyginai žandaras, 
pas darbininką O'Reilly pa
reikalavo parodyti unijas žen-, 
klą. Tasai tokio ženkl0 netu
rėjo. Tad Jakobow#ki liepė 
anam nedirbti . Prasidėjo gin
čai. 

(linčų metu Jakobowski iš-
si traukė revolverį ir nužudė 
O'Reilly. 

Užbaigimas (graduat ion) 
viešosios Han-en mokvklos bu< 
birželio 24 d., ketverge. Bus 
programa, kurią sudarys pra-
kalbelės, dainos, žaismės ir 
1.1, [vairių tautų mokiniai, 
lankantieji tąją mokyklą, ir 
baigusieji ją, bus programoje 
atskirai . 

Smagu yra pranešt i , kad 
tarpe kitataučių baigusių ir 
imančių dalyvuiiia programo
je, bus ir lietuvių, Lietuviai 
programoje parodys lietuviš
kus šokius bei žaidimus. P ro
grama prasidės 2:15 po pietų 
ant ketvirtų lubų. 

Visi, kurie indomauja tuo-
nii, kviečiami pažiūrėti . Jžan-
ga vel tui / 

1lllllUIHIIHIIIHMIIlH>lltilHHIIIIHIIIIIIHI 

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

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų . . . . $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 

MEILĖS GALYBĖ" -
Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus žiųskite šiuo adresu 

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, m. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuni i i i 

savo taupumus šioje stiprio 
ję Valstijos Banke. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par-

duodamos ant vist] linijy. 

Central Manufacturing District Bank 
1112 VVest 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

ANT PARDAVIMO, 
Mūrinis namas 5 ir 6 kambariu, 

vandeniu apšildomas. Lotas 30xl2."» 
pėdų n a m a s naujas, gerame padė
j ime ir gra*loj • t i e to j 594? So. Ro-
rkwell Bt. parsiduoda už $10.000.00. 

I * T 0 W N OF LAKE. 

(Jražia ir pavyzdinga dar
buotę rodo pirmoji Alumnų 
kuopa prie Šv. Kryžiaus para
pijos. Susirinkimai būva skait-
liugi, susiėję alumnai gyvai 
svarsto reikalus i r išneša aikš
tėn pagir t inus sumanymus. 

Prae i tame susirinkime nu
ta r t a įrengti piknikų Willow 
Spring miškuose ned., birže 
lio 27 d. Ištįsę, žiemę, išsėdė
jus mokykloje, smagu bus an t 
šviežio oro pasilinksminti i r 
tyru oru pakvėpuoti. 

Ateinantj ketverga, bus į-
rengta indomi programa pa
gerbimui aštuntojo skyriaus 
mokinių, pereinančių į trečiąjį 
alumnų skyrių. Be to, šįmet a-
lumnė, Z. Bajoriunaitė, baigia 
augštesnę mokykla. Taigi, ne
manas džiaugsmas iš tokio ap
sireiškimo. 

Alumnų ta rpe daug darbuo
jasi ir mūsų gerb. kunigai : 
klebonas Skuypko i r jo pagel-
bininkas N. Pakalnis . J i e lan
ko alumnų susir inkimus ir įne
ša daug gyvumo. Turint to
kius vadovus, gali sakyti, kad 
alumnai išaugę į vyrus i r mo
teris bus t ikri katal ikai i r ge
ri Lietuvos piliečiai. 

Alumnė. 

Medinis namas skiepas muro 2 
pagyvenimų 5 ir 5 kambarių vanos, 
e lektros šviesa su viškais geras na
mas ir geram padėjime. Lotas 50x125 
kampas vieta 2902 \V. '39th Si, 
Hrighton Park ' parsiduoda tik už 
$6300.00. v 

Medinis namas, 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gazo šviesos. 
Biznio vieta namas geram stovyje. 
Lotas 50x125 vieta^5311 So. Hals-
ted St. nrti Bulvaro parsiduoda la
bai pigiai tik už $6300.00. 

Mūrinis namas 2 pagyvenimų 7 
ir 8 kambarių garu apši ldomas elek
tros šviesa: "Caragė" del dviejų au
tomobilių namas Mibai geras ir gra
žioj vietoj arti Halsted St. and C.ar-
field Bulvaro prekė tiktai $12,000.00. 

Del visų virš minėtų namų kreipki
tė s prie: 

Izidorių Pupauską, 
3402 S. Halsted St. 

Tel. Yards 5379 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Ovarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišauktl siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for £itt«ng 
ir kitokio styl iaus $32.50 iki $60 
Pamatyki te mušu specijale eile 
s iutu ir overkotu po $16, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Mellnos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiąu. Vyru kel ines $4. ir augšeiau. 
Melinos pusvi lnes kel ines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio s iunčiamo 
Europa. 

Atdara kiekviena diena tki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne -
dėl iomls iki 6 vai. vakare. 

s. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Kodėl Mokėt Augštas Miesto 
Randi as? 

Jdėk tuos piningus i gražu nuosava narna 

WESTFIELD MANORA 
J trumpa Talka busi savjstovis savininkas propertes kurios vertė 

visada kils. 

K • » 

Reikalingos prie Cafeteria 
Jaunos moterys dirbt i t rum
pas valandas mūsų generalio 
offiee cafeteria (valgvkloj) . 

Atsišaukite 

SWIFT & COMPANY 
Employment Division 
General Office U. S. Yards. 

y 
Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 
N ^ ^ Buk kirpėju. Ki

rpėjai visur, rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes i šmokiname 

v į - keletą savai
čių, prityrimas 

__ duodamas moki-
nanties. Vietos7 atdaros. Specijalis 
Krįaučystės Skyrius, mokslas už 
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. 

K a m p a s Lake str. ant 41 u lubu. 
I 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

X— —K 

PASPORTŲ BLANKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

r LOTAI $455 125 Ped. 
$60 Iš Kalno $8 Kas Mėnesi 

Tik 40 Minutų Iš Vidurmieščio 

Sios propertles randasi Žiemvakarinėj Dal i j miesto 46 % pė 
dos Virš ežero. Mokyklos, bažnyčios, krautuvės, gTažus namai ir 

visi miesto pat >gumal. 
Tik mūriniai namai statomi. 
15 pėdų s ta tomos linijos. 

Nepraleisk šios progos. N e s kita tfcjtia progra gral nepasitaikins. 
Pasiųsk šį kuponą o gausi pi lnus paaiškinimus. B e jokios parei
gos iš tavo pusės. • 

J AVARAS and JOHNSON 
Suite 802 Oxford Bldg. 118 N. La Salle St. 

G E R B I A M I E J I : — 

Meldžiu prisiųsti pi lnas informacijos be jokios pareigos iš 
mano pusės apie "VVESTFIELD MANOR LOTUS. 

Vardas 

Adresas 

^ _ 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
85 So. Dearborn St. Chicago. 

R o o m 20A 

PIGIAI I R GERAI . 
Parduodam ir mainom -namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus gal ima gauti visokių pasirinki-, 
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

SI 14 S. Halsted st.. Chicago, 111. 

t Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių šv . Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

1 • 
S • • I • • • 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46tri Str. Į Chicago, 111. 

REIKALINGI 

P a p r a s t i Leiberiai. Atsi
šaukite 

i 

Jos B. Clow & Sons 
1 534 So. FrankHn St. 

Dr. o. VAITUSH, o. D. 
LIETUVIS A K I Ų SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių 
tempimą k a a y r a 
priežastimi akaude-
Krao galvos, svaigu
lio, aptemin:o, ner-
vutuma, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys 
katerakto, nemiegio; netikras akis Indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Berge-, 
klte savo regėjimo Ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki J vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 966S. 

AMERIKOS M E T U V I Ų 

OKYKLA 
Mokinsima.: angl i škos ir l le tunSkos 

kalbų, aritmetikos, knygredystėa, ste
nografijos, typewrit ing, pirklyboa tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos is to
rijos, ereograajoa, poliUklnėa ekono
muos, pilietystės, driNarasystės. 

Mokinimo va landos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo C 
tkl 10 vai. 

3106 So. Halsted St, Chicago. 
M 


