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RUSIJOS LIAUDIS NEPRI
PAŽĮSTA NAUJOS^ 

CERKVĖS. 
SEKTŲ VADUS VADINA 

KIPŠO TARNAIS. 

Suvienyti tas sektas nebe
galima. 

VIF,XXA, birž. 24. — Ru
sijos bolsevistinė valdžia rau
donuoju savo teroru suskaldė 
rusų pravoslavų cerkve tikė
damos, kali jį visai išnyks i an 
ti. Bet vieton išnykimo cerkvė 
pasiskirstė į daugelį sektų, 
kurių priešaky stojo atsime
tėliai nuo pravoslavu cerkvės. 

Šiandie ne visos tos sektos 
yra palankios bolševistinei 

valdžiai. Dėlto, bolševikai dar 
buojasi visas sektas suvieny
ti ir tą "suvienytą cerkve", 
priversti tarnauti komuniz
mo reikalams. 

Nesenai Maskvoje įvyko tų 
sektų viršininkų suvažiavi
mas. Rinkta aukščiausias vi
soms sektoms l>oardąs. Xors 
boardan nariai išrinkti, bet 
susiklausymas nepramatomas. 

Xe gy vuo ja n t susi klausymui, 
bolševikų valdžia iš sektu nie 
ko nepelnys. 

Cerkvės sektos. 
Kilus Rusijoje laisvei, tuo 

jaus auio pravoslavų cerkves 
atskilo šaka pasivadinusi 
*4Cerkvės atnaujinimas , , arba 
"Gyvoji cerkvė," kurios vy
riausiu vadu pasirodė pravo
slavų arkivyskupas Antorrii. 

Kiek palaukus pravoslavų 
vyskupas Feofan įkūrė "Ne
priklausomą j-ą cerkve." 

, Paskui pasi rodė *' La i svos 
darbininkų cerkvės" sekta. 
Ši sekta pasiskelU"* sekti so
cializmą. Pranešta, kad sek-
ton gali prigulėti tik socialis
tai, bet tik tie, kurie pripa
žįsta krikščionybę. Bet tai ti
kras nonsensas. Socializmas 
ir krikščionybė, tai du kifs 
kitam priešiugfi daiktu, 

Be tų, atsirado visa eilė ir 
kitų cerkvės sektų. Šiandie 
tad rusų liaudžiai taip suk
laidintas protas, kad ji atsi
sako pripažinti bent vieną tų 
sektų f 

Liaudis nerimsta. 
Visi tų skaitlingesnių sek

tų viršininkai darbuojasi pa
traukti savo pusėn liaudį. 
B»'t nevyksta. Rusų pravosla
vų liaudis griežtai stovi už 
senobės savo eerkę. Sektų vir 
šininkus vadina kipšų tarnais 
ir antikristais. Ir jų neklau
so. 

IŠ to aišku, kad tos sektos 
neilgai galės tegyvuoti. Kas-
gi bus paskui? 

Lietuvos Viliaus Politika 
MINISTERIŲ PIRMININ
KAS DR. L BISTRAS? 

KAUNAS. BesiremiaiH gan 
pa\įkimais šaltiniais, "Kraš
to Balsas," praneša, kad 
naujas Lietuvos Ministerių 
Kabinetas pramatomas tokio 
sąstato: Ministerių pirminin 
kas Dr. L. Bistras (krikš. 
dem.), Užs. Reik. ministeris 
G. Galvanauskas, (bepart.), 
Žemės Ūkio ir Valstybės Tnr 
tų M-jos M. Krupavičius 
(krikš. dem.), Vyr. Kariuo
menės vadas generolas S. Žu
kauskas, Vidaus Reik. fileka 
(krikš. dem.), Teising. M. Ka 
roblis (uk. sąj.). Del susisie
kimo ir Švietimo ministerijų 
galutinai da^ nenustatyta. 

komplikacijų. 
' Mat, ŠrairibtiLiskio valdžia 
nesirūpino šalies gerove, tik 

asmeniniais reikalais. Todėl 
pąlanįriąvo svetimoms šalims. 
Naujoji vadžia nemano Jokia 
but. J*i daugiausia rūpės ša- WASHJNGTONVbr. 24. 

tas kandidatų į Min. Kabine
tą tikrai įeis. 

LIAUDININKAI BUS OPO
ZICIJOJE. 

lis ir ttfuta. 

KAUNAS. — Renkant Sei 
mo prezidiumą, be ypatingo 
susitarimo trys krikščioniško 
šios partijos su valstiečiais 
liaudininkais taip pasiskirstė 
vietomis: pirmininku išrink
tas docentas A. ,Tumjėnas (kr. 
dem.), pirmuoju vice-pirmi-
ninku dr. J. Staugaitis, (vai. 
Ii and.), antruoju —pris. adv. 
A. Butkys (uk. sąj.), prmuo 
ju sekretorium — K. Ambra
zaitis ( d . fed.J, antruoju — 
jur. Sugintas <v. L). 

PREMtt AS SAKO 
LBAS. 

SUV. VALSTYBĖMS TRŪ
KSTA DARBININKU. 

Kiekvienas žmogus šiandie 
turi darbą. 

HUTCHINSON, KAS., br. 
24. — Vakar čia atvyko Pre
zidentas -Jfardingas su savo 

ija. Vakafce sakė prakal
ame firmerių padėtį ir 

jų reikalus. 

Federaliai autoritetą^ skel
bia, kad šiandie S. valsty
bėms trųksta apie 600,000 

f darbininkų nuolat einant ge-
' ryn darbams visose Šalies in
dustrijose. 

Ypač trųksta šiandie pap
rastų darbininkų dirbtuvėms 
ir farmoms, kur neužilgo rei
kės valyti javus. 

Anot federalių autoritetų, 
šiandie kiekvienas galįs dirb-

Užvakar vakare Presiden-^i 2™°$™ turi užsiėfnimą. 
tas kalbėjo mieste Kansas 
City apie geležinkelius. 

Suv. Valstybės Agentai Kon
fiskuoja Svaigalus 

•I 
Kolegijų studentai vasaros 

laikui keliauja dirbt į farmas, 
Jis griežtai priešinasi, kad kur darbininkų neprisišaukia-

vyriausyfeė imtų geležinkelius j m a ir javų valymo sezonu ge-
savo žiuybon. Patarė geležin-lrai mokama. Neturtingam mo 

Valstiečiai liaudininkai be
si žinia yra paskleista bir- ndradarbiaus Seime su krik-

želio 7 d. Gi "Draugas" yra . ščioniškomis grupėmis,, bet 
gavės kablegramų iš vėlesnio krikščioniškųjų frakeijų decy, 
laiko, taî ri tik spėliojama a-|bos su valstieč. liaud. nepa-
pic panašų Ministerių Kabinę siekė rezultatų. Liaudininkai 

to sąstatą. Tečiaus kaikas į valdžią neis ir bus tfpozici-
jau įspėta — JTyriansias Ka- joje. Socialdemokratai- vien 
riuomenės VaAas, galima pa-j kritika pasitenkins; tautinių 
matuotai spėti, kad vienas, ki-i mažumų taktika nepaaiškėjo. 

Įl^-B <£.< 

BULGARIJOS GYVENTO
JAI APRIMO, 

KARIUOMENĖ VISUR 
JVEDE TVARKA. 

fkėjai ir visi draugai arba iš-
I sislapstė arba išsiblaškė į vi
sas puses ir išnyko žmoųf^ms 
iš po akių. Pravažiuojanti Bu
lgariją nuo rytų į vakarus 
matosi visur valstiečiai pasi
ruošė javus kirsti. Nesenai jiė 

kelius konsoliduoti. Nes šian
die perdaug yra atskiriu ge
ležinkelių bendrovių. Skyrium 
tos bendrovės turi sunkeny
bių vesti reikalus. 

>• -

RASTAS DIDELIS DEI-
MEMTAS. 

KIMBERIAEJY, Cape Colo-
ny, Aprika, birž. 24. — Wes-
selton Kasykloje rastas dei-
rnentas, sveria* kuone 21 k a ^ v M l d e n i ) J g 

ratą. Apkainuojamas 30,000 
dol. 

Stambuliskio pasekėjai 
išsislapstė. 

™i«m-<— 
SOFIA, birž. 22. — Nes

kaitlingi būriai raitarijos ir 
artilerijos, kuriuos naujoji 
valdžia po Stambuliskio val
džios nuvertimo pasiuntė j 
įvairias Bulgarijos dalis pa
laikyti tvarką, gryžo Sdfijon. 
Ta kariuomenė čia atrado 
karštą gyventojų, priėmimą, 
tarytum, ji tautą butų paliuo 
savusi nuo didžiausio prie-
SO. 

naują valdžią. Bet nugirdę, 
kad jų vyriausias vadas žu
vo, valstiečiai aprimo ir ima
si savo paprastų darbų. 

Taip yra sodžiuose. Bet ir 
miesteliuose visur jau gryž-

ŠALTAS ORAS ITALIJOJE. 

TREXTr le l i ja , birž. 24.— 
;Kaį-kurias Italijos dalis pa-
lietė šalto oro vilnis. Aplink 

kslus einančiam jaunimui ge
ra proga užsidirbti piąigų to
lesniam mokslui. 

XEW YORK, birž. 24. — 
S. Valstybių Pini.gyno sekre
toriaus Mellon parėdymu pro 
hibiciniai agentai vakar pra-* 
dėjo konfiskuoti svaigiuosius 
gervmus iš atplaukusių čia 
svetimų šalių garlaivių. 

Pirmiausia agentai sulau-
* 

žė antspaudas garlaivy "Bal-
fic," kurs čia atplaukė, tuujė-
damas su savimi nemažai vi
sokios rųšies svaigalų, skiria
mų atgal į Europą kelionei. 

Visi svaigieji ,gerymai 3u 

no formalio protesto. 
Tečians staiga tas darbas 

^sulaikytas telefonu, matyt, iš 
*\vajmingtono. Turbūt, kilo ko 
ki tai neaiškumai. 

Agentai tad apleido "Bal-
tie,y laivą be niekta ir pasu
ko į kitus atplaukiančius lai
vus. Sakoma, ir kituose lai
vuose tas pat bus atkartota. 

Kaip anglų, taip francuzų, 
ispanų ir kiti europiniai lai
vai atplaukia prisikrovę rei
kalingą kiekybe svaigiųjų ge-

. ,. -V *" 1 v iz rvmų, kurie užrakvti ir ant
kranti specialm sandeliu, sti- " * . 

spaudomis pridengti. Atrodo 
kad Europos valstybės tuo 

priai ir/raky ti ir ant durių 
padėtos kelios Anglijos mui
tinės antspaudos. 

it 

klausimu veikia sutartinai. 
Anglijos vyriausyli'' skel 

Atuerikos probibieiniai agen.bia, kad ji 'besimaišysianti 
tai antspaudas atplėšė ir jau ( t a n klausimam Bet anglų 
mėgino kraustyti laukan svai, spauda kalnus griauja ant S. 
galus, nežiūrint laivo kapito- Valstybių del prohibicijos. 

PATYS TURI BUT ATSA
KOMYBĖJE 

AVASHINOTON, birž. 24. 
— Siberijos bolševikai, kaip 
žinoma, užpuolė 3 amerikoniš
kus laivus, kuomet tįe įplau

kė j teritorialius Kiberijos 

buvo pasirengę kovon" prieš 
. Alpas visi plotai užkloti snie 

Valstybės departamentas 
pranešė, kad jis iš to nieko 
nedaro. S. /Vaistytai" nepri
pažįsta bolševistinės Rusigos. 
Laivų savininkai buvo įšppti 
plaukiojant Rusijos vandeny
se imti ant savęs atsakomy
be. ' 

—T— 

NORI MINISTERIŲ ATSIS
TATYDINIMO. 

gu. Vietomfs daujr prisnigta. 

J'\' ta taika ir ramybė, kurią lai 
kinai sudrumstė netikėtos vai 
džioje perversmės. 

Pinigai pakilo. 
Sugriovus Stambuliskio v^l 

LONDONAS, birž. 23. — 
Premieras Baldwin parlamen 
te pranešė, kad Ruhro oku- pertakos atsieis 105 milionai 

džią, Bulgarijos pinigai žy
miai pakilo. Pirm aavaitės lai 
ko amerikoniškam doleriui 

Pirm keletos savaičių pre j reikėjo mokėti 100 Ieva. Šian 
mieras Stambulisky skaitėsi idie jau tik 70 Ieva. Bet kitų 

pnorės klausimu neturįs žiįių 
Lš Paryžiaus. .Taipat neturi 
oficialių informacijų, kad 
francttzai ten sustabdė maisto 
įvežimai 

EUROPOJE ŠALTA. 

LONDONAS, birž. 24. — 
Kaikuriose Franci jos dalyse, 
Škotijoj ir pačioj Angliįoj 
gryžo šaltas oras. {Tai ypa
tingas atsitikimas. 

neįveikiamas Bulgarijos ,dik-
tatorius ir absoliutis valdo
kas. Jis tvirtino, kad bulgarų 
karalius taip ilgai gali but 

pakenčiamas, kaip ilgai jis 
klauso gyventojų ir sutinka 
kariauti l>e jokios valdžios. 

Pirm keletos dieni), kuo
met diktatorius savo gimti

niame kaime šaukė valstiečius 
ginti jį patį, žadėdamas 
jiems aukso kakius, valstie
čiai pakrūpčiojo pečiais ir lei 
do kariuomeeni veikti, kas jai 
tinkama. % 

Pasekėjai išsislapstė. 
Dar nėra išaiškinta",- kaip 

šalių pinigai dar labi aus puo 
la. 

Daugelis bulgarų industri-
ninkų ir verteivių prie Stam
buliskio negalėjo gyventi. Jie 

savo dirbtuves ir kitas įs
taigas buvo priversti uždary
ti ir apleisti šalį. 

Šiandie tie žmonės gryžta 
atgal Bulgarijon ir atidaro 
dirbtuves. Stambuliskio val
džia dau,gybę dirbtuvių kon
fiskavo. Šiandie tai visa grą
žinama savininkams. 

va šiandie naikinamą. 

Diplomatai nepatenkinti^ 
Stambulisky sutiko mirtį. Te; Svetimų šalių diplomatai 
čiaus kiekvienas tvirtina, kad .tečiaus nepatenkinti šįaitdie-
jo išnykimas Bulgariją ap- nine padėtimi. Jie tvirtina,^kad bolsevistinė valdžia jam 
draudžia nuo tolesnių begali- kad bulgarų nauja valdžia i Rusijoje visas laikas teikė rei 

s\ 

NETURI miŲ U PAR Y-
lIAUf Ffcs. 

TUNELIO PERKASIMAS 
105 MILIONAI. 

PARYŽIUS, birž. 24. -
Prakasimas tunelio iš Angli
jos į Franeiją apačia juros 

PARYŽIUS, birž. 23. — 
Radikalų ir radikalių parti
jų (liberalų sparnas) parla
mente ekzekutvvis komitetas 

Ir 

pakvietė tris Poincares kabi
neto minister?u8 atsistatydin
ti arba išeiti iš liberalų par
tijos. 

Tie ministeriai yra: Sarra-
ut, kolonijų; Strauss, hygie-
nos, ir Laffont, paštų ir te
legrafų pasekretorius. 
* f ^ — • " • m " i . ' < i " i •" i i 

TRAUKIAMI TEISMAN. 

Traukiamas teisman už žmo 
gžudystes negras Josoph Smi 
th, savininkas sudegusių a-
partamentinių namų, ties Fe-
deral gat,, kur žuvo 10 asme
nų. | 

Su juo atsakomybėn trau
kiamas ir jo šoferis.) negras 
AYallace Grant. 

Smith prisipažino j užUtfkc* 
katilą gaminti alkoholį. Tą-
katilą, sako, operavęs šoferis 
Grant. Tečiaus šis užsigina. 

dol. Apie tai pracnČjė baro
nas fanile Erlanger, tunelio 
komiteto pirmininkas, tunelio 
draugijos susirinkime Londo

ne. 
= 

EVIKAI DĖKOJA 
KAI UŽ PAGELBĄ. 

-<rr 

Turi viktei susiartinti su 
Amerika. 

AVASHINGTON, br. 23. -
Pastarosiose iŠ Maskvos de 
pešose praneša, kad bolsevi
stinė valdžia pagaliaufi for-
maliai reiškė S. Valstybėms 
savo dėkingumą už badaujan
čių šelpimą, kuomet i Rusijo
je buvo sukeltas baisus žmo
nėms badas. 

Amerikos Šelpimo adminis-

Kamenev reiškė didelę padė
ką Amerikos Šelpimo adminis 
tracijai už jo* tą humanitari
nį darbą šelpiant badaujan
čius, už išgelbėjimą milionų 
žmonių gyvasčių. .Toliaus Ka 
menev reiškė vilties, kad tas 
Amerikos ,tąutos humanitari
nis darbas 'nebus be vaisių. 
Jis abidvi tauti suartins did-
žion prietelybėn. 

Kalbėjo ir Tlchitcherin. Šis 
reiškė vilties, kad Suv. Val
stybių vyriausyb|į visgi paga-

liauš pripažins sovietų val
džią. 

traeija likviduoja savo veiki-
Jvesta visoj šaly baudžiu! nią Rusijoje. Del tos progos 

tos Šelpimo administracijos 
viršininkui, pulkininkui Has-
kell, bolsevistinė valdžia su
rengė pokylį. Pulk. HasMl 
pokyly kalbėdamas pažymėjo, 

nių nesmagumų. 'perdaug nacionalistinė. Todėl kalingos paramos. 
Visi to diktatoriaus pase- tas gali sukelti tarptautinių- Bolševikų ¥aldžios atstovas 

BUDAPEŠTAS, birž. 23. 

y 

EKSKURSIJŲ EŽERE 
SEZONAS. 

Neįrodyta, bet spėjama, 
GIzAI, Vilkaviškio apsk.— , •, •• . . • , . , . . 

' ^ kad gaisras turėjo kilti nuo 
Gegužes 22 dieną nusišovė Į t o ^ ^ 

jaunas vaikinas Bronius Čĵ s-
nevičius. Sako nusišovimo 
priežastis vra ši: 

Jis (Br. Cėsnevičius) buvo 
įsimylėjęs į vieną jauną mer
giną Stasę Točilauskaitę. Sta-
1'1 yra neturtinga, tai Bro
niaus tėvai priešinosi jam ją 
vesti. Galop ji, matydama, 
kad iš jos mylimojo tėvų/pu-
sės daroma kliūtys vestuvėms 
daryti, padavė užsakymus su 
kitu vaikinu — Vincu Gelgu-
tu iš Kalvarijos. Antrąją 
Sekminių diena Bronius ko iš 

Goodrich Transit Co. paskelf 
bė, kad Mieliigan ežere, atida
romas ekskursijų sezon. Gar
laivis Christopher Columljas 
kasdien plaukioja iš Chioa*#qa 
į Milwaukee ir atgal. Atida
rytos ir kitos ltarjoA, 

- t - k , . 

SKAITYKIT IR PLAUNKIT 

"DRAUGĄ." 
proto Tieišr̂ jo, sužinojęs apie 
jo mylimosios darbą. Sulau
kęs vakaro nuėjo į kaimyną 
Barilą, kur buvo rengiamas 
vakarėlis' Ten Bronius Ir 
Stasė dalyvavo vaidinime. 
Bronius, kaip pasakoja soe-
nos žinovai, vaidino labai pui
kiai. Vaidinimui ir šokiams 
pasibaigus nubėgo į namus 
revolverio paimtų. Grižęs ' * 
(tai buvo apie 3 vai. rytą), at 
sisveikinęs mylimąją ^ a . ^ ^ ^ 
ir užsigrįžęs nuo jos nusišo- . j ^ ^ ^ ^ ^ ( i i A y r n a 

v ė _ Gegužes 24 dieną jo ku- j | y e n t a d i t n i l l 8 ) n u 0 9 ^ 

ryto iki 8 vai vak. 
Jei tai tiesa, kad Broniaus 2334 So. Oaklty Avenut 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litu $1.0ti 
Anglijos ster. svarui 4.61 

. Francijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų ' 4.53 
Vokietijos 100 mark ..0009 
Lenkijos 100 mark. .&01O 

^ 7 j ' * DRAUGO PINIOT; SIUN-
Stasytę iPTi^n AK vPTirfl 

SAKALBIS UNGARIJOJE. »as palaidota Gižų kapinyne.! 

~ ^ 7 ^ \ " * • * * ' tėvai draudė jam vesti Stasę Siunčiame pinifus doleriais 
7 č l ° " f \ SU" f tktaS

 T ! ą k a l ^ 8 > Točilauskaitę tik kaipo netur-< ir Utai^ per didžiausius Lie-
kurio tikslas buvo Ungarijos ,. . . . v .±t. 

v. A. . . . J tmg$, tai reikia pazymjetf, sostą grąžinti mirusio impe 
ratoriaug Karolio vyriausią 
jam sumn. 

Daugiaus 50" asmenų areš
tuota ir uždaryta kakėjiman. 

tuvos Bankus: 
jog tai yra peiktinas apsireiš- TJKIO BANKĄ ir 
kimas. Tikrai geras, ramus, f PREKYBOS - PRAMONĖS 
patenkinantis gyveninas yra BANKĄ 
ne tuortuose bet tikr! meilpi Norta t kad p!f,gal b u t ' u* t , ,Toj 

ne įuoriuose, nei UKrai menei iimokėti DOLERIAIS, reikU 
esant. br*agl*u mokėti. 
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UFTUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
kMdlm ibkiru nedėldleniūf-

POMi Metą 13.00 

H 

Ui pTtnumeratą motai iikalno. Lai
t u akaitoai nuo užrašymo dieno*, 
M nno Naajų Metu. Norint p«nnai-
•ytt adraaą vlaada reikia priiiut-
tl tr aenaa adreaaa- Pinigai geriaū-
ata tiųgii iiperkant kraaoja ai tx-
INM "Monai Orte" arte jde-
imt oinlguj t itgiatraoU U * * 

DRAUGAS PUB. GO. 
2334 South Oakley Avenut 

Ghicifo, ULUDOIS 

Tel. Roosevelt 7791 v 

EUROPOS VALSTYBIŲ 
NELAIMES. 

i 

Chicagos laikraščio Tribūno 
korespondentas* p. Fendrick iš 
Austrijos sostines Vienuos pra 
neša, kad centraiinės Europos 

Valstybės paliestos finansinio 
krizio. Paskui šj turės sekti 
visiškas ekonominis suirimas. 

Ta nelaimė liečia: Vokieti
ją, Lenkija, Ungariją, Rumu
niją ir Jugoslaviją. Išėmus 
Vokietiją, kitos visos kenčia 
už savo nuodėmes. Neskaitant 
Ungarijos, kitos sudarytos iš 
užgrobtųjų svetimų žemių. 

Kuomet Franci ja smaugia 
Vokietiją, Jugoslavija, Rumu
nija irLetikijos pačios smau
giasi. Užgrobusios svetinių ša
lių plotus mėgina tuos praryti 
ir springsta. 

Paspringo > Jugoslavija pa
vergdama keletą svetimų tau
tų, springsta Rumunija pasi-

^saVinusi Transylvaniją ir Be
sarabiją. Baigia springti ir 

\ Lenkija savindamosi Lietuvos 
ir Gudijos plotus. 

Korespondentas pažymi, jog 
ekonominė ir finansinė Lenki 
jos struktūra griūva. Ji grius 
veikiau, negu manoma. 

Vokietijos margių kaina 
šiandie visai nupuolusi. Su 
Lenkijos markėmis yra kur-
kas blogiau. Lenkiškos mar
kės jau šiandie nevertos nei 
tų poperėlių, kurios tas mar
kes reprezentuoja. 

Vokietija kenčia nuo fran-
cuzų militarizmo. Kitos-gi cen-
tralinėjs valstybės — nuo sve
timų žemių grobimo. Tie grobi
mai surišti su milžiniškomis 
-išlaidomis. 

Jugoslaviją, Rumuniją ir 
Lenkiją sudarė valstybėmis 
Franci ja. Gelbėjo joms pra
plėsti sienas. Tos valstybės iš
sipūtė. Bet jų " didumas" 
šiandie yra lygus šešėliui. Jos 
nujaučia savo saulės nusilei
dimą. Dėlto ir nerimsta. £To-
kia Jugaslavija pradėjo mo-

perversmėms Bulgarijoje. No
ri pulti pastarąją ir sukelti 
naują gaisrą visu plotu nuo 
Berlyno ligi Konstantinopolio. 

Nuo finansinio ir ekonomi
nio krizio apdrausta Austrija. 
Jai svetimos valstybės teikia 
paskolą. Čeko-slovakija ir Bul
garija pačios apsidraudusios 
4avo gyventojų darbais ir e* 
nergija. Nuo krizio apsidrau
dusi ir Lietuva. Tai sumanaus 

* 

ir protingo valdymosi rezulta
tai. 

Bet kuomet grius 
| valstybių ekonominė ir finansi
nė struktūra, nuo to turės nu
kentėti ir kitos kaiininingos 
valstvbės. 

Tai Versailio taikos sutar
ties \ pasekmės. Tos sutarties 
autoriais yra ponai: Wilson, 
Clemenceau ir George. Ačiū 
jiems, šiandie francuzai iki 
dantų apsiginklavę. Gi Euro
pa negali sulaukti normalių 
laikų. 

< H | 

visuomenei atskaitą pati Šau
lių Sąjungos Centro Valdyba, 
kaip teisingai "Draugo" Re
dakcija pastebi. Tuomet kiek
vienas galės patikrinti, ar ja 
aukos Šaulių /Centro pasiekė, 
ar ne. 

A. Žmuidzinavičius 
Lietuvos Šaulių Sąj. Atstovas, 

Nuolatinis mano antrašas: 
38 Partc RoW( (Room 1108) 

New York Citjr. 

J 
UETUVOS ARMIJOS 

VADAS. 

LIETUVOS ŠAULIŲ ATSTO 
VO VIEŠAS PAREIŠ

KIMAS. » 

. . Draugas'' 138 num. redak
cijos straipsny, paduodamas 
žinią, Ifcui dėlei paskleistų in
sinuacijų apie Veiverių Šau
lius gavo oficijalų ir pilnai pa
tenkinantį atsakymą, iškelia 
Kokio tai "Darbininko Katali
ko" paklausimus ir išvedžioji
mus, metančius ant mans, kai
po Lietuvos Šaulių Atstovo tie 
siog blogi) įtarimų šešėlį. Jjs 
skelbia, buk mano išduodami 
pakvitavimai nėca užtektinu 
buk aš jam, aukavusiam $20 iš 
davęs diplomą, -•bet tas diplo
mas yra išduotas atskirai ir 
jo šaknelių pas mane nepaliko. 
Toliaus mokina, kad turėtų 
But duodami diplomai sunume
ruoti ir t. t. Kad dabar nei 
i 

pats Atstovas nešinos, kiek tų 
diplomų išdalino, nei kiek ir 
kas aukojo. 

DeleL sio as reikalauju iš 
Tamstos "Darbininke katali
ke", kad į 10 dienų nuo pas
kelbimo šio mano pareiškimo 
atsiųstum man arba "Drau
go" Redakcijai tą patį diplo
mą, kurį aš Tamstai buvau 
išdavęs, jeigu jis buvo be nu
merio ir neatplėštas nuo šak
nelės. O jeigu Tamisita nepasi
tiki siųsti to diplomo originalo, 
tai teikis atsiųsti certifikuotą 
jo nuorašą. 

Jeigu gi Tamsta to nepa
darysi, tai tada bus visuome
nei aišku, kad Tamsta prasi
lenkei su teisybe ir turi piktus 
norus apipurvinti Liet. Šaulių 
Sąjungos1 Atstovą ir pakenkti 
pačiai Šaulių Sąjungai. 

Kas liečia surinktų manim 
bilizuoti savo armiją įvykus'šauliams aukų, apie tai duos 

Birželio 14 dieną Liet. .Ar
mijos vadu paskirtas genero
las S. Žukauskas. Per tą pen
ketą metų jisai Lietuvos isto
rijoje užrašė savo vardą, neiš
dildomai. Su dideliu džiaugs
mu sveikindami jo paskyrimą, 
norime prisiminti joNruopelnus 
mūsų Tėvynei. 

Pakruojaus! apylinkėje, Kau
no gub., mažam dvarelyje gi
mė Silvestras 1861 metais. Gi
mė tuo laiku, kada per Lietu
vą putė naujų laukimų, gau
jos laisvės vėjas. Tuo laiku 
tapo iš baudžiavos paliuosuoti 
Lietuvos žmonės. Tuo laiku 
taip pat buvo "lenkmeMs" ir 
Lietuva mėgino, kaip suprato, 
pasiliuosuoti iš Rusų jungo. 
Lietuvos darbo žmonės susi
laukė geresnių bent kiek lai
kų, bet Lietuvos nepriklauso
mybė tapo atidėta iki tam 
laikui, kol buvusiųjų baudžiau
ninkų ainiai nesusipras la-
biaus, kol mažasis Silvestras 
neišaugs į Dievo Apvaizdos vy 
rą.. 

Užėjo baisų* Muravjovo per
sekiojimo laikai. IT niekas ne
galėjo tuomet tikėti, kad jam 
teks Nepriklausomybės sva-
landoje tverti ir vesti lietu-
vos kariuomenę Tėvynės gin
tų. \ 

Pabaigęs Mariampolės gim
naziją, Silvestras įstojo Petra
pilio karo Akademijon, užbaig
damas ją pirmuoju, "cum exi-
uiia laude". Pavyzdingai tar
naudamas taikos laiku, rusų 
japonų kare pasižymėjo ga
bumais kovos ties Šache, Liao-
janu ir kitur. Iki didžiojo ka
ro buvo Kaune pulko viršČ 
ninku. 1914 ir 1915 motais 
pasižymėjęs kovose su vokie
čiais, tapo paskirtas pirmo
sios pėstininkų divizijos Va 
du. 4 kartus sukeistas kovose, 
ir nuolatos dar nevisiškai pa
sveikęs grįždamas kovon, jis 
apdovanotas tapo vyriausiais 
pažymėjimais, iki pačio aukš
čiausio karinio šv. Jurgio 
"aukso ginklu". Pakeltas ge
nerolu jisai ypač narsiai ir 
gabiai pasirodė tuomet, kada 
reikėjo ginti Lietuvą nuo be-

burgo, jisai sulaikė juos tenai 
ir gynėj kol bolševikų sukel
toji revoliucija nesuardė vi-
siškaįRusų armijos. 

Tuomet, išgirdęs, kad Lietu
va keliasi, gryžo Tėvynėn ir 
pačioje pradžioje 1918 m. ta-
po paskirta* karo ministeriu. 

(Susirgęs pasitraukė, bet pas
veikęs gryžo vėlei. Prezidento 
A. Sraetdnos. paskirtas tapo 
Vyriausiu vadu. Jo pasidarba
vimu tam apsaugota Lietuva 
nuo bolševikų. Bet 1919 m. 
rudenį gato prasišalinti, nes 
socialistų liaudininkų, Šleževi
čiui vadovaujant, jisai tapo ap 
šauktas prolenku. Tas taip jį 
užgavo, kad susirgęs nervų su
irimu buvo išvažiavęs. Kara
liaučiun pasigydyti. Liaudi
ninkai bešeimininkaudami ka
riuomenėje sukėlė garsųjį Pa
nemunės sukilimą ir Lietuva 
per plauką tik nepražuvo. 
Tuomet Žukauskas tmvo pa
šauktas gelbėti ir išgelbėjo. 
Bet nepataisomi socialistėliai 
vėlei pradėjo kandžioti užsi
tarnavusį vyrą. Ir jisai vėl 
pasitraukė, sakydamas, kad 
pavojui kilus gryž nors prastu 
kareiviu. ; 

Prasidėjo lenkų puolimai. 
Lenkai ties Širvintais ir Gie
draičiai* sumušė Lietuvos ka
riuomenę ir perpjovę mūsų 
frontą įsibrovė Lietuvon, ėjo 
ant Kėdainių, Kauno. Tuomet 
generolas Žukauskas, vieninte
lis Lietuvoje generolas atėjo 
į generalinį štabą prašytis, 
kad jį priimtų į bent kokią 
vietą. Susigėdo žmonės, pas
kyrė jį vėl Armijos vadu. Ir 
į dvi dieni lenkai tapo sumuš
ti, atstumti, Želigovskis pats 
ką tik nepakliuvo i nelaisvę. 

Praėjo pavojus;' ištižusieji 
valstybės statytojai socialistai, 
mokantieji tiktai gudriai in
trigas daryli, užmiršo Žukaus
ko nuopelnus tuo laiku, kada 
jų pačių utėlės sušalo iš bai
mės lenkams besibriaujant; ir 
vėl pradėta šmeižti generolą 
ir kurstyti prieš jį net kariuo
menę. 1921 m. jis vėl pasi
traukė i r buvo pasakęs, kad 
daugiaus jau nebegryšiąs ka
riuomenėn. Nes tuomet jau nm 
sų kariuomenė stovėjo ant sti
prių kojų, jau buvo ir vadų, 
ne naminio milo generolų, bet 
tikrų, prityrusių. 

Bet matyt jam Lietuva bran 
gesnė už savo, nuolat socia
listų gadinamą garbe. Štai 
dabar pašauktas, jis stoja 
vadovauti tai rnušų kariuome
nei, kuriai prisieis pakelti Vil
niaus atvadavimo kovą. 

Su visa lietuvių kariuome
ne, kuri jį visa širdimi yra 
pamylėjusi, mes galime su
šukti: Valio, , generolas Žu
kauskas ! 

IŠ UETUVOS JURININKŲ 
SĄJUNGOS DARBUO

TOS. 

Lietuva, ačiū Dievui, įgijo 
uostą, per kurį rengiasi išeiti 
į platųjį pasaulį. Kiekviena 
teisė y>a surišta su tam tikro
mis prievolėmis. Kad užlai
kius uosĄ ir išsilaikius atsi
dariusiose musų jurose, reika
lingas tam tikras kaip vald
žios taip ir visos tautos pasi
ruošimus — ypač reikalinga 
tiksliai šiam žygiui pasiruošti 
įam tikrų specialistų grupė. 
Nors tuo tarpu Lietuvoje yra, 
pakaktinai juros specialistų^ -čiausiu laiku apie save sekan 
bet ateityje įsteigus didesnį chts žinias: varda ,̂ pavarde, 
laivyną, be abejonės jų bus 
stoka. Aišku kad reikia pasi
rūpinti rytojaus diena — rei
kia į dabartinę senesniąja ju
rininkų kartą nebeatidėliojant 
įterpti naujas jaunesnias jė
gas. 

Musų valdžios priešaky sto
vinčių asmenų garbei turime 
su džiaugsmu pasakyti, jog 
jie šiuo klausimu rimtai susi
rūpino. Ponų Ministerio pave
dama, Lietuvos Jurininkų Są
jungos paskirta komisija sku
biai ruošia Jurų mokyklos 
statutą ir programą. Bendri 
bruožai jau nustatyti. 

Jurų mokykla steigiama lai
kinai prie aukštesniosios te-
chnikos mokyklos. Mokslas tę
sis šešis metus, laike kurių lai
vų vadovybės skyriaus moki
niai turės atlikti 18 mėnesių 
praktikos plaukiojimą — me
chanikos skyriaus 12 mėnesių. 
Mokykla pradės veikti jau ši 

si šventinio ir gero prisiruoši
mo ir todėl jam nustatomas 
toks ilgas kursas ir toks il
gas mėginimas kaip 12 ir 18 
mėnesių praktikos plaukioja 
mas. 

Lietuvos Jurininkų Sąjunga 
mano, kad jie jaunesnioje kar
toje ras pakankamai sau se
natvėje pavaduotojų. 

Lietuvos Jurininkų Sąjunga, 
kaip daugiausiai uiinteresųo-
taparuošti jauną jurininkų kar 
tą, kreipiasi į Lietuvos besi
mokančią ir norinčią apsirink
ti jūrininkystės specialybę jau 
nuomenę, pranešti jai grei-

amžių, kurią ir kada mokyklą 
baigs t. y. kuriuo laiku gdė-

ftų atvykti Kaunan į kvotimus. 
Šios žinios yra reikalingas nu 
skyrimui ir paskelbimui laiko 
pradžios kvotimų IT priėmimas 
mokyklon. 

Klaipėdos uosto viršininkai. 

Lietuvos Jurininkų Sąjunga, 
gegužės 25 d. š. m. gavo iš Su
sisiekimo Ministerio praneši* 
mą, kad Jurininkų Sąjungos 
narys L. Stulpinas, juros kapi
tonas, yra skiriamas už virsi-

rudenį. Mokyklon priimami!^tytj^iš jo biografijos: Kapi-

siveržiančių vokiečių. Dasi-
brovus vokiečiams iki Dina- Jis jau nebejaunas. Jam'63 

jaunikaičiai, turintieji ne ma 
žiau 16 metų, tvirtos sveika
tos, gerų akių ir gerai fiziniai 
išsivystę, sulyg konkurso iš 
kurso nemažiau keturių klasių 
viduriniosios mokyklos. Prieš 
pastojant kandidatai bus ap
žiūrimi gydytojo, paskui jiems 
bus daromi kvotimai. Išlaikiu-
šieji kvotimus bus išskirstyti 
ant laivų atlikimui keleto mė
nesių praktikos plaukiojimo ir 
po to jau, rudenį prasidės te
orijos įr praktikos pamokos 
Jurų Mokykloje. Jurininkui 
duona užtikrinta, bet iš jo rei
kalaujama daug energijos, pa

mėtai. Bet liesas, kietas, jud
rius, tik trupučiuką tepražilęs, 
jis turi daugiau savyje gyvy
bės, negu daugelis jaunųjų. 
Tegul užteks jam tos gyvybės 
bent iki tam laikui, kuomet 
jo vedama musų kariuomenė 
išstūmusi musų amžinus skria
udėjus, įžengs laimingai į Ge
dimino pilį f. 

\ Kun. B. Bumšas. 
o. pirmasis Liet. armijos 

1006 m. Atsidarius Rusų A-
merikos Linijai Rusų Azijos 
bendrovės 1906 m., pastojo ant 
garlaivio "Grodno" (7500 to
nų talpos) III šturmanu, plau
kiojo tarp Liepojaus ir New 
Yorko. 1907 m. b-vės valdy 
bos buvo perkeltas garlaiviu 
"Lithuania" (4738 tonų) II 
šturmanu, o- po kurio laiko I 
šturmanu, panagiame garlaivy
je "Ęstonia" tos pačios lini
jos. 1908 m. buvo perkeltas 
garinivin "Lithuania" kapito
nu. 1909 mv buvo perkeltas 
garlaivin "Birman" (5700 to. 
nų) tos pat linijos ir plaukio
jo iki, 1913 m. Tais pat metais 
perkėlė jį garlaiviu "Rusija'' 
(8500 tonų) didžiausias pre
kybos laivas, kuriame buvo 
viršininku 200 tarnautojų. Ka
rui kilus mobilizavo su gar
laiviu ir tarnautojus. Tarnavo 
k«iro laivyne kaipo transporto, 
nuo 1914 mi ikį 1918 m., tais 
pat metais vokiečiams užėmus 
Suomiją, garlaivis buvo rek
vizuotas Suomių valdžios ir 
naudojamas gabenimui pabėgo 
lių iš Helsįngforso į Liepojų. 
Pabaigus evakuacija, tas lai
vas buvo perduotas Suomių 
valdžios, Danam*. Pristačius 

ninką Klaipėdos uosto. Kapi-jjį Kopenhagenan 1918 m. gr*r 
tonas L. Stulpinas jau yra se
niau pasižadėjus Sąjungai pri
imti kandidatūrą į Klaipėdos 
uosto viršininkus. Reikia pa
žymėti, kad kapitonas L. Stul
pinas yra- senas jurininkas ir 
gerai patyręs jūrininkystėj, to
dėl ir pilnai atatinka užimti 
tokią svarbią vietą. Jo ener
gingumą ir praktiką galima 

l 
kapelionas. 

tonas L. Stulpinas yra gimęs 
1871 m- gegužio mėn. 4 d. Nuo 
1886 m. iki 1892 m. plaukiojo 
buriniais ir gariniais laivais 
įvairių tautų ir įvairiose juro
se, pradedant laivu "JUNG" 
ir baigiant "LOCMAN". Nuo 
1892 m. iki 1897 m. liepojaus 
uostą statant dirbo įvairius uo
sto statyrnp darbus. Pastojęs 
1897 m. ant Liepojaus ledų 
laužytojo, No. 2 kuriuo, drau
ge su Rusų ir Švedų mokslo 
ekspedicija išvyko šiaurės 1c-
dinuotan^vandenynan Špicber
geną*. Gryžo iš ten 1900 m., 
išlaikęs reikalaujamus teorijos) 
kyotimus, pastojo Juros mo
kyklon, kuria baigęs 1901 m. 
gavo vardą "šturmano" toli
mojo plaukiojimo. Paskui por 
stojęs kapitono pagelbininkuf 
Rusijos Baltijos uosto žemės 
sėmimo karavanam 1903 m. 

1J vėl pastojo Juros Mokyklon ir 
išlaikė kvotimus kapitono to
limojo plaukiojimo, su teisė
mis vadovauti visokiais lai
vais. Pastojęs būrio laivan 
"Henrich r- Katerina" (1250 
tonų talpos) pirmuoju pagel-
bininku (šturmanu) plaukiojo 

odžįo mėn. gryžo Liepojun. 
Ten susidėjęs su viena firma 
užsiėmė prekyba, kurią varp 
iki dabar. 1919 m. buvo pas
kirtas Lietuvos Konsulu Lfc-
pojuje, kurią vietą užima iki 
šiai dienai. ' 

Komercijos Laivyno Sudarymo 
Klausimas. 

Ar reikalingas mums komer
cijos laivynas — tame klau
sime nėra abejojimų. Visi aiš
kiai tai supranta. Vyriausias 
iš lietuviu jurininkų kapitonas 
Stulpinas savo pranešime š. 
m. baland&o mėn. 8 d. Karo 
Muzėjuje įtikinančiai nupiešė 
tą vaizdą, kuriame nurodė, 
kiek mes nustojame ir kiek 
permokame, jeigu neturime 
savo nuosavo komercijos lai* 
vyno. Štai jo skaitmeays. 

Musų įvairių prekių ekspor-
tas» urmu imant, skaitant nuo 
1 sausio iki 1 balandžio 1923 
m. siekia apie 36000 tonų. 

Neturėdami savo uosto ir 
juros transporto, mes sveti
moms tautoms už jų patarna
vimus turėjome užmokėti se
kančias sumas: 

1) Už juros transportą 1,-
466,400. Litų. \ 

2) Už gelžkeKųj tr4Wpor-
tą 288,000. Litų. T$ 

3) Už nitrito ir uosto rink
liavas 168,000. Litų. 

4) Darbininkams 74,000. 
Litų. 

Viso 1,996,400. Litų. 
Bet musų exportas turėtų 

(Tąsa 3-me puslapy). 

ATSIŠAUKIMAS Į 
PASAULĮ. 

Y 
* 

(Mintys iš Vokiečių užsie
nio Ministerio, Barono von 

Rosenberg, kalbos, pasaky
tos Reichstage balandžio 3,6 
dv 1923) 

Francuzai įsibrovė į Ruh-
ro distriktą. (Vokiečiai, pasi
tikėdami tik savo budo ir va
lios jėga, pasirįžo be ginklų 
priešintis užpuolikams. Ir 
štai negirdėtas istorijoje fak
tas: armija, apginkluota nuo 
padų ligi viršugalvio, kovoja 
su gyventojais, kurių viena
tis ginklas — tai idėjos gale. 

Tos nelygios kovos Ruhro 
klonyje ir Rhinelande pasek
mės bus istoriškos svarbos. 
ITegu pasisektų Francįjai 
(nors jai nepasiseks)' pri
versti tų vietų gyventojus pa 

spręsti ateities politikos plė
totę. Bet jei_ beginkliai pasi
rodys neįveikiami, tai paro
dys, kad brutalė, ginkluota 
jėga turi savo ribas* ir kad 
sujungta tautos valia, parem
ta protu ir tiese yra didesnė 
ir gaiiiigesnė už tankas :-r 
kulkosvaidžius. Kova ant Rei^l 
no krantų eina ne už mecft ir 
anglį bet taikos ir tiesos idėjos 
žengimą ar kritimą. 

Kaip suprasti įžanginį straL 
psnį į Versailles'o Sutartį, kur 
kalbama apie pamainymą karo 
pastovia, teisinga ir tvirta tai
ka. Tautų Lyga turėjo būti 
tarptautinės taiko§ sargas. Tu
rėjo vykti abelnas visų šalių 
nusiginklavimas. Vokietija tu
ri pradėti pirmoji o tolians 
visos kitos. Vokietija jau nu
siginklavusi, bet kaip tai įvy
ko,̂  kad Franci ja apsiginklavo 

tai tam ta sutarįįs įvyko, kad I gali. Bet tam Francija netiki, 
nuginkluoti kaimyną ir paskui Į Ji nori būtinai nustatyti kiek 
ant jo beginklio su vir̂ a ginklų j Vokietija turi galėti ir^sten-
jėga užkristi? Kur pranyko tie j giasi jėga priversti. Tai dide 
gražus Versailleso Sutarties 
žodžiai, kad išreikalavįmas 
skolų ir atstatymo turi būti 
reguliuojamas teisingumo gali
mybės ir gero pasitikėjimo 
dvasia T * 

Musų dabartinės kovos tiks
las — apsiginti ir apginti savo 
laisvę. Mes į tą dalyką negali
me kitaip žiūrėti ir negalime 
nuo tos kovos atsisakyti. At
sisakymas — reikštų užkirti
mas pastovesnei taikai kelio. 
Francijos įsibriovimas per
traukė grįžimą prie tikros M 
taikos, sustabdė atstatymą e 
konominio gyvenimo pasauly-1 
je. Prie to atstatymo ir Vo
kietija turėjo noro visomis sa-; suardytas ir mes galėjome pa

le Francijos klaida. Į ją ji įsi
vėlė ir nenori pasiliuosuoti. 
Kas gali skaitlinėmis, nustaty
ti, kiek Vokietija ^gali mo-'i r jos sąjungininkių, kiMos 

manį gyvenimą, kuomet pini
gus privedė prie nieko, mes te
galime pasiūlyti Francijai 30 
bilionų. 

Jei Vokietijos galimybė at
likti atstatymo darbą mažėja, 
tai no jos kaltė, bet Francijos 

keti, ypač kuomet Francija ne
susilaiko nuo naikinimo Vo
kietijos ekonominio gyvenimo. 

1919 metais, kuomet musų 
ekonominė ir finansinė padėtis 
buvo gera turėjome Aukštąją 
Sileziją, kolonijas ir prekybos 
laivyną, mes siūlėme Francijai 
100,000,000,000 auksinių mar
kių. Ji tai .atmetė; reikalavo 
375 bilionų. Du metu vėliau 

Į jau ji nusileido iki 132 bilio
nų, %et Vokietijos ekonominis 
gyvenimas buvo jau gerokai 

apsauga Vokietijos nuo Fr*a- Niekuomet nebuvo tikros tai-
cijos atakų ant jos suverenu- kos tarp Vokietijos ir Fran-
mo. Ar ne laikas paklausti cijos. Per visą savo gyvavimo 
Francijos, kokias garantija^ laiką tai viena, tai antrą ėmė 
ji duoda, kad nekliudys Vo- <viršų, ir arba viena, arba kita 
kietijoe ramiam vystymuisi, |wentėjo. Dabar, kas belieka? 

vo jėgomis prisidėti. 
I įduoti, tuomet rnilitarizmas !da labiau, kaip pirma, naujau- Ir dabar jai to noro netruk-

siulyti 50 bilionų auksinių 
markių. Dabar, kuomet visiš-

pasirinko Vokietiją nuolatos 
tortu moti, o ne paremti, kad 
ji galėtų atstatymo darbą at
likti. . i 

Apsauga Francijai. 

Juokingas dalykas. Vokieti
ja nuginkluota, o Francija ap
siginklavusi nuo padų ligi vir
šugalvio, Vokietijos armija 
100, 000 vyrų, o Francijos mi-
lijjtmai, Francija užgrobusi tur 
tingiausias Vokietijos teritori

j a s ginkluota jėga kelia klausi
mą "Apsaugos Francijos" nuo 
Vokietijos. Kokia čia logika. 
Pasaulis turėtų atkreipti do-* atnešti Europai ramybę ir tai 

be kurio negalima tikėtis Eu 
ropoję taikos. 

Aigkiai matyti, kad Francija 
vykdo ponų Maršalo Foeho, e-
konomisfo Leon Bourgeois ir 
Clemenceau planą, kurį Prezi
dentas VVilson pavadino pani
kos programą. Ta programa 
buvo: Rhiną padaryti bendra 
apsaugos riba, Vokietija ne 
tik nuginkluoti, bet ir ekono
miniai pakirsti, paimant kon-j 
trolėn Kruppo dirbtuves, West 

Arba Vokietija ir Francija tu
ri susitaikinti ir abi gyventi, 
arba abi smukti. 

Jei Francija pripažins Vo
kietijai teįsę gyventi ir būti 
laisvais, jei pagerbs jos terito
rijas ir suverenumą, jei atsisa 
Vys žeminti savo kaimyną, tai 
keHas bus liuosas prie taikos. 

i G i jei eis tuo keliu kaip eina, 
tai mums nėra kito pasirinki
mo kaip—sukąsti dantis, stoti 
visiems į didžiausią vienybę, 

jfalijos anglių kasykla^ ir Es-
s'ų išdirbyste*. Tai jau įvy-

[kinta. Francija tat varo "pa-

[ išlaikyti pasipriešinimą <be gį n 

klų, vien stipria tautos valia 
ir meiles laisvės ir tėvynėm, o 

i 
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nikos programą", o ar tai gali j m t w u v a ikai užbaigs musų dur-

triumfuotų ip durtuvai imtų šiais kariniais išradimais? Ai sta. Ji siūlo mokėti tiek, kiek kai suparalizavo musų ekono*mės, ar ne laikas pasirūpinti ką? E> i 
-4 
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Tel. Bt><L 7041 

Dr. C Z. Vezeiis / 
U k m VIS DENTIST \ s 

4711 alO. ASHLAND AVEJfC 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo t ryto iki 9 vak. 
•eredomia nuo 4 iki 9 vakare. 

Ltldviai Daktarai I š U B P U V os JURININKŲ Litų. 
4 » « * W U e * v « P * k U ^ J U N G O S DAEBU<m:S. 2} Už miSk^medžiagos t i a * 

Is> sportą juromis apie 4,050,000 
(Tąsą nuo 2-ra pusi. l i tų . 

v 3) Už kiaušinių transportą 
būti žymiai didesnis, nes ben- jįromis apie 564,000 l i tų . 
dra praeitų metų ūkio produk- 4) U* įvairių prekių trans-
tų derliaus atsarga, atskaitant portą juromis apie 752,000 Li
tam tikrą kiekybę, reikalinga [tų. 
gyventojų maitinimui ir laukų1 5) jjž gelžkelių važmą trans-

ū G A B 
•*•*• m*m ^=5 aaasiaeeasia* 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
= 

VVAUKEGAN, ILL. 

t a i , Oaaai M7, Vak Ganai t i l t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgas 

! 

Iki l t ry ta : l ik i 4 
• Iki • Tatare 

1 _ ; — " » 

D r. Me Stupnicki 
310? So, Morgu) Street 

- OHICAGO, (LLIIOII 
Telefonas Yartte aes t 

rajendoe — t Iki U U ryto 
po piety I Iki i rak. Kedellotuia 
ofisas aldarrtaa. 

apsėjimui, sudarė apie 750,-
000 tonų. 

Išvežta apie 110,000 tonų ža
lios medžiagos, apie 800 vago-

portą juromis apie 4,375,000 
Litų. 

6) Už muita^ ir uosto rinklia
vas 2,625,000 l i tų . 

nų kiaušinių ir apie 16,000 to- 7) Darbininkam* 2,725, 
nų įvairių prekių, kaip antai: 000 Litų. .;v ^ 
kailiai, oda šeriai ir t. t. Viso 31,541,000 Utų . 

Jeigu mea pusė tų produktų! Pereitų metų importas: 

- - "V 
DR. A, L YDŠKA 
1900 8o. Halsted Str 

t i i t 
raL: l t ryto iki I I po niet, 
I iki 7 ral vakaro. 
•ai .: S lkl 4 po pietų. 
41M Archer Are. 
Tai. Latayotte 9998 

Tei, BosUevard M M 
DR. A. J. KARALIUS 

lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

Chtaacev 111. 

Tai. Blvd. 59(1. Nakt. Canal 2111 

išvežtunie užsienin juromis, tai 
vidutinis transporto apkaina-
vimas siektų sekančių skait
menų: 

Eksporto lentelė vieniems 
metams. 

1) Už ūkio produktų trans
portą juromis apie 16.450,000 

i 

Dr. O. VAITUSH. a D. 
LUCTCV1S AklŲ 8PKC1ALISTA8 

Palengvina yleo 
aklų tempimą 
kaa yra priežas 
Uml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nerro-
tuma. «kaudaa£iua ir uisideatislus 
karščiu aklų kretvoe akya katerak-
to, nemiegi o: netikras akie Indedam 

1) Ųį anglių transportą a-
pie 900,000 Litų.' 

2) Us įvairių prekių trans
portą 1,000,000 Litų. 

3) UŠ muito bei uosto rink-, 
lįavas 384,600 Litų. 
4) Darbininkams 21,360 Litų. 
5) Oelžkeiiams 640,000 

Litų. ,JF 
Viso aį>ie 3,825,960 Litų 
31, 541,000 Litų. 
35,416,000 l i tų . 
Štai šios sumos, kurios pa

siliktų šalyje, jeigu butų ko
mercijos laivyno plaukioji
mas. O juk privestosios skaifc 

Daroma egzaminą* elektra parodau-. 
tls mažiausias klaidas. Akiniai prl- m e n v s t o l i t o l i m o s UUO m a k s i 
taikomi teisingai, toli ir eiti rnaten- . niurna. Tai yra esamasis nu tiems pagelbėta. Sergėkite save re 
gėjlmo ir valkus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 19 Iki 8 vakaro 
Nedeitomis nuo l t Iki t vai. vakarą 
1545 W. 47 St. ir Aahland Av. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SS 15 So. Halsted SUvrt 

Valandos: Nuo 10 iki 12 diena, 
nuo 1—1 po pietų, nuo 6—t va l^ 

Naaėliomls 10 iki 12 dieną. 

rr 
Dr, M. Strikol'is 

Lietuvis 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4601 So. Asliland Avraue < 
Tel. Boulevard 7820 

Vai.:' 2 iki 4 ir 6 iki I 
Ned. 10 iki 12 

Namai: 1041 So. Albany Avenue 
Tcl. Prospect 1980 
Vai.: pagal sutartį. 

FP BRADCHUUS 
' • • • • • a i 

Tel. Bpulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. . 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo t 
iki 8 vai. vak. Nedėiiomis auo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

aj • • • • » • « » • • » « » . » » » • • absss>sMtJj 
Telefonas Boulevard 1039 

DrSABrenza 
4008 So. Ashland Aveoae 

Cnicago. UI. 
Vai.: t ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 8 po piet: 6:20 vak. iki 
9:30 vak. 

ADVOKATAS 
niaus ir Kauni 

du Teismo Teisėjas) 
(Buv.v Vilniaus ir Kauno Apygar

dų 'leisrao reise jas i 
Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3113 S. Halsted St., Cnicago. k 

Telephone Yards 2390 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Moaroa, Street 
Room 904 - Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo t ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3:308 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Cnicago. 

i 

DR. MAURICE KAHH 
Mri)YTOJA0 IH CHIRURGAS 

4931 So. Ashland A ve. 
Tel. Yards 0994 

Tei. k a i t i ttJtt 
OFI80 *AL . : 

t—19 e. ryto. 1—t Ir T—i e. «. 
ftedėllomla: noo I t e. ryta lkl 
1 vai po ptet«. 

» » • » <i • m 

;cl. Dėarbeeu 905 

STASULANI! 
ADVOKATAS 

Vidunuic.vtij Ofisas 
j Room 1729 Cnicago Temple Bldg. 
Į77 W . VVashingtOn St.į 

OFISAS CICERO 
1505 So. 49- th Court 

[Panedėlio. Seredo ir Pėtnyčios vak.] 
Tel. Cicerp 6048 

. . . . . . . M » m m m <^ M • • • • • • • • » • 

J. P. WAITCHES 
Law y e r 

i i r n i v i H ADVOKATAS 
Dlen.: R. 614-516-127 N. Dear-
bora Str. Tel. Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roscland Tel. Pu 11 man 6377 

I Š I M U TONSILUS 
ToballisslMis Bokilo •ritmoainls: 

1,—be peilio, 
2, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—ne skausmo, 
5,—be Jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti i darbą, gali tuo] valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresne. Kuriems Iš
ėmiau tonsilua. yra pilnai užganė
dinu. 

Ligonius av įvairiomis ligomis 
rijimu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po platų Iki 
9 vai. vakare. 

Nedėiiomis ir šaradomis 
ždarytaa. 

DR. AL. M. RAČKTJB, 
GYDYTOJAI, CHTRCROAJi ĮR 

OBfiTkTrROLAS, 
[1411 So. 50th A ve. . Cicero, 111. 

• 
» ! • • » * » ' • » » » * » » » » » » ' — • • ' • • " ' į 
Tel. Dearboro 9057 

A A SL A K IS 
ADVOKATAS • 

Ofisas vklurmiestj jc 
CHfCAGO TEMPLE BL rLDIHG 

77 West Washingtou Street 
Room 1726 

f Valandos t ryto iki i po pietų 
J Namą TaL Hyde Park 8191 
V , , „ . , r - - - - • - - " " 

- — ^ » » » • • • • m.^t 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

-5 
29 South U Salto Streat 

Kambarla aP9 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted S I 
Telefonas: Yards 4981 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4719 SO. ASHLAND AVEaTLB 

i SPECUALISTAS 
Džiovi}, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo l t — 11: nuo t—t 
po pietų: nuor 7—1:19 vakare. 
Nedėiiomis: l t iki 1. 

Telefonas Dresei 1889 

niniumas. 
Dabar paklauskime koks 

komercijos laivynas mums rei
kalingas. 

Kokio talpumo jurų komer
cijos laivai reikalingi Lietu
vai f Šis klausimas kyla prieš 

'kapitalistą, norintį įdėti savo 
įlėsas į jurininkyšjtėš & darbą. 
I (Navy business). Šis klausi
mas negali praeiti nesuintere
savęs valdžios, kuri turi dė
ti visas pastangas produktin-
gai išnaudoti atvaduotąjį pri
ėmimą prie jurų. Sis klausi
mas negali praeiti nesujudinęs 
visuomenės, gyvai ilalyvaujan-
ėios Lietuvos valstybės jėgų 
išsivystyme. 

Laivyno kapitonas T. Dau
kantas, atidarydamas Lietu
vos Jurininkų Sąjungą, fak
tais priparodė praktiskiausį 
būdą steigiant Komercijos lai
vyną. Jis tyrinėdanias pasau
lio laivyno istoriją, patyrė, 
kad vidutinio didumo laivai 
turėjo didesnį pasisekimą, ne 
gu didiejį laivai. Ir perkant, 
laivus, nepataria pirkti senus 
kad ir pigiausia kainą, nes 
brangus remonto darbas daž
nai kainuoja daugiau negu 
naujas garlaivis*. Apsvarstęs 
visus laivyno faktus, kapito
nas T. Daukantas pilnai įsiti
kinęs tvirtina, kad P*BJU gar
laivių nuo 1400 iki 3000 tonų 
eksplotaeija siūlo mums eko
nominį pasisekimą. Mųsų pa
sisekimas jurose tvirčiau mus 
pririš prie jos ir tuo pastatys 
ramstį, nepaskutinės svarbos, 
po mūsų ekonomine padėtimi 
ir tuo sutvirtins dirvą del pa
čio Lietuvių tautos gyvavimo 
ir jos nepriklausomybės. 

Tad stokime visi lietuviai, 
Kapitalistai ir darbininkai, 
valdžia, jurininkai, visuomene 

«' • • i . mmį 
Rezid. tcl. Vau Buren 0194 

Ofiso tel. Boulevard 969S 

Dr. A. A. R0TH 
BU8A8 GYDYTOJAI (r 

CHIRURGAI 
Specialistas Moterišku, T yrišku 
Velkėj BJ vlssj nksonlaką tsgsj, 

Ofisas: S I U K Halsted St. 
Vai.: 16—11 ryto; 1—1 pe 
olet. T—trak. Kad. l t — 1 1 d. 
Res. 1139 Indepoadence Blvd 

Mokslo melų užbaigimo 
vakaras. 

Biri. 17, Lietuvių svet. įvy
ko &v. Baltramiejaus mokyk
loj mokslo metų užbaigimas. 
Žmonių prisirinko pilnutė sve
tainė, nes visuomenė jau žino 
jog seserų Kazimierįečių išla
vintų niokinin. vakarai yra pa
minėtini. Taip ir šį vakarą ne
apleido nepamatę. Programą 
atidarė mųs gerb. klebonas 
kun. J. B. Kloris. Vakaras 
buvo gana įvairus, susidedan
tis iš dainų, monologų, drilių 
ir teatrėlio. Paiymietinas 
4 * Bose DriU1, kurį atliko mer-
gaitėst. Ypae atsižymėjo šiame 
drilruj J. Jociutė kaipo vado
vė. 

flTeatrėlis *' Smilftių Laikro
dis" labai gerai pavyko. Vai
dinime atsižymėjo A. Mika
lauskas, išminčiaus rolėje ir 
Zanaida Stambriutė, kvailio 
rolėje. Kiti taipgi gerai savo 
roles atliko. 

Vakaras visais atžvilgiais 
pavyko gana gerai. Garbė 
priklauso seseriniai Kaaimįerie-
tėmy už išlavinimą mokinių 
šiam vakarui. 

Mokyklą b i r i e j i 
Mokyklą šiais metais baigė 

sekanti: P. Aku^&vieius, V. Ur 
baitis, A. Malinauskas, a Pa-
zereckas, A. Rajūnas, A. Mi
kalauskas, S. Montviliųtė, B. 
Montviliutė, S, Gabritttė, A. 
Vembriutė, A. Povilauskiutė, 
F. Kantaučiutė, J. Jociutė, A. 
Stankaičiutė ir A. Stankaitis. 

Sukaktuves paminėjo. 

Biri. 18, pas pp. Rumšus į-
vyko paminėjimas sutuoktuvių 
metimų sukaktuvių. Jievos ir 
Vlado Špokų. Susirinko sma
gus jaunimo būrelis. Vakarie-
naujant išreikšta linkėjimai, 
geriausios kHoties ir šnt to-
iiaus darbuotis visuomenėj, 
kaip ir iki šolei. 

Špokai pasirodė gana darbš-
tų» įvairiuose geruose užmany
muose. Be kitų svečių daly
vavo iF ."Vijurkas" su "Bijū
nėliu". 

Vijurkas. 

fiAULIŲ ATSTOVO PRA-
KALBOS. — KRUTA-
MIEJI PAVEIKSLAI. 

PARAPIJA KYLA.. — DARB
UTUS DVASIOS VA
DAS. — SPAUDOS 
DR-JOS SKYRIUS. 

Sc&enectevdy, H". J. — Mies
tas didejią ir gražus, lietuvių 
išviso yra apie 200 šeimynų. 
Seniaus čia lietuvių sielos rei
kalus aprūpindavo Amsterda
mo klebonas kun. I. Žiydanavi-
čius. Dabar nuo 4922 m. čia 
klebonauja jaunas, darbštus 
ir uolus Kristaus kareivis 
gerb. kun. Bičkauskas. Atsi
radus piemeniui ir avys renka
si krūvon. 

Parapijai įsigyti muro baž
nyčią, erdvę ir gražią klebo
niją padėjo gerb. kun. I. Žyda-
navičius. Užtrauktas skolas 
tirpdo gerb. kun. Bičkauskas, 
kaip pavasarį saulė ledus. Jau
nimas organizuojamas ir švie
čiamas Kristaus ir Lietuvos 
dvasioje. Bažnyčioje viskas 
pavyzdingai sutvarkyta,dažnai 
daromi susirinkimai ir vaikų 
katekizacija vedama aprobota 
metodą. Tikybiniai ir tlbtiniai 
atbunda geros valios žmonės. 

17 d. birž. į lietuviškos :spau-
dos Šv. Kazimiero Dr-ją įsi
rašė 13 narių. Įsteigtas veik
lus skyrius. Jis žadėjo visus 
parapijonus prirašyti taip pra-
kilnion dr-jon. Garbės pirmi
ninku gerb. klebonas Bičkaus
kas, pirm. Jonas Gaidys, vice-
pirm. Ant. Montrimavičius, 
rast. Juoz. Kinta ir ižd. 3ig. 
Laureckas. Valdybai ir na
riams tariu didžios padėkos 
ir pagarbos' žodžius. 

Kun. P. Raščiukas. 
260 E. Main Street, 

Amsterdam, N. Y. 

S. Pieža 9 
A. Žcbris i 
K. Ivinskas 6 

4 0 0 0 
3 3 \Ą 
4 2 3 1 

33 11 11 1 
L. ? . lt>kp, O O 0 O 4 U 0 O . 7 
L . V . 3 6 k p . G ( U 2 2Q2 4 x - U 

Spyžiua. 

NEPATUMYTA. 

"IJraugo" 141 num. <4Spy-
žius" aprašydamas Vyčių 36 
su 13 kp. rungtynes, pabai
goje savo rašinėlio paminėjo, 
jog iš *4ruterių" buvo tas, tai 
buvo anas ir taipgi dvi Town 
of Lake Zosytės, bet "Spy-
žius" nepaminėjo trečios Zo
sytės, kuri buvo atsilankiusi 
su tėvais, būtent p-lė, Z. Pu-
kelaitė. Jos visos trys, su Al. 
Panavu, * kutino" už 13 kuo
pos žaidėjus. * 

Spyžiaus bičiulis, t 

TIE "OLD-TIMERIAI. 

Vyčiuose, baseballo bei tennis 
rateliuose. Taipgi vieši ir sub-
diakanas kun. Ant. M. Karu-
žiskis^ didelis Vyčių organiza
cijos darbuotojas bei litera-
tas. &H 

Baigia ruoštis. 
Visos draugijos jau baigia 

ruoštis prie pikniko parapijos 
naudai, liepos 22 d. National 
darže, Riversįdėj. 

Dabar-gi kas kita. 
Mūsų Vyčių 4 kp. tai jau 

ne ta pati. Pirmiau narių u-
pas buvo nusmukęs, dabar-gi 
kas' kita. Kiekvienam susirin
kime atsilanko mažiausiai 50 
narių. Dauguma čia augusio 
jaunimo. **^ 

Pereitą ketvirtadienį, birž. 
21 d. po sus-mo visiems na
riams" buvo uŽfundyta ice cre-
am. Po to sekė žaidimai ir šo
kiai. Alfa. 

Iš SPORTO SRITIES. 
ERIGHTOH PARK IALAI-

M*JO. 

Oleveland Ohio. — 
B i r i 10 tj. šv, Jurgio par. 

svet. gerb, p. Žmuidzinavičius 
rodė krutamuosius paveikslus, 
tik ką dabar parvežtus, iš Klai
pėdos. 

Šio vakaro#vedėju buvo gerb 
kun. V. Viikutaitis, kur* sa
vo įžanginėje kalboje taip 
gražiai išdėstė Klaipėdos pa
dėtį ir jos tooaių gyvenimą 
kad žmonos atydiiai klausėsi 
jo kalbos*. 

=sc f^m^y^-^^Įt^^ -m? 
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į»W.W.%M * 

Dr. A K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. West«rų Ave. 
Telef. Lafayette 4149 

s asiaeaaieejajajaesjaaafee*<aei 

Paskku kalbėjo gerb. A. 
Lietuvoje ir Lietuviai Amen- ^ m d ž i n a v i a h j g . Kalbėtojas 
kiečiai Į bendrą darbą su pilnu ^ ^ ^ ^ 
^į t ikė j imu , darbo naudm- l w i d į e 6 i a n i ą ^ ^ t o k i a , 
gumą ir j laukiant; mus pasi- Į ^ ^ ^ ^ k u r i ž s y m g u , 
sekimą. aukoję savo broliams šauliams. 

' *• * I - y i l W k Gražiai ir nuosekliai nupiešė 
Lietuvos likimą ir kairj mes 
dar turėsime laimėti savo 
brangią sostine ~- Vilnių? 

Paskui buvo rodomi paveik
slai, kurie gražiai atvaizdavo 
Klaipėdos sukilimą. 

Buvo pertrauka. Laike per
traukos rinko aukas. Aukų vi
so surinkta $70. 

Reikia tarti širdingą ačiū 
aukotojam*. > 

Aukojęs. 

i 

L Kichaievicz-VidiMeie 
UiEIIA 

101 S.Haltt6d St 
|Kan»pa» 91 gatvi 

>h0H9 Yaid i U i t 
Viename ofise an 
P T , J. F. Van 
amt;. 

Sąžiniškas pa-
tarnaeiL^as prie 
'gimdymo.Visokį pa 
pątajlmal dykai. 

Velaudoe: nuo T ryte, iki 1% «ao 
• iki t r%> rąfcajra. 

K •» i* 

Birž. 17, š. m. Vyčių 16 kp. 
(Bridgeport) atvažiavo į Bri-
ghton Park stotį rungtynėsna 
su smarkiu Vyčių 36 kuopos 
base-ball tymu. , 

Kadangi rungtynės tapo pas 
kelbtos bažnyčioje ta pat die
ną, tadgi daugelis parapijonų 
atsilankė. Šitas, žinoma, Brigh-
tonparkiečiams pridavė «įaug 
upo ir laimėjo rezultate 11— 
7. 

Pat pradžioje rungtynių bu
vo manoma kad Bridgepor-
tiečiai gaus "skunke", bet pen 
ktame ^*inninge" jie pradėjo 
šturmuoti. Ir kodėl jie pradėjo 
šturmuoti, dėlto kad Bridge, 
portiečių manageris pridavė 
jiems daug upo. Pranas Gel
gaudas, manageris Vyčių 16 
kp., geriaus pavadintas "ball-
liead", "sea — lion", "nus-
kustplaukis", ištikrųjų prida
vė savo žaidėjams daug^uDo. 
Manau kad jisai turės naują 
šiaudinę skrybėlę nusipirkti. 

Rungtynių sąstatas: 

U V y t t ų l o k p . 
AJB. R. H. L. 

Pereito penktadienio vaka
rą visai nedaug "old-timerių" 
pasirodė ant praktikos, Sber-
man Paike, "Old-timerii) 
sviedė jas (pitclier) pasirodė 
"in good trim". Tik, "old-ti-
mefiai", visi pasirodykite Be-
verly kalneliuose, liepos 4 d. 

Nežinia kodėl, ar iš išgąs
čio ar ko kito, dar negirdėt, 
kad Vyčių Lyga butų pasky
rusi oponentus ' old-timeriams' 
liepos 4 d. 

Teko šnibždėjimą nugirsti, į 
kad Vyčių Lyga laukė birž. 
24 d., ir kurs tymas tą dieną 
geriausiai pasirodys tai tą ir 
statys prieš "old-timerius ,\ 

Net Vyčių Centro rast., Vin. 
Rukštalis, ir jis dvejoja, ar 
čia stoti už Vyčių tymą, ar už 
*' old-timerius'', o gerai but ų » 
stovėti laimėtojų pusėje. Ne-
prasiiengtų org-jai jei stotų 
"old-timerių" pusėn, juk ir 
tame ^yme yra keletas Vyčių, 
o kad "old-timeriai" laimė*, 
tai nėra — paklauskite bile 
ko. 

Ką manote, net ir Cicero an
glų spaudą rašo apie "old-ti-
merių" Žaidimą su Vyčių ty
mu. Tai biškį susidomėjimas 
šiomis nepaprastomis rungty
nėmis. 

Kai-kurioa bridgepoTtietės 
jau ir dainelę parašė "oki-ti-
meriams". Kažin kas tai dai
nelei muziką sukompuost Gal 
'' old-timerių " *i first-baseman-
'as", muzikas J. Sauris? 

Visas Metropolitan State 
Banko štabas stoja už " old-ti
merius ", nes to banko didieji 
valdytojai užima svarbias po
zicijas "0164111^^' tyme: 
prez. adv. Jonas Brenaa yra 
gaudytojas, kasierius Julius 
Brenza — eenter-fielder, Dr* 
Silv. Brenaa r— 2-nd baseman. 

Yra ir daugiau pletkų apie 
"old-timerius", bet kas pajėgs 
surašyti juos visus — juk visa 
Chicaga ir apylinkė ir net to
limieji kraštai, jais domėjasi, 
apie juos kalba. 

Plunksna an kotu. 

AMŽINI NARIAI 

Bridgeport. — Labd. Sąjun
gos 5 kuopa turi sau už gar
bę pranešti, kad Vladas ir 
Ona Zaulevičiai (Riverskle, 
National daržo savininkai) ta
po Labd. Sąjungos amžini na
riai; pp. Zaulevičiai birž. 10 
d. parašė čekį $100. 

5-ta kuopa taria HintintlA 
ačiū Z^ d »viČiams ir mums 
yra garbi turėti tokius Bariu-. 

Valdyba. 

#tK£: 

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau gerai drangas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvi lgmkite Ruffles savo gal
vos odą ka&dieu per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vot odą tvaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65s. antiškose, arba prisila
kite 75c. tiesiai į leberaterija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

am 2 E • • • i 

. 

PUTNWT "DRAUGE 

Skaroulis 9 
Basinski 2 
Stadelis 3 
Prūsaitis 1„ 
Bocewiaz 5 
Kakųn 8 
Balsuvicb 6 
Younbaųti 7 
Maizka 4 

2 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
4 

39 

1 0 0 
2 2 0 
1 2 
2 2 
0 0 
0 1 
0 0 1 
1 2 0 
0 1 0 

T 10 1 

L. Vyčių 36 kp. 
AB. R. H. K. 

J. Gajauskas 4 5 \ 2 3 0 buti> i r P r a d ė t l darbuotis. 
Guzikas 2 
Juras '3 
Šiaulys 7 
Urbikas 5 
l4iminįs į 

G H I C A G O J E . 
1 » mmmmmr—mmmmmm 

IŠ DIEVO APV1IZDOS 
KOLONIJOS. 

Moksleiviai atbunda. 
Mūsų moksleiviai ir vėl ke 

liasi iš mi^go. Persirt'ganiza 
vo Giedrininkų kuopa. Kitas 
svarbus susirinkimas įvyksta 
pirmadienio vakare, birž. 25 
d, 8:00 v. v. porap. Wet. 

Kurie nebuvote pereitame 
sus-me, prašomi šį kartą pri-

3 0 0 OdVieši. 
3 1 1 0 Prie mūsų gerb. kun. kleb. 
4 1 2 01 Albavičiaua atostogoms sugrį-
3 1 0 0 žo klierikas Vik. E. Mįkaįtis. 
4 1 J 0 kuris dabar daug darbuojasi 

LIETUVON PER 10 DIENŲ 
Vienintelis randės*! kelias Iietst-
TOO per Soųtbampton ant Milžinų 
laivų 
AQUITANlA MMIREUKU 

BEUENMRU 
Apleidžia New Yorką kas Utar-
nlnkas. Greitas persėdymas Seuth-
amptone. Lietuviai ypatiškai ly
dimi. 

Keg-uliarial Išplaukia tiesiai į 

„ „ , ( l PUiave « l t t > t ) Karė* Takitai 
3 «U- ( i Hambarrs lS3.«e) $&M 

KJOi£TViai 18 LIETUVOS 
sėda lalvan Plliavoj valiuojant 1 80-
uthamptona ir tea persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų dol kainų ir reikalingų 

dokumentų atvažiuojantiems keleivia
ms s»nt* rauti nuo bile acento. Rei
kalaukit. Jų yra j UBU mieste arba ą-
pisnnkėj. 

Ounard l i n e , 
140 N. Dearbern f 

6t. Ohlcaso. 

• :*u *a 
Nuvyk skaus

mą Šalini • 
Railas patjs, tstftV 
raagiikas trauky
mas muskulų, ii-
narytas asaarya— 
visuomet ym drau-
yais didelio Skass-
aja. TąeiaatatiT- , 
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skautamof vietos akausmaa bos 
greitai aaianatas. M s aaaaisfaj ir 
itisaaii fta aaiass Bristai, nusipir
kite jo pautą iiasdiea • 
a a a v o antdekorių— 

fctik35xr70c. Per-
ėnkriakibs, kad Witų 

K ų>. ticHTą a co. 

b» 

\ 
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CHICAGOJE 
GAUJA PUSBERNIŲ AP- [ Birželio 17 d. tai parap. mo-

MUŠE POUCMONA. (tykios mokslo metų užbaįgi-
|mo iškilmės. Jas mane taip 

Apie 75 jauni berniokai 
Sherman parke anądien už
puolė parko policmoną Flan-
nigan, kuomet tasai juos įs
pėjo už parko taisyklių per
žengimą, mušant svaidinį. 

Berniokai policmoną nžpuo 
lė ir skaudžiai apmušė. Iš En 

glewood policijos v nuovados 
pasiųstas parkan skrajojas 
policijos būrys. 

Penki užpuolikai areštuota. 
Gal bus suimta jų ir dau-

*aus. 

• NAUJAS ĮSTATYMAS. 

Illinois legislatura pravedė 
įstatymą ir gubernatorius pa
tvirtino, kad Chicagoje cab-
taxi xisi šoferiai turi padėti 
po 2,500 dol. parankos kiek
vienas. iTad jei su taxi-eab 
vežamais žmonėmis įvyks 
bent kokia nelairafė, tuomet 
pirmoje vietoje bus atsako-
mingas šoferis. Be to, šofe
riai atsargiau važinės gatvė
mis ir mažiau nelaimių pasi
taikys-. 

"Yellow Cab Co." prezi
dentas Hertz reiškia patenki
nimo, kad tokiu būdu publika 
apdraudžiama. 

sujudino ,kad nerašytojas bū
damas noriu mėginti ką, nors 
parašyti bei programą paduo
ti. 
Džiaugsmo ir linksmumo. — 
Maryčiai vaikučiai bėga sve
tainėn su didžiausiu džiaugs
mu^ nes užbaigia mokykla; 
vieni jų gauna dovaną už at-
sižymėjimus, kiti diplomus, o 
dar kiti gėlių bukietus. Kle
bonas linksmas, sako iškalbin
gą, kalbą, sveikindamas vaiku-
eus ir linkėdamas daugybė
mis labo. Seserys bėginėjo, 
tūpčiojo apie mažyčius, stro
piai prirengdamos prie pro
gramos. Linksmios ir jos, ne< 
tikt metai kaip jos čia mo
kytojauja, bet jau gražius, sa
vo sunkių darbų vaisius mato. 

7-8 skyriaus mokįnės. "Md 
čiutės Akiniai": .2-3-4 skv-
, ^ \i •* 
riaus mokinės;, "Matrosai" — 

"6, 7, š skyriaus bernaičiai; 
-Miegalės" r - '1 -2 skyriau* 
mergaitės; "Miški&i" — 1-2-
3 skyriaus bernaičiai; 'ifiau-J 
lėžolės" 5-6 skyriaus mergai
tės; kun. kteb. A. Briškos pra 
kalba; Diplomų ir dovanų iž-
dalinimaa choras 8-to sky-
j i aus. 

Po programos žmonės links
mi skirstėsi su savo vaike
liais. Lai gyvuoja katalikiš
kos mokyklos įr seserys mo
kytojos. * 

K. 

990—Viiakts T. 
992—Vvaivadas Kastancija 
993—Wiezos K. 

PRANEŠIMAI, 
F E D E R A C I J O S S K Y B . SUS. 

TOWN OP LAKE. — K. Federaci
jos 7 skyr. labai svarbus susirinkt
oms įvyks pirmadienį birž. 25 d. 
oažn. svet. Pradžia 7:30 vai. vak. De 
legatai -ės malonėsite skaitl ingai susi
rinkti,, nes t ikimės turėti ir gerb. sve
ti, kun. B . Bumša. Taipgi turime 

daug svarbių reikalų aptarti, yra -ke
letas laiSkų iŠ Centro ir kiek nors 
apie se imą tartis. Tad laiku susirin

kite. Z. Jurgai t ė, rast. 

«? 

REIKALINGA 
REIKALINGI 

MOKSIiETVTŲ DOMEI. 
DIEVO A P V E I Z D O S PAR. — 

šiandien, ,25 birželio, 8 vai. vakare 
Dievo Apveizdos parapijos Giedrtnin-
kų skyrius laikys susirinkrmą para
pijos mokyklos kambaryje. Mokslei
viai prašomi atsilankyti. 

PARDAVIMUI, 
L O T A I 

BIZNIS SU NAMO 
P A R S I D U O D A puikiausias ant 

Bridgeporto kampinis , 3 augštų m ū 
rinis namas su fiĮaliuno bizniu. Sa
li unas labai geroje vietoje* daro apie 
$100.00 biznio per -dieną. Puikus fix-
čierai, Pianas, Bil iardas, ^ash Regis -
ter, 3 Pumpos , visi geriausi įtaisy
mai ir š tymu apši ldomas. 8 dideli 
fiatai po 5, 6 ir 7 ruimus, su toile-
tais ir prausinyčiomis, pečiais ap
šildomi. N a m a s gražus, iš abiejų gat
vių press brick, augš tas ^>o visu na
mu basementas. Kaina -namo su biz
niu J30.000. Pats biznis su visais J-
taisymais, vertas $5,000. taip kad na
mas ats ieina tik $25,000. Kiek truks 
pinigų nupirkimui, savinfnkas pasko
lins ant pirmo mortgečio, be komi-
šen. Šitą namą Jau keli dera. 4I|taJ 
norintis turi paslskubir/ ' , nes j is p>i-

girmadiaaii Birželio 25. 192? 

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

ANT NAUDOS, 

L. FABIONAS CO. 

VYRAI 

dirbti diena ir naktimis ge
rai apmokamos vietos. 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠCUS. 

Chicagos paSte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Čietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenimi, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton'arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima* atsiimti pro Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 

WESTERN FELT WORKS 

Sora jau mokslo metai už- i ė iu i P° dešinėj pusėj), prie 
baigti, bet darbas, del va i - ! p i r m o lange l io* a n t k o r i o viršai l f l 

įT a ' . .parašyta ADVERTISED. 
kelių labo, dar neužbaigtas! ,, 1 - . . . . ^ . _ . .x , , ' . .. Prašydami laiško paduokite laiS-
daug dar jos nori jiem* pa- j k o num, nes su juo greičiau 

SUSTABDYTA 100 MIL10-
NŲ DOL DARBAI. 

Chicagoje sustabdyta 100 
milionų dol. vertės namu sta
tymas, kuomet sustreikavo 
pamatams dėtį žemės kasė
jai. Nori didesnio užmokes-
nio. 

UBERTY LAND B-VE LAI
MĖJO BYU. 

Aukštesnysis Illinois Teis
mas patvirtino Apeliacijų 
Teismo nuosprendį, kad re-
ceiveris neteisingai buyo pa
skirtas. Skundėjai užsimokės 
už bylos kaštus. 

sakyti, pamokyti ir net savo 
širdis jiems įdėti by tik juos 
matyti dorais žmonėmis. Aš 
manau, kad kiekvienas tėvelis 
parsivedęs tų vakarų savo vai
kelį, taip gražiai išlavintą, 
supras katalikišku mokyklų 
vertę ir bus dėkingas pasi
šventusioms vienuolėms. • « 
Programa. —Programa buvo 
labai įvairi ir dideliai puiki, 
kurią išpildė patys mokiniai 
sekančiai: "Jau užsnūdo lau
kai": "June Song."; "Žvirb
lis* — pradiniai bernaičiai; 
gįano — J. Girdvainis; "Pe*k-
a-boo" pradinės mergaites; 
"Iš vargų linksmybėn": mo-*, 
tina — V. Zarumskaitė, duk-
f ' H. Bajoriniutė, angelas 
— B. Lindžaitė; dvasios ,— 6-

laišką suras negu su pavarde. 

903—Barneikis Tpailtas 
904—Baranauskui Jonui 
903—Biezia Mykolas 
910—Brazdeikis Simonas 
§11—Butkus Juozapas 
91*—Kavaleucktiite Kazimera 
922—Gerauskas Coonas 
925—Gricius Ona 
92€—Grakauskaitei * Onai 
927—Grandus Mikolaa 

28—Gusčius T. 
29—Juza Dominika 

$30—Gutauskus Andni.s 
937—Karzkieuis Agotai 2 
941—Kauniet is Jahn 4 
942—Katkauskis F. 
946—Kapočiui Stanislava 
950—Leketas Pranas 
951—IJorentnl Antanui 

952—L>ukas Hohann 
953—s-Maasenas Stanislavas 
957—Mezinis Leonas 
961—Navakui Jonui 
966—Pocius John 
974—Runautene Haral ina 
97 5—Si«ter M. Romualda 
978—Šidlauską Anieska 
979—Sielauskas Anton 2 
980—Stanevice Anton 
981—StumbrU Antona 
»>3 - Svclnin Povilas 
987—Valis K. J 
988—Visocki M^haėl , • 

4115 Ogden Avenue 
Arti 224-os ir Cnlwfor4 Ave. 

REIKALAUJAME / 
100 vaikų 

suvirs 16 metu amžiaus it 
jaunu vyrų dirbti naktimis* 
krauti kanas, duodame "piece-
work , \ 

50 vaikų suvirs 16 metų dir
bti dienomis. 

CONTINENTAL CAN CO. 
5411 West 65-ta Street 

V Y R Ų 

Reikalingi 
malioriai u-
nijistai. Dar 
bą užtikri
nu visai va
sarai, tiktai 
patyrę lat 
atsišaukia.* 

Kreipkite 
pas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. * 
Telef. Canal 7233 

Du krūvoje 25x125 lotai ant Mo-
zart st. netoly kj*npo parsiduoda la- ' le diena gali būti paro io taa 
bai pigiai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
CaHfornia ave netoli l ietuviškos baž
nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 
su maža svetainė del mitingų namas 
u«»ša rendos $100.00 į menes). Kaina 
tik $8,300.00. 

JONAS KLIMAS 
, 4414 South California Ave. 

Telef. Iafayerto 5976 

~ikTh N D A I 
f 

ĮARGEN 

Atsišaukite pas A. OLSZEWSKI, 
3235 S. Halsted St.. 2-nd Floor. 

B I Z N I S : 

P A R S I D U O D A ' l a b a i grero'je v ieto
je, Brighton Park, Grosernė ir B u -
£ern«, daranti gerąr biznj. Patf biz
ni parduoda už $3,500, o su namu 
u i $13,000 N a m a s medinis , 2 a u g 
štų, storas su 3 ruimais, viršui du 
fiatai ir 3 karams garadžius. Geram 
buferiui gera vieta padaryti pinigus. 

Atsišaukite pas A. OLSZEWSKĮ, 
3235 Sj». Halsted St. 2nd Floor. 

ANT PARDAVIMO SALU T NAS ap-
R A K A N D U B A R G E N A S 

Geriausia proga Jaunoms poromU 
Jsigyti 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama n) arba puse. Su preke susitaikinsi-
kaina. Vėliausios mados rakandai, m e - Parsiduoda nebrangiai. Parda-
valgomojo kambario parlor setas mie- ! v l m o P*e*™V*' V a ž i u o j a savininkas 

% 

809 W. 351h SL, Chicago 
Tel. Boulevard«611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR 'PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekminga i s iunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes . • 

T 

PINIGUS LIETUVON! 
į? 

Siunčiu per didžiausius L i e t u - * 
> o s Bankus. ^ 

Padarau legal i škus d o k u m e n t u s , ^ 
^patarnauju pirkime ir pardav l -^ 
:me namu, lotų ir farmų. N K 

NOTABY PUBLIC ! 
h Užsiregistravęs Lietuvos ats to- į ; 
j^vybėje. VN^ g 

Taipg 1 užlaikau Draugo di- 2j. 
;džiausiu knyg^no/ į k y r i ų su di-

& 
gyyentoje l ietuviais ir a i d a i s gana ^ d ž i a u s i u rinkini^ knygomis . U*-ff 
geroje vietoje. Galite pirkt | visą biz—! ̂ p r e n u m e r u o j a DraMagąj1. 

g iamojo kambario>karpetal , grindinė 
la)npa, paveikslai, fonografas su re
kordais. Parduosiu visus ant karto 
arba po viena, Nepraleiskite Šio 
bargeno. 

1922 .South Kedzfc Avenue. 
1-mos lubos. ^ 

ANT PARDAVIMO vienas 
setas saliuno MfixtieVu , labai 
pigiai. Atsišaukime. 

5517 So. Ashland Ave 
Telef. Republie 0211 

iš miesto. 
3558 P a m e l i Ave. Chicago, UI. 

Jonas Klimas 
# 

PEKARNĖ 
Parsiduodafį, pekarnė ge

riausioj vietoj tarp lietuvių ir 

[4414 South California Ave. t 
Tel. Lafąyette 5976 | 
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B. VISOTSKIS 
4550 S. Wood St. Chicago. 

N A M A I 

REIKALAUJAME 
100 moterų difrbti naktimis 
prie dėjimo kanų, prityrimas 
nereikalingas. 

Reikalingos 50 merginų ir 
jaunų moterių v̂*ie unspektavi-
ino ir sortaviiTfo. 

CONTINENTAL CAN CO. 
541VWest 65 ta Street 

|HHiiiHaaniiiiHHiaiiiiiniinsiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiisiw 

ApsišildinuiJ 
it Tai Greit kol MŪSŲ Stakas Yra Pilnas 

\ 

APSILANKĖ SVEČIAS. 

Birž. 21 d. "Draugo'• Be-
dakeijon atsilankė Bronius 
Vitkus, Šv. Pranciškaus s e m i ] S 
narijos auklėtinis. * i ffl 

Vakaeijų laiku, jis mokins 
vaikus Rochester, N. T. pas j 
kun. Kasakaitį. . . Rep. j ® 

NERAŠO MOKSLO METŲ s 
UŽBAIGIMO VAKARAS. 

Brighton Park. —Ne sykį var 
rvdamas dienraštį "Drauge" p 
oatėniijau didį trukume, žinu-
eių iš mušu kolonijos. Kiek 
eia jau-?, mok. lankančio arba 
jas baigusio, jei jie nors po 
vieną, korespondenciją, parady
tų tai pasaulis daug sužinotu 
apie Brighton Parką. Kiek čia 
įvykių, vakarų, koncertą, pro
gramų, iškilmingiausių bažny
tinių pamaldi)! Didžiausias 
choras ir skaitlingas jame so
listų skaičius, tai beveik visai 1 S 
nematoma tarp "Drauge'' tel
pančių korespondencijų. 

PRANEŠIMAS. 

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį del namų ap
šildymo reikmenų. Užtat, 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. t 

Mes taipgi turime Tisą 
prirengimą del pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam* Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime materi-
jolą bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje. 

Didelis Bargenas 
Ant Namo 

DIDKI.I-: PROGA. 
Gražioj dalyj Cicero, Parkholme, 

parsiduoda naujas namas, du fiatai, 
po i kambarius, sn" naujausiais in-
talsymais. Lotas 80x125. Kaina pri
einama. Atsišaukite pas. savininką. 
A. Miliauskas, 1247 So. 48-th Ave., 
Cicero, I1L 

D t D E M R BARGENAS. 
VH'HUJJ IŠ gražiausiu 2 aukščiu mū

riais namas 7 — 7. kambariu.. Nama3 
yra Ištaisytas sulyg vėl iausios ma
dos, geriausio a^-žuolo medžio saolv.s 
kambariai "french" duris, "closet1' 
duryse veidrodžiai, didei) miegami 
kambariai, ugmiaviet* (f ire — place) 
knygoms šėpos (bpokcases) , didelis 
skiepas išpleistruotas, plieno balkiai 
ir stulpai, ši ltu vandeniu apšildomas. 
3 karų mūrinis garadžius, namas ran
dasi dailioj apielin^ėj kur visi namai 
mūriniai. N a m a s randos neša per 
metus $2,400.00. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės pas savininką: 

Dr. C. Z. V R Z F I J 
5943 So. Campbell Ave. 
Telefonas Prosfieet 7107 

relefoOM T v d i 11SH » 
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STANLEY P 
MA2EIKA 

^ R A B O R I U U fR 

Turtų automo-
bUiu» visokiems * 
r t k a l a m s . Kaina 
prieinama. 
3319 Aūburū 
Ave. Chicago 

8. D. LACHAWICZ 
LIETUV18 GRABORJOB 

114 W. 11-rd n. Chloago, DJ 
atarnau ja la idotovtes knop) 

Rt lka le meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite ažga-
nėdintL Tel. CaasJ U 7 1 — S 1 M 

Telefonas Boulevard 4 1 8 t 

A. Masalskis 
GraboTius 

B e gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. Šventad. 9-12 

1579 MUwaokce Avenue 
K a m p . Robey Ir North Avi 

i e 

/ 
) 
! 

Patarnauju lai
dotuvėse v e s - ' 
tnvėse. krikžty- f 
nėe ir k i tuose { 
reikaluose. Kai- • 
nos prieinamos, j 

3307 Auburn Ave. Chicago. j 

.L . .. 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo m e n e 

SIMPTOMAI PARK1AK1A 
Aklų Ligas 

Ar Joms skauda galva T 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežt i? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar maH(fi kaip ir plukančluc 

taškus ^ y 
Ar atmlntisVpo truput) mažėja? 
Ar akys opios šv iesa i? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky 

s e ? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Asldand Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augSto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 1« ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
SepUntadienials 9 r. iki 11 dienos. 

BARGENAS, PAS J. KLIMty7 

I 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

Kas norėfįote surasti miri-
HK> metrikas Petro Braso, ma 
lonėkite ateiti į "Draugo" 
Ofisą greitu laiku. 

TeL Calumct 0 fgf 2 

| MES KALBAME LIETUVIŠKAI 

Med.'nis namas 5x5 kambarių ant 
ce»mento statytas netoly lietuviško* 
bažnyčios labai gražioje vietoje tik 
už $7,800.00. 

Kampinis lotas^fu dviem mediniais 
bizniavats namais po 4x4 Ir 5x5 k a m 
barius geras siaučiui ir barberniet 
parsiduoda už $9,800.00 $2,800-00 
mortgage. N 

Du mediniu namu ant vieno loto, 
prisaktniame esti saliuno biznis Ir na
mai tik $8,800.00. * 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 
cementuotu garadžiumi parsiduoda la 
bai pigiai ir iabal lengvomis sąlygo
mis. 

Didelis bargenas, medinis ant dvie
jų pagyvenimų namas. 4x5 kambarių, 
elektra, vanos, gražus garadžius stik
liniais porčiala netoli nuo Western 
Bulvd. tiktai už $5,500.00. 

Medinis ant dviejų lubų namas e-
lėctrika ir vana an^ pirmų tunų po 
7x7 kambarius a a t stulpų $5,000.00. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų sU gra
žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas 
flatas furnace Šildomas, randos neša 
$95.00 { mėnesi netoly 55-th St. $12,-
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu 6x6 kambarių su visais moder
niškais jtaisymals $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant, mažo biznio. 

Parsiduoda bučernės biznis su na
mu ar be namo lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu ar be namo biznis 
$3,700.00. 

Parsiduoda bučernė netoly street 
kario linijos lietuvių apgyventoje vie
toje labai pigiai. -

- R e i k a l a u j u n a m o apie vienuolyną 
4 pagyvenimu RO 4 kambarius nori 
mokėti apie $15,000.00. 

Reikalauja namo Brighton Parke 
medino 5x5 kambariu apie $7,500.00. 

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
po 5x5 kambarius prie pat l ietuviš
kas bažnyčios. Electra, vanos naujai 
išvarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS 

4414 So. California Ave. 
Chicago, IU. 

I • » • m'— • » » — mmmm, 

* 

x 
h VVHISTLE TAXI 

AUTOMOBILIAI 
Pigus važinėjimas 

20c. už myl^ą 
2119-2223 So. VVeMorn A v e 

Telefonas Canal 4400 

I 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morgičlų labai pri
e inamomis kainomis. 

B. H. BDCH 
Tel. Kildare 5804 

PIRK LOTĄ i 
Puikioj Parkho lme Subdivlzijoj. • 
tarpe 48-tos ir 52-ros Av*e. ir 16 
ir 19-tos Cicero, III. 

Vanduo, šalygalviai , gazas ir 
kiti jtaisymai, v iskas apmokėta 
Kainos nuo $1,000 ir sagsč iau . S 
Nepraleiskite šios progos. Reika- g 

liaukite Informaoijų pas 
JOHN O. SYKORA 

R E A L E S T A T E B R O R K H 
2410 So. 52-nd Ave. Cicero, III. 

Telefonas Cicero 8154 
i atdara Nedėl . Iki 4 vai po pietų, 

J 
Tel. Lafąyette 4223 

PLUMBIN6 
Kaipo Hetavys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogertau&la 

M. YLSKA 
S228 West 88-th Ktm>i 

4a 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

liesiai 
Vartotojai 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telefonrfok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. < 
Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija šios plau

namos mašinos BUTfTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų nėra. 

Waterproof motoras. * 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis virio kubilai 

^Bu"pxRr**r 
Dirbti ir garantuojami 

ALBAUGH — DOVER CO. Onicago. 
2100 Marshall Blvd. 

m~. 
Rockvvell 6800 

B - M - M M . . 


