
Ar>r? 2 S 1921 

^» 

44 DRAUGAS" 
PablLshed Daily Except Sundays 

One Year .-. f8.©0 
SU Mnnths $4.60 

AT NEYYS-STANPS 3c. A COP^ 
DRANGAS PLBLiSBrNG. CO., ifce., 
2334 S. Oakley Ave. Chk-ago, &1I. 

Tel. Roosevelt 77»1 | ^ DRAU GA 
(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

PIRKITE 
UETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

} { • • • « » » • . — - » » 
PuMlshed and djstritmted onder permtt (No. 468), authorlied by'the Act of October 6, 191T, on file at the Post Office of Chlcago, IU. By the order of the Prcsident, A. S. Burleson, Postmastcr General. 

— — — - , . , d _ _ _ , • - • - " — " • " • • • • ' • fc • » « ^ f c — ^ M ^ ^ — ^ — i .1 • . i . . . - • • • _ . . . - .... , • f , , , . . . _ , „ _ •*, - , i . , - , , -

KAINA Q 
PRICE O 

CENTAI 
CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, BAUNDIS (APRIL) 27 D., 1921 M. 
ENTERED AS SEOOND-CLASS MATTER MAKC'll 31, l»tfl, AT CHICAGO,' ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3, 187». 

COUNTRY EDITION METAI-VOL. VI. No. 99 

\W 

Vokietija Siųlo Talkininkams 
$47,600,000,000 

> 

Nedidelis Skirtumas Su Talki
ninkų Reikalavimais 

NAUJAS VOKIEČIŲ PA 
SIŲLYMAS TALKININ

KAMS. 

Gal. S. V. perduos tai talkinin
kams. 

Berlynas, Bal. 26. — Iš t ik-
TU versmių sužinota, jog Vo
kietija talkininkams pasiūlė 
2(X> milijardų markių karo at
lyginimo. Tą naują pasiūlymą 
Vokietija pasiimto Suv. Vals
tijų vyriausybei. 8ita prašoma 
pasiūlymą perduoti talkinin
kautas. 

Vokietija sutinka, kad karo 
atlyginimo išmokėjimas butų 
atliktas nuo trisdešimties ligi 
keturiasdešimts 2 metu laiko-

4-

tarpiu. Išmokėjimo laikotar
p i s , anot Vokiečių, bus pritai
komas prie ekonominės Vokie
tijos padėties. 

Tas reiškia, jei Vokietija e-
konominiu žvilgsniu kils, tuo
met ji veikiau išmokės tą kon-
tribueiją. Kitaipgi, turės imti 
daugiau laiko. 

Mažas skirtumas. 

Tarpo talkininkų reikalauja
mojo atlyginimo ir Vokietijos 
siūlomo vra nedidelis skirtu-
mas. 

Talkininkai reikalauja $53,-
788,000,000 ir 12 nuoš. už iš
vežamas svetur Vokiečiu" pre
kes. 

Vokietija siųlo $47,600,000,-
000 be jokių kitų priedų. 

Vokiečių vyriausybė vakar 
dar nebuvo viešai paskelbusi 
savo naujo pasiūlymo. Tuo bū
du norima duoti progos prezi
dentui IlardingUi pasiūlymą 
"aptarti ir nuspręsti tolimesnis 
kursas. 

Pranešta, kad šiuo kartu 
Vokiečių kabinetas pirm pa
siusiant notą į Ameriką pir
miau pasitaręs su Reichstago 
partijų lyderiais. Tas reiškia, 
kad vyriausybė atsisako imti 
atsakomybę išimtinai sau. 

miestelio turėjo neva privati
nę konferenciją Prancūzijos ir 
Anglijos premjeru. Jiedu nu
sprendė ateinantį šeštadienį 
čia sušaukti posėdin augščiau-
sia talkininku tarvbą. 

Premjeru nutarė palaukti 
naujo Vokietijos pasiųlymo. 
Kaip tik bus gautas pasiūly
mas, tuojaus bus parūpinta 
kolektiviu keliu parinkti talki-

BALSUOJA BELGIJOS MO
TERYS. 

ATSISTATYDINS ITALIJOS 
PREMJERAS. 

Brusselis, Bal. 26. — Balan
džio 24 dieną daugel Belgijos 
miestuose įvyko municipali
niai rinkimai. Pirmu kartu 
balsavo ir moterys. 

Katalikų partija pirm rinki
mų ,buvo paskelbusi, kad jei 
partija laimės rinkimus, ji pa
sidarbuos, kad moterys galė
tų dalyvauti ir parlamentari
niuose rinkimuose. 

ANGLAI DEKORUOJA IS
PANUS. 

mn 
mą. 

Jei pasirodytų, kad pasiųly-
mas nepriimtinas, tuomet šau
kiama posėdin augščiausioji 
taryba. Kitaipgi, matyt, bus 
palaukta su tuo posėdžiu, nes 
talkininkams prisieis išnaujo 
konferuoti su Vokiečiais. 

Neatmainomai premjerų nu
tarta knovei kiaus okupuoti 
naujus Vokietijos plotus. Te-
čiau tas nebus daroma be aiš
kaus augščiausios tarybas nuo
sprendžio. 

Madridas, Bal. 26. — Ang
lijos vyriausybė karo dekora
cijomis atžymėjo 42 Ispanu. 
Atžymėti daugiausia pasiunti-

' Milanaą, Italija, Bal. 26. —-
Laikrašti* II Secolo sakosi tu
rįs žinių, log tuojaus po rinki
mų atstoVĮI parlamentan (Ge

gužės 15)ptsistatydinsiąs Ita
lijos minpfcerių pirmininkas 
Giolitti. :» ^ 

Premjeras pramato, kad se
kantis parlamentas busiįs re-
akcijinis įp jam priešginian-
jantis. Tad verčiau pasitrauk
ti 

Sakomai jis savo vieton siū
ląs buvusį* iš 1914 metų prem
jerą, Antdftio Salandra.. 

inkį nuomonę "apie p a « u l y . j ^ konsuliai ir laikraštinin-

TURĖJO SUSIRINKIMĄ 
PRANCŪZŲ KARO TARYBA 

kai. 

LENKAI DIRBDINA AME 
RIKONIŠKUS PINIGUS. 

TURKAI SKAUDŽIAI PLIE 
KIA GRAIKUS. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
PARYŽIUS. — Prancūzija 

jau girdėjusi, kad Vokietija 
siųlo apie 47 milijardus dol. 
karo atlyginimo. Taigi ir skel
bia, kad nesutiksianti su tuo 
pasiūlymu. Prancūzams norisi 
apie 10 milijardų dol.. dau
giau. Bet Prancūzija nežino, 
kas jai reikės padaryti, jei S. 
V. prezidentas Hardingas su
tiks su Vokietijos pasiūlymu. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

Varšava, Bal. 26. — Lenkų 
policija Galicijos mieste Lvo
ve sukonfiskavo 5 milijonus 
dol. vertės netikru ameriko-Į 
niškų poperinių pinigų. 

Atėnai, Bal. 26. — Čia pripa
žįstama, jog vakarinėj Anato
lijoj Turkai nacijonalistai 
smarkiai ėmė atakuoti Grai
kus. 

Graikai sako 
kų atakas. 

PARYŽIUS. — Prancūzai 
bombarduoja Vokietiją savo 
reikalavimais. Atitaisymų ko
misija ir vėl pareikalavo Vo
kietijos, kad ji ligi Bal. 30 d j 
Prancūzijos bankon depozituo-
tų vieną milijardą auksinių 
markių. Sako, ta suma esan
ti dalis dvylikos milijardų 

Prienai. Ašmintos dvaro dar
bininkams, kurie laiko ančių, 
dvarininkas uždėjo savotišką 
mokestį. Dar valdžia neverčia 
už gyvulių galvas mokėti, tai 
apylinkių ponai jau pradeda. 
Toks mokestis yra neteisingas 
ir darbininkai gali susitarę 
skųsties.. Iš anties mokesčio 
dvarininkas ne ką peš. Gal jis 
parodys savo galės, kad vis 
del to yra galima kartais sau
valiauti ir griebties panašių 

Kaunas. Kovo 30 d. * Prasi
dėjo Rotužės salėje Lietuvių 
Mokytojų Kongresas. Į pre-
zidijumą tapo išrinkti: Stei-
giarn. Seimo narys Čepinskis, 
Žygelis, Šalčius, ir 6 sekreto
riai. Pasveikinimai atėjo nuo 
lOstų, Latvių švietimo Mini-
terijos ir įvairių partijų ir 
draugijų. Mokytojas P. LeE-
eckas skaitė pranešimą apie 

li-mokvklos reforma ir -siūlė 
mesti iš mokyklos tikybos mo-* 

priemonių, kaip ir baudžiavos i ks}*> n e s J i s -v r a į F n a t i m a i
į i 

dėstomas. Už palaikymą tiky
bos mokyklose kalbėjo moky-

įlaikais. 

markių, kurias Vokietija turi Įkrikį&onys amatninkai "ir sta-
talkininkams pristatyti ligi 
Gegužės 1 d. 

NUGALABINTAS VAIKAMS 
VERKIANT. 

REZOLIUCIJA PRIPAŽINTI 
AIRIJĄ. 

si atmuša. Tur- j P A R Y Ž I U a - Anot žinių 
iš Atėnų," 6,000 Albanų, apsi
ginklavusių kulkasvaidžiais ir 

• 

ANGLIJA STOVI UŽ PRAN 
CUZIJĄ. 

Londonas, Bal. 26. — Minls-
teris pirmininkas Lloyd Geor
ge vakar kalbėjo parlamente. 

J i s pareiškė, jog naujas Vo
kietijos pasiūlymas dar negau
tas. Bet jis visgi jau girdėjęs, 
kad pasiųstas Washingtonan 
prezidentui ITardingui. 

Ministeris pasakė, kad jei 
naujas pasiūlymas pasirodys 
nepatenkinąs, Anglija visomis 
priemonėmis rems Prancūziją 
ateinantį šeštadienį augščiau
sios tarybos posėdy. 

Anot ministerio, tame po
sėdy Prancūzija paduos su
manymą jai užimti Westfali-
jos anglių kasyklas. 

PAKVIESTI AUGŠČIAU
SIOS TARYBOS POSĖDIN. 

flythe, Anglija, Bal. 26. — 
Kaip žinoma, šalimais šito 

Paryžius. Bal. 26. — Elize-
jaus rūmuose, pirmininkaujant 
pačiam prezidentui Millerand, 
turėjo susirinkimą Prancūzų 
karo tarvba. 

Susirinkime buvo maršalai 
Foch, Joffre ir Petain ir ge
nerolai Bnat, Weygand ir De-
goutte. 

Vakar turėjo įvykti i r mi-
nisterių kabineto pasėdis, pir
mininkaujant teisybės ministe-
riui. Tečiau pasėdis atidėtas 
nesugryžus į laiką ministeriui 
pirmininkui Briand. 

Kuomet sugryž Briand, mi
ni steriai turės posėdį ir gi 
prezidento rūmuose, pirminin-
kaujant prezidentui.. 
Vietos laikraščiai reiškia pa

tenkinimą del buvusios prem
jerų konferencijos. Prancūzai 
pradžiugę nors tuo, jog Ang
lija posenovei pasirodo neat
skiriama Prancūzijos bičiuolė. 

Kai-kurie laikraščiai reškia 
patenkinimą tuo, kad ir Suv. 
Valstijos pagaliau ima intere-
suoties karo atlyginimu. Be to, 
Suv. Valstijos turės progos ir 
vėl dirbti bendrą darbą su tal
kininkais. 

VĖLINASI VOKIEČIŲ PA 
SIŲLYMAS. 

Washington, Bal. 26. — Va
kar čia ligi popiečio nebuvo 
gautas naujas Vokietijos pa
siūlymas karo atlyginimo klau 
S1I11G. 

Čia stebimasi tokiu įvykiu. 
Iš Berlyno buvo pranešta, kad 
pasiųlymas dar užvakar buvo 
paduotas pasiųsti. I r lig va
kar dienos negauta apie tai jo
kių žinių. 

Pranešta, jog apturėtas do
kumentas vargiai viešumon 
bus paduotas. Pirmiausia tuo 
klausimu konferuosią valsty
bės sekretorius su prezidentu. 

Dublinas, Airija, B a l 26. — 
Mountjoy kalėjime karo teis
mo nusprendimu nugalabintas 
Tbomas Traynor. J i s buvo ap
kaltintas už nužudymą vieno 
kadeto* 

Galabinimo metu ties kalė-
jimu buvo susirinkusi skait
linga minia.* Minioje buvo ir 
nelaimingojo Traynoro moteris 
su dešimtimi vaikų. Moteriš
kės su vaikais verksmas visą 
minią sugriaudino. Bet nesųg-
riąudino tas Anglų valdininkų. 

Washingtan, Bal. 26, — Se
natorius La Follette indavė se
natui rezoliuciją pripažinti Ai
rijos respubliką. J is savo re
zoliuciją parėmė karštais žo-
zodiais. 

ATGAL GRYŽTA ATLANTI-
KO LAIVYNAS. 

ograma nuo laivo Pen-
nsylvania, Bal. 26. — Iš Gu-
antanamo užlajos gryžta Suv. 
Valstijų Atlantiko karo laivy-

• nas. • 

Paskui pasiųlymas bus induo-
tas talkininkų ambasadoriams. 

Valstybės sekretorius neži
nia jau kelintu kartu prane
ša, jog Suv. Valstijos neapsi-
ma tarpininkauti Vokietijai su 
talkininkais. Bet naują pasiū
lymą gali perduoti talkinin
kams. Gi tas negali skaityties 
tarpininkyste. Tai yra šiaip 
mandagus abiem pusėm patar
navimas su tikslu kuoveikiaus 
abi pusi sutaikinti. 

MOKYTOJOS STREIKININ
KAS GRYŽTA DAR-. 

BAN. 

Edmonton. Altą, Canada, 
Bal. 26. — Čia streikavo auk
štesniųjų mokyklų mokytojos. 
Jos reikalavo didesnio užmo-
kesnio ir atstovybės mokyklų 
taryboje. Streiką laimėjo ir 
sngryžo darban. 

SLAPTA SUTARTIS PRAN
CŪZŲ SU ČEKO SLO

VAKAIS. 

Janava. Čia gyvuoja baldų 
dirbtuvės, kurias įrengė Žydai. 
Girdėties labai gerai sekasi ir 
beveik visi baldai eina į už
sienį. Dabar organizuojasi ir 

liai panašias dirbtuves tverti. 

Ketūnų sodžius. Čia yra mo
kykla,1 bet taip apie ją gyven
tojai nesirūpina, kad nei me-

kalnų artilerija, sukoncentruo- ' ( l ž i u neturėjo kurui ir pats 
ta trijose vietose ties Graiki
jos Tubežiais. Graikai nuomo-
niauja, kad Albanai pasiren
gę ineiti Graikijon. (Jraikai 
tais parubežiais, sako, turį ma
žai karuomenės. Todėl prama
to pavojų. 

WA8HINGTON. — Kong
rese "saus ie j i" pajuto pavojų, 
kokį jiems rengia ^slapiej i ' \ 
Tad "saus ie j i" pakilo darbtto-
ties kuodaugiaus suvaržyti 
svaigalų probibiciją, taip kad 
nei lašelio netektų jų norin
tiems. 

C H I C A G O J E . 

mokytojas su mokiniais turė
jo eiti į mišką medžių kirsti 
mokyklai. Atvažiavus kunigui 
mokyti vaikus tikybos daly
kų, nebuvo vaikų. Paklausus, 
kur vaikai? Miške malkas ker
ta mokyklai, atsakyta. 

tojai Ant. Vokietaitis, Tijū
naitis, Zaštautaitė, kun. Ižin-
skis. 

Dalyvavo nuo 20 mokyk
lų įgaliotinių 51 atstovas, ki 
tų mokytojų fouvo 157 žmonės. 
Kongresas tęsis 3 dienas. 

Kaunas. Kovo 19 d. 3 vai. 
nakties koksai tai piktadaris 
šovė į ministerio Dr. Purycklo 
langą. Kulka įlindo į sieną 
ties lovą. Piktadaris ieškomas. ' 
mas. 

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. 

SUIMTAS INTARIAMAS 
PLĖŠIKAS. 

Washington, Ba l 26. — Gau
tomis žiniomis, Prancūzija pa
dariusi slaptą apsiginimo su
tartį su Čeko-Slovakija. Pran
cūzijos tikslas — Slavių val
stybėmis kai-kokiu retežiu ap
juosti Vokietiją. 

DIDĖJA VOKIEČIŲ PRE
KIŲ ĮVEŽIMAS. 

S. V. GAiLI ĮSIMAIŠYTI AT-
LYGINIMO KLAUSI 

MAN. 

Washington, Bal. 26. — Čia 
nomoniaujama, jog Suv. Vals
tijos kartais gali but privers
tos įsimaišyti karo atlyginimo 
klausiman. 

Štai kame dalykas: . 
Gauta žinių, jog Vokietija 

pienuoja suvaržyti Amerikos 
kiaulienos produktų siuntimą 
Vokietijon. I r tegu Vokietija 
taip padaro, Suv. ValsŲjų pir
kliai turėtų daug nukentėti. 

Kad tas neįvyktų, Suv. Val
stijos bus priverstos jausties 
turinčios priedermę įsimaišyti 
karo atlyginimo klausiman. 

Washington, Bal. 26. — S. 
Valstijų komercijos daparta-
mentas skelbia, jog didėja Vo
kiečių prekių įvežimas šion 
šalin. Praeitais metais čia į 
vežta Vokiečių prekių devynis 
kartus daugiau, kaip 1919 me
tais. 

1919 metais buvo įvežta pre
kių $10,608,141 vertės, tuom 
tarpu 1920 metais jau $88,838,-
230 vertės. 

Ciceroje suimtas Harry Pet-
rsus(?), 19 metų. J is intaria-
mas dalyvavęs apiplėšime 
bankos Summit miestely 

Cicero policija nuomoniau-
ja, jog areštuotas ar tik nebus 
plėšikų automobilistas, kurs 
pasprūdo plėšikams nepavy
kus apkraustyti banką Cicero
je 

Tauragė. Iš čia pranešta, kad 
Balandžio mėn. busianti Pa-
žerėnuose gelžkelio linija gu
lėsią susisiekti su Klaipėda ir 
būdu Šiauliai tiesioginiai ga
lėsią sussiekti su Klaipėda ir 
Tilže, kas žymiai palengvins 
prekių gabenimą. Tuomet Abe
lių — Pažerėnų geležinkelis 
žymiai atgis. 

Klaipėda. Kovo 30 d. atvy
ko Lietuvos vyriausias karuo
menės vadas, generolas Žu
kauskas, apsilankė Lietuvos 
įstaigose ir lydimas p. kapito
no Dimšos, apžiurėjo uoste 

(stovintį Lietuvos prekybos lai
vą " J ū r a t ė . " Tą pačią dieną 
jis išvažiavo į Palangą ir ža
dėjo dar sugryžti į Klaipėdą. 

Telšiai. I r telšiškiai pradė
jo rupinties gelžkelio pravėdi
ntu. Nesenai miesto Taryba 
apie tą dalyką svarstė ir tam 
tikslui išrinko komisiją iš 7 
asmenų. 

NEMIRŠKITE, PIGESNfi 
DUONA. 

SUVAŽINĖTAS NEŽINO
MAS VAIKAS. 

Ties 47 gat. ir Normai ave. 
automobiliaus suvažinėtas ne
žinomas, apie 10 metų amžiaus, 
vaikas. > 
. Automobiliu važiavęs, sako

ma, Steven Martinkus. Polici
ja jį sulaikė. , 

Su motoriniu -dviračiu va
žiuodama du vyru sutiko mir
tį, kuomet mašina parvirto 
persmarkiai pasukus ją į šalį 
Michigan ave., ties 32 gat. 

Su vakarykščia diena. Chi-
cagoje papiginta duona. Val
gomųjų daiktų krautuvėse ne
turi but daugiau imama, kaip 
10c. už mažesnį kepaluką ir 
15c — už didesnį. 

Chicagoje kasdien suvarto
jama po vieną milijoną kepa-
lukų' duonos. 

160 AUTOMOBILISTŲ BUS 
PAŠAUKTA TEISMAN. 

Vendžiogala. Miestelis ne
mažas; visokių yra žmonių: 
Gudų, sulenkėjusių Lietuvių ir 
tikrų Lrietuvių. Tautiško susi
pratimo nei jokio, apšvietimo 
mažai, veikėjų nei jokių, lie
tuviškos mokyklos bijo, su val
džia jau apsipranta. 

Užlėkiniai. č ia Kovo 29 d. 
P. L. Susivienijimas turėjo su
sirinkimą, kurį atidarė Šilutės 
apskričio pirmininkas. Žmonių 
buvo susirinkusių apie 60 ir 
atydžiai klausėsi kalbėtojaus 
paaiškinimų, kam reikalingas 
yra Prūsų Lietuviams susivie
nijimas. Viskas gerai sekėsi, 
tiktai paskui du suvokietėju-
siu Lietuviu pradėjo kelti 
trukšmą ir dainuoti Vokiečių 
tautiškas dainas. Juos praša
linus, prakalbos tęsėsi. Ne
žiūrint kliūčių iš suvokietė-
jusių Lietuvių pusės, daug 
vienok prisirašė prie susivie
nijimo. Gaila tų Lietuvių, ku
rie išmokę svetimų kalbų, sa
vąją niekina ir eina prieš sa
vo tautą. 

Cicero policija praeitą sek
madienį smarkiai apsidirbo. 
Per dieną įvairiose vietose tė-
mijosi," ar automobilistai pildo 
miesto parėdymus. 

Per dieną sužvejota 160 au
tomobilistų, kurie reikiamose 
vietose važiuodami nestabtelė
jo, tai pergreitai važiavo, tai 
neturėjo vakare reikalingų 
šviesų ir tt. 

.Tomis dienomis jie bus pa
šaukti teisman. 

Tauragė. Čia užsimezgė ak-
cijinės pramonės prekybos 
bandro vės " J u r a " mazgas. 
Bendrovės tikslas yra išnau
doti juros upės pajėgas. VU 
sųpirma bus statoma elektros 
stotis ir linų verpykla. Bend
rovės pagrindinis kapitalas 2 
milijonai auksinų. Akcijų kai
na 2,000 auks. Tris akcijas 
(arba šėrus) pirkęs turi 1 bal
są. Daugiau, kaip 10 balsų tu
rėti neleidžiama. 

Bendrovės darbininkai, tai 
daugiausia apylinkės ūkinin
kai, nesenai pargryžę iš Ame-Į 
rikos. Bendrovės " J u r a " ak
cijos (šėrai) bus platinami ir 
parduodami ir Amerikoje. Li-J Svetimų Salių pinigų verte, mal 

ATPIGO GYVENIMAS. 

Paryžius, Bal. 26. — Praneš
ta, kad Prancūzijoje laipsniš
kai atpinga gyvenimas. Lai
kotarpiu nuo Rugsėjo, 1920, li
gi Kovo, 1921, atpigęs 32 nuo-
v • v* 

simcių. 

ORAS. — Šiandie pramato-
mas lietus; gali but griausmų; 
šalčiau; rytoj prama tomas 
gražus oras. 

PINIGŲ KURSAS. 

nų verpykfa ir elektros gamy-
[kla, manoma, jau busią rude
nyje įtaisytos. 

Kaunas. Kovo 22 d. Lenkai 
sušaudė Žybelių kleboną kun. 
Lajauską, kuris buvo parapi
jos siųstas Vilniuų pirkti ba
žnytinių daiktų. 

nant nemažiau $25,000, Baland. 24 
buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos strerlingų svarui $3.93 
Prancūzijos šimtui frankų 7.19 
Italijos šimtui lirų 4.Ž5 
Vokietijos šimtui markių 1.55 
Lietuvos šimtui auksinų 1.55 
Lenkijos šimtui markių .13 



—' ' • * • • • -*—• • 
• H M M V 

D ft A U G A S 

M 

-

LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Gina kasdieną išskyras nedėldicnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.(M 
Pusei Metų ».<^» • • • *»®* 

SUV. VALST. 
Metams • $9.00 
Pusei Metų 3-°° 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve.. Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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liktas klaidas. Mėgina panai 
kinti slaptos diplomatijos vai
sius. Bet tai nelengvas daik
tas tą padaryti. Japonai gali 
pasirodyti neįmaldaujami, ką-
gi jiems darysi 

Buv. S. V. prezidentas Wil-
šonas taikos konferencijos pra 
džioje skelbė kov^ slaptajai 
diplomatijai. Bet kuomet at
stovu pateko konferencijon ir 
inėjo Europos diplomatų su-
kurin ir pats veikiai palinko 
prie tų paslapčių. I r pasekmė
je nepasidarbuota net gyviau
siais savo šalies reikalais. 

Buvusis prezidentas privirė 
nemažai košės, kurią turės iš
kabinti naujoji vyriausybė.Tik 
klausimas, ar pavyks tas pa
daryti. 

Mėgina Taisyti 
Klaidas. 

"Naujienos" Parduoda Vilnių. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
diplomatiniu keliu darbuojasi 
atgauti nuo Japonų salaitę 
Yap. Ta salaitė yra Ramiaja
me vandenyne, šiauriuose nuo 
ekvatoriaus. Svarbi ji kabelių 
centru. Pirm buvusiojo karo 
ji prigulėjo Vokietijai. Po ka
ro ja, kaip ir kitas ten Vokie
čių salas, apvaldė Japonai. 

Suv. Valstijos tą svarbia 
salaitę atsiminė tik padarius 
Versailleso taiko sutartį. Bet 
taikos konferencijos metu nei 
vienam Amerikos plenipoten
tui ir pačiam b. prez. Wilsonui 
neatėjo į galvą mintis pagal
voti apie tos salaitės likimą. 

Šiandie Suv. Valstijos Yap 
nori atgauti nuo Japonų. Jei 
nepavyktų tas padaryti, nori
ma ją suinternalizuoti, ty. pa
daryti prieinamą visoms di
desnėms pasaulio viešpati
joms. 

Kuomet naujoji Suv. Valsti
jų vyriausybė ėmėsi energin
gai veikti tuo klausimu, Pran
cūzijos premjeras Briand tuo
jau paskelbė, kad Prancūzijos 
vyriausybė salos Yap klausimu 
stovėsianti S. Valstijų pusėje. 
Tas reiškia, kad karo metu 
Prancūzija sutiko tą salą pa
vesti Japonams ir šiandie mė
gins sukoneveikti padarytus 
slaptus sutarimus. 

Chicago Daily News kores
pondentas Mower iš Paryžiaus 
paskelbė slaptuosius talkinin
kų dokumentus, paliečiančius 
tą salą. 

Prieš pat stojimą Suv. Vals
tijų karan, ty. pradžioje 1917 
metų, Anglija, Prancūzija ir 
Rusija slaptais sutarimais Ja
ponams atidavė ne tiktai salą 
Yap, bet ir Kinijos pusmusalį 
Shantungą, prigulėjusį Vokie-. 
i i jai. Už tai Japonija pažadėjo 
remti talkininkų interesus 
tuose to'imncse Rytuose ir ki
tur. Pasekmėje Japonija gavo 
tai, ko norėjo. Ir už tai ji tal
kininkams nemažai pasitarna
vo karo metu. 

Indomiausia tas, kad Pran 
euzijos vardu tas slaptas tran
sakcijas su Japonija atliko 
tuometinis ir šiandienis prem
jeras Briand. Ir tasai pat 
Briand sako dabar, kad jis sto
vėsiąs Suv. Valstijų pusėje. 

Tad ir nestebėtina, jei Ja
ponai iš Suv. Valstijų reikala
vimų niekus daro. Jie turi tal
kininkų dokumentus, kurinis 
jiems yr t pa vėsta sala Yap. 

Prancūzijai šiandie yra di
džiai reikalinga Suv. Vabtijų 
pagalba, iai-gi jos vyriansy-

Eksporto Svarba. 
Stebėtinas daiktas yra eks

portas — išvežimas prekių į 
svetimas šalis. Eksportas pa
daro viešpatijas turtingomis. 
Jei kurios viešpatijos ekspor
tas viršija importą — prekių į-
vežimą, reiškia, ta viešpatija 
gerai verčiasi, ji eina turtin

Tad visos šalys daug dar
buojasi už padidinimą savo 
eksporto. Pakeliami lenktynia
vimai. Ir dažnai tas pasibai
gia karais. 

Suv. Valstijos 1920 metais 
pasiuntė Anglijon savo prekių 
už $1,311,183,000 daugiau, ne
gu parsisiųzdino iš Anglijos. 
1919 metais Suv. Valstijų eks-
portas Anglijon buvo dar di
desnis — $l,969,368,000. Reiš
kia, Anglijos gyventojai augš-
čiau paminėtas sumas yra kal
ti S. Valstijoms. Kitaip ta
riant — Anglijos kapitalistai 
tiek pinigų per du metu yra 
įsiskolinę Suv. Valstijų kapi-
talrstaiiis. 

Įsidėmėkime dabar, kad An
glijos kapitalistai ėmė ir ati
davė Amerikos kapitalistams 
tą visą skola. Kokie tai butų 
dideli turtai mūsų šaliaij Nes 
to pinigo visiems tektų. Mūsų 
kapitalistai leistųsi į visokius 
prajovus, nors ir be to jie turi 
pakaktinai libacijų. Rasi, da
lies tų turtų nesigailėtų pa
mesti ir patiems darbininkams. 

Tečiau taip negali but. Ang
lijos kapitalistai negali atmo
kėti tų skolų grynais pinigais. 
Nes jie neturi tokios daugy
bės grynu pinigų. Tas skolas 
gali atmokėti tik pagaminto
mis Anglijoje prekėmis. Bet ir 
prekių tiek daug negali paga
minti. Gi jei pagamintų ir im
tų siųsti čia tas savo visokias 
prekes, tuomet mūsų šalies dir
btuvės turėtų but uždarytos ir 
darbininkai netektų darbo. Nes 
čia butų užtektinai reikalingų 
Anglijos prekių. Pasekmėje i? 
patys mūsų kapitalistai pasi
justų daug nukentėję. 

Tokiuo būdu skolų atmokė-
jimas grynais pinigais arba 
prekėmis yra negalimas daik
tas. 

Kas-gi. tada veikiama? 
Šitame atsitikime Anglijos 

kapitalistai mūsų kapitalis
tams atsilygina paskolos po-
peromis (raštais). Reiškia, 
Anglijos kapitalistai savo ka
pitalus, atsirandančius Angli
joje, už skolas paveda mūsų 
kapitalistams. 

Kalbant apie kapitalus, rei
kia suprasti ne auksą, ar ki
tokius kokius brangius bliz-
galus, bet daiktus tokius, kaip 
dirbtuvės, geležinkeliai, ka
syklos, viešbučiai, visokios į-
staigos ir tt. 

Tai-gi šitų daiktų dalis ten
ka savastin mūsų kapitalis
tams. Tai visa jie gauna raš
tais, ty. arba akcijomis arba 

Sunku sau įsivaizdinti, kad 
Lietuvių tarpe butų žmonių, 
kurie lengva širdimi parduo
tų savo sostinę Vilnių. Vilnių, 
kurs yra mūsų tautos širdis, 
be kurios nyksta ir gęsta Lie
tuvos garbinga praeitis, temsta 
ir nepagydomu skausmu virs
ta jos šviesi ateitis.Lietuva be 
Vilniaus-vyras be galvos, mo
teris be širdies, gražiai išreiš
kė vienas Amerikos kongreso 
narys, kuomet man teko su 
juo kalbėti apie Vilniaus klau
simą. Svetimos tautos žmonės 
aiškiai supranta ir įvertina 
Vilniaus prasime mūsų tautos 
gyvenimui. Vilnius — tai mū
sų sostinė ir tada tik nurim-
sime, kada Vilnius bus mūsų 
rankose — buvo vyriausias 
obalsis, kurį tūkstančių tūks
tančiai Lietuvos sermėgių, dar
bininkų, kareivių, inteligentų 
kartojo šįmet trečiąjį nepri
klausomybės metą bešvęsda-
mi 

* 

Išgamų obalsis. 
Tuotarpu nestinga Lietuvių, 

greičiaus galima juos pavadin
ti išgamomis, kurie už savo e-
goistinius tikslus parduoda mu 
sų sostinę. Kas jie? Skaityk 
"Naujienas" 21 bal. d. "Kle
rikalai stoja už Lenkų poni
ją", o įsitikinsi, kad mums 
netrūksta tėvynės Judošių. 

"Naujienos" savo' straips
niui turinio sėmė iŠ "Draugo" 
Bal. 18 d., kur jos savo .parti
jos reikalavimus stato augš-
čiaus už visos tautos gerovę, 
klaidingai suprazdamos tDrau
g o " mintį. 

Visa "Naujienų" redakci
jos tulžis išsilieja užkliudžius. Čekuose, pavyzdin, jų 
"Draugo" pastatytą klausimą: 
ar atsižadėti Vilniaus, ar atsi
žadėti dvarų f f tą taip bendrai 
pastatytą klausimą, kiekvienas 
rimtai galvojąs, nepartiniais 
akiniais užsimovęs, žmogus at
sakys: verčiaus tepasilieka 
Vilnius, negu dvarai. Šis atsa
kymas lygus šiam atsakymui: 
verčiaus gelbėsiu savo galvą 
ar širdį, nors busiu be kojos 
ar rankos. Sveiko proto žmo
gus, realus politikas neišdrys-
kitaip pasakyti. Taip s užeitas 
organizmas gali gyvuoti ir plė
totis, tuotarpu žmogus be gal
vos a r širdies turi eiti į kapus. 

Šį alternatyva pasiliekant 
sau Vilnių ir grąžinant ponams 
dvarus nėra taip baisi ir 
"Draugas", o taip-pat kiek
vienas savo gyvastį branginąs 
nenusideda, tokį atsakymą duo 
damas. 

Visi mūsų politikai, ir pirk
liai su pramonininkais, gerai 
nusimano, kad norint derybas 
vykusiai pastatyti būtinai rei
kia vienam kurs daugiaus rei
kalauja nusileisti, kitam pri
dėti. Mūsų derybos su Latviais 
ar Rusais tais pačiais pagrin
dais tegalėjo įvykti. 

Dabar turint omeny, kad 
Steigiamasai Seimas nustato 
valdomosios žemės normą apie 
150 margų, mūsų poneliai 
noroms nenoroms turės prisi
taikinti prie to įstatymo. Jei-^ 
gu sakysime galutinai nuosa
vybė siektų daugiausiai 300 
margų ir tuomet dvarininkai'. 
mažiaus pavojingi ir naudin
gesni negu Vilniaus išsižadė
j imai Vienu žodžiu "Drau
gas" rišo klausimą bendrai, 
nieko neprasitaręs ar dvarai 
teks pilnybėje, ar bus apkar
pyti sulyg tam tikros normos. 
Jo viena tėra mintis: "mes no
rėtume veikiau palikti dvarus 
ponams, kad tik Vilnius liktų 
Lietuvai." 

* 

Reikia pastebėti to išsireiš
kimo pilną turinį.Sakoma; vei
kiau, tai yra neturint kitos iš
eities rįžties atiduoti dvarus, 
negu Vilnių parduoti.Gi "Nau
jienos" galvoja kitaip: verčiau 
dvarai tebūnie socijalistų, ne
gu Vilnius Lietuvos. Jos gud
rios, aiškiai ir atvirai to nepa
sako, bet jų slepiamos mintys, 
kaip yla lenda iš maišo. 

Žlibų politika. 
Taip galvodamos "Naujie

nos", yra žlibos. Galima pasi
džiaugti, kad jos neatstovauja 
mūsų valstybės, nes jos begel-
bėdamos savo partijos dvylekį, 
senai butų pardavusios Lietu
vos reikalus. Kartą Vilnius bus 
mūsų, Lenkų dvarai bus Lie
tuvos. Gi tuomet palengva ga
lima be didelio triukšmo taip 
vidaus polįtiką vesti, kad jie 
pereitų į valdžios, ar į darbi-
ninku rankas. 

Its 
toasted 
LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE 
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bė mėgina "taisyti seniau at- visokiais bondsais. 

Pinu buvusiojo karo Anglai 
turėjo milijardus dolierių in
dėje amerikoniškuose intere
suose. Po karo atsimainė ro
lės. Amerikonai ima but savi
ninkais angliškų interesų. 

Mūsų darbininkams ta at
maina neturi reikšmės. Jiems 
vistiek, ar juos darban samdo 
Anglijos kapitalistai, ar kas 
kitas. Bet darbininkams nėra 
visviena, kuomet prekes, ko
kias jie pagamina, išvežamos 
kitur, kaipo užmokestis už J-
gijamas savastis, kurių nega
lima perkelti šiapus vandeny
no, 

Kur-kas butų geriau, kad 
tos prekės nebūtų išvežamos 
ir jų čia pagaminama tik tiek, 
kiek tikrai reikia. 

nio atgimimo metais XIX šinit. 
dvarai vos savo maža išimtimi 
paliko Vokiečių rankose, visi 
kiti perėjo Čekų nuosavybėn. 
Ir aišku kodėl taip įvyko. Gy
venimo sąlygos, mokyklos, vi
suomeninis ūpas ir spaudimas 
Vokiečius pavertė Čekais. Kar
tą dvarai yra savų žmonių, 
jie pasiduoda tokiam likimui, 
kurį nustato socialės, politinės 
ir ekonominės apystovos/Tik ši 
evoliucijos ramioji, o ne kruvi
noji revoliucijos eiga tveria 
pastovius ir palankius visapu
sės tautos kultūrai pagrindus. 

Nėra tad reikalo nusigąsti ar 
aimanuoti, kad nebegalėdami 
tiesioginiai savo tikslo atsiek
ti, pasirenkame kompromiso 
kelia, laikinai nusileidžiame, 
kad vėliaus atgavus tai, ko 
pradžioje negalėjome įgyti. 
Lygiai nedera smerkti tos ar 
kitos partijos, jeigu ji dabar 
spręzdama klausimą: ar Vil
nius Lietuvos, ar dvarai Lie
tuvos piliečių — Lenkų, pana
šios taktikos prisilaikytų. 

"Draugas" nevystė plačiau 
tos minties, bet aš manau, kad 
jis sakydamas: veikiau Vilnius 
negu Lenkų dvarai, nepartinės 
politikos prisilaikydamas, la
bai išmintingai atsakė. 

Kitaip visas dalykas atrodo 
"Naujienoms". Jos savo rep
lika negudriai čiulba: pasikar
kit su Vilnium, bet dvarai 
telenda mūsų kišenėn. Nuosta
bu, keista ir liūdna. 

Nenorėčiau tikėti, kad ly
giai protauja jų "globojamie
j i " darbininkai — avelės. Aš 
neikiek npabejoju, kad švieses
ni darbininkai stovėdami savos 
naudos ir tėvynės labo aky-
vaizdoje drąsiai atsilieptų 
"Naujienų" vadams: ^Gerbia
mieji, jūsų norai gražus, bet 
mes nenorime ir negalime žu
dyti savo tautos. Šiuo kart iš
sižadame Lenkų dvarų, nes ne
norime pelnyti negarbingo tė 

vertiname savo valdžios pir
mus žingsnius, kad ji nors ne
rangiai, bet nevylingai porce-
liuoja majoratų dvarus mūsų 
broliams bežemiams, mažaže
miams ir kareiviams. Ateis 
metai, mes visi ligi vieno atsi-
imsime savo dalį, gi nun au
kojame ją ant tėvynės auku
ro, tos aukos reikalauja iš gra
bo kylanti tėvynė. Tos aukos 
negaila ir mes jaučiamės lai
mingi tikro piliečio — Lietu
vio pareigą atlikę! 

Taip sakau atsilieptų švie
sus tautietis darbininkas iški
lus Briuselio konferencijoje 
griežtam klausimui: gaunate 
Vilnių, bet Lenkai pasilieka 
prie savo dvarų. Kaip galu
tinai derybos įvyki*— greit pa
matysime. 

Nemanykite, * * NaujienųT' 
vadai, kad krikščionims de
mokratams ir liaudininkams 
mažiaus negu jums rupi tin
kamas žemės reformos klausi
mo išrišimas, bet jie, jeigu 
bus reikalinga, sugebės savo 
partijos grašį laikinai palaido
ti, kad didesnį tautos labą — 
Vilnių išgelbėjus. 

Laikas "Naujienoms" nors 
kartą savo stambias klaidas 
suprasti, veltui neaušinti bur
nos beprasmiu žodžiu "kleri
kalai", savo partijos interesus 
žemiaus už visuomenės, tautos, 
Lietuvos gerovę statyti. 

Į kitus "Draugui" daromus 
priekaištus nėra prasmės atsa
kinėti. "Naujienos" Vojterio 
pasakymu besivaduodamos: 
šmeižk, šmeižk, o vis kas nors 
prilips, veltui drumsčia savo 
skaitytojų sąmonę,' gązdina 
"klerikalais", vien savo ligui
stą vaizduotę bebaugindami. 
Gaila laiko, poperos ir rašalo 
panašiai replikai. Pakaks. 

Trečiadienis, Ba1an<T. 2?, M t 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
— - ' -

Ramybė Jum* (brangios odos paauk s.) $3.50 f 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 = 
Ramybė Jums (audeklo apd.) . . • 2.00 = 

fiios maldaknygės formatas yra 5»4x3%. Puslapių turi 958, bet ne z 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Įvairių įvairiau
sių maldų. 

• • # • 

Aniolas Sargas — juodas apd $1.25 
| Aniolas Sargas —: juodais minkšt. apd. . . . . 1.75 
I Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 
= Dangaus Žvaigždutė — juod. ininkš. apd 1.75 
| Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 
= paveikslėliu ant apd .• 1.75 
§ Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 _ 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 1.00 -
I Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 = 
= Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 E 
E Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 E 
E Sios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 800 puslapių. 5 
S Spauda aiški. E 
I Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 
| Pulkim ant kelių 2.50 l 
= Pulkim ant kelių «../ 2.00 E 
| Pulkim ant kelių 1.86 | 

f Pulkim ant kelių v 1.50 E 
_ Si maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų į 
E Įvairumas priguli nuo apdarų. > = 

Maldų Knygelė .*. 75c. | 
Maldų Knygelė 50c. | 

SS S 
= Užsisakydami adresuokite: = 

I "DRAUGO" KNYGYNAS I 
I 2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. | 
fftfffiiiiiiiiiiiifittHffffftiiiiiiiiitiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiitfiiiiiirf} 
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Bal. 
Są-gos 
rengia 
kun. 
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I I C I k i l V V I I STEAMSHIP 
Generalini Agentai del Vidurines fr Rytines Europos 

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

- - ^ 

I 
Iš Ncw Vorko Tiesiai i 

BREMENA, DANZIGA ir LIEPOJU 
S. S. ANTIGONE Gegužio S ir Birželio 15. 

S. & SUSQUEHANNA Gegužio 21 Ir Liepos 5 
S. S. HUDSON Gegužio 28 ir Liepos 13 

Tiesiai per Liopojų via Danzig. Persėdant iš laivo i laivą. 
Atsigaukit pas II. Clausscnius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Salle St,, Chicago, m . Tcl. 1 ranklln 4130 

j . 

S 
I 
1 

i Nu 
Tel. Mi 

Mažiausios pasaulio respub
likos, San Marino, tautinis 
himnas savo ilgumu stovi ant
ras po Kynijos. Išdainuoti jį 
nuo pradžios ligi galo užimtų 
kelias valandas. 

Ispanijoj antradienis yra 
skaitomas nelaiminga diena 
sutuoktuvėms. 

NAUJOS KNYGOS 
Ką tik išėjo IŠ spaudos , 

veikalas 
KUN. PROF. P B . BUČIO 

I 

"Katalikų Tikyba" 
216 puslapių 

Grašiais Audeklo 
Apdarais $1.K0 
Prastesniais apdarais . . . $1.50 
Be apdaru $1.30 

* * * 

"Klebono Žodis 
Savo Parapijai" 

Kaina 15 centų 

dias knygas galima gauti 

"DRAUGO" KNYGYNE 
2334 S. Oakley Ave. Chicago, 

» ~ 
J. P. WA1TCHEES 

Lavvyer 
' LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4509 8. Asolaad Ave. 
Tel. Yards 1053 

Dlen. Room 518—159 N. Oalrk St. 
Tel. Randolph S507 

/5S33S 

* Dr. M. T. STRKOL'IS • 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas" 

I Feoples Teatro Name ! 
i 1616 W. 47th StT. Tcl. Boul.. 160 j 

balandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 19 m 
Įiki 12 ryte. * 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki piet. 
McKJnley 293 

I 
I 
I 

3 f • • • » — ^ » » a » • » » » » » » » 
Tel. Ganai 267 Vak. Caual 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1911 So. Halsted Street 

Valandos: 19 iki 18 ryta; i iki 4 
po piet. Ilki 9 vaksra. 

TelefMM* Fullman SMj 

Dr. P. P. ZALLY5 
Lietuvis Dentistas 

10891 So. Michigan Avenue 
m. 

VALANDOS! • ryto iki • 
Pullman 848 Ir 8180. 

Tm 

• 

U 

DR. S. NAKELIS 
LULTlVlfl 

GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 
O'Ia&a tr Gyvenimo vieta 

8299 South Halsted Street 
Ant Tlrtao* TJnlvemal m«U Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryto; nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki t vak 

Nedėliomls nuo l t iki 8. 
Telcfaa** <»rd* SM4 

1 ' " • • • " = "J 

H— ! • • I < » » 1 « » ^ » — ^ » — » < » » mjĖ 

DU A. L. YUŠKA 
1990 S. Habled Str. 

Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

j Tel. T 
2811 W. 83rd Str. 

robpect 248t. 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. LLLINOLS 
Telefonas Yards 5088 

Valandos: — 8 iki 
po pietų Iki S 

mis nuo 5 iki 8 

ii 

rhone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijalial visokias Tyrų 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madisou Str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 
K^^^m^ - • — » m—* ^^^we> 

I ~1 • ^ % I II I I " I ~ • ~ l I I 

zesac 

JįTel. Canal 6222 

S DR. C. K. CHERRYS 
•į LIETUVIS DENTISTAS 
^2201 Wcst 22-nJ & So. Leavitt St.) 
oj Chicago 
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 N. 
jį 1:00 P. H. to 8:00 P. U . 

• 

> DR. CHARLES SE6AL 
I Perkėlė seavo ofisų po num 

•4729 So. Ashland Arei 
• SpocJJalistas 
~ptIOV\J, MOTERŲ ir VYRŲ LIGI 

Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuoj 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 8:30| 
vakaie Nedėliomls 10 kli 1 

Telefonas Drexel 2880 

1G VALENTINE DRES1 
COLLEGES 

[6205 S. Halsted, 2407 W. 
1850 N. Wclls St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo,i Patternų Kirpl-

įmo, Designing biiniui ir narnama] 
JVietos duodamos dykai, Diplomai.] 
^Mokslas lengvais atmokėjimalaj 

lesos dienomis ir vakarais. Pa-] 
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkėj 

NUiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiHriiiitftniliiiiiH 
Rea. 1129 Independence Blvd. 

Telefonas Voa 

• 

DR. A. A. ROTU, 
Rusas Gydytojas ri Gbiruri 
Spccijallstas Moterilkų, Vyriokų 

Vaikų ir visų c fera i ikų Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 pa 

pietų, 7—4* vak. Nedėliomls 10—12 i . 
Ofisas 8884 So. Halsted St., GtuenfO 

Telefonas Drover 9998 

Balai 
laikyta^ 
Sė prie 
nvtinio I 
nys: S. 
tė, B. 
tė, E. 
E. Dru| 
Latvail 
mieste 
ri gerq 
butų, 
nuošali] 
bažnytį 
tų didd 
kol. ch< 
ganė, 
medžiaj 
kas gi 
riai nai 
silavini 
Ii. Pad< 
sios vi 
nas, ra| 
ties į 

Neui 
karėlį, 
dainų, 
kiai. VI 
daugia] 
naujų 
rit noį 
čiaini 
lu non 

Gegi 
vakarą 
ras bu| 
kegant 
į neis 

Šv. 
20 met| 
ti pak1 

zikalę 
ėmė. 
sukaki 
ėmė cU 

1 

-Wv 

• 
• 

• 

' 

Bala 
Dr. A, 
Kr. Be 
nupieš 
leistų i 
tį ir ra 
L. R.1 
a Paul 

Auk 
vas M. 
Libetk 
zvila ) 
kiavicj 
O. Vi] 
kun. i 
Naruš< 
P. Vai 
Bučiei 
Liepa, 
liūtė.» 
50. ; 

Bal. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 1 

— W00/*t » • « n m n » i 

WESTVILLB, ILL. 
• 

SHEBOYGAN, WIS. 
, — 

Bal. 28 d. Liet. Darb in inkų] I š visu. kolonijų tankiai ran-
Sa-gos Chicagos Apskri tys di dienrašty " D r a u g e " žinių 
rengia prakalbas . Kalbės gerb. ' i* jaunimo gyvenimo i r nuveik-
kun. A. Briška. Rep. 

WAUKEGAN, ILL. 

Balandžio 7 d., šių metų, 
laikytame susirinkime prisira-
v . * . - „ ,. . . . v čių 51 kp. t pr ie kurios p n k l a u se prie 8v. Baltramiejaus baz- **. * > r . . ~ 

tų darbų. T ik iš mūsų koloni
jos nieko nematyt , sakytufn, 
l ig jaunimo čia nėra arba nie
ko neveikia. 

J aun imo čia y ra gana gra
žus būrelis. Dyvuoja i r L. Vy-

nytinio choro sekantieji asme-
nvs : S. Bukiutė, M. Švitoriu-
tė, B. Bukančiutė, O. Jakučiu-
tė, E . Petkiutė , L . Zupkiutė, 
E. Drubiutė, K. Vasilius ir J . 
Latvai t is . Da r daugiau šiame 
mieste yra jaunimo, kuris tu
ri gerus balsus. Labai gražu 
butų, kad ir šitie nesilaikytų 
nuošaliai, bet prisirašytų prie 
bažnytinio choro, kad j is bu
tų didelis, ka ip kitų Lietuvių 
kol. chorai. Tas lengva Wauke-
gane, nes čia y ra daug geros 
medžiagos. Mūsų vargoninin-

so i r čia augęs jaunimas. Sma
gu matyt i , ka ip čia augusios 
lietuvaitės, susispietusios po 
Vyčių vėliava, darbuojasi ant 
taut inės dirvos. 

Paskut in iu la iku Vyčių kuo
pos veikimas buvo t ruput į nu
silpnėjęs del to, kad įvairios 
rųšies priešai visokiais budais 
ja i kenkė. Tie priešai kiekvie
name žingsny da ro pinkles. 
Bet matydami , jog Vyčiai at
laiko jų visus užpuldinėjimus, 

" jie ki tokiais budais ėmė ardy
ti Vyčių veikimų. 

Praei ta is metais a ts i rado to-

EXTRA 
tratami Paveikslai iš Lietuves 
Lietuvių Filmų Bendrovę rodys k m -

t tomus paveikslus. 

CICERO. 
Balandžio 25 / 86, 1921-7:30 vai. vak. 

Sv. Antano Parap. Svet. 
4943 W. 15 Street 

18-TOS IR IJNIOH AVU. 
Balandžio 27, 38, 1021-7:30 vai. vak. 

Dievo Apveizdos Parap. Svet. 
717 W. 18 Street 

REIKALINGI. 

Pr i tyrę audėjiai del vilnonių 
drabužių ats išauki te : 

South Bend Woolen Co 
* 

kas geras, p ras i l av ina giedo- m u z i k a n t k u r i e i š a r d ė 
rmi n a r ė m s a rba mažai pra- ^ ^ V y % k p h . v i s u s p a . 

t r aukė prie šokių draugijos, 
kur i tankia i rengia šokius ne 
parapi jos svet. i r tęsia ligi vėv 
lai nakčiai . Tėvai turė tų ži
noti, kur eina jų vaikai ir, 
prie ko priklauso bei su kuo 
draugauja . Rodos, nesiras ka
taliko, kur is a ts isakytų remti 
tų, kas veikia Bažnyčiai, tau
tas ir visuomenės gerovei. 
Tokiais veikėjais y r a Vyčiai. 
J i e nori , kad kiekvienas jau
nuolis, jaunuolė priklausytų 
pr ie jų būrio ir dirbtų gražų 
darbų. 

Mes tikiinės, kad mūsų kle
bonas, kun. V. J . Daunora, vėl 
suorganizuos mažųjų Vyčių 
skyrių. I r didieji turė tų pasi
darbuoti , nes 8 Vyčių seimas 
nutarė , kad visur butų sut
ver ta mažųjų Vyčių skyriai . 

Tai-gi tėvai i r globėjai, žiū
rėkite, kad pr iaugant i s jau
n i m a s eitų tokiu keliu, kuriuo 
eidamas neras pavojaus dorai 
ir l ietuvystei , Strelčius. 

silavinusiems padeda, kiek ga
li. Padeda taip-gi i r choro dva
sios vadovas, parapijos klebo-
nas, rag indamas nar ius lanky-
ties į repeticijas" 

Neužilgo chorą, arengs va
karėlį, kurio programa bus iš 
dainų, žaidimų. Po to bus šo
kiai. Vakarėl is rengiamas, kati 
daugiau pa t raukus prie choro 
naujų narių. Todėl katr ie tu
rit norą giedoti, esate kvie
čiami vakarėliu. Visi su mie
lu noru busit priimti. 

Gegužės 8 d. choras rengia 
vakarų su programa. Šis vaka
ras bus toks, kokio d a r Wau-
kegane nebuvo, nes programon 
įneis V a i d i n i m e ir dainos. 

Šv. Juozapo draugija savo 
20 mptų sukaktuvėms paminė
t i pakvietė chorų išpildyti mu-
zikalę programų. Choras apsi
ėmė. L. Vyčių 47 kp. 5 metų 
sukaktuvių vakare ir-gi apsi
ėmė dalyvaut i su dainomis. 

S. Dociutė. rast. 

M I L ^ A U K E E , WIS. 

Balandžio 14 d. čia kalbėjo 
Dr. A. K. Kutkanskas L. R. 
Kr . KemėjųDr-jos reikalais. J i s 
nupiešė Lietuvos vargšų, ap
leistų našlaičių vargingų padė
tį i r ragino visus rašyt ies prie 
L. R. Kr . Rėmėjų Šv. Vincento 
a Paulio Dr-jos. 

Aukojo sekančiai : Stanislo
vas Markūnas $10.00. Jul i jona 
Libetkiavičienė $5.10. J . Rad-
zvila $1.50. Po $2.00: J . Libet-
kiavičius, J . Boreišis. Po $1.00: 
O. Vilkienė, A. Paplauskas , 
kun . A. Daugis, P . Dainis, J . 
Naruševičius, J . Džakunskis, 
P. Vaivada, K. Daktara i t i s , J . 
Bučienis, J . Butkauskas , P . 
Liepa, V. Balkus, O. A. Nevo-
liutė. Smulkių $5.00. Viso $42.-
50. 0 . A. Nevuliutė. 

AKRON OHIO. 

Balandžio 12 d. š. nu staiga 
numirė Apolionija Lipinskienė 
po tėvais Apšėgaitė. Buvo iš
mintinga i r dora moteris. Pil
dė savo priedermes, kaipo ge
ra šermyninkė, išt ikima pati , 
uoli katal ikė ir pavyzdinga Šv. 
Stanislovo draugijos narė. Po 
iškilmingų Šv, Pe t ro bažny
čioj pamaldų, jos kūnas tapo 
palaidotas šv. Kryžiaus kapuo
se. 

Lai Viešpats jos vėlei sutei
kia amžinų laimę! . 

biaurintua daiktus. Džiova ser
gant is vyras spjaudo an t gat-
vekaro grindų. Mažas vaikas, 
netėmydamas, numeta savo bo-
\ę„ Pa imdamas jų vaikas ne
žinojo, jog jau ant jos y ra 
visokių gemalų. Gemalams 
t rumpa kelionė nuo vaiko pir
štų ir į burna.. 

Imki te kitų pavyzdį. Neat
sargus džiovininkas spjaudo 
gatvėje. Mažas kūdikis , volio
damas lankų paima gemalus. 
Kūdikio rankos, čiupinėdamos 
lankų, pa ima genialus ir tuoj 
į burnų. Nekalt i vaikučiai tur i 
a t sakyt i už suaugusių nežinoji
mų. 

Vaikai visuomet daug grei
čiaus užsikrečia negu suaugę. 
J i e visuomet čiupinėja viso
kius užkrėstus daigtus. J iems 
neužeina mintis tankia i maz 
goti rankas . 

Gemalai gali per metus būti 
kūne ir žmogus nei nežino, jog 
užkrėstas. Bet ka ip t ik greit 

. , . * u r i P r l ty r i m ^ šiame darbo gaus sa-
kUl iaS p a i i S , a r b a n u s i l p n ė s vo departmenta, commission moka-
del ligos, vargo, rūpesčio a r 
ba persidirbimo, tuomet gema
lai gali atnešt i greitų džiovų. 

Moterys re ta i spjaudo. Jo |ns 
nepri t inka. Bet kodėl vyrai 
sp jaudo! Papro tys taip-gi ir 
jiems nepri t inka. 

Neatsargus žmonės pavojin-
mm 

Spjaudimas tur i būti panaikin 
tas ir t ik t ada džiova sustos 
plėtotis. 

Šioje šalyje y r a du milijonai 
sergančių džiova. 

•&,,.».— m**, II • —w 

' 

South Bend, Ind. 

REIKALINGI. 
Vyrai kurio galėtų pardavinėti di-

videntus mokanti stocka geroj kom
panijoj. Lietuvi* pardavėjas kuris 

mo kas subata. 
vai., klauskite 

Atsišaukite apie 1 

SĄRAŠAS. 

GERB. VISUOMENĖS 
DOMAI. 

(Pas iųs ta ) 

Patėmijęs laikraščiuose Lie
tuvių Amerikos Pramonės 
Bendrovės pirmininko viešų 
pranešimų, buk aš pardavinė-
jųs viršminėtos bendrovės Še
rus ir, ne turėdamas įgalioji
mo, panaudojus tos bendrovės 
vardų, šiuoini pranešu, kad 
nuo praeitos vasaros, ta i y ra 
nuo to laiko, kuomet p . J . Va
siliauskas, Lietuvių Amerikos 
Pramonės bendrovės pirminin
kas, neišmintingai pradėjo ai-
kvoti bendrovės turtų, mano 
sąžinė nepavelijo r inkt i nuo 
brolių Lietuvių dolierius ir 
siūlyti šėrus tos bendrovės. 

Su pagarba 
S. Rodavičia, 

130 Wooster Ave 
Akron, Ohio. 

'•> 

SPJAUDYMAS IR DŽIOVA. 

(Prisiųsta, iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Džiova serganti asmenys spjau 
dant greičiausia išplat ina tų 
pavojingų ligų. Neatsargus 
spjaudytojai ne t ik bjaurus, 
bet ir pavojingi. r 

Išdžiuvę spjaudalai paliuo-
suoja džiovos gemalus. Tie len
gvai patenka į plaučius su dul
kėmis ant gatvių, namuose, 
traukiniuose arba gatvekaruo-
se. Žmonės ir rankomis neša 
gemalus \ burnų. Kasdien mes 

Akroniškis. nežinodami čiupinėjame su-

Daiktų , pr i s iųs tų Amerikos Lie
tuv iu šelpt i Lietuvo** Var|cuoinenci 
išdalintų per Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyriausią valdybą. 

Paaiškinimas. Pirmoje vietoje 
stovi paeilinis numeris, toliau daik 
tų vardai, kiek jų žmonėms išda
linta ir, kiek apkainuota. 

1. Batų vyrų 1129, auks. 50,450. 
2. Batų moterų 566, auks. 19,-

810. 
3. Batų vaikų 62, auks. 620. 
4. Bliuzkų vyrų 208, auks. 4,-

160. 
5. Bliuzkų moterų 1,773, auks. 

53,190. 
6. Bliuzkų vaikų 105, auks. 1,-

050. 
7. Bmslotų 1618, auks. 32,360. 
8. Cukraus 8 sv., auks. 56. 
9. Drabužių stor. 573, auks. 85,-

950. 
10. Drabužių plon. 451, auks. 27, 

060. 
11. Drabužių vaikų 4850, auks. 

120,500. 
12. Eilučių vyrų 24, auks. 2,400. 
13. Eilučių moterų 241, auks. 

14,460. 
14. Eilučių vaikų 350, auks. 7,-

000. 
15. Kelnių virš. 866, auks. 34,-

640. 
16. Kelnių apat. 125, auks. 1,875 
17. Kalnierių ir muftų 27, auks. 

2.700 
18. Kepurių vyrų 2145, auks. 

42,900. 
19. Kepurių vaikų 80, auks. 150. 
20. Kaliošų 2 por., auks. 80. 
21. Kaftonų megstų 540, auks. 

16,200. 
22. Konservų 19 sv., auks. 190. 
23. Lašinių 70 sv., auks. 700. 
24. Marškinių 1038, auks. 15,-

570. 
25. Medžiagos 170 ars., auks. 3,-

400. 
26. Miltų 17 pud. auks. 1,241. 
27. Muilo 344 šm., auks. 3,440. 
28. Plosčių vyrų 1886, auks. 

377,200. 
29. Plosčių moterų 1542, auks. 

154,200. 
30. Plosčių vaikų 90, auks. 3,-

600. 
31. Paduskų 26, auks. 2,080. 
32. Paklodžių 18, auks. 720. 
33. Pirštinių 43, auks. 860. 
34. Rankšiožčių 24, auks. 120. 
35. Sijonų 2394, auks. 47,880. 
36. Suknelhj moterų 1108, auks. 

33,240. .' 
! (Daurfau bus) v 

Mr. BORTLE 
KHiufMiris 1211 110 S. Oi'urboru S t. 
* * ~ S :r 

Attt pardavipio per savininką N. 
W. kampas 53-eios ir Wood me
dinis namas ir barne 2 lotai. At
sišaukite pas 

Louis Schultz 
5256 S. Wood Str. 

Telefonas Prospcct 1S43 

jgu i H IH I m nranmnnimiiiHiiHiiiHiJim, 

Jusų Ak js 
• Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų aktų vo
kų, žvatruftao, ar 
kitų kokių aklei" 
ligų? Jus nega
lite atidėti gydy- S 

mą nes įaiKas yra brangus. Ne- : 
toli visos akių ligos galima 16- S 
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo C 
Ilgiau jus atldedate priderama, į 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes-

i nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu. 

Pasiteiraukite pas 
m ą uždyką 

Dalelskit man iScgzaminuo-
i ti jusų akis be užmokesčio. Jei-
| gu aš galiu jums apgelbėti, aš , 
! taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu g 
i aš lygiai atvirai ir tai pasaky-

5 siu. Aš daleisiu jum pašinaudo-
; ti mano 18-jų metų patyrimu 
> kaipo akių specialistu ir mano -5 

E gabumu išgydyme tūkstančių at 
B sitikimų, kuriuose kiti buvo at-

| sisake gydyti. Jus neprivalote į 
daleisti dalytėti jusų akis kitam \ 

S kaip tik okulistui augščiausio .; 
; laipsnio, o tai aš jums galiu su- j 
I teikti. Nedaleiskite trukumui t 
į pinigų jums kenkti. Mano kai- ] 
! nos yra prieinamos ir mes galė-

S sime susitaikyti ant išmokėjimų j 

f Nelaukite—atšilau- i 
i kitę šiandieną ' 1 

Tų, dalyką, neatidėliokite. Juo S 
\ greičiau pradėsite, gydymą, tuo 

greičiau pasveiksite. Jusų akjs j 

l'arsiduoda du Uotu nebrangiai. A-
budu greta. Arti šv. Kazimiero vie
nuolyno ir Marųuctto parko. Krolp-
kitės. 

2505 W. «0 S.t 
(Antrasis augštas). 

ANT PA11DAVIMO. 
Kampinis namas 2 flatų po 4 kam

barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas 
savininką 

2 4 * 4 XV. Cl> S t r e e t 
a r b a pus. 

1 \ahla ir Punauska 
S10 W. 33 Street 

l-^VTOGKAi'U ATYDAI. 
Ant rundos studio arU Dievo Ap-

veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis storas viskas gatava eik ir dėk 
bizni. 

Savininkas . 
3402 So. Ual.slitl Ht. 

(*. K.) 
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i ^ greičiausiai S? teiksite Pagelbą | 
I Saviems Lietuvoje I 
i 1 

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation 
(Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai pa
siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000) 
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon. 

B 
ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo sky

rius pasiunčia kas menėsis suvirs (5,000,000)' penkis milijonus 
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai 
ir greitai patarnauja. 

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir 
S 
m i i 
E 
2 

norintiems partraukti giminės iš Lietuvos. 
PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus va

žiuojantiems Lietuvon, ir is Lietuvos. 

VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelio
nėje visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite mušu Bendrovės 
perlaida (drafta) ant kofc-įos g u m os tik norite ir Lietuvon par-I 
važevę pinigus gausite paČte. 

E | dys justi akis jeigu tiktai pada-
S rysiteį laiką. Ateikite šiandien 

; pasimatyti su manim. Išegza-
£ minuosiu dykai. 

I Dr.F.O.Carter 1 
E 5 

Specialistas Akių, Nosies 
i r G e r k l ė s L i g ų -

m 120 S. State Si, 2 augštas I 
Chieago, HL 

i Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 ik 12 
Vienos duris į fiiaurt »uo 

Fair Krautuve. | 

TiiiiiiuiuiiniiiiiiiiiiNiiittiiNnMiiiiiiitiii 

Galių finansiškai padėti 
farmerių kurie norite dirbti kad pa
likti &ių farmų savininkais. Atsišau
kite 

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre
kybos Bendrovės šėrų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA-

I BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darbą dau-
E giau 1,000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa

vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės'serų kurie 
dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils. 

Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo 

E adresu: < 

. • 

Lithuanian Sales Corporation I 
• 

414 Broadway, Boston 27, Mass. 
• 

J e i patog iau tai kreipkit ies į mūsų skyrius 

Lithuanian Sales Corp. 
3 2 4 9 S o . H a l s t e d S t . 
Chicago Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
3 0 0 S a v o y T h e a t r e B l d g . 

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9KM) ryte iki 0:00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
E vak. Ncdėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų. 
s 
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"Draugas" 
23S4 8. OakJey Ave. 
<H.) 

•^Telefonas Boulevard t l » t J 

DR. C. KASPUTIS | 
DEMTISTAB 

S331 South Halsted Str. o» 
^Valandos: 9—12 A. M. *> 
S 1—5: 7—8 P. M. M 

Cliicugo. 

ANT PARDAVIMO. 
Wisconsino Žemė. 

. Kolonijoj kur randasi jusu 
tautos žmones kurie jums pa
gelbės kiekviename reikale. 
Puikios girios iš kurių galima 
gerai pasipelnyti, parsiduoda 
ant išmokėjimo po $25 už ak
rą. Bažnyčia ir mokykla arti. 
Wisconsino Žemės abelnai par
siduoda po $135 už akrą. 

JONAS P. EVALDAS, 
840 West 33rd St. 

Tel. Yards 2790 

?Phone Cicėno 6968. 

DR. A . P. GURSKIS 
MUTI'VIS DKNTISTAS 

4847 W. 14th Str. Oor. 49th Ave. 
Cicero, 111. 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedčlias Ir Seredae 

•-HI 
Dr. L L MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir dtfrurgaa 
Ofisas 108*00 So. Mk'Iiigan Ave., 

i V*l. 18 Iki 12 ryte: 8 iki 4 po 
piet. 8:80 iki 8:80 vakar* 

Residencija: 10588 Perry Ave, 
Tel. Pullman 842 

PIEŠĖJAS 
Piešem visokius paveikslus, 

išdidinami fotograpijos taip-gi 
ūžimam dekoracijas darbų at
liekam sulig užsakimo. 

P. Kačerauskas 
903 W. 3Srd St. ^hioago. 

asrrr 

nuo ugnies 
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj 

r <" 

?g^. _ O F A M CBICA 

'l 29 SOUTH LA SA4.LE STRCCt 
CMIC AGO. UJL. C 

Sią didelę kompaniją 
•• v a l d o L i e t u v i a i 

• > 

musu nauja tvirtove 
mmm 

frelefonas Armltege 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

3IUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
8021 K. Western Ave. 

Chicago, III. 

• • • • i • 

X - »«>»' • » m>*,m » ! » » < • • r ^ L » 
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 J 

Dr. V. A. tmS&3 
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* Ir 

MOS B. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—8 ir 
8—8 vakar*" Nod. 18—18 i i ryto. 

m t if 

jC • » a» » ^ » * » • • » • » • • » « — — 

DR. G. M. GLASER 
Praktlkaoja 8W 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, OI. 

8PECIJALISTAS 
. Moteriškų. Vyriškų, Ulpgl chro

niškų ilgų. 
OFISO VALANDOS: Kuo 18 ryto 
Iki 8 po pietų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakar*. 

Nedėllomiu amo 8 H4 8 po pi*U 
Telofotta* Vardą 887 

ii D R A U G Ą " galima gaut i 
Iae*. Prekybos Beodrovėje, 

32rl9g. i a l a i ė d - S t r . 

PIRMUTINE . 

Lietuvos Judamu Paveikslu 
Bendrove 

(Lithuanian Film Corporation) 
Inkorporuota New Yorko Valstijoje 

KAPITALAS $25,000.00 

Šeras $1OO,00 
Ką reiškia Lietuvos Judamų Paveikslų Bendrovė? 
Supažindinti pasauli su Lietuva. Pasaulio mokslinčiai sako: 

Judamieji ray::1i;lai tai Ž:v.~v:~os l!c!:;-!:I-". 
Su pageioa J uaamų paveikslų mes namie būdami galime ma

tyti visa pasauli. Judančių paveikslų Kameros (lensas) akis tai 
yra ta mato, ka neglėtų matyti milijonai milijonu žmonių akiu, 
ir viską nufotografuoja teisingai, apie ką ane kalbėtojas, ane 
rašėjas teisingiau nepasakitu. 

20 metų atgal Amerikoje nebuvo nevienos filmų Corpora-
cijos, šiandiena Amerikoje randasi 31 filmu Corporacija ir vi
sos milijonines, Lietuva mumis yra šiandiena tokie dirva del 
filmu kaip Amerika buvo 20 metu atgal broliai ir sesutės ar 
mes paleisime Filmų Bizni Lietuvoje į Žydų rankas f 

Dabar laikas visiems kiek katras galime remti Lietuvių Filmų 
Bendrovė. I r pirkite Serus. Šerai po $100.00 vienas. 

Dabar laikas lavintis Judamų Paveikslų bizni, ir dabar laikas 
važiuoti' į Lietuva budavoti Judamų Paveikslų teatrus. Da
bar {laikas budavoti Lietuvoje Filmų Studijas. Dabar laikas 
lošti Lietuvoje dramas komedijas ir parodyti pasauliui Lietu
va. Jeigu Tamista nesupranti Judamus paveikslų biznio rašyk 
mumis mes suteiksime informacijas uždyka. Pas mus galima 
išsimokyti visa Judamų Paveikslų biani, kaip nutraukti, parody
ti ir t. t. 

Mes parduodame Judančiu paveikslu mašinas ir prirengiam 
kurie važiuoja į Lietuva pradėti bizni. 

Lietuvių Filmų Bendrovė nurodo vietas Lietuvoje kur_ jau 
yra elektrikai ir kur jau galima pradėti statyti teatrusj Serai 
jau baigiami išparduoti, jižtai pasiskubinkite ir pirkti kiek ka
tram galima, tik ne daugiau kaip 10 šėrų. Del informacijų 
kreipkitės laiškais šiuom antrašų. 

Lietuvių Filmų Bendrove 
A. T. Račiūnas Vedėjas. 

193 Grand Street, Brooklyn, N. f./ 

file:///ahla
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LABAI SVARBIOS PRAKALBOS! 
\ • • • 

!
\ / V LT d 

Utarninke, Balandžio 26,1921 m„ 8 vai. vakare 
• 

šv. Jurgio Parap. Svet. , 32nd PI. ir Auburn Ava, 
Ėengia L. VYČIŲ 16-ta K P . Su t ikslu paminėt i a tgavimo Lietuvių Spaudos . 

Kalbėtojai ' bus Gerb. kun. H. Vaičiūnas, p . V. Rukštal is i r Gerb. kuiL Dr. Ig . desai t is kur is 
ką t ik daba r y r a a tvykęs iš Lietuvos — be to d a r dainuos p . O. Krušai tė , V. Volterai te i r E. Jovai -
šaitė, p. J . Ramanauskas , p . K. Sabonis i r " K a n k l i ų " choras. 

Todėl visus kviečiame koskait l ingiausia a ts i lankyt i ant šių prakalbų. ĮŽANGA VELTUI. 
Kviečia L. VYČIŲ 16-tą K P . 

t. • > n • . • i ' • - • - • • • - - - • • • • • • • • • • • ' » • • • • • "3 t 

CHICAGOJE. 
PAKLIUVO GATVIŲ ŠLA- L. Vyčių 14-tos kp . ats tovai 

POLICIJA IEŠKO MOTERĖS 
KĖS SU VAIKAIS . 

V Ė J Ų U N I J O S VIRŠAITIS. 

• 

r 1 \ 
1 ii 

i j 

i 

i I 

Federal iai agentai areštavo 
gatvių šlavėjų unijos viršaitį 
Miehael Carrozza. 
« J i s intar iamas buvęs vienas 

is plėšikų, kurio apiplėšė paš-
l a geležinkelio stoty Dearborn. 

P A L I K O VIENĄ MILIJONĄ 
DOL. TURTŲ. 

Andai miręs Cook apskrities 
iždininkas Ha r ry Ti. Oibbons 
pal iko vieną milijoną dol. tur
tų. aPl ikimas tenka jo žmonai. 

Prae i ta parą Chicagoje va
giliai pavogė 12 automobilių. 

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

IŠ CICERO. ILL. 

Bal. 24 d. &v. Antano par. 
svet. A. L R. K. Federacijos 
12-tas skyrius turėjo mėnesi
nį susirinkimą Pirmininkavo 
J . Mockus. Nesant rašt ininkui, 
jo pareigas susirinkime pildy
ti išrinktas p. Pr . Vitkus. Nors 
daugelis, bet dar ne visos dr-
jos, prisiuntė skyriui savo pas
kirtų atstovų sąstatą. Rapor
tą iš apskričio išdavė J u i . 
Šliogeris ir J . Mockus. 

L. Rami. Kryž. rėm. ir ftv. 
Vincento a Paulo dr-jų buvo 
paskelbta maršrutas " D r a u -

,yy g e " , jog Bal. 23 d. kun. Pet
rai t is su dr. A. Rutkausku 
kalbėsiąs Ciceroje, par. Svet. 
Bet prakalbos neįvyko, žmonės 
didžiai nepatenkinti . Susirinki
mas nutarė už tokį darbą pa
siųsti laišku papeikimą tų 
draugijų centro pirmininkui . 

Peršaukiant draugijas pasi
rodė, kad kai-kurios neprisiun-
tė savo atstovų i skyrių. Šv. 
Antano parapijos benas pra
nešė, kad j is Lapkr . 6 d. Mc-
Cormick salėje rengia koncer
tą dienraščio " D r a u g o " nau
dai . 

A. f A. 
VINCENTAS 

YUKNEYICZE 
Mirė Balandžio 24 d. 19-
21 m. Paėjo iš Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Gaurės 
parap. , Padvar ių kaimo. 
Pragyveno Amerikoje 18 
m. Paliko nuliūdime mote 
rį Domicelą ir vieną, sū
nų Branislovą 10 m. ir dvi 
dukter i : Valerija 13 m. i r 
Teklia 6 m. 

Laidotuvės bus seredoj, 
Balandi io 27 d. 8:30 ry te 
į šv . Kryžiaus bažnyčią, 
iš ten i šv . Kazimiero ka
pines. 

Kviečiame visus gimi
nes i r pažįstamus dalyvau 
t i laidotuvėse, po num. 18-
02 W. 46th str . 

Nuliūdusi moteris su 
vaikeliais. 

raportavo, jog jų kp. su Kat . 
Spaudos d r-ja rengia prakal
bas su programa Gegužės 8 d. 
Šv. Antano par. svet. paminėti 
"Vyč ių D ienos" ir spaudos at
gavimo sukaktuves. Kalbėsiąs 
gerb. kun. Dr. Ig . Česaitis. 
Kuopa prašo skyriaus para
mos. Fed. skyrius pasižada 
remti agitaciją draugijose. 

Iš Labdaringos Są-gos at
šaukta parama. Skyr ius žada 
teikti tokią paramą, kokią ga
lėsiąs. 

Susir inkimas nutarė įtaisyti 
rėmus su stiklu po kuriuo vi
sos draugijos padės kortelę su 
pažymėjimu draugijos vardo, 
kada ir kur laiko susir inkimus 
ir sekretoriaus pavardę su ad
resu. Tų rėmų parupinimui iš
r inkta D. Narušis i r J . J u n -
čius. 

Po to susir inkimas užbaig
tas. 

Nors vėlai susirinkimas bu
vo a t idarytas , tečian greit at
liktas ir daug nuveikta. Teko 
pastebėti keletą naujų veikė
jų-

Polici ja Cbicagoje ieško Mrs. 
Jennre Przydulska, kur i neži
nia kur pražuvo su penkiais 
vaikais. Vyras parėjęs iš dar
bo namo ir jos neradęs. 

GARSINKITĖS "DRAUGE." 

I š BRIDGEPORTO. 

Bal. 22 d. mirė, gi Bal. 25 
d. buvo plaidotas j Šv. Kazi
miero kapines Ant. Naudžiū
nas po pamaldų Šv. Antano 
bažnyčioje. J i s buvo pasižy
mėjęs darbuotojas Sald. Šir
dies V. J . dr-joj . Amžiną jam 
atilsis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
R A P I J O S . 

Bal. 28 ir 29 d., trečiadieny 
ir ketvirtadieny, vakarais , Die
vo Apveizdos par . svet. bus 
rodomi judomieji paveikslai iš 
gyvenimo Lietuvoje. Tas žmo
nėms labai pat inka. Paveiks
lus pagamino Liet. Filmų b-ve, 
kurios vedėju yra p. Račiū
nas. 

Geg. 1 d., 3 vai. po pietų, 
Dievo Apveizdos bažnyčioje 
bus didelės iškilmės — pašven
tinimas gražių stovylų, kurias 
geraširdžiai parapijonys įtai
sė atminčiai Tėvo Alfonso mi
sijos. Paminėt ina yra graži Šv. 
Dievo Motinos Sopulingos sto-
vyla. J i yra auka Budžių ir 
Astrauskų šeimynų. Gerb. kle
bonas, kun. Ig . Albavičius, i r 
parapijonys deda visas pas
tangas, idant iškilmės butų 
kuoįspudingiausios. 

Prakalbos paminėjimui atgavi
mo Lietuvių Spaudos. 

Atgavimas Lietuvių spaudos 
buvo tai vienas iš didžiausių 
musų tautos laimėjimų. P e r 
keturiasdešimts metų Lietu
viai kovojo su žauria caro val
džia. Toįe kovoje d a u g žuvo 
musų brolių šal tame Sibire. 

Ka ip kiekvieną svarl>esnį 
gyvenime nuotikį musų kolo
nijos Lietuviai nėra praleidę 
nepaminėję, t a ip ir šį kartą ne
mano praleist i . 

Tai-gi, L. Vyčių 16 kp. ren
gia prakalbas paminėjimui at
gavimo Lietuvių spaudos. J o s 
įvyks Baland. 26 d., 8 vai. vak., 
Šv. J u r g i o parapi jos salėj. 

Kalbėtojais- bus gerb. kun. 
II. Vaičiūnas, V. Rukštal is i r 
gerb. kun, Dr. Česaitis, naujas 
" D r a u g o " red., kuris t ik ką 
atvažiavo iš Lietuvos. J i s su
teiks mums naujausių žinių a-
pie dabar t inę Lietuvos padėt j 
ir apie Lietuvos jaunimą-pa-
vasarininkus. Be to dainuos 
" K a n k l i ų " eboras ir musų kp . 
solistai O. Krušai tė , V. Volte
rai te , E . Jovaiša i tė , J . Rama
nauskas ir p . K. Sabonis. 

Todėl kviečiami atsi lankvti 
į prakalbas ne t ik vietinės ko
lonijos Lietuviai, bet ir iš kitų 
kolonijų ypač jaunimas . 

L. Vyčių i e kp . 
— ^ — 

IŠ W E S T SIDES. 

a 

Geg. 1 d. po stovylų pašventi
mo iškilmių, po piet, Dievo 
Apveizdos par . svet. bus para
pijos vyrų įrengta vakarienė 

j su puikia programa. Pasiža-
jdėjo būti brangus svečias, ne
senai a tvykęs iš Lietuvos, 
gerb. kun. Dr. Ig. Česaitis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Bal. 26 d. Šv. J u r g i o par . 
svet. L. Vyčių 16-ta kuopa ren
gia prakalbas paminė t i " V y 
čių D ienos" i r spaudos atga-

. vimo sukaktuves . Kalbės 
gerb. kun. Dr. Ig . Česaitis ir 
kiti žymus kalbėtojai. 

L. D. L. D. (Lietuvių Darbi
ninkų Li teratūros Draugi ja) 
45 kuopa išmetė, išnešiojo pla
katus , jog Kovo 30 d. j i ren
gia deba tus Meldažio svet. te
moje: " A r darbininkas privalo 
remti dabart inę Lietuvos val
džią" . Debatuos, kad t a i p : 
dr. D. Alseika, kad ne : P . Ku-
kutis . 

Debatų dienoje Kovo 30 d., 
Nau j i enos" (num. 73-me) ant 

5-to puslapio "Chicagos Ži
n i ų " skyriuje štai ką patalpi
no: 

Apgavingas Skelbimas. 
" T ū l a Lietuvių komunistų 

organizacija paskelbė plaka
tus, skelbdama, kad Kovo 30 
d., t. y. šiandie, įvyksią vieši 
debatai su Dr. D. Aiseika, ku
ris nesenai y r a a tvykęs iš Lie
tuvos. Bet Dr. Alseika prane
ša mumsjkad jisai nekuomet 
nėra apsiėmęs stoti į kokius-
nors debatus. J i s a i sakosi, net 
ir laišką parašęs vienam iš tų 
" d e b a t ų " rengėjų, kad j ie at
šauktų tą neteisingą skelbimą 
ir neklaidintų publikos. Komu
nistai, darydami tą humbugą, 
matoma, nori pas igaut i publi
kos ir pas ip in igaut i . " 

Nuėjau tą vakarą j Meldažio 
svetainę pasiklausyti debatų. 
Trys minutos po aštuonių, p . 
J . Doveika a t idarė prakalbas . 
Pasako, kad nors dr . Alseika 

• 

viešai, šitoje pačioje svetainė
je, per S. L. A. J01 kp. su
rengtas prakalbas apsiėmė de
batuot i temoje, kodėl darbi
ninkai tu r i remti Lietuvos da
bart inę valdžią, imdamas pozi
tyve pusę. Paskiaus kai Kovo 
20 d. L. D. L . D. 45 kp. iš
r inkta komisija nuvažiavo pas 
d r. Alseiką daugiau pasitei
raut i apie debatus, ta i j is il-
reiškė abejonę, a r busiąs tą 

.dieną Chicagoje. Vienok, jei 
pa ts negalėtų, stoti į debatus, 
tai parūpinsiąs ki tą į savo vie
tą. 

Pras l inkus * kelioms dienoms 
L. D. L. D . 45 kp. debatų ren
gimo komisija kreipėsi laišku 
į dr . Alseiką. Štai laiško ko- = 
pija žodis žodin: 

Kovo 24, 1921 
Cliicago, BĮ. 

Dr. Alseika. v * 
7 

Cliicago, 111. 
Gerbiamas Tamista:— 

J u s esate pareiškia viešuose 
prakalbose, laikytose 13 d. Ko
vo, kurios atsibuvo Meldažio 
sve t , kad sut inkate stoti į de
batus užimant ^pozitivę pusę 
klausime, " a r darbininkams 
privalų remti dabart inė Lietu
vos va ldž ia?" , i r kadangi po 
to jnsų pareiškimo komisijos 
noriams taip-gi pasakėte kad 
apsiimsite jeigu busite Chica-
go, o atsi t ikime kad negalėtu
mėt būt i ta i pas ta ty tumet kitą 
\ savo vieta. 

Kadangi t ie debata i yrn 
rengiami 30 d. Kovo, 7:30 vai. 
vakare, Meldažio svet.. 2242 
W. 23 Place, ta i mes, komisi
ja, norime, žinoti, a r jus pribu
site ypat iškai dalyvaut i tuose 
debatuose, a rba prisiųst i ne
galėdami pribūti , kitą ypatą 
palaikymui pusės tuose deba
tuose. 

Tikiuos kad duosite atsaki-
mą ne vėliaus kaip 28 d. Kovo. 

Jūsų 
Pirmsėdis Kom. 

J . D. Doveika 
3122 W. Jackson Blvd. 
(Paba iga bus.) 
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! Pinigai, Laivakortes Lietuvon [ 
M. 

Jau Išmokami į 26 dienas 
• ^ Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) ^ ^ , , ' 

ro s 

Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo: 
"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 

Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas 
p. Tovilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo banką greičiausiai ir sąžiniškiauslai pareina pini
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 
po S—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiestis,-Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas = 

Parduodame laivakortės an t visų linijų į Lietuvą i r iš L ie tuvos . ' Pada rome lega-
liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus . Esame regis t ruot i Lietuvos Atsto
vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus , farmas. Padą | 
rome paskolos i r apdraudžiami nuo ugnies i r ki tų nelaimių. 

Visus reikalus a t l iekame grei ta i i r sąžiniškai. Visais reikalais kre ipki tės pas 

PA U L P . BALTUTIS & GO. | 
i 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. | 
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PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu, kad visų 

North Sides katal ikiškų dr-jų 
atstovų susirinkimas bus šian
die, Bal. 26 d., 7:30 vai. vaka
re, pa rap . svet. 

Visi ats tovai būtinai tur i 
ats i lankyti . Turime apkalbėtr 
daug svarbių klausimų. 

A. Nausėda. 

nuo ugnies 
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj 

KLjj^&L . OF AMERICA 
- ——— • 29 SOUTH LA SALLE STRCET 

CHICACO. ILL f 

Sią didelę kompaniją 
v a l d o L i e t u v i a i 

musų nauja tvirtovė 

=e -Str 
- - - • • « 

Tel. Uandolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDO. 
IV So. La Šalie S t 

Valandos: 9 ryto iki S po pietų 
Panedoliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

} { • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • > « s 

i 

Tiesoginis Patarnavimą 

NEW YORK IR HAMBURG 

MONGOLIV 
Birželio 16 

<;eri;>.ii!slHK kelias Lietuviam* ir Rnftnmn. 
DiuiioUNi .Viouerntfcki I-aivai 

M 1 \ M : K \ I I I ) \ (Naujas) MANCHLRIA 
Gegužio 21 Birželio 2 
i'Avd Kliasas Tiktai) 

Treėia Klin*a iš No\v Yorko | Eitkūnus $130.00 
Triniu KlhtMt iii New Yorko i IJepoju $132.00 

Tre/ios kliunos paMtžicriai valgo uiužinm dininjc kambaryj, knr tarnri .iii ms 

rtarnauja. IJUlaryti kambariai rcscr\ iiuj.uui moterims ir vaikums. Atsišaukite 
KomiMiuijo* 4Misa. 14 No. Drurboru St. 4'lueago, arba i l.okalį Ag«-ntu-

LittUMtrm 
forUUU IUa" 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

lllen 
Nušaldo Ir 

\omium 
greitai užgydo. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty t: 

į 29 South La Salle Street \ 
( Kambarį* S94 | 
K Telefonas: Central •* •» | 

• Vakarais, 812 W. 33rd St J 
Į 
ii 

Telefonas: Yards 4081 I 
I? 

"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem Y9 

Kūdikiai mėgsta U t 
Jie prašo daugiau s! 

Net ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktj; 
lengvai, tačiaus tikrai t Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos. 

F . ADS RICHTER & CO. 
3rd Avenue & 35th Street, Boroogh of Brooklyn, New York Ctty 

• DR.Š.BIEŽIS 
• LIICTUViy GYDYTOJAS 
I IR CHIRURGAS 
I 3201 West 22nd Street 
BTel. Canal C 22 2 
gRefl. 8114 W. 42nd Street " 
M Tel. McKinley 4»88B 

Tel. DroTor 7941 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LIETUVIS DSDfTISTAS 

4718 SO. A&HIiAJTD A Y S V U S 
arti 47-tos Gatrės 

Valandos: nuo 9 ryto iki t rak. 
Seredomls nuo 4 lig 9 vakaro 
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Atydai Važiuojančių į Lietuvą Į 
| Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas i 
i jums nieko nekaštuos. 
= Jau tūkstančiai išvažiavo per musų Biurą j Lietuva ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesis. Vi-
E šiem parupinam pašportus,sutvarkom taksus ir pagelbstam išsiunsti bagažus. Pasportu padarime už i 
= savo darbą kainuojam tik $1.00. Už bagažu ir taksu sutvarkymą mes nieko nekainuojam. KIEK- s 
| VIENAS ŽMOQUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SEDI-
= MO Į TRAUKINI CHICAGOJE IKI J IS PASIEKĖ KAUNA. . I 

EUROPEAN AMERICAN 

S. D. UCHAWICZ 
LIET U VYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse koplsiauaia. R«l ,1« meldilu ataliaiiktl. o 
ttuiu oisaaMtatt 

13814 W. asrd FL 

' 
I 1 N 

clarbi 

DL| 

| FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai 
| 809 W. 35th St, (Halstcd & 35th Sis.) Chicago, 111. 
| Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 
| Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60 
5 Idant žmonės važuodami per kelius rubežus nebūtu nutaksojami už vežiamus pinigus, yra patar-
| tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios MES 
= PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠ- L: 

| MOKA BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE. E 
E VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 vai. ^ 
3 Nedėldienais: 9 ryta iki 3 po pietų. E 
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