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Raudonoji Revoliucija Augšt. 
Silezijoj

CURZONAS PARYŽIUJE. REIKALAUJA PAŠAUKTI 
TEISMAN KAIZERĮ.

GRAIKAI S. V. PILIEČIUS 
IMA KARU0MENĖN. 300,000 Graikų prieš 100,000 Turkų

LENKŲ “MAIŠTININKAI” 
VIRSTA BOLŠEVIKAIS.

Paryžius, birž. 18. — šičia 
atvyko Anglijos valstybės už
sienių reikalų sekretorius lor- 
•d.as Curzon. Jis konferuoja su 
premjeru Briandu klausime 

'Silezijos ir kituose.

Patį Korfanty pameta kari
ninkai.

Berlynas, birž. 18. — Anot 
gautų čia depešų iš Augšto
sios Silezijos, tenai lenkai 
“maištininkai” ima kelti rau
donųjų revoliucijų.

Tarp jų praplito lmlševisti- 
niai agitatoriai. Smarkiai vei
kia rusai, prancūzai, vokiečįai 
ir austrai komunistai.

Korfuntv spėkos negriuvo 
nuo Sujungi ninku veikimo. 
Bet jos griųva nuo smarkios 
bolševistinės propagandos.

Raudonos vėliavos.

Įvairiuose Augštosios Silezi
jos injustrijiniuose apskri- 
činose ima rodyties. raudonos 
vėliavos.

Vienoj vietoj komunistai 
jau įsteigė vyriausių savo o- 
fisą, iš kur vedama pragaiš
tinga propaganda tamsiose 
lenkų darbininkų miniose. <

Iš gyventojų renkami mo
kesčiai ir darbininkai ragina
mi įstoti raudonojon armijon, 
kurios tikslas esųs paliuosuo- 
ti tų provincijų iš tarptauti
nių kapitalistų vergijos.

Prisidedu karininkai.

Pranešta, kad prie to rau
donojo jud.ėjimo skaitlingai 
priside l.a Pano Korfanty ka
rininkai, kurie dar nesenai va
dovavo “maištininkams.” Jie 
pameta savo viršininkų ir įs
toja komunistų armijon.

Anot naujausių žinių, ko
munistai pradeda rekrutuoti 
kareivius raudonųjai armijai.

Smarkiausias jų veikimas 
eina aplink Kattowitz, Beu- 
tlien ir Slioppinitz.

Daromos konferencijos.

Tuotarpu mieste Oppeln 
Sųjungininkai kasdien atlaiko 
visų eilę oficialių ir neoficialių 
konferencijų.

Tas konferencijas jie laiko 
patys vieni, tai su vokiečių 
arba lenkų “maištininkų” at
stovais. Visos tos konferenci
jos laikomos uždarytomis du- lekasių referendumo paaiškė- 
rimis, ty. slaptai, idant nie-Jjo, kad darbininkai nesutinka 
kas nežinotų, kas veikiama.

Tik tiek žinoma, jog Sų
jungininkai pareikalavo vokie
čių iš kai-kurių plotų atsi
mesti atgal ir paskui save pa
likti neutralų* zonų, kurion bus 
uždrausta ineiti “maištinin
kams.”

Vokiečiai išdubęs sutiko su 
tais reikalavimais.

ATSISAKO PERTRAUKTI
STREIKĄ

* - -
Londonas, birž. 18. — Iš 

paskelbto streikuojančių ang-

su paduotais-anglekasyklų sa
vininkų pasiūlymais. Taigi at
sisako pertraukti streikų.

ANGLŲ KARALIUS BUS 
BELFASTE.

Tam tikslui jau padaryta pro
grama.

j Belfast, Airija, birž. 18. —
x u x. Ateinantį trečiadienį šiaurry- Vokiečiai nepatenkinti. x • ,.r tinę Airija turės įskilmybių,

Sųjungininkai vokiečius va- kuomet Anglų karalius atida- 
dus spiria, kad jie demobili- rys Ulsterio parlamentų, 
zuotų savanorių organizacijas. į Karalius atvyKs karališkuo- 
Ncs Sųjungininkai jau baigia, ju laivu. Tuo laivu bus at- 
kaip jie sakosi, apraminti vežta ir karališkoji karieta, 
lenkus. į kuriųja jis iš uosto bus lydi-

Bet vokiečiai Su tuo nesu nias miesto rotušėn anuotoms 
tinka. Jie nepatenkinti tokiais baubiant, 
reikalavimais. Vokiečiai sakoj Karalius skaitys savo kailių, 
tegu Sųjungininkai pirmiau i abiejų Ulsterio parlamento 
paliuosuoja nuo lenkų indus- rūmų atstovus. Paskui bus 
trijines vietas, tuomet jie su-jPHdųs, priėmimai ir pranlo- 
tiksių demobilizuoti. Kitaip* B08*
ne. Į Miestan bus sutraukta dau

gybė anglų karuomenės. Ka- 
I ralių saugos l()fl augštų pn-

Gk*i\vitz geležinkelio stotį rinktiniausių vyrų iš Airijos 
saugoja vokiečių policija. Į konstabularų korpuso paskir-

Užvakar 200 ginkluotų len- tų. 
kų iš Sosnica mėgino paimti I

Briand neprielankiai atsako.
V ‘ * fi

Paryžius, birž. 18. — Pran
cūzų senute senatorius Dup- 
lantier pakėlė klausimų, ko
kių priemonių prancūzų vy
riausybė imsis įvykinti Ver
sali leso taikos sutartį kas link 
buvusio vokiečių kaizerio Wil- 
lielmo Hohenzollerno. Taigi 
kuomet jis bus patrauktas tei
sman ir teisiamas.

Senatorius pareikalavo pre
mjero Briarslo išaiškinti tų 
klausimų.

Briand aiškino, jog reikia 
laukti tolesniu šiandie veda
mų bylų Leipzigo teisme. Ir 
tik paskui bus galima pagal
voti apie buvusį kaizerį.

Toliaus jis sakė, kad tas 
klausimas tai ne vienos Pran- 
cijos darbas. Pati viena Pran- 
cija be Sąjungininkų pritari
mo negali nieko daryti tuo 
klausimu.

S. V. konsulis pakelia protestų!

Smirna, M. Azija, birž. 18.— 
Graikijos vyriausybės agentai 
visur gaudo pargryžusius iš 
Amerikos Suv. Valstijų natu- 
ralizuotus piliečius graikus ir 
varu ima graikų karuomenėn.

Imami karuomenėn S. V. 
piliečiai graikai protestuoja. 
Bet jų protestas neturi jokios 
reikšmės.

KARALIUS KONSTANTI
NAS ĮSAKĖ PALAU
KTI SU OFENSYVA.

Neveik kėliausius karo fron
tam

Smirna, M. Azija, birž. 18. 
— Graikų karalius Konstan 
tinas, kurs andai čia atvyko, 
paėmė savo kontrolėn tisų ve

dei nelengva pasakyti, kokios 
gali būt kovos pasekmės.

Bet kad graikų armija skai
tlinga, negali būt kalbos.

Kovos lauke turima 200,OOG 
kareivių ir 100,000 kareivių 
atsargoje.

Tuotarpu turkai nacionalis
tai skaito apie 100,000.

Ne laikas ofensyvai.
Karalius jpureiškė, kad giai-

Pakliuvo ‘1 maištininkai. ’

Gleiwitz stotį ir miestų.
Vokiečių policija pasislėpė ir 

leido “maištininkams” ineiti 
miestan. Kaip tik jie inėjo, 
vokiečiai juos tuojaus apsupo 
ir su<

RYTŲ INDIJA PRIEŠINGA 
ANGLŲ JAPONŲ SĄ

JUNGAI.

Londonas, birž. 18, — Kuo-
. . , .met Anglijos vyriausybė nori
Bme. Visus pavedė prun- atnaujinti s,jung,. BU Jap0.

euzų garnizonui.

Amerikos Darbas 
prieš Japonus

VALDŽIA RAGINAMA NEI 
LEISTI AMERIKON JA

PONŲ.

nija, pakyla naujos komplika
cijos.

paprastiems darbininkams, Tai sąjungai griežtai prie- 
,taip amatninkams, lygiai u--einasi Rytų Indijos gyvento- 
kininkams, mažiesiems pirk-J jai. Šitų vadai tvirtina, kad 
liams ir profesionalams, kaip jei Rytų Indijoje pasitaiky- 
buvo rekomenduojama Tlieo- tų sukilimų, malšinti butų pa- 
dore Roosevelto. Įkeisti Įniki-j vartota Japonų karuomenė. 
nai gyventi tik turistams.
studentams, artistams, komer 
cininkams, mokytojams ir 
jiems atatinkamiems.

Toksai uždraudimas 
būt įgyvendintas Suv 
tijų įstatymais.

BOLŠEVIKAI AGITATO
RIAI SILEZIJOJE.

Darbai siunčia kongresui re 
zoliuciją.

Denver, Colo., birž. 18. —
Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime vakar pa daryta 
rezoliucija, idant kongresas ir 
valdžia imtųsi visų galimų 
priemonių griežtai uždrausti 
čia atkeliauti japonams atei
viams ir jiems čia kolionizuo-J •

Tokyo, birž. 18. — Parojo tė nuo Korfanty armijos ir
Suvažiavimui rezoliucijų pa- p„Soficialių iš Siberijos ži- pasivadino “raudonosios ar- 

gamino ir indavė McGuire iš nį,h kurjOs patvirtina Omsko'mjj0R buriu.” Jis dabar tero- 
San Francisco, darbo tarybos pnc|i„,ų. Omską nuo bolševi-1 riZUoja gyventojus.
atstovus. Calvfornijos valsti- atėmė revoliucionieriai ge-j ________________
j<>j«‘ Wouat visomis pusėmis gn>j(-,s pabaigoje. Ir priešbolše- JOFFRE VĖL BUSIĄS A- 
suvaržyti. į vietinės spėkos pasuko auti MERIKOJE.

Darbo vadai pripažįsta, jog Jekaterinburgo. i —:--------
rezoliucija taip griežta, kokios! . I birž. 18. Atėi-
i i 4 i ’ • I i K‘sbols<‘Vl>t i nis v< *11% i ii irt H nnnft ru<I(*ni nifirs/i-dar nekuomet nebuvę japonų ... .... , . . _ narių rutinų prancūzų marša

ms dar nekilo- ^ovo-Nikolajevske,Ce- |nH Joffre oficialiai nplanky-

pakėlė smarkų protestų Suv. 
Valstijų generalis konsulis 
George Ilorton.

Jis protestų indavė čia grai
kų generalini gubernatoriui 
Steriades.

Suv. Valstijų gen. konsulis 
proteste tvirtina, kad Graiki
ja tokiu pasielgimu laužo pa
darytų su S. Valst. sutartį. 
Sutarty aiškiai pasakyta, kad 
Suv. Valstijų naturalizuoti pi- 

I o to senatas tų paklausi- Rečiai Graikijoje apdraudžia 
mų be jokių diskusijų atidė- nii nuo tarnavimo graikų ar-
jo tolesniems laikams.

CHICAGO TURĖS $1.85 
MIESTO MOKESČIŲ.

Padidinta 52 centu daugiau.I
Springfield, «I11., birž. 18.— 

Valstijos senute darbuotasi 
Ckicagai sumažinti mokestis 
už nekilnojamas nuosavybes. 
Bet nieko nepadaryta. Politi
kos mašina titip buvo įvary
ta, kad niekas negalėjo jos su
stabdyti.

Senatorius Sadler mėgino 
$1.85 sumažinti nors dešimtu
ku. Bet negalėjo būt kalbos a- 
pie tai.

damųjį su turkais karų. Jis 
Taigi šičia prieš toki "rni (aa Turl tiesioginius susinėsi- bų ofensyva prieš turkus gal 

kų vyriausybės pasielgimų'n,us su visais baro frontais.
Turima 300.000 kareivių.

Pasikalbėjime su Associated 
Press korespondentu karalius 

jpareiškė, jog graikų armija 
Turkijoje dar daug ko reika
linga moraliu žvilgsniu. To-

dar negreit bus pradėta- Už
ims keletu savaičių. Neleidžia 
to daryti įvairios aplinkybės.

Tr pats karalius karo fron- 
tan kėliausius tik liepos 3 d.

Graikų armija, sakė kara
lius, negauna jokios pagel- 
bos nuo anglų vyriausybės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

nujoję, gi ypač tie, kurie y- 
ra tarnavę Suv. valstijų armi
joj ir karo laivyne.

Gen. gubernatorius Steria
des pažadėjo tų klausimų nuo
dugniai ištirti ir pataisyti 
kas yra priešinga abiejų šalių 
geriesiems santikiams.

AUGŠČIAUSIOS KATALI
KŲ MOKYKLOS (UNI

VERSITETO) STEI
GIMAS.

Kaunas, Lietuva nuo 
kių šimtų mdtų yra katalikiš-

DIEVO KŪNO PROCESIJA.

Kaunas. Kuomet Lietuva 
įvaldė Rusai, buvo draudžiama 
daryti procesijas po miestus 

}>en- ir miestelius. Po 1905 metų re
voliucijos, buvo leista, bet po

SUIMTA 6 PLĖŠIKAI.

Vakar rytų keli detektivai 
apsupo vienų pašiurę ties lla- 
rrison ir Morgan gatvėm ar 
tenai suėmė (i plėšikus, ku
rie ilsėjosi po “sunkaus nak
ties darbo.”
Jie prisipažino daugiau kaip

Ponai senatoriai 29 balsais Pra* 100 visokių plėšimų, už- 
prieš 17 pripažino, kad tegu puolimų ir vagysčių.
Cbicagai bus $1.85 mokesčių1 Areštuoti yra: Angelo Pas- 
už nekilnojamas nuosavybes, ^'iiccio, Krank Delrucio, Jo- 

Taigi, 52 centu •l.augiau sePb Picciot, Josepli Martini, 
kaip perniai. Kurgi dar visa Ralpb Starto, Josepli Pliili- 
eilė kitų mokesčių. ppo.

ka ir dabar atgimus lygiai to- kelių metų vėl buvo varžoma: 
kia nori pasilikti. Kad priren- Dabar už tat įgijus pilnų 
gus tam tikrų mokytų vyrų,! laisvę, stengiasi lietuviai vie- 
kurie galėtų tinkamais tautos ,šai paroilvti savo tvirtų tikė- 
vadais tapti, sumanyta iki jimų į skelbiamąjį Katalikų 
dar pilnų augščiausių mokyk- Bažnyčios Kristaus mokslą ir 
lų, arba universitetą neįsteigė,'tam tikslui daro per Dievo 
bent šį rudenį atidengti teo- į Kūną procesiją, kad. viešai pa- 
logijos ir krikščioniškos filo- 'rodyti savo gyvą tikėjimą į 
sofijos fakultetą. Tam tikslui Jėzų Kristų, kursai yra Svenc. 
susidarė organizacijinis komi- Sakramente.
tetas iš keturių žmonių: Pra-Į Kaune tokia procesija pui- 
loto l)r. Jono Mačiulio (Mai- kiai nusisekė. Vedė ją J. Eksc. 
ronio), kun. l)r. A. Maliaus- Vyskupas Sufraganas, I. Skvi 

jkio, kun. l)r. Ig. Tamošaičio rėčkas. Procesijoje dalyvavo 
'ir kun. Dr. Bistro, kuris veiks apie 15 tūkstančių žmonių. 
■Lietuvos Vyskupų vardu. Dalyvavo dvasiškija, visos. 

Tam tikslui daug reikės pi- brolijos, .irau-
nigų, todėl renkamos yra au-^
kos. Pirmiausia paaukavo Že-

gijos, bažnyčios su savo vė- 
iavomis ir altorėliais, daugu

ma katalikų Seimo norių su 
savo pirm. ir laikinai ein. par. 
Valstybės Prezidento Stulgin
skis. Procesija virto j grandi-1 
ozę katalikų lietuvių manifes
taciją, buvo atlikta pavyzdin
goje tvarkoje. Tvarką dabojo 
kun. Kapočins ir katedros 
klebonas, kun. Dogelis. Katali
kų namai, Seimo rūmai, kai- 
kurios įstaigos kaip “Preky
bos ir Pr. b-vės namas, Vailo
kaičių, Laivininkystės, buvo 
gražiai papuošti šv. paveiks
lais, vėliavomis, gėlėmis.

Procesija padarė gilų įspu-* 
Ij ir paliko joje dalyvavusių 

širdyse malonų atminimą ir 
sustiprino tikėjimą.

ŽUVO MOTINA SU 4 VAI
KAIS.

maičių Vyskupas, Pr. Kare
vičius, savo vyskupišką žiedą, 
už kurį gauta 10,(MM) auks. 
Paskui paaukavo Pral. A- Da
mbrauskas 1,000 auks., P. L 
Romanas 1,000 auks., kun. L 
Stakauskas 1 ,(MM) auks., kun. 
A. Stonibergis 200 auks.

Išviso 13,200 auks.
Amerikos lietuviai lygiai 

prisidės ir prie to gražaus ir 
reikalingo darbo savo auko
mis, kurias reikia siųsti šiuo 
adresu:

Kun. I)r. Tamošaitis, Žemai
čių Kunigų Seminarija, Kau
nas, Lietuva. (Litliuania).

Washington, birž. 18. — Gen. 
Wood su Forbes, kuriniu ty
rinėja Pliibpinų salų padėtį, 

Copenhagen. birž. 18. — Pa- per Karo sekretorių Week 
nų karalius su savo žmona iš- kongresui prisiuntė knblegra 
keliavo į Icelandiją, kur ne- mą, idant kongresas kuovei- 
buvo nuo buvusio karo pra- kiaus salų valdžiai paskirtų 
džios. nuo 15 ligi 30 milionų dol.

Kituomet Icelnnd buvo Pa- paskolos. Kitaip saloms gru- 
nijos provincija, šiandie ji y- moja neišvengtinas finansinis 
ra nepriklausoma šalis. krizis.

DANŲ KARALIUS IŠKE 
LIAVO ICELANDIJON.

Paryžius, birž. 18. — čia 
l”’l gauta žinių, jog kai-kūriuose 

Augštosios Silezijos apskri- 
čiuose smarkiai veikia bolše- 
vistiniai agitatoriai.

Centralinėj industrijinėj zo
noj lenkai darbininkai sklei
džia raudonas vėliavas.

Pless apskrity vienas lenkų 
maištininkų” būrys atsime-

Vals-

PRANEŠTA APIE PAĖMI 
MA OMSKO.

Keliamos riaušės Čitoje.

klausime ir koki 
met neaptaręs Amerikos dar
bas.

Rezoliucija reikalauja:
'Ateity obsoliučiai uždrausti įševistinė valdžia, dcl stokos 

immigracijų japonams, kaip muisto keliamos riaušės. San- 
vyrams, taip moterims, kaip Momasi naktimis gatvėse.

liabinske ir kitur. siųs Kiniją ir Jponiją. Iš ten
Pačioje Čitoje, kur yra Toli- keliaudamas užsuksiąs j Suv.

mųjų Rytų respublikos bol- Valstijas.

ORAS. — Šiandie, o gal ir 
rytoj, gražus oras ir šilta.

Čia pranešta, kad prieš Ang
lijos priešus pavartota 5,000 
karuomenės.

Nuo kai-kurio laiko buvo 
žinoma, kad anglų milituriai 

Dublinas, Airija, birž. 18.- «»toritetai imsi aštrių pri •-

5,000 KARUOMENĖS VALO 
PLOTUS.

Užpuolami net privatiniai na
mai.

Čia turima žinių, kad anglų 
spėkos jau kelinta diena yra 
apsupusios didelius Monagli- 
an plotus ir seka gaudymas 
priešų.

šimtai airių suimta ir laiko
ma kalėjimuose.

Su pėstininkais bendrai vei
kia ir raiteliai. Privatiniai 
žmonių namai be niekur nie
ko užpuldinėjami.

Gaudomi airių republikonų 
armijos kareiviai.

Kai-kas mano, kad apskri
čiai valomi prieš atkeliausiant 
Belfastan Anglijos karaliui 
“parlamentą” atidaryti.

monių South Monaghane ir 
Cavune, kur atliekama daugy
bė žmogžudysčių.

Policija ir milituriai 
tečiau nieko neskelbia 
tas pakeltas priemones.

Čionai neturima jokių

ofisai

NUTEISĖ BOLŠEVIKUS.

Kaunas. Mums praneša iš 
Kauno Komendantūros, kad 
Kauno Kom. Karo Lauko Teis
inas Penevėžio mieste už dalv-

apie vavimą slaptoje organizacijoje, 
kurios tikslas buvo nuversti 
esamų valstybės valdžią, or

Calgary, Alberta, Kanada, 
birž. 17. — Innisfail’e pakilęs 
gaisras sunaikino vienus na
mus. Liepsnose žuvo motina 
su keturiais vaikais.

Belfast, Airija, birž. 18. -

pa
lvi įtinančių žinių, kad Mona- ganizavinių Utenoje ginkluotų 
gban yra izoliuotas, lelefo- 1 burių, kuopų ir rajonkonų ko
ltai nutraukyti. Tai visa yra1 muniznio pamatais “rusų bol- 
atlikusi valdžia, idant nplin- ševikų lėšomis” 5 žiu. tajio 
kiniai gyventojai, visa šalis ir sušaudyti Geg. 7 d., keliolika 
pasaulis neturėtų jokių žinių, gavo sunkių darbų kalėjimo 
kol militarė valdžia neatsieks nuo 8 iki 3 metų ir 23 ištei-
savo tikslo.

Čia manoma, kad aplinkui 
paminėtus plotus įvesta bloka
da, idant nei vienas priešas 
negalėtų ineiti arba pasprųsti.

sinti.

Kaunas. Pavasarininkų ju
biliejaus kongresas šiais me
tais prasidės birželio 23 dieną.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 17 
buvo tokia pagal MerrTianta Lo- 
an and T rust Co.:
Anglijos sterlingi) svarui 3.74
Prancūzijos šimtui frankų 8.13
Italijos šimtui lirų 5.01
Vokietijos šimtui markių 1.45
Lietuvos šimtui auksinų 1.45
Lenkijos šimtui markių .08

aiitlior1z.il
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gusi Varža vos jionijos manie
ras. Tik vienas Paderewski 
darė daug įspūdžio, kaipo mu
zikas ir diplomatas.

Atsimainius šalies valdžiai, 
neptsiniainė pažiūros į Lietu
vį. Reiškia, kad musų priešų 
įtaka į valdžios organus vis 
dar . galinga. Mes tuotarpu 
nepajėgiama tos jsravos su
griauti.

Kati taip ligšiol buvo, mes

Amerikos Piliečiai - Lietuvos Vaikai Katalikai.
Miiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

UETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Kfcia ka-bdleiią fokyrus urdėldleuliu.
~ PRENUMERATOS KAINA: 

titUCAGOJ IR UŽSIENYJE:
— Mciuip.' ... J >8.00

Pusei Metą . • • »v a ... 4.00
wuv. V AUST.
— Metams ................ • fb.dO
7 Pusei Metų ........... .. ..................... 3.00
_ Prenumerata mokosi lSkalno. Lai
ba* skaitosi nuo užsirašymo dienos 
na nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
Sgnas adresas. Pinigai goriausia sių
sti ISperkant krušoje ar ezprese "Mo- patys dalinai kalti. LietUVOS 
oty Order” arba įdedant pinigus J 1 J

vyriausybė prisiuntė niums 
ėia savo atstovų, priešingų 
Amerikos Lietuvių visuome
nės pažiūroms. Ir nors mes 
tuo nesitenkinome, bet nekė 
lėmė griežto balso. Aplink jį 
susispietė jo plauko amerikie
čiai ir pradėta dirbti partiji 
niai darbai

Taip elgiasi tik neturį są
monės žmonės. Kuomet Tėvy 
nė šaukiasi išeivijos pagelbos 
ir rinito darbo, nesąmoningi 
musų socialistai su laisvama
niais dirba tik savo partiji- 
nius darbus.

Kad tij žpionių siaura po
litika, apie tai kuogeriausia 
sako nupus buyęs AYadung- 
tone suvažiavimas. Su musų 
vienų visų gerbiamu atstovu, 
įžymiausia visuomenininku jie 
elgėsi, tarsi koki dvaro bernai.

Aišku, kad tiems žmonėms 
trūksta išauklėjimo, (ii apie 
pačių Tėvynės meilę neguli bū
ti'kalbos. Juose vien partiji 
nė .meilė dega. Ngnuogtabu, jei 
su nepriklausomybę mes tlip- 
čiojame ant vietos.

Lietuvos vyriausybė supra
tusi Amerikos Lietuvių nepa- 
nepasitenkinimų pamainė ats
tovų. Atvyko Am. Lietuvių vi
suomenei artimas žmogus. Tu
rėkime vilties, kad Lietuvos 
nepriklausomybės rei kiliui 
bus padėtas naujas pagrindas.
Darban, darbaų!

hd . . ■ . i: • ' ':

Mglstruotų lalfikų.

± “DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Ryšys, kurs taip gražiai 
ir tvirtai užsimezgė tarp Lie
tuvos ir jos išeivių, verste ver
čia mus, Lietuvos veikėjus, 
bet kokiam sumanymui kilus, 
tuoj duoti apie tai žinią vi
siems jos vaikams, kad ir jie 
laikinai butų už jūrių marių 
ar aukštų kalnų: dvasioms 
bendrauti nėra fizinių kliūčių.

Lietuva atgimsta. Bet Lie
tuva per amžius buvo katali
kiška ir atgimusi ji privalo 
ne kitokia būti. Tikėjimas, do
ra ir nep riešingoj i jai šviesa — 
aukštas filosofinis mokslas, — 
buvo ir bus tvirčiausi valsty
bės pamatai, teikiu jai ilgiau 
šio pastovumo.

universitetus vos maža dalis 
trokštančiųjų to mokslo ir ga 
bių vyrų, kunigų ir svietiškių, 
tepatenka.

Tai gi šiam neginčijamam 
valstybės ir Bažnyčios reika
lui mes aukojame savo pasku 
tinius skatikus, kviesdami ir 
visus kitus Lietuvos ir Kata 
likų Bažnyčios sūnus, pirmon 
galvon kunigus, paskui ir jų 
ganomuosius svietiškius, gerus 
piliečius ir ištikimus katali 
kus, kuriems šis reikalas yra 
aiškus, kad neatsisakytumėte 
kuodosniausiai prisidėti pini
gais, idant šis fakultas atsis
totų kuoaukščiausiame moks
lo laipsnyje, sukvietęs pačius

Redakcijos žodis. Šiuo kuri 
netenka plačiau kalbėti apie 
remtinų Amerikos lietuviams 
kurinių prie Valstybinio Lie-'g 
tuvos universiteto teologijos ir = 
filozofijos fakulteto. Tolimes
nius plunus, ugitaeijų “Drau
gas” skelbs savo skiltyse, va
lys darbų, o rudeny šie lakui 
tetai pradės veikli.

Alės neabejojame, kad visuo
menė visą tų fakultetu prasmę 
ir Imtinų reikalų supratusi at
liks garbingai tų darbų.

Nors atsišaukimas gautas 
savaite ankščiaus, neskelbta vi 
suonienei. Norėdami konkre-

Laivakortes j Klaipėdą Į
Iš Montreal iki Klaipėdos tik $107.10, |

iki Karaliaučiaus $107.10. |
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. =

I NEPRIKLAUSOMYBĖ.
••I 'Nesenai įvyko AVaslringtone 
Lietusių suvažiavimas. . Bal
tose Namuose prezidentui 
ffardjngui įteikta peticija pri- 
į. žinti Lietuvos Valstybės ne- 

iklausomynę. Peticija turi 
■augiau vieno iniliono žy
miausių Suv. Valstijų pilie- 

ių parašų. Tai milžiniškas ir
urbus dokumentas.

«- Teikiantis prųzidentui tų <k> 
JgUnientą Lietuvių komitetas 
jbažiai pakalbėjo. Prezidentas 
Itsak ydamas palinkėjo Lietu
vai laimės. Bet nepareiškė, ką 

s darysiąs dėl Lietuvos, 
raip-gį nieko tuo klausiniu 

pasakė su prezidentu buvęs 
Jalstybės sekretorius Hughes.

i Reiškia, Amerikos Lietuviai, 
Atliko' savrt priedermę. Bet su 
je priklausomybe nepasistuinta 
Sirinyn. „ —»
“ Lietuvai linkėjimų užtenka, 
jpet musų aitriausi priešai Len 
Šai jų nesigaili. Vieni linkėji 
Jai tik ligonio suraminimas 
Jnoinet jam reikalingi vaistai.
J Tiesa, Lietuvos respublika 
3>ėra koks ligonis, bet jai na- 
jiriklausoinybės prijiažiniuiys 
Sutinai reikalingas. Tečiau 
Svetimos šalys su ja elgiasi 
•riešingai. Lietuvos sveiku 
Srauju jos nori pagydyti už
sinuodijusių Rusija ir sugedu- 
3pų Lenkiją.j Viešpataujant čia deniokra- 
jų pųrtijui pigu buvo supras
ki, kodėl Suv. Valstijos yūgpri- 
Jiažino Lietuvai nepriklauso-

PENKI CENTAI.

prašmatniuosius profesorius ir šaukimų paremti, privačiai
Visa to teduoda aukštoj i įsitaisęs kuodidžiausį knygy- kreipėmės į kai-kuriuos gar 

mokykla — universitetas, jo na
skyrius — teologijos bei filo-Į Kihlusis tas yra
sofijos fakultas. Neabejojame, £, sunkus, vos pake-
jog Lietuvos valstybė, ligi tik liamas tik jungtonlis visuo ,
apsidirbs su pašalinėmis kliu-;menės pajėgomis ir didžiu pa- luuslJ veikėjams, kurie tam tik 
tinus, įsteigs ir laikys savo le- sišventimu. Drąsiai pasiryžo 
šomis universitetą su minėtuo- ta darba pra(įėti ir 
ju fakultu. Tečiau laikas plau Aukščiausiojo Dievo vardan, Kun 
kia reikalai ne atidėtini, jif mes tikimės neužsivilsią, pasi 
reikia tuojau patenkinti.

Tai numanant, susidarė tam 
tikras organizacinis komitetas 
iš keturių žmonių > prel. Ma
čiulio Maironies. Dr. A. Ma-

kliaudami dvasiškių ir svie
tiškių sūnų pagalba.

Aukas minėtam fakultui 
steigti prašau siųs*i per Tau 
tos Fondą mano adresu Kau

liausko, Dr. Iz. Tamošaičio ir nan.
Dr. L. Bistro, kurs veiks Lic- (pasirašė) Žemaičių Vysku- 
tuvos Vyskupų vardu. To ko pas Pranciškus Karevičius 
miteto uždavinys jau šį rudo Darbą pradedant. J. E. ž. 
nį įsteigti teologijos ir krikš- Vyskupas Pr. Karevičius pa- 
čioniškosios filosofijos f aku! 'aukavo net savo vyskupišką 
tą, gaminsiantį katalikiškąja^ žiedą, už kuri pardavus gau 
Lietuvai katalikus mokslo vykta 10.000 auks., Prel. Damb 
rus ir šviesius jai vadus. Irauskas. Kan. Stakauskas ir p.

Romanas paaukavo po 1000 
auks. (išviso 13.000 auks.)

Dr. L. Bistras,

Juk didžiausias nuostolis 
tautos kultūrai ir valstybei, 
kai tiek jau metų anasai mok
slas yra trukdomas tėvynėjo. 
o į užsienių katalikiškuosius

l’uiiki centai arba nikelis, 
rodos, menkniekis. Bet Cliiėa- 
gos gyventojams, ypač darbi
ninkams, jis labai svarbus.

Penkiais centais besiremiaiit 
šiandieninis Chieagos majoras 
antrukart piliečių išrinktas. 
Tuo pačiu pagrindu išrinktas 
ir valstijos gubernatorius.

Jiedu' piliečius įtikino, kad 
Cliieagai duos pigų gfttveka- 
riais važinėjimą. Už važinė
jimą grąžins jx>nkis centus.

Daug laiko praėjo. Bet pa
žu įėjimai nepildomi. Žmonės 
visus klikas už važinėjimą mo-,

Pats gubernatorius žadėjo 
kuoveikiaus panaikinti valsti
jos visuonleninės naudos ko
misiją, kuri pabrangino važi
nėjimą. Tečiau tas nepadaryta.

Birželio C d. renkant teisė
jus Chieagos majoro politinė 
mašina sumalta. Tai pirmasis 
jam piliečių atsakymas. Pas
kui bus jų ir daugiau.

Atsimokės piliečiai, atsimo
kės už nepildymą pažadėjimų. 
Penki centai pasiliks ilgai žino 
nių atmintyje.

KARO AUKOS.
Siybės. Ta partija buvo patnė-1 ka |>o aštuonis centus.

Suv. Vulstijiį Kongresas 
|svarstė klausimą, kaip pagel

Rinitas ir Kūryba.

(Tąsa).
Mintyto jas.

X Augščiau jau pastebėta ne 
Jiena gili eilėmis išreikšta 

įintis, sakysim apie vargus 
r laimę. Taip ir į gamtą Kini
us žiūrėdamas gėrisi n<» vien 

viršujine gro^vbo,- bet ir
iai siekia į ją mintimis.

2” Jei kam iš mukų buvo lemta 
Giliau išnagrinėti gamtą

2 Ir tyrinėti darbus jos
i Tas daug išmoko nuo gamtos
3 Bet jos stebuklai ne visiemu 
Z Yra prieinami suprasti
5 Joj tik mokslinčius gali rasti 

Kas y r nematoma kitiems.
5 Tečiuus viens daigias mums 

pilnai
» Gamtoje duodas pastebėti:
“ Nereikia mokslo daug turėti, 
~ Ka i. jį suprast užtektinai

Tai jos veikimas nuolatinis
2. Ir nuolatinis pasilsys.
L Tas pašilais — paviršutinis 
- Nes* tikslų darbą reiškia jis

Tas pasilsys — paviršutinis
> to

Prie tikslo eina visados.
Mums rodos, kad ji stovi 

vietoj,
O ji darbuojas nuolatos, (p. 

114).
Giliai įėjęs mintimis į gam

tos veiksmus poetas, kaip 
smiieji filosofai, grįžta prie 
dabartinio gyvenimo reikalų ir 
gamtos pavyzslž.iu mokina 
žmones.

Žmogus jei menkniekį nu
veikia,

Tuoj save giria, kitą jieikia,
Gamin sau litinio vainikus.
Gamta neieško sau pagarbos,
Nors nesibaigs jos rimtas 

darbus ,
Kuomet, žmogaus jau nobė- 

buo. (p. 114).
Rimtas mintytojas pataria 

jaunam moksleiviui rimtai ir 
giliai žiūrėti j savo ain'žį (p. 
128). Stipru* audringos juros 
aprašymas eilėse “Valtis” 
yra drauge gili filosofine ale
gorija (p. 171). Dnug liūdnos 
dvasios į Senąjį Testamentų

= LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Leituvos aut a 
v. . . . vi . = v^’i hniju. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir s
eiai Lietuvos \jskupų al>i = lutus n.įkuiįngUS dokumentus ir sutvarkome Inconie Taksus 3

£ veltui. S

bingus asmenis ir pagrindinį 
fakultetų akmenį jau pastatė
me.

Pirmoji garbė tenka, šiems 
asu veik

slui pažadėjo aukoti: 

lonas

kasmet ........

Kilti. kleb. Petį 
indis ..............

Kun. Boleslovas 
Kun. Pranciškus

kaitis .............
Kulį. kleb. Jen

kus .... $199
I ’akalnis

199

as 1 .a-
........ 399
Urba .. . . 30
Vaitu-

199
nimas

199
Kunigai Marijonai .... J,(MM) 
Kun. kleb. Tgnas Alba-

vieius kasmet ............... 1(X)
Kun. kleb. Mykolas L.

Knisas . ..j..................
Kun. kleb. Antanas Dris

ka ...................................
Kun. kleb. Skripka ...

Teol. Fil. fakult steigti K-to Kun. Juozus čužaiiskas .
sekretorius.

bėjus paliegėlius kareivius, 
dalyvavusius Europos karo 
laukuose.

Kongreso atstovas S\veet iš 
lowa valstijos padavė ofieia- 
les skaitlines iŠ civilio karo 
ir iš pasaulinio. karo su Vo
kietija.

Įdomios skaitlinės.
(’iviliame kare iš abiejų 

imsiu dalyvavo 2,722,408 ka
reiviai. Pasauliniame kare 
Suv. Valstijos tarėjo paren
gusios 4,800,000 kareivių ir 
jurininkų. Iš šitų 2,080,000 vy- 
■rų pasiųsta Europon. Kovų 
laukuose dalyvavo 1,390,000 
vyru.

Pasauliniame kare buvo vi

įėjo su senovės filosofu Eklo- 
siastu. Jo minties ir liudnp 
jausmo gilybę primena K milo 
eiles “Laikus.” Išliejęs, kaip 
žmonės nenuosekliai npseina 
su laiku poetas sako:

Tuščiai praleistos valandos
Mes pasigesim visados: —-
Brangi nesugrąžinta!
Kaip nuims kartais skaudu 

bus
Kad simaudojom į metus
Vos valandą kelintą (p. 

, 1S8)-
Doros Mokintojas.

Mintytojas pmdas dar turi 
vieną brangenybę didesnę ir 
už filosofišką išminties gilybę 
ir už |M)e|iško jow išreiškimo 
grožybę. K mitu i rupi pirm vis
ko darbas.

Eilėn visi sustoję, dirbkim 
darbą,

Kurį tėvynę liepia dirbti 
inirins;

Nes svetimas nestos į musų 
tarpą

Mus žagrę svetimas už mus 
nestums. (p. 151).

Kaip iš gamtos, taip ir is

didžiųjų pasaulio nuotikių po
etas daro naudingų išvedimų. 
Paskutinė didžioji viso pa
saulio karė Rinitui rodo, kad 
žmonėms reikia 'doros, kad
k ly•ilo tie

III)

Kas pažadėjo, tas ištesėjo!

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 2 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant 3 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- S 
šia išsipilkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- s 
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtosc arba bankose 2

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos jg 
Bendrovės šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI- 2 
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau £

= 1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 5 
į s pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- 2 

bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo £
Liepos 1-mos dienos.

Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau 2 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus £ 
šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:

Lithuanian Sales Corp, 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062

Lithuanian Sales Corp. 2 
300 Savoy Theatre Bldg. 3 

Wilkes-Barre, Pa. =

Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- 3 
E re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomia iki 9:00 vai. 2 
= vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

UllllllllllllllllllllllllllEllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimiln

so 113,300 mirusių. Tas skai
čius skirstomas taip: kovose 
žuvo 30,000 vyrų; mirė nuo 
ligų 37,300; buvo sužeistų 
206,000.

Civiliame kare mirė 349,944. 
Paskiitomi taip: nukautų 67,- 
0.38; mirusių nuo žaizdų 43,- 
012; mirusių nuo ligų 199,720; 
mirusių d<4 Įvairių kitų prie 
žasčių 40,134.

Atstovas Swcel parodė, kai' 
dėl civilio karo nuo 1790 ligi i 
1919 m. vienų pensijų išmo
kėta $3,617,483,127.1 L Šiton 
sumon neįeina išlaidos, suriš
tos su pensijų išmokėjimo ve
liama sistema.

DR. A. L. YUŠKA
1990 S. Halsted Str.

Tel. CanAl 31 IR
Valandos: 10 ryto Iki 8 rakart 
Gyvenimas:

3H11 W. «»rd Htr.
Tel. Pro.speet 8488.

DR. S. NAIKELIS
I.1MTIVT8

GYDYTOJAS IR OHTRllRaA* 
OflBM* Ir Oyvnntmo vtet*

8253 Sonth Halsted Street 
Ant Ttrfoua V'nlTr.aal Stota RoaJk 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta: nno 
i Iki 4 po platų: nuo 7 iki • rak. 

Nedaliomis nno lt iki X 
T«l«r«nM Tanb >»44

I-"'---- ------- - ' —

Tai. Can&l 257 Vak. Canal >118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1H31 So. Halsted Street 

Valandos: 18 iki 11 ryto: 1 Iki 8 
po ptat. ( lkt * vakar*.

v t tg#axa#axa*axa*so(
2rel. Ganai 6222
1 DR. C. X, CHERRYS S
2 IJETIJVTS DENTISTAS *
5J32OI West 33-nJ A Ko. Leavltt Ht.'J
* Oh kruto «
^Valandos: 3:80 A. M. to 12 K* 
o) 1:00 P. M. to 8:00 P. M. a

kuriė skelbė, buk 
žmogui užteksią vienos apšvie 
los.

Nors tautos skerdžius, bro
liai žudos.

Kaip k langeli ugi gyvnoliai; 
Žmonija kraujuos paplūdus 
Pradėjo jau mąstyt giliai 
Ir tie materijos mokslinčiai 
Jau mato klaidą praeities, 
Kad negana duot maisto

minčiai
Bet žmogui reikia dar šir

dies. (p. 1293.
Poetas j kelias eilutes suima 

visą doros sistemą ir ją išieiš 
kia, kalbėdamas apie Naujų 
Metų pažinius:

Kiekviens ką nors daryli za 
da

Ir ant širdies sau runka 
deda,

Kad neburno , nepyks, ne
keiks,

Pagelbą artymui suteik •,

Kad vengs muštynių ir 
skriaudos

Tėvynei gausią atiką Inos.
Uždyką turto neblaškys
Teisybę visados sakys,
Nelieti ilgės jau eit į dailią
Ir atiduos visiems pagarba, 

(p. 131).

K mitas nusiskundžia, kad 
Žilienės pasitenkina vienais 
pažadais, o neišpildo jų.

Atsikartoja senos klaidos
Vaidai, gyvenimas palaidas,
Suktybės, prigavimai, melas
Ir vė| numiršta idealas (p. 

131).

(Ibis daugiau).

Suv. Vnls. pernai metais 
daugiau negu 3.9,99(1 pilname 
eiii žmonių priėmė Rymo Ka 

j tulikų t ikėjimą.

j Ungurys turi dvi skirtingi 
'širdi. Viena plaka 69 kartų iI e
i minutę, kita 16t) karių į im- 
1 liūtę.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, IT.I.INOIS 
Tel.'Umas Tartis 5083

iValandoe: — 8 Iki 11 18 ryto: 
P po pietų Iki 8 rak. Nadėllo- 
vnls nuo 6 Iki 8 vai. vakare.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metaL

Oriflaa 814* Mo. Morgaa Ht. 
k. ria 83-ro Kt., Cltlmco, DL

SPECIJ AUSTAS 
MotsrlRkų, Vyrl8kų, taipgi ekro- 

niSkų lirų.
Ograb VALANDOS: Nno 18 ryto 
iki 8 po plati), nno t Iki 8 valan
dą vakare.

NedAlIomle nno » Iki 1 po plot. 
Tolefooaa Tardė 6M7

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: anrllftkoa Ir lleliivlAkoe 

kalt..), arttmetlkoe, knvgvedyirtAa. rta- 
noKTrifljoH, typpwritlng, pirklybos tel- 
Miij, Suv. Valei, lelorljoe, nhalnoe lėto- 
rljoH. rnoffrafijoa, polltikin.H aokno- 
iuIIo.m, pilletystče, datllaraiyatėa.

Mokinimu valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po plotų: vakarais nuo 6 
Iki 10 vai.

3106 S. H&lsted St., Chicago.

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 Koutlt Hcrmltago Avė. 

Tel. Boulevard 6080 
11005 S Ml. hlirati Avė. 

HoNcland. III.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chlrurgna 
4413 So. Wo»,tera Are.

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

plotų Ir 7-8 vakarais. Nodėldle- 
nials tiktai po platų 2 iki B.

; Dr. M. T. STRIKOL’IS į
■ Lietuvis Gydytojas kr Chirurgą* | 
’ Peoplra Tfelro Narna 1
■1616 W. 47th Str. Tel. Boul. 16ol 
■valandos: 6 Iki 8 vak. Ned«l l«l
■iki 13 ryta. I

Įlies. 2314 W. 4.1rd Strnet |
Nuo ryto Iki plst. t

|r<>|. M.-Kinley 363 ,

iiiiHiiiiniiiiiimiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiM
Res. 11SP IndepeiMlenea Ittvd.

T. lrfnaaa Vou Baran MH

OR. A. A. ROTH,
Rnsaa Gydytojas rl Chirurgas 
Mpeel Jallatas MoterlAkų, Vyrtakg

Vaflių ir vis* chmalAkų lig* 
VALANDOM: 10—11 ryt* >-■ * p*

pietų. 7—M vak. NadAlinmla 10—13 d 
i Misas 3354 «O. Halsted Ht.. <lhtaa<«

Telefonas Drovar •**> 
JIUlIllllllllllllllllIlIlIllIllIlIlllllIlIinuiUB
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P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago Avenue

E3 F2 Radandai, Pečiai, Kar- 
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc.

Cash arba ant lengvų išmokesčių.
Telefonas Monroe 3683

Gausi 7%,8%
už padėtus pinigus, Jeigu pirksi mu
sų rekomenduojamus, užtikrintus

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai išmokami du kartu i metus 
bilo vienoj bankoj.
Uondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais.

KAIP JŪSŲ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 meti, patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
1801 Ko. Ashland Avė., Cliicago 
kertė 18-los gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17
Viršui P1*ATT’S Apticltos
Tėmyklte mano parašą.

Valandos: Nuo 3 0 ryto iki 9 
va. Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien.

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie (vairių 
koinp. šėrus.

K'reipkities • J Lietuvių Įstaigą

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street ltoom 1422

Tcl. Uarrison 2024 Chicago, IU.

Kasdien ir nedeiiomis nuo 12 iki 
po piet.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiihiiiiiiiiiiiiimimiiiii

iiiiiiiiiniiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiĮĮ.

I PRANEŠIMAS, j
E Siunčiame piningus Lie- = 
5 tuvon, prisiuntimas užtik- E 
E rintas.
= Inšuruojame nuo ugnies, E 
? namus, rakandus ir auto- E 
E mobilius. =
E Pardtiodame namus, sko- E 
E linarne piningus.

= Evaldas & Pupauskas = 
840 W. 33rd St.

Yards 2790
aimiEiiiiiiiiiimiimiiiisiiiiiiiiiiiiimiiiiir

S. D. LACHAWICZ
LIETVVYS GKABORILS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darini busite užganėdinti.
2314 AV. 23rd Place Chicago, III. 

TeL Canal 2199

(Tąsa)

Gyvuliu “bilizacija.”

Visus gyvulius suvežė ir su
varė j Šilalės dvaro lauką. Bai
sus reginys. Iš tenai gyvulius 
ėmė varyti j Šiaulius. Gyvu- 
iai baisiai rėkė, kriokė, tur 
jut, jautė baisią karę.

Vyrai bilietniakai rengės va
žiuoti į karą. Tėvai, motinos, 
uoliai, seserys ir pačios grau
džiai verkė vieni kitus apsika- 
jinę, o mano širdį taip sus
paudė kad negalėjau nė žings
nio žengti.

Rusai ir Vokiečiai pliekiasi

Po poros savaičių atvažiavo
Šilalę keletas tūkstančių Ru

sų kareivių, ir turėjo keletą 
“batarijų” anuotų. Jie valan- 
lą apsistojo, pasilsėjo ir išva
žiavo į Vokietiją Vokiečių 
mušti. Keletą mėnesių jie pasi
pešt. Vokiečiai juos išvijo iš 
savo žemės.

Dabar aprašysiu Vokiečių į- 
siveržimą Lietuvon, bet 
trūksta man žodžių kad 
galėčiau apsakyti visas vokiš 
kas sunkenybes ir skriaudas. 
Stengsiuosi parašyti nors ma
žą dalelę visų musų sielvartų.

A
Vokiečiai Lietuvoje.

1915 m. Vokiečiai Rusus par- 
vijo iki upės duros. Buvo pa
vasario metas. Upė. patvinusi, 
gili. Rusai persikėlė per tiltus 
ir keltus. Išbėgę jie tuoj til
tus ir keltus sudaužė, kad Vo
kiečiai nepasinaudotų.

Rusai išsikasė pajurėje ap
kasus ir šaudėsi su Vokie
čiais. Keletą savaičių pasirnu- 
šę Rusai neišlaikė ir turėjo 
bėgti iš apkasų. Vieni pabėgo 
į Kviedainą, kiti į Šilalę ir t. 
t.

“Sudna” diena.

KREIVOS AKYS 
Pataisytos 

3 m. Kūdikiui.

Tel. Off. Humholdt 4830 
Res. Humboidt 3393

M.E.ZALDOKAS
ARKITEKTAS

1263 N. Paulina St.
Kaaip. Milvvaukee Avė. 

Chicago.

-K

Aš esu Lietuvis ir norią pranešti 
savo viengienčiams ką I)r. F. O. 
Cartcr yra padaręs mano kūdikiui. 
Kam skauda akis lai tas atvažiuoja 
pas Anton Vapsta, 2327 W. 22nd 
str arba pus I’eter Vaičiuns, 2655 
\V. 4 3rd Str. lai pamato šių kūdi
kių akys pataisytos.

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

Akių — Ausų — Nosies ir 
Gerkles Specialistas

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJKTL’VIS AKIŲ RPBCIA LI8TA8

Palengvini vl«ų akių 
tempimą ka* yra 
priežastimi skaudė
jimo Kalvos, •Valiu
lio. aptemimo, ner- 
votumą, skaudančius

Ir užsidegusius karėčlu aklų kreivos akys, 
katorakto, nemleglo; netikras akla Indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Utį 8 vakaro. 
N ėdė Įlomis nuo 10 Iki 1 vai. po plotą.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefontu Prover fWMW.

12(1 Stote St.,
Valandos: nuo 9 iki

nials nuo 10 iki 12.

Chicago, III.
7. Ncdėldle-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiimiiimiimiiiii
S Vėl. Canal 257 £ Į
! DR. C. K. KLIAUGA |

LIETUVIS DENTIKTA8 S . 
E1821 Ko. Ilalstcd Kt., Chicago, Ih.S 
~ Kampas 18th St.
Evaland.: 9—12 rytą, ir 2—9 vek
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiit

« ——- —

il’hono Ciceho 5963

DR. A. P. GURSKIS
i.urruvis DENTISTAS 

,4817 W. 1 Ith Str. Cor. 40th Aro.
Cicero, III.

j Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Išimant 
JNcdi liaa ir Seredas

L. YAKUBOWSKI
Fotogirafistas

614 W. 18 Street 
Chicago, III.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halated St., Chicago, III.
Kurie gaunate pavetkelua II Lletuvoa 

neatldeliodaml pasidarykite dauginus arba 
didelius. Mes perimame senus padaroma 
didelius. Sudedam ant vieno 11 kelių skir
tingų.

Trauktame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios. sueigose, veeelljose, grupes, 
pavienius Ir tt Darba atliekama kuoga- 
rlausla. Pitone Drovar <><•

................................................... ..........................................

Tuomet Vokiečiai išsirito per 
Jurą į Rusų apkasus. Rusai iš
girdę, kad Vokiečiai šioj Ju
ros pusėj artinasi prie mies
telio, jie apsistojo Kviedainos 
kapuose. Mat nenorėjo įsileisti 
Vokiečių į miestelį.

Netrukus Vokiečių suplaukė 
kelios divizijos su keliais šim
tais anuotų, kai pradėjo plyš- 
kinti į Kviejainus, tuoj gais
ras ir apėmė miestelį.

Rusai išbėgę iš miesto ap
sistojo Šventų dvare. Jie tu
rėjo tik šešias armotas ir ke- 
turioliką kulkasvaidžių. Jie 
mušėsi dieną ir naktį, o mes 
į duobes sulindę, ausis su
glaudę laukėme “suduos” die
nos.

Žmonės kurie buvo mieste 
kai ėmė degti miestas bėgo 
šaukdami: Jėzus, Marijal-kur 
kas galėjo.

Baisiai baisi buvo ta diena, 
o •Ja baisesnė naktis.
Žmonės sugulė į daubas, grio

vius ir duobes. Visi drebėjo. 
Nuo šaudymo buvo šviesu kaip 
dieną.

Ryto metą viskas nutilo, 
mes suėjome į triobas. Dirst 
pro langą, gi vieškeliu karei
vių būrys nujojo ant Garos 
kalno; mat, jie pamatė, kad 
Rusų kazokai atjoja nuo Bok
štų per musų pievas.

Jie arklius tuoj užvedė ant 
kalno kranto, o patys pradėjo 
plySkyti iš armotų tykšt, tykšt 
į Rusus, o mes persigandę 
bimt, bimt ant žemės ir gulime 
kai lapas. Pnsišaudę kareiviai 
nujojo.

Pirmoji Vokiečių lekcija.

Šūviams nutilus aš pamačiau 
keturis Vokiečių kareivius at
jojant pas musų mamytę.

Mamytė persigando nė žo

džio negali ištarti. Aš ir-gi nu
sigandau, bet ką darysi. Išė
jau laukan juos pasitikti ke
purę rankoje laikydamas.

Vokietys atjojo pas mane ir 
sako Vokiškai: “Ruslend y- 
ra!” Sakau Čia jo nėra ir su 
galva papurčiau. Fotam jie vėl 
šnypščia k«ž ką vokiškai: 
“Ajer, ajer”. S j

Aš maniau kad jie ajerų no
ri. Atsakiau, taip, taip, turi
me pilną prūdą.

Vokietis vėl sako: — Nu gib 
mir cen ajer.

Atsakiau: — Gerai, eikime 
duosiu ajerų ir su ranka pa
mojau.

Vokietis sako: — Nu kum,— 
ir nuėjome pas prūdą.

Aš tuoj įbridau į prūdą iki 
kelių nors ir vanduo, kaip le
das, šaltas, bet ką-gi darysi, ir 
raunu ajerus. Surovės gerą 
pluokštą atnešiau ir klausiu: 
— Ponaiti, ar bus gana! Vo
kietys perpykęs brūkšt ištrau
kė kardą ir puolė mane nu
kirst.

Aš persiganjau, net plaukai 
ant galvos atsistojo, ir nepa- 
sijutau kaip atbulas įšokau 
į vandenį net iki kaklo.

Paskui jis norėjo joti į prū
dą mane nužudyt, bet antra
sis Vokietys pagriebė jį už 
rankovės ir neleido joti, tur
būt teisindamas mane, kad aš 
nesuprantu vokiškai.

Gi aš drebu šaltam vande
nyje galvą iškišęs, ir laukiu 
kas tolinus bus.

Tada jie pradėjo mane gra
žiai vadinti iš prud.0 rodyda
mi kad jie man nieko nedarys.

Aš atsidavęs Dievo apvaiz
dai išbridan iš prūdo, nes ma
čiau kad vandenyje negalėsiu 
ilgai gyvas būti. Šaltis, kaip 
drugys, mane krėtė.

Man išlipus iš vandens jie 
pradėjo labai iš manęs juoktis, 
kaj visas šlapias, pasišiaušęs, 
drebu iš baimės. Fotam jie 
pradėjo vėl prašyti “ajer”.

Aš akis pastatęs žiuriu j 
juos ir nieko nesuprantu. Ta
da jie pradėjo man rodyti su 
rankoms. Rodo kad toks aps
kritas, mažas. Aš da ir baimės 
nesuprantu, žiuriu akis išver
tęs ir gana.

Tada jie pradėjo giedoti kai 
višta. Kar, kar, kakaryko!

— O, aš jau suprantu ko 
jus norite, — sakau — einu 
atnešti. Parėjome į kiemą. 
Juos palikau lauke, o pats į- 
bėgau į triobą, paprašiau ma
mytės kad duotų kelis kiauši
nius ir išnešęs jiems padaviau 
Jie juokdamies priėmė, ir da

vė man du vokišku pinigu po 
penkis fenigus.

Aš iš to džiaugsmo, kad sa 
vo kailį išgelbėjau, norėjau 
net į ranką pabučiuoti, bet jie 
man nedavė, tik atidavę pa
garbą ranka prie kaktos, nujo 
jo-

Tada aš įbėgau į triobą ir 
apsakiau mamytei kas su ma
nimi buvo atsitikę.

Ji griaudžiai verkdama pa
davė man sausus drabužius.

Apsirėdęs atsiklaupiau ir 
širdingai padėkojau Dievui 
kasi išgelbėjo mane nuo mir
ties. • *

Tuodu Vokiečiu, katruodu 
pas mus buvo, netoli nuo mu
sų pajojusiu Rusų kareiviai 
vieną iš jų nušovė, o kitą į ne
laisvę paėmė.

(Dar ne galas)

1920 metais uždaryta 20,000 
mokyklų dėl mokytojų stokos.

Dar 2,000,000 mailių Suv. 
Vals. kelių yra neištaisytų.

Kaip “Draugas” siunčia Pinigus į Lietuvą
Visiems Įdomu žinoti

Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko- 
iais keliais “Draugas” persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt.

Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų 
pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštą, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj.

Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą musų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino. |>^***-, *•

Už pristatymo tikrumą atsako “Draugo” Administracija.
Klauskite pinigų kurso “Draugo” Ofise. Ne Chicagoje gyvenantiems tą pačią die

ną įšsiunsime atsakymą laiškeliu.

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius
| 2334 South Oakley Avenue Chicago, III.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»>i»ii»iii»iHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||

kiais

Dauginkite Savo Pinigus
DAUGINKITE SAVO PININGUS

Įdėkite juos į saugia ir pelninga vieta kur dividentai išmokami reguliariai. •

Kur gali būti pelningiau kaip (dėti | New York Real Estate kuri kas metą kilą vertėję Ir 
neša nuolatln) pelną, nes piningus, pininga daro.

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA
siūlo jums Jvestmenta formoje Dvieju Milijonų Dhllertų vertės savo Preferred Cumulative Par- 
ticipating stoiko. Kaina $100.00 už šėra $100.00 par value, mokamas pilnai arba ant išmokesčlo.

6% cumulative dividentu per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais kurie bus pasiųsti 
’jums kas pirma diena kiekvieno mėnesio. *

APART TO gausite sekančius dividentus:
Ant kiekvieno (mokėto Dolierio už šėra ant Common Rtocko 50 centu už šėra bus mokama 

kiekviena savininkui preferred stocko. Pavyzdin jeigu Common Stocko bus mokama po $4.00 už 
šėra Į metus-gl už Preferred Stock dividentu bus mokama $2.00 ( metus. Pridedant regularl nuo
šimti 6% } metus pasidarys $8.00 už šėra arba

8 PROCENTUS l METUS.

Ii L.

Modama Preferred stockholderiams.
Pelnas dabar gvarantuoja kad bus galima mo-kėtl extra 2% dividentu,

W PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.
Pelnas gali kilti augštln.

BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH BUILD. Šie namai No. 19, <1 
& 23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti kurie randasi po num. 8 State Street Corporation; 
Battery I’ark Land Corporation ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GA- 
TEVVAY REALTY CORPORATION kuri yra kontroluojama

HENRY L. DOHERTY COMPANY
Visiems žinomas Investment House po No. 60 Wall Street, kuri turi gera rekordą.
šie namai yra apkainuoti geriausių New Yorko Real Estate žinovų 5% milijonu dolkerlų ver

tės. Namai yra paranduoti augštos rųšics žmonių su lease’ais nuo trijų iki dešimts metų-gi apli
kacijos dėl randu yra nuolatai prisiunčiamos.

UŽSIENTERASAVUSIU YRA DAUG
Užsienteresavusių šiuo pnsiulijimų yra daug. šimtai žmonių atsilanko ypatiškai. Tūkstančiai per 

laiškus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę, ekspertai visų tautu atsakys tau ypatiškai arba per pač
ia išaiškinant visko.

MES NESIUNTINEJAMI AGENTU!
ATSIMINKITE: Kad skaičius šėru yra aprubežiuotas. Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti 

dabar jos paskui negausi! Kas pirmesnis tas ■ geresnis, tai rašyk tuojaus.
JEIGU SUŽINOSI, TIKRAI ĮDĖSI PINIGUS.
Nes tuomet tavo piningai pasidaugins.

FOREIGN LANGUAGEINVESTOR DEPT.
HENRY L. DOHERTY & CO.

12 Pearl Street New York

PASIRAŠYK IR PRISIŲSKa

ŠITĄ KUPONĄ

ŠIANDIENA.

Manadieris.

Foreign Lnnguage Investor Department 
Henry L. Dolierty A Company

12 Pearl Street, Nrw York.

Be jokio kašto malonėkite prisiųsti man pilu 
Informacijas apie Jūsų “Oolden Opportunlty” 
vestmento propozicija.

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

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

Miestas ................................................. '...................

Valstija ........................................................................
(Draugiu).
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! Laivakortes Tiesiog į Lietuva
$107.10 iš MontreaPo iki Klaipedos(Meme|

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).

Iš Montreal’o išplaukia laivas 11-toj dienoj Birž<

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAU!
Pinigus siųstus per musų ofisą išmokame į 26 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.

£1

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legali! 1 kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovyf 
Wasbingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam ni)
ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reiki 
kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS & CO.
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago,
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MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS i
Brighton Parke

Parengtas

Dr-jos Gvar. linus Div. $V. KAZIMIERO K, Į

Ned., 19 Birželio-June, 1921 į
Hekalto Prasidėjimo $». M. P. Paimi. Darže S

Prie 44-tos gatvės ir So. Fairfield Avė. Chicago.

Pradžia 3-eia valanda ]>o pietų.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsiląnkyti aut šio pui
kaus pįkninko o visi busite patenkinti.

Kviečia Komitetas.

IIIIIIUIIIUlIIIIlUlilIMUlilIlIUIIIIIIIIIIIIĮIIUlUlIlMIUUIIIIUIIIHIMIIIIIIHMIwuų

t/RKUGIS

SKAITYTOJI) BALSAI.
(Už juos ivdakeija neatsuko).

Dar Iš Laisvamanių ’ 'Visuoti
no” Susirinkimo Geg. 25 d., 

1921 m., šv. Jurgio Parap. 
Svetainėje.

“Draugo” 126-me num., 
Geg. 28 d., 1921 m., buvo pa
minėta apie laisvamanių (Chi- 
cagos nežinomo komiteto) 
šauktų neva “visuotinų” susi- 

Bet atrodo, kad ne

Šeštadienis, Birželis 18, 1921

Pinigas Daro Pinigą
Jei norite kad jūsų pinigai butu saugioje vietoje, kad 

jie uždirbtu jums gera nuošimti, kad galėtumėt savo pi
ls su nuošimčiais pasiimti kaip tik prireikia — Visa

os Dėkite į UNIVERSAL STATE BANKA.

Capital ii Sarplus

250,000.00
Dolierių.

ia Banko turtas siekia $3,000,00d.oo 1
Tai yra tildžiau-ia ir slii>riuu.-,ūi Lietuvių finansine institucija 
menkoje po valdžios lūžiu ra.
Suv. Vai, Valdžia ir CliieaKos miestas laiko suio pinigas šiame 
mke.
Ar tamstai ne butų inuionii Imt musų kostuincriu.’
Prtduokite .savo bankine ku.igutė bile kurio Cblcngos arba kito 
irsto įmuko. Imi ris jus iiruŽKauėdina arba nėra jum* Įiaa-ankus (kai- 
V'sM-timuiutiškas) — mes paly s siikoleklnosiiu Ir perkelsiu! vi
la pinigus su nuošimčiais Į šia

NIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

Perkelkit tuoj > — mokėsime .pilnų nuošimti-

Pinigai Lietuvon
Geriausiai ir greif-iausiai pasiunčia I nivcrsnl State Rankas su 
Ina gurunliiu. PRISTATO I 21 1MRMAH. Parduoda laivakortės, 
aftus ir markės Pigiausiai iš kilų miestų pi-islunskite mums <lo- 
■rinis o mes issiiinsimc I.lėtumą auksinais pa«al kurnu. Norė- 
iml pirkti arba pardiuiti narna piruiiauskii atsilankykite į musų

Kslule Dcpart meniu.

Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iŠ ryto iki 4 v. po pietų ir 
Ikarais Utarninkais nuo C iki 8:80. Subatomis visad, iki 8:30 v ak.

NIVERSAL STATE BANK
152 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILL.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHII1

Į LIETUVĄ
Siunčiame pinigus, parduodame laivakortes, paru-

Įnam pasportus ir pagelbstam atsiteisti su teksais.
1 ■ z

Padarome visus legališkus dokumentus. Musų offi- 

yra praktiškas ir labai gabus Lietuvis Advokatas 

P. Waitcbes. Praktikuoja visuose Amerikos Teis

iuose. Perkam ir parduodame namus, lotus ir farmas.

M. Barčus E. D. Witkowskas J. P. Waitches

tlas Reaity Company
101 South Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.

Telefonas Boutevard 6080

(Ant kampo prieš pat šv. Kryžiaus Bažnyčia)

!

VT

••nu
L.-". Num /o-IAtl >. /Ihr

Jeigu Nusidegi
Tai aprUk ialrda Ir užriMt

^Henthoiatūm
MuAuldo Iv greitai uZyydn.

rinkimų 
gana.

Tai gi čia. nors trumpai 
verta dar apie jį pakalbėti.

Susirinkimas buvo šauktas 
7:30 vai., bet atidarytas 9:00 
vai.

Prieš susirinkimų.
Per pusantros valandos bu

vo progos pasiklausyti iš lais
vamanių vadų šmeižtų ant 
katalikų tikybos ir prisižiūrėti 
laisvamanių rūpesčiui, kaip 
nori prieiti prie katalikų ki
šenių padengimui kelionės lė
šų išrinktiems laisvamanių 
atstovams Cbicagos Lietuvių 
Tarybos. (Min. atst. buvo jų 
rinkti į AVasbington, D. C.
Geg. 30 ir 31 d., 1921 m., į- 
teikimui prez. llardiugui mili
jono parašų ir tt.).

Tarp kitko p. Bračiulis tvir
tino, p. S. Valančiui ir ki
tiems draugams girdint ir ke
liems katalikams, būtent Ve
lykines korteles įvedusi madon 
Lietuvos ponija savo vergams 
su tikslu atkreipti vergų do 
mę į “sekmas nevog” ir tt.
Ligi to laiko velykinių korte
lių nebuvę.

Prieš 9:00 vai. svetainėje 
buvo tik keli laisvamaniai. Jų 
vadai tik pasirodydavo ir vėl 
pranykdavo. Toks jų pasielgi
mas liepė spėti, kad laisva 
maniai nematydami “savo 
avelių”, griebėsi už telefonų, 
o gal ir per namus ėjo, kad 
kaip nors padauginus “visuo
tinų” susirinkimų. 9:00 vai. 
prisirinko svetainėn porų 
šimtų asmenų.

Susirinkimo Atidarymas.
Susir. atidarė p. J. J. Elias 

kviezdamas visų pažiūrų ir 
srovių Lietuvius sueiti į vie
nybę ir veikti išvien Lietuvos 
reikale, ypač šiame, miliono 
parašų Amerikos valdžiai Į- 
teikiant, prašant pripažinimo 
Lietuvos nepriklausomybės. A- 
pie p. Vileišio planų sutver
ti “naujų kūnų” nieko ne
prasitarė.

Jis aukštino Lenkų kultur. 
ir jų vienybę, bet už pusva
landžio- jo mintys persimainė 
Giriamus Lenkus iškoliojo, iš 
vadindamas juos net supuvę 
liais. J. J. Elijo kalba buvo 
maišyta pusiau lenkiškai 
dar kitais nesuprantamais 
žodžiais.

Katalikams užklausus, kas 
šaukė šį susirinkimą, jis ka 
tulikus iškoliojo ir nedavė 
dauginus jiems balso. Galop 
Elias prisipažino, kad šį susi
rinkimų šaukė CTiic. įdėt. Ta
rybos komitetas, kuriame ir 
jis buvęs.

Freaidija.
f pirm. išrinkta udv. Bra

čiulis, rašt. p. S. Valančius,
Elijas jį vadino “Valančaus- 
ku”.

Pirm. susirinkimo prižadėjo 
lygybę ir deniokratybę. Kata
likų balsų negirdėti. Į katali
kų klausimus buvo pasiteisi
nimų, būtent šis susi-rinkimns 
šauktas nežinant, ar kokia 
nors organizacija rūpinasi 
siuulinm atstovų Washingto- 
nan ar ne, todėl C. L. Taryba 
t įlomi pasirūpinusi išrinkda
ma 5 atstovus, kurie esu J. J. Tik šešta dalis Suv. Valsti 
Elias, Bračiulis, S. Valančius,, jų miško paliko nei kirvio nei 
ir L. Paskolos St. apskritys'pjūklo nepaliesta.

išrinkęs 3 atstovus. Viso 8 
atstovai( ir visi C. L. T. šu- 
ai.).

Buvo klausta, ar Federacija 
siunčia atstovus.l’asirotto, kad 
federacijos Cliie. Apskrity s pa
sitiki ir paveda save atsto
vauti Federacijos Centro trims 
galiotiniams. Klausta buvo 

ar yra kita organizacija no
rinti siųsti atstovus. Atsaky
mo negauta. Dar buvo ka- 
lintasi prie Federacijos plis
ti riant, jai menkų žmonių sau- 
alę ir tt.

P. 1 lertmanovičius savo įl
avinta kalba bandė įtikinti 
ratai i k us dėtis išvien prie siun 
Limo atstovų, p. Viskanto taip
gi buvo tvirtos pastangos su 
šmeižtu ant katalikų Federa
cijos, buvo ir dauginus karštų 
ralbėtojų, bet visos pastangos 
neįstengė katalikų sugraudinti 
ir laisvamanių saldiems žode- 
iams įtikėti. Garbė už tai ka

talikams!
Kįla klausimas, kas padengs 

kelionės išlaidas po $200.00 
iiekvienam atstovui. Bet kad 
iš katalikų kišenės pinigų la
takas nesriuvena, tada J. J. 
flias ir p. Hertmanovič žada 
važiuoti savo lėšomis ir pata
ria visiems taipat padaryti.

Kažkas davė įnešimų čia pat 
padaryti kolektų ir sumesti at
stovams kelionės lėšas. Karš
tas įnešimas greit ataušo be 
diskusijų ir nudžiūvo.

Prie balsavimų dalyvavo ne
dauginus, kaip ketvirtdalis su
sirinkusiųjų. 3 ketvirtdaliai vi
sai nebalsavo. Aišku, kad bu
vo ir katalikų. Bet katalikų 
veikėjų, kuriuos pažinau, bu
vo iš visų kolonijų po vienų

Bukime Pirmais Apvaikščioti 
- Nepriklausomybes Šventę

LIEPOS 4tą DIENĄ
Ir Kitus Šventes, kaip: Columbous dienų, Arrnis- 

tice dienų, Lincoln’o ir VVaaliington’o gimimo, 
Vainikų Dienų.

Kad padidinus Patriotizmų ir Taupumų, šis bankas nu
pirko 5000 dideliu Amerikoniškų Vėliavų ir duos DOVA
NAI kiekvienam, kuris atiilarys Savings Account’a $5.00 
ar daugiau pradedant Sukatoj, Birželio 4tų iki Sukatai 
Liepos 2rai.

Šios vėliavos, kuriomis jus galit tikrai didžiuotis—ir 
norėsite jomis papuošti savo namus visose patriotiškose 
šventėse, jos stiprios ir užteks jums visam amžiui.

Mes nieko daugiau nereikalaujame nuo jūsų, kaip tik 
pradėti Savings Account’ų $5.00,ar daugiau ir ar manote 
šį Account’ų didinti.

Mes norime, kad kiekviename name butų tikroji vėlia
va. Pradėk Vėliavos Account’ų dabar. Nenorėsi būti tik
tai vienas savo apielinkėje, kuris neturėsipasikabinęs vė
liavos.

Šias vėliavas galite pamatyti musų banko languose.

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE BANK

oo f

Tiesiai ant Kampo 47-tos 
Ashland Avė. Chicago

ir

H t C A

Visiems Žinoma kaipo Geriausių ir Mandagiausią 
Patarnaujanti Lietuviams.

ir du. Tai-gi nors laisvama
niai katalikų Federacijų ir 
vadina menkniekiu, jie butų 
galėję ir šiame sus-me savuo 
sius įsi rinkt. Pasirodė lečiaus, 
kad katalikai jau pilnai pa
žįsta vilkus avies kailyje, ir 
supranta Federacijos reikšmę. 
Tai-gi dar sykį garbė katali 
kams!

Už kulisų.

Vienas tvirtas laisv. tarybos 
šulas, net keliems asmenims 
girdint, koliojo katalikus, dur 
niais juos vadindamas ir t. t. 
ir man grūmojo: “ateik į ma
no ofisų, aš tau parodysiu”. 
Taip kalbėjo piktumu netver
damas. Čia aš suprantu kum
štį, peilį, arba revolverį. Kad 
nepažinau asmenų girdėjusių 
tuos jo žodžius, todėl jo var
do ir neminėsiu.

Antras panašus atsitikimas 
ten pat, bet jau susirinkimui 
užsibaigus.

Ponas Krukonis (C. L. T. iž- 
din.) sako man: “Aš tave ma
tau antru kart ir skaičiau ta
vo raštus spaudoje, bet aš ta
ve matau, kaip raudonų siū
lų ant baltos drobės”.

Ponas Krukonis sakė skai
tęs mano raštų spaudoje, buk 
aš gyvenus ne savo protu. Bet 
sakė, “ateis laikius, kada visi 
susipras” reiškia, taps visi 
bedieviais.

Man kaip tik ntro<lo, kad ii 
p. Knikonis ne savo protu gy
vena. Aš esu tikras, kad buvo 
laikas, kada p. Krukonis priė
mė Šv. Krikštų ir kitus Sa
kramentus. O šiandien jis yra 
tvirtas ('h. Liet. Tarybos (ke
lių bedievių) šulas ir aš tikiu, 
kad p. Krukonis tokiu tajn> ne 
savo protu, bet kitų įkalbėtas 
arba šlamštų apsiskaitęs.

J. Šliogeris.

Snlyg ludijonų kotuisijonic 
liaus pranešimo, Amerikos In
di jonų skaičius palengva auga.

Kapitalas ir Perviršis

$245,000.00
Turtas Jau Siekia

Tretį Milijoną Dolierių
Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

KIMIEMS RUPI SAUGI KELIONĖ Į LIETUVA, Kreipkitės j šią Banką
Mes parūpinsiu! pasų, vizų ir kvitą nuo uždarbio valdiškiu mokesčius, visiems ku

rie pirks pas mus Laivakortę vežant pinigus į Lietuva patarame iškeistų perkant niusų 

Bankos Drafta, Čeki, Markes, U. S. dolicriais arba Anglijos svarais. Pagal dienos kursą 

kuriuos galėsite išmainyti. Visose Lietuvos Lankose Kaune, Vilniuje, Virbalyje, Mari

jampolėj, Šiauluose, Raseiniuose, Panevėžį, Telšiuose, Klaipėdoj arba visuose Paštuose 

Bankos Valand: kas dienų nuo 9 v. ryto ikit4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietavys Gydytojas Ir ChirurKM 

OflsM 10900 So. Mithhraa Avė. 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po'

plot. «:»• Iki 1:20 vakare 
Realdencija: lOftU Parry Ava.

Tel. Pullman 942

Telefoną* Armita<e 9770

MARYAN S. ROZYCKl
KUZVKOfl DIREKTORILH 

Mokytojas Plano, Toortjoa Ir 
Knnipozicljoa

9031 W. W«atm Av*. 
C'hJcaKO. IU.

--------H

♦jixa*axa* < 
^Telefonas Boulevard 9199 J

1 DR. C. KASPUTIS
į DEMTIRTAS

8331 Sonth Hatotod 8tr.
ralandoa: 9—12 ▲. M.

1—9; 7—8 P. M.
k UAQ*fiA£*fiA£*aA£*a4 9*1144*3

OlhUSIA tlĘTUVĮŠKI ĮBIUHVE CHICAGOJE

PIARL QUUN aOIMCBKTI N A

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Pkrduotlame af. žeraianaią kaina, kur kitur taip neganri. 

MaAinėlių laiškams drukuoti ir ofiao darbam* yra naujau- 
tioa madoa. Uitai k om visokius laikrodžiui, žiedua, limbi
niu* ir deimantinius; grainafonns lietuviikais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių ūk reikia. Dir
bame visokius Ženklus draugystėms, taisomo laikrodžius ir 
muzikaliikus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
<632 So. ASHLAND AVI, CHICAGO, ILL

Telefonas t DBOVZB 79GS

•I
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14tas Metinis Piknikas i
LIETUVIAI UOKOJE,

ROSELAND, ILL.

Rengia

LIETUVIŠKU TAUT. DRAUGYSTE "VIENYBĖ”

Nedelioj, 19 d. Birželio-June, 1921 

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lj»n», III.
Pradžia 9 valandą iš ryto

{žanga 35c. Ypatai

UIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIllllllllllllUIIIIUilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlI

14-tas Milžiniškas Piknikas (
Rengiamus

| Dr-tės Lietuvos Darbininkų f
i Nedėlioję, 19, Birželio-June 1921 m. |

ZOPELIO DARŽE Summit, UI.
= Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 30c. Ypatai =

PASARGA: Imkite Archer Avė. karus, iki sustos, o iš ten pu- 
S imkite Joliet karus, kurie atveža iki vietai. ~

lllllllllllllllllflllllllllllff

GERBIAMA VISUOMENĖ;
Žemiau paduota išaikinima bu

vau priverstas parašyti dėlto, jog 
daugelis žmonių sutinka mani ir 
klaust1 kaip čia yra kad aš dar 
esu Chicagoj. Jie mat mani va
dina Petraičiu. (A. Petraitis da
bar randasi Lietuvoj). Kada Pe- 
trąįtis buvo mano pusininku, tai 
aš vedžiau'skyrius: Pinigu siun
timą, Jjaivokoreiu pardavimo, ir 
Real Estate. Vesdamas virš mi
nėtus skyrius aš daugiau ir tan

PARSIDUODA
Labai pigiai naujas mūrinis 

namas ant 3 lubų, 3 llatai po 
5 kambarius ant 34 gatvės ne 
toli Halsted.

kiau sutikdavau su žmonėmis. j)U grovernės 
Tie kurie nepažino tii;kiU' ypatiš- 
kai, bet tik iš biznio ryšiu, tur 
būt ir mane kad aš esu Pctratis.
Bet nuo šio laiko atminkit visi 
tie kurie mani nepažinote ypatiš- 
kai, jog aš kaip matote ant pa
veikslo esu S. L. Fabionas,

Parsiduoda Brigliėon Parke 
naujas medinis namas, cemen
to apačia, ant 3 lubų —'2 fia
lai jk) 4 kambarius ir beismon- 
tas, guzas ir vanos, arba ga 
Įima išmainyti ant saliuno ar

Dar vienas huntbugas.

Čia pradėta skelbti, kad 
penktadieniais, sekmadieniais, 
o vėliau ir trečiadieniais bro
lių Strumilų svetainėje bus 
kokios tai “dvasiškos prakal
bs” su giesmėmis. Kad pa- 
enkinti įdomumą, sykį ir aš 

nuėjau pasiklausyti tų “dva
siškų prakalbų”. ,

Teisybė, išsykio pradėta dai
nuoti tik ne lietuviškai, bet 
angliškai. Paskui pasirodė “di
lelis kalbėtojas”, kurio kalba 
urvo tikras žargonas. Prie 
iiekvieno beveik žodžio vis 

”. Kal
bėdamas kad pradeda kurš- 
iuoties, tai net seilės jam iš 
turuos krinta.

Neiškentęs klausiu sale sto
vinčių vyrų, kas per vienas 
as kalbėtojas ir kokiu tikslu 
is kalba. Vienas sako: “Tai 

nezaležuiukų vyskupo klupčiu- 
<as, kurs ieško kvailesnių už 
save”. Kitas pridėjo: “Aš 
manau, kad tam vyrui galvoje 
gaidžiai gieda, nes kalba pats 
nežinodamas kų”. Bet man 
rodosi, kad jo tikslius yra — 
raukti Lietuvius prie protes- 

tonų sektos. Vai
ia pasekėjų, nes kas girdėjo 

jo 
as
amsus kitus bando mokinti. 
Lietuviai katalikai jau moka 
atskirti genis kalbėtojus nuo 
blogųjų, Bučkiu .tikėtoji, kad 
<uip kitur, taip ir pas mus nė 
ras dirvos visokie pluškiai ne 
zaležnirikai ir turės išsinešdin 
t i. Tikras Lietuvis

I ROSELANDI^OIŲ DOMEI.
Jeigu kas negaunat regulia- 

riškai dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
malonėkite pranešti

ANT LEVGAUDUI. 
10624 So. MichiganAve.

TĖMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti “Drau
I >> dienraštį pas p.

IG. TYŠKEVICIĄ 
314 E. Kensington Avė.

LIETUVIS l’ARD A VII ’..l AK.
šiuomi turiu laimė pusigursiti 

Lietuviu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. Klein 
prie 14-tos ir HaksLed gatvių. Tulr 

brangus tautiečiui esate kviečia
mi ) L. Klein didelių krautuvė įl
ipus mano reikalaudami JOE KIM 
KI S arba NUMERIS 4-TAS.

— — --- .. T l . - - -........................

Ieškau partnerio J bučerne ir 
grocerno turi būti teisingas ir turi 
turėti $2,000 atmokėt pusė biznio 
Oš turiu gražia ir didele vieta no
rėčiau padidinti nemokanti Išmo
kinsiu biznio. Atsišaukite j

DRAUGĄ”
2331 S. Oakley Avė. Oiicugo. 

(J. V.)

I’OTtiGRAl'IJV G.UAjRIJA.
Greitai turi būt parduotų Photo 

:4tudio, kuri randasi Chicagos prio- 
miestyj. Biznis geras ir senai iš
dirbta vieta. Lietuvių, Lenkų ir 
Slovakų porapijus. Atsišaukite su
žinosit pardavimo priežastį. Kreipki
tės.

Draugas Publ. Co.
•* 233-1 S. Oakley Avė.

(A. S.)

1

Pirmiau aš mokinaus De Paul 
Universitete, o vėliau pastojau 
už Manageriu Užsienino Departa
mento, Central Ffg. District Ban
ko, Chieagoje. Vėliau 1919 me
tuose sutveriau sykiu su Petraičio 
vitjicm gėriai žinoma ištaiga Eu
ropon n American Bureau. kuri 
dabar randasi ant 35-tos ir llal- 
sted Gatve. Sausio 1921 aš atmo
kėjau Petraičiui jo dali ir priė
miau nž pusininką Z. S. Miekle- 
vice. Mes esam pilnai žinovais sa
vo užsiėmime ir turėm atsakanti 
mokslą. Kiekvienas žmogus atsi
lankantis j musų Biurą gauna pa
ti n,siu žmonių vpatiška patarna
vimu. Dėlto mes ir 1 oriam dideli 
pasisekimą bizniui. (Apgr.)

ANT PARDAVIMO AR MAI
NYMO MIESTO PRO 

PERČIĮT.
S0 akrų Tlllnojaus farina gyvuliai, 

maftlnerljoH gražus narnas, k;Una 
17,500.00.

S# akrų Indianos farmų, gyvu
liai maAlnerIJos, gražus namas 6 
kambarių, kalnu S.000.

Turime farmų 15 Iki 20 mylių 
nuo Chicago* 20 jr 40, 80 akrų,
labai gori burgenal. Atsišaukite

J. Kawall
6706 S. Ashland Avc,

Atdaru Nedėllomls 1 Iki X po pietų
- Tel. Republlc 908

CITRA
Parsiduoda rakandai ir pljnnal 

šešių kambariu visi sykiu arba po 
vienų.

2810 tVabsauta Av«.

“dvasiškas prakalbas”, 
sako, kad pats būdama*

Parsiduoda Stndio labai gerai vie
toj ir gerai įrengta labai gera pro
ga dėl gero fotografo. Savininkas 
šeina Iš biznio.

DRAUGAS(•». H.)
J1534 So Oakley Avė. Chicago.

Paioškau Motiejau* KupCluno. 
Girdėjau, kad gyvena Midland mie
ste, Punnsylvunijo* Valstijoje, Post 
Offico Tutseyvllle. Busiu labai dė
kingu s jeigu jis pats arba kas ži
notu apie j), praneštė Šitą adresu:

Joscph Butkevičius 
2045 W. Ariuitagu Avė. Chicago.

PARDAVIMUI 8 augštų bizniavus 
muro namas, šiaur-rytinls kampas 
Cunalport ir Union, toliau 3 Šeimynų 
gyvenimui namas. Didžiajam name 
randasi 3 krautuvėp ir 12 šeimynų 
gyvena. Didelis bargeuas, kadangi 
turi būt parduota pirm Birželio 30 
d. Tai yra draugijų namas, atsi
šaukite M. Martlnck, 822 VZ. 19-th 
St., arba 1*. Vargo, 1908 Canalport 
Avė. Kūmo trustisai Tol. Ganai 7103

« ■ ■
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INDELIS UARGENAK.
Turu keleto gerų lotų prieš Mar- 

ųuette Purk arti švento Kazimiero 
Vienuolyno, Turiu parduoti trumpa 
laikų ir parduodu labai pigiai. Ne
praleiskite šitos progos. Del didesnės 
informacijos ateik arba rašyk

Paul P. Pilkis,
1822 So. Halsted St. Clikugo, III.

VKKJ4 PARSIDUODA MICH.
80 akerių 35 dirbamos 15 pievos

upė teka per vidur! lauko.
Triobos, geros sodnas, daugel viso

kių gyvulių ir paukščių, mašinos; 
tik už 15,500, galite matyti ir kito
kiu geru ūkio. Kreipkitės laišku

V, Gaižauskas 
3218 Aubum Avė.

Ant randos ruimas su visais pu- 
rankumals tik bo valgio gaminimo, 
arti depot Ir Luko Str. karų Atsi
šaukite
514 N. 0-tli Avė. Muyaood, III.

PARDAVIMUI pag. po C kamb. 
namas, labai puikioj vietoj, lietuviais 
apgyventoj, tirlghton Parku, arti lio- 
tuvlškos bažnyčios; blokas nuo mo
kyklos. Puitlavitno priežastis, va
žiuoju ant furtitOH.

4031 So. RoeUweli Str.

ANT PARDAVIMO 5 kambarių 
medinis namas, 2 luotuR kaip sta
tytas 4 Uotai šulo, 1 karvė, 50 vištų, 
30 ančių. Kaina $3,300.00 randasi 
ant 40tos (lak Park Avė. Atsišau- 
kito šiuo adresu:

818 W. 33 rd Str.

■ ■ ■ ■

IŠKILMINGAS VAKARAS
Užbaigimui Mokslo Metų

- - - - - - - - - - - - - - - Rengia- - - - - - - - - - - - - -

Šv. Jurgio Parapijos Mokyklos Mokiniai

Nedelioj, Birželio-June 19 d*, 1921 m.
Parap. Mokyklos Svetainėj 32 nd Place and Aubum Avenue, Chicago, m. 

Pradžia 7:00 vai. vakare.

Programa Bus turitiinga, susidedanti iš dainelių, eilių, drilių, veikalėlių. Dalyvaus 
pp. K. ir L. Sitliouiai. Yra dedamos visos pastangos, kad tą vakarėlį padarius kuoįspu- 
•l.ingiausin. Kviečiami visi žmonės kuoskaitlitigiausiai j jį atsilankyti.

Kvečia Šv. Jurgio Par. Mokykla.

<■ ■ ■ a ■ ■ ■ D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

_____ iĮ'pfcP
Parsiduoda mūrinis namas 

ant Lowe Avė. 3 flatai po G 
kambarius gazas, elektra ir 
vanos. Randos neša j mėnesi 
$98.00. Kaina $8,300.00. PITTSBURGH, PA.

Parsiduoda pigiai automatu 
liūs “Buick” 7 pasažieriu, 
mašina geram stovy, arba ga
lima mainyti ant loto.

Del platesnių žinių kreipki
tės į mano ofisą.

G. PETKUS
Real Estate

Loans & Fire 
Insurance

3402
S. Halsted St 
Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai didelis 
2-jų augštų mūrinis biznio namas 
int Halsted Street tarpe 3 --ros ir 
43-čios gatvių. Viršui 5-kių kamba
rių f lutus žentui didelis 25x135 pd. 
žtoras tinkamas dideliam H.irdware 
štorul, Whole*alo bizniui. Duonke
pei, Kriaučių šapai ir kitiems di
deles vietos ieškantiems.

Yra tai didžiausias Storas Ir ge
riau. doje Bridgcporto vietoje o kai
na tiktai $12,000 Įmokėk $2.000, 
b reštų lengvomis mėnesinėmis mo- 
kestimis.

A. O1,SZI.WSM 
- 3251 S. HaisUal St.

Birželio 9 d.. 192 L ftv.

PRANEŠIMAS.

Nors labai sunku buvo tuojau 
po karės pristatyt pinigus, vienok 
Europcan American Bureau kuri 
dabar randasi ant 35-tos ir Ilals 
ted Gatve, išmokėdavo tukstan 
tiem žmonių Lietuvoje, milijoniun 
auksiniu labai greitai, ta visi žino 
Tik kelios vpntos turėjo laukt 
kiek ilgiau iš priežasties aplinky 
biu Europoj. Dabar virš minėta 
įstaiga turi geriausius budus siun 
tinta pinigu. Išmoka greitai ir Ik 
atitraukimą, Šimtai žmonių išva 
žuoja per Europcan American 
Bureau j Lietuva kas mėnesi i 
visi yra aprūpinti nuo laiko s<‘ 
dynto j traukini Chieagoje iki pa 
sieki Lietuva. Idant žmonės ne 
butų apvokti kelionėj arba nu.- 
taksoti už eash vežamus pinigus, 
tai šį įstaiga parduoda draftun pa 
gal dienos kursą už kūrins išmoka 
grynus pinigus be jokio aiškint 
liavimo sekančiose vietose: Kan 
ne, Vilniuje, Virbai i j, Marijam p< 
Ii, Šiauliuose, Raseiniuose, Redai 
niuos(\ Panevėžyje, Telšiuose 
Klaipėdoj ir Liepojuj. Kas negal 
pats nuvažuoti į kuria nors čia 
nurodyta vieta, tai išmoka arti 
miausio pašto be jokio atitrauki- 
ma. Vedėjai virš minėta Biurą y- 
ra 8. L. Fabionns ir Z. S. Mie 
kiaviee žmonės verti užsitikėjimo 
ir pilnai žinovai savo užsiėmimo. 
Kiekvienus atsilankantis šia įstai
ga gauna sąžiniška patarnavimu. 
Dėlto jie ir turi dideli pasisekimą 
bizniui. (Apgr.)

, Iii.,
Kazimiero mokyklos septinto 
ir aštunto skyriaus mokiniam 
buvo džiaugsminga diena. Tą 
tlienų atsilankė gerb. kun. M 
Kazėnas. .Jis tankiai mus ap 
lanko ir visuomet kų nors nau 
dingo pasako. Bot tą dieną 
kun. Kazėnas' pasakė trumpą 
prakalbėlę apie mokyklos už 
baigimą. Visi nudžiugome 
kuomet jis ėmė dalinti ženklo 
liūs, išreikšdamas, jog nie 
baigiame aštuntąjį skyrių i 
galime stoti į augštesnes nio 
kyklas

Vėliaus paaiškino vertę šie 
kimo augštesnio mokslo ir pa 
ragino mus stoti į augštesm 
mokyklas.

Baigdami mokyklą mes, nio 
kilpai, širdingai dėkojami 
gerb. kun. M. Kazėnui ir geri 
seserinis Nazarietėms, mus, 
mokytojoms.

VIII skr. mokinė.

l’ardavlntui 60 akerių farinų ja
vai —-‘įvairų*, ir 10 akrų pievos, 3 
arkliai, 10 karvių ir apie 290 įvai- 
Yių paukščių, Ir ip tai: žąslų, anč'.ų 
ir vižaą Vi <>s ,'aimos ma-'.,nerijos, 
pakinkiai ir kiti farmos įrankiai. 
Taip Jau stabų i..kand»n. Karma yra 

Ašrendiot.t 1; ‘oni tr užims tik se
kantį metu. ft n Imt parduota g"ct- 
tai ir pigiai. Važiuojanti apžiūrėt 
patellfoniioklte iš N. Chicagos sto
ties o mes atvažiuosime pasitikti.

Alės Gedminas,
Romi 22, Bos 383 Tel. 833 Y. I 

Kortlt Cliicngo, III.

^IRKITE jų dabar kodaugiau- 

sia Draugo Pinigų Siuntimo

Įvuirių kviečių rųšių plis 

kaitoma bent ltMIO.

PROGRAMAS!
Ūkininku Pikniko. Hart, Mich.

Bus laikomas taip.
Suimtoj 2 Liepos vakare sulos dvi 

Juokingas Komedijos 1. Angliškoj 
kalboj (titro of Hearts) 2. Lie
tuviškoj kalboj (Dėdė atvažiavo) 
tuos veikalus utlos čikagit* iai ge
rai išsilavinę po vadovystė Ponio:; 
Dundulienės. Talp-pat turės tikrai 
Lietuviškus muzikantus.

Nedalioj 3-ėla Liepos .šokiai vi
sa diena ant didelės platformos 
miško pnbudavotos su dainelėm, 
ttonologais, dekleutacljom. ir žaislais

I'anedi'HJ 4-ta liepos visiem 
nuvažiuot ant gražaus ežero maudytis 
ir po b ( Jot. su valhdėin. Įžanga j 
pikniką visiem dykai.
Alviižiavusiem iš toliau praldstl gra

žiai laika gražioj Lietuvių Koloni- 
loj. liūs vežimai ir automobiliu Ir 
tiiom tarpu pasižiūri'slt sau tikiu, gra 
žiu lauku, sodu, musu Roniltctas 
'niiks ant slotles ir nurodys kur vle- 
ta Pikniko. Adrlsuoklte taip I.lctu- 
vių Ūkininkų Ku-K hnijinms Hart. 
Jllclilgnn. Bot ne.

Skyriuje ir siųskite saviesiems i 

LIETUVĄ.

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu:

‘‘Draugas’’ Publ. Co.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, 111.
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Mūrinis namas ant 6 pragyvenimų 
po -I kambarys. Rando* atneša $79

J mėnesį.
Tvirtas Įtalsimas, vidury miesto. 

Platesnių Informacijų kreipkitės laiš
ku:

V. Gaižauskas 
3218 Auburti Avė.

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
<1 OMOAUU'Ai N f, V. YORK NA

TIKRAS PAAUKAVIMAS,
82 ir akerių geros žemės \Vis 

eimsin furmu. apie 50 likerių dil 
liainos Žemėn su Imdinkais. puikus 
miškas ir pievos ir bėgantis van 
dilo eina per fanuos, lankas npsė 
las, augą gerai, 2 inuliai 7 k 
vės apie 8 kiaulės, apie 70 paukš' 
eių, ir visos furmu mašinos ir pa 
kinkliai ir visos įrengimai kas rei 
kia «1el fanuos, bažnyčia ir mok. 
Iiiinė netoli ir geras kietas. Tru 
kys sustoja prie fanuos priežontls 
ligos turi būti parduota ulba iš
mainyta ant Chiragos propertos 
gera proga kam reikalinga rašy
kite arba atvažiuokite pasiimi,y- 
kitę su sąvininkų.Kaina lik $6,000

JOHN A. WALULIS 
4715 Neveda Str.

Arti N. Cicero Avė ir Wright- 
wood A ve^Cbicdg*'.

DlDŽIAUsr. GRUlėlAi sr PAKAI I,V 
LAIVAI. ŠAI M K ĄPKIUJIMAS 

St KELEIVIAIS.

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ur netoli Jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas per 

Hamburgą.

SAX0NIA..............Liepos 21

$J25.

j DR. CHARLES SEGAL •
| Perkėlė seavo ofiso po uani |

jt729 So. Ashland AvenueJ
Sp<-eijallstaa

l'tftlOVU' MOTERŲ ir VVRV LIGI |
|/alnndosnuo 10 Iki 12 išryto: noo| 
■2 Iki f» po pietų; nuo 7 iki 8:l<a 
k-akete Nedėllomls 10 kll 1TeleftMia* Dm<j 288*

TIESI Keliouė Be Persėdimo Iš NEW YOBKO Per LilIAVA Arba 
HAMBURGĄ — EITKUNUH

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dblcll dviejų sriubų pnčto laivai išplaukia: 

“ESTOHIA” Birželio 22 4t “LITI’ANIA” I,ie|Mts 20 
“POI.ONIA” I.iepos, «. *”Esro\l \” Rugpjūčio 3

I’asažlerlatns tiestis patam t Imas tarp I.IBAI -Ii\\Z.IG-I4nlifa t, Gan, 
Visi laivai turi puikiu kamlmrlus trečios kllason keleiviam* 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mlente arba paa
K. MEMPF, G<si. AVeslern I’ass. Agt. 128 W. LnSalle St. Glihsgo

II klcsos $180 00, n t kleso* 
Taksų 5 dol.

PER 4TIEBBDI ItG KOI TllAMI*TON 
I.IVUtl’DDL AR GLASGOW

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATASori va* Dtdmleatyli 

29 South L* Smile 8trwrt
Kambarta >94

Telefoną.* Central B300

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ

“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
a.'< tau duosiu

BAMB1N0
ftineia-liulia.”

Greičiau bčgki į nptieką ir nupirki 50c. bonkų
BAMBINO

ALGEBIA ..........................
BERENGABIA .......
< \MI ROMIA (Nauja.,
CĄROAHA ...........................
AQriTASIA ......................

Birželio 25 
Bir/allo 30

LIc|m»s 2 i 
, Liepos 2
. Liepos b

Vakarais, 812 W. S3rd St
|į Telefonas: Yartls 4081

Arbatinis Šaukštukas tuojaus pašalins kndikib lirdurių die- gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir pL itoiai pašolius 
užkietėjimą. “Kiidlklal mėgMla jį! Jie prašo tlaO|{itM*lnMoliuos! Jeigu jųsą aptiokorius neturi jo, tai prisiųskito 60c. pafito markėmis tioeirg J

F. AD. RICHTER & CO.
W Avenue fc ISth Sbeet, Borou^h oi Brooilyn, N«w York City.
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NATIONAL DARŽE, River$ide,HI.

... Šiarpe pikninke bus jaugiau įvairumų. nekaip paprastai esti pikninkuose. Be kity pikni
ką sudarančių priemonių, bus visokių žaidimų k. t. lenktynių, šoktinių. Bus dovanos duoda
mos šokėjams kurie geriausia šoks 'Lietuviškus šokite ir r kaip kuriuos Amerikoniškus, bus 

kuriuose kiekvienas gales^ išmėginti savo spėkas ir giliukj. Gros puiki p. Šniauk 
štU4n«įJkįfc lįs pjiepaisį^no Įarba įųšįktyįno apleiį Šį pi^hiriką tikrai gailėsis. Pikninko 
rangėjiai ir visi parapijonys viste Čhicagiečius ir apielnkės lietuvius širdingai kviečia ton * 

pins tTV m m -i m «4 novi j i i £. 4»t •< ♦ į ♦ ’<i ou- * m * 4 *
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CHICAGOJE.
KARŠTIS IR BUS DAU
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SUOKALBIAUTOJAI BUS 
TEISIAMI TIK RUDENĮ.

“Grand jury”, kuri tyrinė
ja prie namų statymo visokius 
suokalbiavimus ir papirkimus, 
ateinančių savaitę pertrauks 
savo posėdžius.

Apie tai pranešė valstijinio 
prokuroro asistentas Gorman.

Jis taipat pareiškė, jog vi
si tie, kuriuos “grand jury” 
atidavė teisman, bus teisiami 
tik ateinantį rudenį.

Tų atidėliojimų jis pama
tuoja tuo, kad tos visos by
los, tai didelės reikšmės dar
bas ir su juo negalima apsi
dirbti trumpu laiku.

“Grand jury“ yra patrau
kusi teisman 27 žmones. Tarp 
jų yra ir kontraktorių. Bet 
dauguma tai vis darbininkų 
unijų “business” agentai.

MUSy REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

IŠ CICERO, ILL.

Oro biuras pranešu, kad kar
štis Cbieagų pagavo ir palai
kys savo žnyplėse keletu die
nų. Kol-kaa nepramatomas vė
sesnis oras iš niekur.

Vakar aukščiausia tempera
tūra buvo 92 laipsniu. • i

».: • t.
•/.h Rengiamas

z <

liškas Basket Piknikas

TAI PAPRASTA ŽINIA.

Kuomet Cliicagų palietė 
karščiai, ledo kompanijos jau 
ima triubyti, kad joms prit
ruksiu ledo.
ė. Kasgi čia nežino, kų tas ga
li reikšti.
Reiškia, kompanijos nori pa

didinti ledui kainų. Šiandie 
puiki proga joms tų padaryti, 
kuomet žmonės visomis pusė
mis reikalauja ledo.

Birž. 1G d. A. L. R. K. Fe
deracijos 12-tas skyrius įren
gė šeimyninį vakarų su prog
rama Šv. Antano svet. išleis
tuvėms gerb. kun. Prof. Pr. 
Bučio.

Žmonių nusėdo trys ilgi 
stalai. Buvo muzikalu progra
ma ir daug kalbų, išaugšti- 
nančių kun. Prof. Bučį, ir iš
reiškiančių jam linkėjimų.

Vietinis Federacijos skyrius 
jam dovanojo brangų auksinį j 
laikrodėlį ir vietinis klebonas,i 
kun. H. J. Vaičunas, išreikš- 
damas savo atjautimų, dova
nojo gabalų aukso.

Visas vakaras buvo 
įspūdingas.

Platesnis aprašymas 
kitus kartus.

GARSINKITE “DRAUGE.’

PRANEŠIMAI.

PASKUTINIS PAKVIETI
MAS.

< I f

Nedalioje, Liepos 3, 1921 m.
RIVERSIDE MIŠKE

(įPORSąT PRESERVE)
Tarpę National ir Bergman Groves

Tai Rusr I t.

labai

bus

IŠ BRIDGEPORTO.

=*==

MURPHY NEPALEIDŽIA
MAS.

Birželio 19 d. šv. Jurgio 
mokyklos mokiniai rengia va
karų par. svet. mokslo metų 
užbaigimui. Mokytojos, Sese
rys Nazarietės, ruošia vaikus 
dainuoti, eiles sakyti ir veika- 
lėl) lošti.

Programoj dalyvaus ir pp. 
Saboniai.

Rytoj, Birželio 19 <1., Berg- 
mans darže įvyksta Labdarin
gosios Sąjungos piknikas,

Vardu Lietuvių našlaičių, 
šiuomi pasiūti uį sykį prašau 
gerb. Cliicagos ir apielinkės 
Lietuvių visuomenės taipąt 
gerb. kunigų bei šiaip inteli- 
gentų. atsilankyti piknikan ir 
paremti labdarių pastangas.

Labdaringoji Sąjunga dar
buojas visuomenės naudai, to
dėl ir visuomenė* turėtų prie 
to prisidėti. ......

Dar kartą visų prašau pa 
remti Lalslaringosios Sąjun
gos pikniką. , ,

A. Nausėda, 
Lab. Sąj. Centro pirm.

IŠ NORTH SIDES.

= Visų Depozitoriu, • jų draugų, šėrįninkų, direktorių ir 
Banko Valdybos.

| Tokio pikniko Lietuviai dar niekados nėra turėji. Todėl 
į. r •) visi esate kviečiami atsilankyti.

= Muzika, Dainos, šokiai, žaislai. Lenktynės, Dovanos. 
Programas prasidės 12 vai. diena.

1 12ANGA VISIEMS DYKAI
5; PRIVAŽIAVIMAS: 22-n<l St. pirais ) vakarus IRI suatotf, pa’slnll 3 DSlniti .Le» Gr&nae karus iki 2^-tJ “................. *

PRIVAŽIAVIMAS: 22-nd St 
_ painiu Ite Grftnge karus iki 2 3 i" bloku’’f: deMite iki vietai.“ i, < f . > :

T-*.-,--f

th St., čia iSlipti ir padti para

=4=

•J Tntarinmas paštos apiplėši- 
IbP Tim Murpliv iš Jolieto ka
tėjimo nepaleidžiamas. 
z Už jį pareikalauta $130,000
parankos.

Kad, tokių parankų gauti, rei- 
THa tam tinklui skirti $250,- 
(NMI vertės nekilnojamų nuosa
vybių.
* Jo draugai darbuojasi. Kal
bama, kad paranka busianti
padėta,

PAPIGINTI VIEŠBUČIŲ 
SAMDOMI KAMBA

RIAI.

Nuo Birž. 15 d. p. P. Vara- 
kulis apėmė dienraščio “Brau 
go” agentūrą Bridgeporto ko- 
lionijoj.

Šįmet Šv. Jurgio mokyklų 
baigs 4G vaikai — 23 berniu
kai ir 23 mergaitės.

SKAITYTOJŲ ŽINIAI.

“Draugo” ofise galima gau
ti “Darbininkų,” leidžiamą 
Kaune, Lietuvoj.

Sekmadieny, Birželio 19 d. 
Šv. Mykolo parapijos bažny
čioje bus rinkleva našlaičių ir 
senelių prieglaudai. Nors Šv. 
Antano diena pripuola Birže
lio 13 d., bet musų parapijoj 
aukų rinkleva liko nukelta į 
Birž. 19 d.

Nortbsidiečiai! Nepasilikim 
didelių parapijų užpakaly. 
Bukime duosiuĮs. Tuo bud u pa
sirodysim, kad mylime savo 
tautos našlaičius, kad norime 
kuogreičiausia jaistatyti jiems 
prieglaudos namų.

A. Nausėda,
Lab. Sąj. G kp. pirm-

KUR MALONUMĄ RASTI.

PRANEŠIMAS.
Cliicagoje du viešbučiu: Mo- 

rrison ir Slmrman papigino 
samdomuosius kainliarius — 
Vienas 20 nuoš., kitas 25 nuoš.

Pavasario žiedo pražydėji 
mas Vyšnių Sodely j atidėtas 
neapribotam laikui.

Kas myli vasaros žaliuojan
čias pievas, mišką, sveiką o- 
rą, tas atėjus šventei, pasi
valgo* gerų pietų žino kur ieš
koti gražaus poilsio.

Dįevo Ąpveiados parapija 
re.ngja didylj, gražų, linksmą 
pikniką 19 d,. Birželio gra
žiausiam ir patogiausiam vi- 
sieių^ žiponiame “National” 
dar^* Ęiversidėj. Tai tiek iš 
išlaukinės išvažiavimo pusės.

Bet pats piknikas prigulės 
nuo žmonių ūpo, kaip ,jie ,jĮ 
mokės išnaudoti ir kaip .malti
niai, švelniai mokės pritąikiuti 
prie savo dvasios ir širdies,

Praeitą nedėlių tame pačia
me darže buvo L. Vyčių Chi- 
cago Apskričio piknikas. Bkuįg 
gyvai persiėmęs vasayog išbu
jojusiu upu. jaunimas žaidė,šo
ko svaidęsi,. lenktyniąvosi yi- 
sokio rųšįes žaismėmis- iki link 
sniutė šilta sauliųtė užslinko 
už stataus storo miško ir už 
jo pąsislėpusi nuriedėjo į ki
tą pasaulio pusę. Ir už tai 
prie tų visų patogių gamtos 
aplinkybių sukūrė jfražiąusį 
atminties vaizdą, kurs ilgai 
liksis minimas tų. kurie buvo.

Busimasis Dievo Apveizdos>n • - .... « -« •> *
parap. piknikus ir .bus pana? 
šus pobūdžiu, gal dar ir į<lo- 
mesnis, nes tas. yįsąsr jauni
mas užkviestas kleborio( kųij:

Beje, dar nebuvau minėjęs 
kafl, bus suktųiio ir polkos 
“bitas”; kurį porą gražiau.? 
piokės pašokti,ta gaus dovaną; 
pankui i lenktynės greitųjų ir 
stiprųjų, ir šlė*gos daužymas, 
ir gaĘybė; kitų tpijdęčkų

. .......- - • - Pranašas

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
y ti, i

ŠVento Antano' iš Padvos dr-jos 
priešpusnietinis susirinkimas j- 
vyks sekmadienyje Birželio 19 d. 
1 vai. po pietų, Dieyo Apveizdos 
parapijos, svetainėje (So. Union 
Avė.-' -ir >18 gatvės). ; • : i

Visi nbriai Imtinai atsilankykite 
susirinkiman,- nes yra svarstymui 
flaug I B\Ari)ią t reikųlųj -«i z> > j 

---- Valdyba.

Amerikfei-4jietuviį ’ R. K. Fede
racijos* f 9-fas’ įkyrius' laikys susi

rinkimų pi'rriiadieny,Birželio 20 d., 
7:30 vai, vakare,-. Nekaltų Prasi
dėjimo "šv. M. P. parapijoj svetai
nėj (prie 4-Vtos gatvės ir, S. Fairj 
iield Avė.) ’

Visi draugijų b*i= kuopų atsto
vai ir katalikai teikėjai kviečiai 
ml otailankyti, mes turime apsvar
styti daug. svarbių reikalų.

:» i? • • • - v- - Valdyba: ■
-1 * ’ir*jU g / . ,/ '■ t 'L ’

-- —----- -- -- ,--
$ PARANKUMO RELEI

F--

Dr. P. F. ZAUYS ; 
i Lietuvi* DeptlitM

t«Ml 80. Mlcfal*»a ’ a.
Jr, KSaalMd, M ** '

Yra įsisteigusi draugovė, kuri 
daugeliui musų viengenčių jau 
patarnavo įsigijime įvairių nuosa
vybių ir kituose informacijiniuosė 
n-ikaluose. Šiuomi nusprendė pia,- 
aęšti visuomenei, kad parankume 
delei, pasinaudotų tarpininkystė 
bei patarnavimu šios draugovės.

Daugelis dėkoja už teisingų pa
tarnavimų, įsigijime ūkių, namų, 
žemės ir kituose reikaluose. Tuom 
kart turime daug ant liųto. norin
čių pirkti ir parduoti, todėl, turin
ti pardavimui namų, faciuų arba 
kitką, ar ir šiaip kokiam reikalui 
prisiėjus kreipkitės prie musų, o 
aplankysite sųžiningų patarnavimų,

UTHUANIAN REALTY CO.
3220 So. WaUace St.

Tel. Yards 6751
t " ■ ■ ■ .............................

IŠ NORTH SIDES.

i • Susivienijimo L. R. K. Ameri
koje, 16-tos kuopos susirįnkimas 
įvykp 19 d. Birželio, Šv. Mykolo 
parapijos svet. tuojaus po sumos.

Visi nariai ir narės prašomi at
silankyt į šį susirinkimų. Yra 
ctaug laiškų*isTfntrS ‘ft'tS kftor.

Reiks apsvarstyt ir daug svar
bių reikalų.

Prašomi')'alsiwsti(, ir naujų na
rių. yioda/f Kazakeifiv, ra it. 

f *?•>»$*»

Tel. Raodolph IR98

A. A. SUKIS
ADVOKATAS 

Oliuos vldamlflMtyl
AS80CLATION BDDO.
<• So. I« Baile 8V

Valandoa: 9 ryto Iki B po plotu 
PanodAUata Iki t vakaro 
Nedaliomis oflaae uždarytai-

DR. S. BIEŽISK. GIRT U VIS GYDYTOJAU a
CK CHIRURGAS

S9O1 Wea« S2nd Street 
MToI. Canal BŽ22 
■m*, ai 14 W. 4ted Street

Tol. MoKialoy «9Stl

IR DRJBSMAUNG 
COL.EEGES

[020ft 8. Haktrd. 2407 W. Madlamt, 
1840 M. Well» 8».

137 Mokykloo Jurųrt. VbIhU}«mo.
Moko Siuvimo, Patteraų Kirpt 

tmo, Deeiffnlns blanlul Ir n*ru*im < 
IVietoa duodamoj dykai. I Uplmnal' 
[Mokslas lengvata atniokėjlmulsj 
IKlesos dienomis Ir vakarais Ps-

eikalsukit kny*ė)4s.
Tel. SeJley 1942 -
t - ' SARA FATBC, MrmiSinkA ■

Ig. Albavičiaus . 
tino atsilankyti 
vo suti 
jinm ką 
Prie 
veizi 
ren g
pyragus kepa, šeimyninkai yėl 
ką “kitą” raugina.
‘ Jaunimas nuo 
jkį šiurkšta-smal^Rif 
giitayi iš. .vakaro .keliauti,. .Ą- 
pie mergaites .nebėr, yjetos ąį-

šliaukyti feiKMoniarf s<j i* BRĮGHTOR PARKO. 
ikiin4įd|ii|<f4eftb * i*
<ad.a \as buto pramAtft. iq a n., 7

Sekmadieny^ Birželio...Į.9 ęl. Ųvar-

■ darže (prie 44-tos gat. ir So. 
(Fairfield Avė.) 3-čia vai. po pie-

viepiami ir.svečiai iš kitų. kolo- 
lijų^o mes stengsimės yiųus pa-

žodžianBajBl r »o»ii 
gulbės sulėks. Į Jiengimo Komitetai.

Tel. Yurda 6666 BKd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Ttef via Gydytoja*. Cblvnrcaa ■

B9OS M. Halatrd St. Oktoaan
Valandos: 10-*-II 19 ryto l-< Ir 
«—S vakar* N*d. 10—12 I* rvtn

Dr.Č^Ž.'VeželIs
UKTUVIS DKKTUTAfl 

4119 l»O. AHHIiAVD AVBBtTR 
. . - «M 4T-00n GMvAa

▼aJsnapo; nuo • rxto.Iia l .rak 
'ėorodomlO OnO 4 Ils • vakaro .

’bone 8esley 7429
DR. L M. FEINBERG

lydo epedjallal visokias vyru tr 
moterų lytiškas Ilgas 

1401 Madlaoo Str., kiunpsa We* 
tėra Avė., Chksgo 

'Valandos: 2—4 po plot 7—9 vak 
acBSSC--3s=:gBĮ: ą'S«===a=g=ąĮ===ąs»

m

Ęuropaan ĄmerlcanRu reau
Fabiona* Ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir 8. b. Fsblonas 
Siuntimą* pinigų, laivakor

tės, pažportai ir tt. 
NOTARU I'ftAS

ItraJ E>tnte, Pa-nkolo*, InmirlnnJ 
b tt.

so» W. 25th St., Kamp. Halsted 8t. 
Tel. noulevard <11 

Vai. J 9 Iki • kasdlsnn
Vak.: Utar. Kst. ir Sub. Iki 9 vak. 

N ©d.: Iki 1 po pietų.

Milžiniškas Piknikas
e M p

Chicagos Labd. Sąjungos
Liti:’ t

Ned., Birželio 19 d., 1921
— * i * ~ -1 yj
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Bergmans Darže, Riverside, III.
Prasidės 9tą valandą ryte

t I'

-—K
.1 I I ’ t

Jūsų atsilankymas ant šie:pikniko atneš dviguba nauda; .viena kad jus gražiai ir dorai • 

taikai praleisite, -o antrur kad tuo pačių kartu paremsite našlaičius, kurie ju9ų paramos laukia. |S
, ? Nuoširdžiai vilus kviečia, ! . „ ' . * NAŠLAIČIAI. ’

f*i 5 k » I , ’ ’ •' » • : 311
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