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Skandinavija Stovi už Tautų 
_̂ _̂ 

Sąjungą 
Taikos Išvakarėmis Kruvina 

Kova Belfaste 
TARPPARLAMENTARIS 

KONGRESAS COPEN-
HAGOJ. 

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO BEL 
FASTE. 

Kitokios žinios Airijos klaū-
Švedija palanki mažoms tau

toms. 
simu. 

Londonas, liepos 9. — Iš 
Copenhagen, Danija, liepos j Belfasto, Airijos, pranešta, 

kad tenai užvakar naktį buvo 
pakilusi smarki kova sinn-fei-
nerių su anglų policija. 

9. — Skandinavijos valstybių, 
Danijos, Švedijos ir Norvegi
jos, čia laikomas tarpparla-
mentaris kongresas. Kongre-j Tai įvyko tarp Kent ir Union 
sas atidarytas liepos 7 d. is- gatvių. Apsišaudymas tesėsi 
toriniame parke, Hertadalene. per kokį pusvalandį. 
Dalyvauja apie 250 delegatų Vienas konštabelis mirtinai 
iš visų trijų valstybių. sužeistas. Sinn-feincriai daug 

GRIAUS AMERIKOS " IM
PERIALIZMĄ," 

Ryg*, liepos 9. — Iš Mask
vos pranešta, kad trečiojo in
ternacionalo suvažiavime bol
ševikai padarė rezoliuciją bū
tinai sugriauti Amerikos " im
perializmą' ' ir vietoje to į-
kurti proletariato diktatūrą. 

Bolševikai sako, kad Ame
rikos komunistai išsijuosę ruo 
šia revoliucijinį proletariatą 

TROTZKY APKALINTAS. 
Iš Washington, liepos 9. -

pusoficialių versmių gauta ži
nių, kad Lenino įsakymu tik
rai Trotzky buvo suimtas bir
želio 30 ir apkalintas Krem
liuje. 

AMERIKONAI KAREIVIAI 
LANKO VOKIETIJĄ. 

Žymiausieji šalių diploma
tai šaukia visas tris šalis stip
riai laikvties vienvbės ir sto- šasi j artimiausius namus. 

nukentėję. Nužudyta daug žmo 
nių, kurių lavonus policija įne-

Berlynas, liepos 9. — Iš. 
Frankforto pranešama apie 

kovon prieš žinomą ten kapi- pirmuosius Amerikos taikos 
talistinės valstybės tvirtove, rezoliucijos vaisius. 

Tose apylinkėse, anot žinių, 
amerikoniškas kareivis dau
giau neskaitomas vokiečių 
priešas. I r jis keliauja ir ei
na, kur jam pat inka. Vokie-

Londonas. liepos 9. IŠ čiai į jį atsineša kaipo p drau-
pasitikimų versmių patirta, jgą, dar daugiau, kaipo į gi-

KONFERENCIJON KVIE
ČIAMA TAIPGI JAPONIJA 

IR KINIJA. 

VILNIUS. 
Bažnyčioje neduoda ra

mybės. 

Iš Vilniaus mums praneša, 
vienas tautietis, kad jam už
ėjus pasimelsti Aušros Vartų 
bažnyčion, teko pastebėti vie^ 
ną vyruką, kamža apsivilkusį, 
kurs kasžin kokius lapelius 
dalino, vaikščiodamas bažny
čioje tarp maldininkų. Tokį 
lapelį gavo ir mūsų tautietis 
ir kasgi pasiroodė? 

Gi tenai butą lenkų prokla
macijos, raginančios, kad visi 
katalikai balsuotų už prijungi' 
mą Vilniaus prie Lenkijos. 

Trečioji L, Vyčių Seimo Dieno 

a 

L. Vyčių lX-tojo Seimo pir
mosios dienos aprašyme D ra a 
ge lipos 6 d. įsibriove klaida. 
Atspausdinta, kad vienas iš 
tvarkos dabotojų buvo St. 
Šimkus, o turėjo but Stasys 
Šimulis. . • 

Antrosios dienos aprašyme 
praleista komisija sudarymui 
projekto įvesti į L. Vyčių^ 
organizaciją apsaugos bei pa
šalpos skyrių. Tą projektą tu
rėtų pateikti sekančiam sei
mui. Komisijon inėjo: kun. H. 
J. Vaičunas, kun. N. Pakalnis, 
M. Daumantas, Al. M. Račkui 

(lazeta Warszawska' pa- *Pr. Savickas, A. Aleks 
I J I * _V • • • V T"T • 1 • 1 

vėti už Tautų Sąjunga, kuri 
yra raktas pasaulio taikai. 

Kongresą atidarė , Danijos 
premieras Neergaard. Kalbė
damas pareiškė, jog šiaurės 
tautoms pavyko sudaryti uni
ją tik po daugelio metų kar
čios kovos. Taigi ta unija ir 
vienvbė ir toliau turi but 
šventai palaikoma. 
Nepriklausomybės apdrauda. 

Nesutikimai pakilo, kuomet 
policijos būrys, darąs namuose 
kratas, norėjo ineiti į vienus 
namus ir padaryti kratą. 

J policiją imta šaudyti. Tuo-
jaus pašaukta pagelba. 

Atvykus naujiems būriams 
policijos prasidėjo baisi kova. 
Policija buvo pasislėpusi už 

namų kampų. 
Kiek anksčiau kitoj miesto 

daly į policiją imta šaudyti iš 
Toliau kalbėdamas jis pržjfVtKvmų per kuigus. -

mėjo, kad Norvegijoje gyvuo
ja neskaitlinga šovinistų gru-

Vakar Dubline sinn-feinerių 
vadai atnaujino konferenciją 

pe, kuri darbuojasi Norvegi-' su Ulsterio provincijos vadais, 
ją atitraukti nuo vienybės ir Konferencijos metu prieš 
tą šalį pasukti nežinia ko-! Mansiou House susirinko skai-
kiomis vėžėmis. 'tlingos airių minios. Jos kal-

Nors premieras tai pareis- bėjo viešai rožančių, litaniją 
kė neminėdamas vardu, tečiau i įr kitas maldas. Prašė Dievo 
aiškiai buvo suprantama, ką j grąžinti Airijai . taiką ir ra

mybę. paliečia jo tas pareiškimas. 
Jei pavyktų tiems šovinis

tams atsiekti nors dalinis tik
slas, tuomet Skandinavijos ne
priklausomybei butų pavo
jaus. Tuomet nacionalės aspi-
ratijos turėtų niekais nueiti. 

Apie tų seperatistų grupę 
kalbėjo buvęs Norvegijos pre
mieras Gunnar Knudsen. J is 
sakė, kad tie žmonės yra pa
vojingi norvegų nepriklauso
mybei, bet jų darbo reikšmė .' 
menka. Nes visa norvegų tau
ta stovi už vienybe su kito
mis Skandinavijos valstybė
mis. Taigi nesusipratimų nė
ra ko bijoties. 

Vakar čia audiencijoje pas 
karalių buvo Ulsterio premie
ras Craig. Suprantama, kalbė
tasi Airijos klausimu. 

RUSIJOS KOMISARAS ls-
. VYTAS IŠ BAVARIJOS. 

Švedija ir mažosios tautos. 

Buvęs Švedijos ministeris 
pirmininkas Branting sukėlė 
daug entuziazmo, kuomet jis 
pranešė, kad Švedija visomis 
savo spėkomis stovi . už ap
draudimą mažųjų tautų, už pa
laikymą jų vienybėje bend
riems reikalams. 

Nežiūrint to, kad Tautų 
Sąjungos taryba Aland salas 
pripažino Suomijai, 7)et tų sa
li} gyventojai švedai vistiek 
stovi už vienybe su Švedija. 

Skandinavija, sakė jis, turi 
stovėti už Tautų Sąjungą, kuri 
išklauso mažų .tautų balso ir 
ir *tuo patim palaiko pasaulv 
reikiamą teisybe. Tautų Są
junga mažųjų^ tautų teisių ap-
ginėja, tarptautinės taikos 
palaikytoja. 

Berlynas, liepos 9. — Ba
varijos valdžia iš savo šalies 
išvijo Rusijos bolševikų val
džios finansų komisarą Kres-
tinskv, kurs tenai buvo nuvy-
kęs, matyt, propagandos rei
kalais. 

Čia Maskvos bolševikų at
stovas Kopp pakėlė protestą. 
Sako, Krestinsky Bavarijon 
keliavo su Berlyno valdžios 
autorizuotu leidimu. 

Tečiau Bavarijos valdžia at 
sakė, kad ji neturi nieko ben
dra su tuo Berlyno leidimu. 

GARSINKITĖS "DRAUGE." 

LENKAI EVAKUAVO A. SI
LEZIJA, 

, Londonas, liepos 9. — Iš 
Kattowitz pranešta, kad len
kai maištininkai pilnai eva-
kuavo Augštąją Sileziją. Eva-
kuavimas oficialiai pabaigtas 
pereitą trečiadienį. 

Visame plebiscito plote .trau 
kiniai pradėjo važinėti visais 
geležinkeliais. 

jog Anglija yra padariusi pie
nus patvarkyti visus reikalus 
Tolimuose Rvtnose. 

Tuo tikslu šaukiama* konfe
rencija. Konfereneijon be Ja
ponijos ir Kinijos pakviečia
mos dar ir Suv. Valstijos. 

Aną dieną parlamente bu
vo paklausimas, kaip stovi 
reikalai su atnaujinimu sutar
ties Anglijos su Japonija. 

Ministeris pirmininkas Lld-
yd (Jeorge atsisakė aiškinti. 
Jis pareiškė, jog tuo klausimu 
vyriausybė laukianti atsaky
mo nuo Suv. Valstijų vyriau
sybės. 

mmingą žmogų. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

GRAIKAI ŽUDO TURKUS. 

Konstantinopolis, liepos 9. 
— Sąjungininkų komisija pa
skelbė, kad Ismido apylinkė
se (Marmora juros pakraš
čiais) graikai jurininkai išžu
dė kelis šimtus turkų civilių. 

duoda tokią žinią iš Vileikos 
apskričio: 

"Paskutinį laiką gyvenimas 
pas mus pasidarė nepakenčia
mas. Visur pilna kareivrų, ku
rie eina ir daro, ką pamato, 
ir nesiskaito nei su teisėmis, 
nei su administracija. Atima 
ir plėšia turtą, tyčiojasi iš 
gyventojų, neatsižvelgiant' nei 

. Rackus, 
:sis, ir P. 

——— 

NUŠAUTAS PASIUNTINY 
BĖS KLERKAS. 

— . 

Daužvardis. 

Pageidaujama, kad kiekvie
nas L. Vyčių apskritys surenk 
gtų išvažiavimą, kurio pelną 
skirtų organizacijos spaustu
vei. 
Perspėjimas, kad kuopos bu

tų atsargios rinkime sau v a t 
dybos. 

Atlyginti A. L. R. K. Fe
deracijai užvilktas metines 
duokles. 

Valandėlę pasiginčyta apie 
alumnų ir mokyklų mokinių 
organizacijas. Tame dalyke 
išnešta ši rezoliucija: Liet. 
Vyčių IX-tasis Seimas išklau
sęs gerb. kun. N. Pakalnio 
gavo jo garbės žodį, kad nau-

Toje dienoje nutarta netik jai išdygusi alumiii organiza-
seimo vedėjui apmokėti ($10.- cija bus priruošiami naujų na-
00)* bet taipat ir jo padėjė
jui ($5.00). 

Liet. Vyčių !X-ojo . Seimo 
trečiąją dieną paskutinė se
sija pradėta 8:20 vai. rytą. įš
aukta atstovų bei atstovių 
vardai ir skaityta pasveikini 

į jų padėlį, nei tautą, nei j m a i Daugelis atstovų pasivė-
'kybą. lavo. Tuoj svarstyta rezoliuci-

Copenhagen, liepos 8. — Čia 
Amerikos pasiuntinybės kler
kas Wood Smith atrastas nu
šautas jo saindomąjame bute. 

Washington, liepos 9. — Čia 
užsienių reikalų ofise neturi
ma jokių informacijų apie ko
kią nors šaukiamą konferen
ciją, nei apie Anglijos su Ja
ponija reikalus, kaip buvo 
pareiškęs parlamente ministe
ris pirmininkas Lloyd Geor
ge. 

Taigi Suv. Valstijų vyriau
sybė neturi apie ką atsakyti 
Anglijos vyriausybei. Nes ji 
apie nieką nebuvo klausiama. 
BOLŠEVIKAI PERSPĖJA 

JAPONUS. 

PATS PASIDARĖ GALĄ. 

i 
— 

Pelrinas, Kinija, liepos 9.— 
Tolimų Rytų respublikos val
džia, kuri nesenai formaliai 
atsidavė Maskvos bolševikų 
valdžios globon, kaltina japo
nus, kad jie maišosi į tos res
publikos vidujinius reikalus. 

Bolševikų valdžia formale 
nota perspėja japonus. Sako, 
už visokius atsitikimus pase
kmės dribs ant paeių japonų 
ir jie už tai turės karčiai at
sakyti. 

Copenhagen, liep. 9. — čia 
viename viešbuty atrastas nu
šautas Amerikos pasiuntiny
bės klerkas Food Smith. Pa
sirodė jis pats pasidaręs ga-
lą. 

Madridas, liepos 9. — Lo-
zoya upės klony, už 50.mailių 
nuo Madrido, atrasta gausios 
žibalo versmės. 

Kareiviai rekvizuoja ir mu
ša žmones, jei šie jiems prieši
nas* . 

Taip elgdamies, paruošia 
gyventojų tarpe tokią bruzdė

j imams dirvą, kad bolševiz
mas vis daugiau turi pasekė
jų, net ir tarp lenkų gyvento
jų. Girdėjau, kaip vienas len
kas katalikas ūkininkas sakė: 

" T e ateina ne tik bolševi
kai, bet nors ir pats velnias, 
kad tik išvaduotų nuo dabar 
tinės kareivių sauvalės. 

Kareivių sauvalės ir gyven
tojų susierzinimas sudaro to
kią atmosferą, kad ramus pi
lietis, eidamas gultų nežino, 
ar atsikels gyvas rytoj. Pa
našių 'žmonių pareina ir iš ki
tų Vilniaus ir Gardino gub. 
apskričių. 

jos. Padaryta šie nutarimai: 
Įstojantieji į L. Vyčių or

ganizaciją prieš turėsiant 35 
metus nariai turės sprendžia-
pinti visuose katalikiškuose 
tojantieji turį 35 metus tetu-
mąjį balsą svarstymuose, is-
rės tik patariamąjį balsą or
ganizacijoj. 

Seime skaitvta kun. F- Ke-
mėšio referatą nutarta patat-

rių L. Vyčių organizacijai. 
Knygų peržiūrėjimui komi

sijai šiame Seime apmokėti 
po $5.00 nariui (ši komisija 
susidėjo iš vienų moksleivių). 

Delegacija pas J. M. Arki
vyskupą ir miesto valdžią, 
presos ir skund.ų komisijos 
išdavė savo raportus. Priim
ta. , 

L. Vyčių 97-tai kuopai (Ak-
ron, O.), nusiskundžiant ant 
savo klebono, kun. A. Janu
so, kun. Ig. Albavičius pasiū
lė šią rezoliuciją kuri tapo 
priimta: Liet. Vyčių IX-tasis 
Seimas išklausęs skundų 97 
-tos kuopos iš Akron, O., ant 
tos parapijos klebono, išreiš-

]kia jai užuojautą dėlei kun. 
pinti visuose katalikiškuose j Januso šmeižtų ir pataria ne-
laikraščiuose, visųpirma "Vy- į kreipiant į juos atydos toliau 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

PREZIDENTAS STOVI 
PRIEŠ KAREIVIŲ BONU 

iHJS. 

IŠTEISINTAS VOKIEČIŲ 
KARININKAS. 

Leipzigas, Vokietija, liepos 
9. — Vokiečių teismo čia iš
teisintas vokiečių armijos lei
tenantas Laule, kurs prancūzų 
buvo kaltinamas už karo ne-
laisvių šaudymą. 

HOWAT NUBAUSTAS 6 
MĖN. KALĖJIMU. 

Reikalauja su tuo klausimu 
palaukti toliau. 

Wa_3hii_gton, liepos 9. — A-
ną dieną pinigyno sekretorius 
Mellon parašė laišką New Jer-
sey valstijos senatoriui Fre-
lingbuysen reikale bonusų ka
ro veteranams. Jis, pažymėjo, 
jog bonusų pienas,, kurs šian
die senato (baigiamas svarsty
ti, Šaliai atsieis nuo pusantro 
miliardo ligi suvirs penkių 
miliardų dolierių. Tai bus 
nauja šaliai našta. Gi ir be tos 
naštos šalis turi visą* eilę vi
kių sunkenybių. 

buoties prieš bonusus karei
viams. 

Prezidentas nuvyko senatan 
ir tenai turėjo konferenciją su 
visa eile senatorių. Ragino jis 
senatorius bonusų. klausimą 

ty . " 
Organui "Vyč iu i " redakto

rių paskirs Centro valdyba. 
Kokios rųšies skelbimus dė 

ti į organą " v y t į " ir kokius 
nedėti, pavesta administraci
jos nuožiūrai. 

darbuoties savo prakilniu ide
alu bei obalsiu "Dievas ir tė
vynė," gi tuos skaudžius nuo 
tikius paveda išrišti dvasios 
vadovui pasitariant su Centro 
valdyba. 

(Bus daugiau). 

DEL BAŽNYTINIŲ ŽEMIŲ. 

Žemės- reformos įstatymo 
sumanymas- Seime artinasi 
prie galutino išrišimo. Ta re
forma palies ir bay_nytinę že
mę. 

Kadangi tas klausimas dau« 
kam rupi, pasistengsime nus 

palikti kitai kongreso sesijai, viesti jį taip, kaip dabar sto-
Nes kongresas pirmiausia turi 
apsidirbti su tarifos ir poka
rinių mokesčių biliais. 

Republikonų senatorių lyde
riai tam Prezidento* pienui nei 
pritaria, nei priešginiauja. Tik 
sako, kad jei bonusų klausi
mas turės but atidėtas, tegu 
už tai Prezidentas' Hardingas 
ima ant savęs atsakomybę. 

Vargiai bus laimėta. ^ 

Pasikalbėjimuose su žino-
Taigi sekretorius Mellon re-1 vais patirta, kad vargiai Pre-

komenduoja senatoriui bonusų j zidentas laimės ką tuo savo 
klausimą atidėti ligi ateinan- j žygiu. Sako, jei jis tuo klau-
člos žiemos ir pirmiau patvar- «imu ankščiau butų kreipęsis 

Praeitą parą Ckieagoje pa
vogta 18 automobilių. 

Oolumbus, Kan., liepos 9.— 
Apskričio teismo 6 mėn. kalė
jimu ir 500 dol. 'pabaudos 
nubaustas Kansas valstijos an-
glekasių unijų viršaitis Ho-
wat už paskelbimą angleka-
sių streiko. 

Tokią pat bausmę gavo ir 
jo asistentas Dorchy. 

kyti bėgančius finansinius rei
kalus. 

Sekretorius Mellon pripažį-1 Šiandie jau kitaip. Senatą 
sta, kad šalis yra daug kalta j jau turi aptaręs visus bonu-

senatan, lengviau tas butų tra» 
vę padaryta. 

karo veteranams, kad jiems 
atlyginimas reikalingas. Bet 
visos šalies reikalai visuomet 
turėtų užimti pirmąją vietą. 

Prezidento žygis. 

Tuojaus po to pinigyno se
kretoriaus laiško patsai Pre
zidentas Hardingas ėmė dar- nusus 

sams pienus ir artimiausio
mis dienomis tuo klausimu 
bus balsuojama. 

Daugelis senatorių tuo Pre
zidento nusistatymu nepaten
kinti. . Nepatenkinti ir karo 
veteranų Legiono viršininkai, 
kurie senai darbuojasi už bo-

vi Seime. Socialistai ir vals
tiečių sąjunga reikalauja pa
likti bažnyčioms po 3 dešim
tines žemė.s, visas kitas nusa
vinti ir atiduoti žemės fondui. 

Bet jų sumanymas balsuo
jant nepa'reis,^ kadangi Seime 
jų mažai yra, užtat svarbu ži
noti, kaip tuo klausimu yra 
nusistatęs krikščionių demok
ratų blokas, nes jie turėdami 
Seime savo atstovų didžiumą, 
savo nusistatymą praneš. 

Apie krikščionių demokratų 
nusistatymą pasakojo jų pirm. 
M. Krupavičius. Kr. demokra
tų bloko nusistatymu: Bažny
čia nereikalaujanti privilegi
jų, bet nesutiksianti ir pasta
tyti ją į persekiojamas pozi
cijas. Blokas ją gin& nuo to
kios ar kitokios persekiojimo 
rųšies. Tad ir žemės klausi
mas jai gali būti taikomas 
tik bendras žemės reformos 
įstatymo dėsnys, >butent, jei 
vvisiems Savininkams palieka- Italijos šimtui lirų 
ma 80 hekt (40 deš.), tiek- Vokietijos šimtui markių 

nigų seminarijų žemės neturė
tų but liečiamos visai. Tų gi 
bažnyčių vienuolynų ir kitų 
bažnytinių įstaigų žemės, ka
pitalai ir kiti judomieji ir n« 
judomieji turtai, kurie įvai
riais laikais buvo rusų vy
riausybės paimti valdyti ar 
konfiskuoti ir kurie 1919 m. 
bal. m. 4 d. įstatymu paimti 
Lietuvos valstybės žimon, su 
visomis juridinėmis teisėmis 
ir pareigomis gryžta Bažny
čios nuosavybėn. Iš jų palie
kama lig 50 des. su reikalin
gais ūkiui trobesiais bažny
čioms ir vienuolynams, liku
sioji žemė gali būti imama 
žemės reformos reikalams, ei
nant bendraisiais žemės re
formos įstatymais. 

Be to, bažnytinių žemių 
nusavinimas galės eiti tik 
prisilaikant kanonų teisės po
smų. 

ORAS. — Šiandie gražus .o 
ras ir šilta. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinitrų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, liepos 3 
buvo tokia pagal ilerehanfa Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Praneijos šimtui frankų 

pat turi but paliekama ir baž
nyčioms ir vienuolynams. Ku-

Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

3.71 
7.94 
4.80 
1.33 
1.33 
.05 

___ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
B n a kasdieną Išskyrus aedėldienlas. 

PRENUMERATOS KAClAt 
OUCAGOJ IR l '£SIEXYJ& 

Metams . . . . • • . . . _ £ 18.00 
Pusei Metu 

«JV. VAL8T. 
Metams 
Pusei Metų 

Prenumerata mokaai lSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
M nuo Nauji} Matų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
asy Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Del to taip labai jo neapken
čia laisvamaniai ir jų suve
džioti katalikai. 

Bet katalikams reiktų gerai 
įsidomėti, kad Lietuva, nuo ne
laimių galime išgelbėti ir jų 
sustiprinti teikdami jai ko-
daugiausia mokytų ir gerai iš
auklėtų žmonių. 

**>«. ~ - « a * < -<***•'- "-s?"** 

LIETUVOS VARGAI. 
Tiek mums Amerikos lietu

viams prikalbėta ir prirašyta 
apie Lietuvą, kaipo elgetą, kad 
mes jos kitaip ir įsivaizduoti 
negalėjome kaip skarmalais 
apsirėdžiusią ir laikančią iš
tiestą ranką Amerikos link. 

I r dabar ne vienas norėda
mas sugraudinti žmonių šir
dis taip apie ją kalba. Bet ji 
ne visiškai yra tokia. 

Buvo pirmiaus kone tokia/ 
bet ne dabar. 

Lietuvoje yra jau turto tiek^ 
kad ji duoda jo kitiems. 

J i da daugiau turto duotu, 
jei jai netruktų protingų gai
vų ir geros valios žmonių. Šiuo 
žvilgsniu tai ji neturtinga. 

Nežinia, ar del stokos pro
tingų galvų, ar geros valios 
žmonių amerikiečiai lietuviai, 
sugrįžę Lietuvon, su pinigais, 
negali susilaukti leidimo ati
dalyti "fabrikėlį kartūnams 
audeklui dirbti" . 

Stabdymas savo pramonės 
yra nusikaltimas Lietuvai. 
Tokiu būdu darbininkams tru
kdoma gauti sau darbo, o Lie
tuvai turto. 

Ar ne vokiečių agentų įtek
mė ten veikiai O gal tepalo 
laukia! Netepsi, nevažiuosi 
kaip rusų laikuose. 

Iš to Lietuvai nuostoliai ii 
g a l n o r ė s , k a d j i e a m e r i k i e č i ų 

^ aukomis butų padengti. 
Iš laikraščių sužinota, kad 

Lietuvos valdžia užpernai 
daug linų supirko. Bet vieton 
gero pelno Lietuvai, daug linu 
žiurkėms supenėta. Pardavė 
nedaug, o likusius laiko Ang
lijoje, moka už vietą ir gal bul 
žiurkes šeria. 

Kodėl taip? Tai paslaptis. 
""Visuj už linus dabar gerai mo
ka. Vokietijai labai jie pagei 
daujami. 

Teapsižiuri valdžia. Ameri
kiečiai nuostolių nedangstys 
aukomis. 

Ar tai išoriniai priešai, ar 
vidujai nenuoramos, ar kas ki 
tas, bet kas nors trukdo Lie
tuvos valdžios, tos Lietuvos 
visos mašinerijos motorio dar
bą. Ten kai-kurie ratai nekaip 
sukasi. -

Matyt, trūksta Lietuvai ne 
aukų, bet sumanių, sąžiningi: 
ir nuoširdžiai ją, o ne save nvy 
linčių žmonių. 

Tat, jei jau aukos turėtų bu 
ti daromos Lietuvai, tai jų už 
duotis paremti tas įstaigas, ku 
rios stengiasi parūpinti Lie
tuvai tinkamų žmonių, vadų. 
kurie nuoširdžiai jai tarnauda
mi, jos gerovę keltų. ; 

Rėmimu žmonių, besiren
giančių kogreiČiausia tarnauti 

DRAUGO SKAITYTOJAMS, 
Gerb. Draugo Skaitytojai — 

jos galėjo pasigesti priedo 
"La ivas" , kurs ligi šiol buvo 
dedamas trečiadienio mūsų 
dienraščio numerin. 

Šiuomi turime garbės pra
nešti, kad " L a i v a s " pasirįžo 
patsai išplaukti į plačiąsias 
katalikų visuomenės jūres, kai
po savaitinis tikybiniams rei
kalams tarnaująs laikraštėlis. 

" L a i v a s " drįso taip pasielgi 
ti nuolat prašant mūsų kata
likų visuomenei.- J i išviliojo 
Laivą iš Draugo globos, ji ne 
abejotinai palaikys Laivą savo 
raštais, prenumerata ir platini 
mu. 
Laivas, užgimęs Draugo skil

tyse, šaukiasi visų, kad galėtų 
kiekvienon lietuvių šeimynon 
atplaukti. J is rekomendacijos 
nereikalingas. Kas jį skaitė — 
juo džiaugiasi. 

Laivo — Kaina: metams 
$1.50; pusei metų 75 centų; 
vienas atskiras egzemp. 5. 

Laivo antrašas: 

T i* m 'n'tjSk «-Wį» 

v o g t a i , prie naujai t v e r i a ^ T U V Ė S 'DRAUGAS9. 

Laukiame visuomenės prita
rimo. Tik artimi, tamprus ry
šiai tarp Redakcijos ir Skai
tytojų sudarys įdomią, naudin 
gą laikraščio įtalpą. 

Visiems savo bendradar 
biams jau iš kalno tariame šir
dingiausią ačiū, giliai įsitikė 
darni į Jūsų skubią, neatidėlio
tiną paramą. 

Draugo Redakcija. 

i < Laivas" 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago, 111. 

DRAUGO NAUJAS 
PRIEDAS. 

1 ' Draugas ' ' netekęs Laivo 
pasirįžo pasigaminti naują 
priedą, kurs apims mūsų išei-
vijos reikalus ligšiol mažai 
Drauge gvildentus. 

Į busimąjį Draugo priedą 
pirnion vieton statomos šios 
pastovios skiltys. 

Darbininkų Naujienos, Svei 
katos reikalai. Namų ruošos 
dalykai, Gamtos mokslai, Au 
klėjimo ir pedagogijos straip 
sneliai ir t t . 

Naują sunkią naštą tenka 
Draugo Redakcijai kelti. Kad 
toji našta mūsų perskaudžiai 
neprislėgtų, prašome Draugo 
skaitytojų, rėmėjų prisidėti sa 

IŠ MUSįĮ CENTRO. 
Vos pusantro mėnesio beli

ko iki Federacijos Kongreso, 
kuris bus rugpjūčio 30 ir 31 
ir rugsėjo 1 ir.2 d. Federacijos 
raštinė jau kreipėsi į Fed. sky
rius, atkreipdama domės į 52-
ąjį įstatų &-a, kuriuo einant 
turės šįmet įvykti rinkimai i 
vyriaus^ Amerikos lietuvių or-
ganą-Federacijos Centro Val
dybą. Skaitome reikalinga 
dar sykį paaiškinti rinkimų 
tvarką. 

Kandidatus į Centro Valdy
bą turi nurodyti Fed. skyriai. 
Geriausia lai kiekvienas Fed. 
skyrius nurodys 7 kandidatus: 
bent vieną iš savo kolonijos 
kitus iš visos Amerikos kolo
nijų. Tad Fed. skyriai, jei dar 
kandidatų nenurinko, lai kuo 
greičiausia padaro susirinki
mus ir išrenka kandidatų są
rašą lai tuojau siunčia į Fede r 

racijos raštinę (222 S. 9-th S t , 
Brooklyn,%N. Y). Raštinė turi 
gauti tuos sąrašus ne vėliau, 
kaip 15 d. liepos. Visų kandi
datų sąrašas liepos niėn. pa 
baigoje bus išsiuntinėtas Fed. 
Tarybos nariams, kurie kiek 
vienas iš tų visų kandidaty 
parinks 14 vardų. 14 gavusi 
daugiausia balsų įskaitysis ga
lutinais kandidatais ir apie 
rugpjūčio įnėn. pradžia/ bus* 
pranešta Fed. skyriams. Fede 
racijos Kongresas iš tų 14 kan
didatų išrinks 7 Centro Vai 
dyboa narius. Tad visi skyriai 
ir visi Federaci ja Tarybos 
nariai lai sukrunta atlikti sa
vo svarbią visuomeninę prie
dermę. 

A. L. R. K. Fed. Sekr. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Ateinantį pirmadienį liepos 
11 dieną išvažiuoja iš Chica-
gos buvęs Draugo redaktorius, 
kun. prof. Pr. Bučys. 

Visa Chicagos lietuvių kata
likų visuomenė pasistengė sa 
vo darbuotojui pareikšti dė 
kingumo jausmus, laimingos 
kelionės linkėjo, jo pagerbimui 
įkurti prie Lietuvos Universi
teto jo vardu fondą neturtin
giems moksleiviams šelpti 

" D r a u g a s " nenori atsilikti 
nuo kitų. Tuo tikslu Redakci
ja kreipėsi į žymiausius mūsų 
rašytojus kviezdama juos raš-

LIETUVOS 1NF0RMACI 
JOS BIURO PRANE

ŠIMAS. 
Lietuvog Atstpvybė Ameri

koje gavo iš Kauno sekamą 
kablegramą: Lietuvos laikraš 
čiai patikėtinomis Vilniaus ži
niomis praneša, kad lenkai ti 
kiši jog Zeligowskis busiąs 
priverstas pasitraukti bet tuo
met kilsiąs naujas maištas su 
Zeligowskio adjutantu kapito
nu Pristoru priešakyje. Jis 
yra Pilsudskio patikimas ir pa
vešiąs vad,ovybę generolui 
Rydz Smilgys. Patėmijamu 

tais pastatyti Draugo dienraš- siuntimas Kaunijon civiliai 
tyje savo uoliam buvusiam 

a 
UŽEIKITE IR Į MANO 

KAMPELj, 
• !• 

Laisvamanių Rauda. 

Bekeliaudamas po margą 
svietelį" užklydau į garsųjį 
Bostoną, o jame užsukau senu 
savo papročiu į "palaidaina-
nių guštą". 

Įeinu ir aiktelėjau. Kudloti 
avinai (visi suprantate, kas 
jie) nulenkę galvas žemyn o 
verkia, o rauda! Jų nudribu
sios kudlos kratosi, iš akių 
bįra raudonos ašaros ir nosys 

veikėjui atsiminimo paminklą. 
Raštų gavome labai daug. 
Jie visapusiai aptaria kun 

prof. Pr. Bučio darbus. Tuos 
visus raštus ir norime sutal
pinti į Draugo pirmadienio nu 
meri. 

Tikimės, tasai numeris bus 
Draugo istorinis numeris. Jis 
bent dvigubai bus storesnis už 
visus dabar leidžiamus nume
rius. J į dabins įvairios foto
grafijos, gražiai nupieštos mū
sų dailininko p. J. Šileikos vi-
nietės. 

Vienu žodžiu, Draugo ben 
dradarbiai, direktoriai, redak
cijos nariai, administracija, 
spaustuvės darbininkai deda 
visų pastangų, kad gražiai pa
minėjus savo Vado išleistuvių 
dieną. 

Visi Chicagos ir apielinMų 
Draugo platintojai te praneša 
telefonu kiek to Draugo eg
zempliorių viršaus norėtų 
gauti. Kaina ta pati. 

Negalėdami kiekvienam ra 
šytojui, į Draugo išleistuvių 
numerį, atsidėkoti per laiškus, 
šiuo Draugo Redakcija taria 
jiems širdingiausią lietuvišką 
ačiū. Redakcija. 

ss^ss 
^ATSTOVAS 

Tokia yra katalikų tikyba, 
kuri visur daro tvarką, kuri 
kartu yra socialio ir religinio 
gyvenimo sąryšys, kuri stip
rina, valdžia, kuri skelbia vi
siems meilę ir vienybę ir ku
ri nuostabiai įtikina pareigos 
laikymasį. 

Napoleonas I. 

tis lenkų pagelbos. Vilniuje 
plaičiai kalbama apie terorą 
prieš Lietuvos ministerius ku
riems geriaus teksią negu ne
seniai teko Užsienių Reikalų 
Miništeriui d-rui Pūrickiui. 
Trijų narių, lenkų frakcija 
Steigiamam Seime, įteikė Kon
trolės Komisijai ilgą memorial 
skundą prieš Lietuvos Vyriau
sybę už manoma lenkų perse
kiojimą ir prašo intervencijos 
nėsa tai paskutiniai jų žings
niai. Incidentas Vyriausybės 
svarstomas ir manoma bus pa 
daryti atatinkami žingsniai. 

Liet. Inf. Biuras. 

Bet as kietas, kaip titnagas 
pasirėdžiusių karinių agentų Į N e s u s i ^ a u d i n a u - B e t ž m r i l 1 

kurie vietos žmonių vardu tu- ' toliau į juos ir klausau. O jie 
ri sudaryti sukilimą ir šauk-i v e l-

Ui, ui, ui... Oi, joi, joi... (vie
ni plonai, kiti storai).Kas bus? 
Kas bus! Lietuvos klerikalai 
riša Bažnyčia su Valątybe. O 
kas tuometi... "Reikės mo-

šlapios. Žodžiu, tokis reginys, 
kad imk ir verk kartu su t ^ l j ^ ^ J ^ ' ^ ^ ^ 

te savo galvas ir akis augs-
tyn. Nekelia. 

Bet kaip paėmiau už ausų 
kietais pirštais, tai net pasis
tiebė. 

Dabar aš jums parodysiu, 
kad jūsų rauda visiškai kvai
la. 

Ar jus nematote kaip jūsų 
draugai kudloti Lietuvos avi
nai, social-demokr. ir bolševi
kai, užėjus rusams, bolševi
kams jiems pasidavė ir tar
navo ir dabar jų labui darbuo
jasi, o "nukirptos kunigų ave
lė s" ir kunigai drąsiai stojo 
už tėvynę ir ją apgynė ir gi
na. Neatsirado iš jų išdavikų. 

"Nukirptos avelės" yra 

Šeštadieni? 

• 

PRANEŠIMAS 
XI AMERIKOS LIETUVIŲ 
R. K. FEDERACIJOS KON
GRESAS BUS BROOKLYN. 

N. Y. 

Rugpjūčio 30 31 ir Rugsėjo 
1-2 d., 1921 m, Karalienės 
Aniuolų parapijos salėje, 
South 4 th ir Roebling sts. 

Visos organizacijos priklau
sančios prie Amerikos l ie tu
vių R. K. Federacijos kviečia 
mos kuoskaitlingiausia daly
vauti. 

Kongreso dienotvarkė bus 
paskelbta kiek vėliau. 

Kun. Jonas dvagždys, 
A. L. R. K. Fed. Prez. 

K. J . Krušinskas. 
A. L. R. K. Fed Sekret. 

kytis katekizmo vieton geo
grafijos, rąžančius vieton in
dustrijos, popežiaus garbini
mo, vieton tikros istorijos. 
Mūsų vaikučiai (kurių saugo-
jasi turėti)... bus įbauginti 
velniais ir tiek nukamuoti, 
kad juos, kaipo nukirptas ave
les, bus lengva suvaldyti (tai 
proteliai-juk nukirptos kaip 
tik ir sunkiau suvaldyti, nes 
greitesnės, miklesnės ir hera 
kaip į jąs įkibti. Kas kita ku-
dlotos). 
/ Turės mokytis vaikeliai kaip 

kunigai ir jų kontroliuojama 
valdžia jiems lieps. 

Pasekmė viso to bus išauk
lėjimas žmonių be "žeminės" 
vilties, be iniciativos, baikš-
lių ir "lengvai suvaldomų 
Dievo avelių'', kurias kirps tie 
kunigėliai, (ir neleis, kad lais
vamaniai jiems luptų kailį), o 
užėjus užsienio priešui, jos 
taps ir tam prielankios ir 1.1." 

Susigraudinau beklausyda
mas ir pradėjau juos guosti. 

Oi jus avinai, avinėliai! Per-
didelės užaugo jūsų kudlos ir 
ragai, o permenkas protelis. 
Jus aviniškos akys netoli ma
to, minkštas ir mažas protelis 
nedaug teišmano. 

Išgirdę mano užuojautos žo
džius avinai nutilo. 

Aš jiems šaukiu — pakelki-

~ 

Wirth ir daugybė kitokių vy
rų. J ie kalbą rąžančių ir ger
bia popiežių, ir "velniais yra 
įbauginti", bet jie daug ge
riau, negu "lietuviški kudloti 
avinai ",žino ir geografiją ir in 
dustrijų ir istoriją ir reikalui 
kilus kiekvienas savo būdu 
kopuikiausia patarnauja savo 
tėvynei. 

Galįma užtikrinti, kad pa
rapijinę mokyklą baigę moki
niai geriaus žino geografiją, 
istoriją negu dauguma lietu
viškų laisvamanių. 

"Nukirp ta avelė", baigęs 
katalikų kunigų mokyklas, tur 
but kalbėjęs rąžančių ir gir
dėjęs apie velnius, Bostono 
Bendrovės Romanas, žino in 
dustriją ir veda pirklybą. Gi 
laisvamaniški avinai mokėjo 
suroti žmonių pinigus ir nie
kam naudos nepadaryti. 

Girdėdami mano žodžius vėl 
nuleido galvas avinai ir tylė
jo. Kad jie daugiau proto tu
rėtų, mažiau bliautų ir nu
dirbtų daugiau naudingo dar
bo: 

Bet kokis protas, toki ir 
darbai, koki jiarbai, tokis ma 
tyt ir protas. T 

\ 

S. D. LA 
METUVYsI 

Patarnauju lai< 
Reikale meldžiu 
darbu busite užį 
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Dešimts milijonų svetimša
lių žada važiuoti į Suv. Vals
tijas nepaisydami sunkių gy
venimo aplinkybių: nedarbas 
čia žiauriai siaučia. Turbūt ir 
Europoje ne rožėmis barstytas 
gyvenimėlis. 

Draugo 

/Š FRANCU KALBOS SUUZTUV/NO 
NEMUNAS 

Romanas. 

• 

NEPAŽĮSTAMAS. 

(Tęsinys). 
Rožė labai nustebo. J i nenusileido: 
— Pono Jurgio Ralio tėvai čia y ra ! . 
— Taip, Ponia. 
— Ar galiu aš juos matyti! 
— Ponas serga. 
— Gi ponia Ralienė... Ar yra ponia Ralienė! 
— Taip, Ponia. 
— Beabejo bus galima su ja pasimatyti. Šit mano vizi 

tino kortelė. 
Durininke priėmė jaunos moteriškės vizitinę kortelę, ir 

kiek susiraukusi, domiai paskaitė jos pavardę, pakvietus vieš
nią į kalbamąjį kambarį, durių neuždariusi, pranyko. Rožė 
nenoromis girdėjo nepažįstamų balsų kalbą. 

— Ponia Rožė Jurkunienė, ar tu ją pažįsti! ' 
— Nepažįstu, atsakė vyro balsas. Ko ji nori! 
— J i klausinėjasi apie Jurgį. 
— Gerai pataikė! Ar tu jai parodei duris! 
— J i nenusileidžia. J i nori Ponią matyti. 
— Ponia jos nenori matyti. Bet tu gali ją atvesti į saloną. 

Qi pusgalvis Petriukas gal ir žino Jurgio antrašą. ^ 
Durininke sugrįžo laikydamas rankoje kortelę. J i kviez-

damas tarė: « 
— Prašau ponios eiti paskui mane. Rožė ir durininke įėjo 

į gražiai išpuoštą saloną ir prašė lukterėti. 
Rože sužiūrėjo įdomų saloną. Ant sienų kybojo dažais 

Lietuvai rūpinasi Ameriko? I tapyti paveikslai, turbūt šio dvaro prabočiai. Raudono pliušo 
katalikų "Tautos Fondas ." i kėdės, foteliai prie rausva spalva dažytų sienų ir lubų drna-

nientikos, labai tiko. Keli dideliausi veidrodžiai, apvaląs sta
las su gėlių indu, kampiniai staleliai, kanapės, kalbėjo už pa
siturintį bajorą Ralį. Du pietiniu langu vėrėsi į vieškelį, du 
žieminiu į platųjį kiemą. „ f -

Rožė kantriai laukė. Giliausia tyla, tarai visi šių rūmų 
gyventojai butų išmirę. Vienų vienas laikrodis, savo vieno
du ir neskubiu tik tak, ardė tylą. Tuotarpu nežymiai priete 
mos šešėliai slinko į saloną. 

Jaunoji moteris klausinėjo savęs ar ilgai turės lau 
• 

— Mane užmiršo, arba durininke manęs neperspėjo. 
. i J i pasirįžo ką nors surasti. Pakilo. Kelis žingsnius žengu
si, kurių garsą nuslopino tirštas Smyrnos dėkis. Bet ji greit 
sustojo. Artiman kambarėly pusbalsiai kalbėjo du asmens. 
Rožė grįžo ir atsisėdo. 

Vos spėjo atsisėsti, duris per kurias ji buvo įvesta salonan 
prasivėrė. Du asmeniu besikalbėdamu įėjo. Kelios minutės ir 
jie praėjo pro langus. Jaunoji moteris instinktyvio smalsumo 
pagauta žiurėjo kas bus. Asmens kurie praslinko pro jos akis 
ir kuriuodu prasitolino į kitus rūmo kambarius, buvo dar jau
na moteris, išdidžios, elegantiškos eisenos; kitas buvb... Jonas 
Vingis. »' 

Ką jis čia daro, jis kurs nenorėjo Rožei pasakyti Jurgio 
Ralio pavardės, jos sūnaus išgelbėtojo! 

Vis labiau ir labiau paslapties debesys kilo, apie jauną 
moterį tarsi didingą saloną nakties tamsa dengė. 

Drąsuolė, ji save suvaldė, nors ir begalo buvo susijaudi
nusi. , 

— Man galop nesvarbi to žmogaus rolė. Beabejo ppnia 
Ralienė buvo jo palydovė. J i sugrįž. J i mane priims. Aš vis 
vien sužinosiu jos sūnaus antrašą. 

J i pradėjo save raminti — taip drąsiai kovojo — norėda
ma suvaldyti savo vaizduotę. 

— Jeigu Vingis pažįsta Ralius, kas nuostabaus!-Jie kai
mynai. Vien tame kas nors nepaprasta, kad jis ne norėjo man 
prisipažinti pažįstąs Jurgį Ralį. 

Bet urnai jos mintis išblaškė dar keistesnis atsitikimas. 

Nuostabu: krikščioniškoji 
religija, kurios uždavinys, re
gis, amžina laimė, daro mųs 
laimingais ir šiame pasauly. 

(Montesąuien). 

-

• 

— 

Vienos salono durys girgžtelėjo. Ligšiol jų Rožė nepastebėjo. 
Jos buvo pridengtos nuo lubų ligi grindų margu kilimu, Pra
sivėrė labai atsargiai, tarsi vagies ranka. 

Rožė nejučiomis pasitraukė į patį tamsiausią salono 
kampą. Tas kurs įėjo jos' negalėjo pastebėti. Tai buvo balta
galvis senelis, namų tarnas. 

J is paliko pravertas paslaptingas duris, priseleno prie 
pietinio salono lango ir domiai žiurėjo 4 vieškelį, paskui atsi

j a sukęs tyliu *balsu prašneko: 
— Gali kunige išeiti. 
Tuč tuojaus, pravertas duris išėjo senelis kunigas, nupli

kęs, bet jaunos veido išraiškos, vienoje rankoje turėdamas 
breviorių, kitoje skrybėlę. 

— Ponia dar prie vartelių kalbasi su Vingiu, tarė dusliu 
balsu namiškis. Tamista gali išeiti pro siauručius sodo varte
lius suvis nepastebėtas. 

— Ačiū, gerasai Petriuk, atsakė kunigas, telaimin tave 
Dievas. 

Petriukas! Tai buvo Petriukas, apie kurį prieš valandėlę 
durininkas kalbėjo savo žmonai: 

— Tas pusgalvis Petriukas, gal jis žino Jurgio antrašą. 
Rožė neiškentusi išėjo priekin iš kampo, kur *ji ligšiol 

nebuvo pastebėta. 
Tarnas ir kunigas ją pamačiusiu, tarsi stabu paliko ištikti. 
— Aš atėjau — aiškinosi ji, norėdama sužinoti antrašą 

Jurgio Ralio. Jau bemaž kaip valandą laukiu. 
- K ą ! 
— Norėčiau matyti ponią Ralienę. 
Petriukas į ją pažvelgė neįsitikėdamas; kunigas taipat, 

bet greit jis pasitenkino jos kvotimais ir paklausė tėvišku 
balsų: . < 

— Vaikeli, kam tau reikalingas jo antrašas. 
Keliais žodžiais ji atpasakojo, kad vakar, nepažįstamas 

asmuo išgelbėjo jos skystantį sūnų, kad priepuolamai ji suži 
nojusi jo slepiamą pavardę, tuotarpu ji norėtų jam atsidėkoti.. 

1 (Daugiau bus) . 
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M. E. L 
ARKI' 

1263 N. 
Eamp. M i ll 

L YAK1 
Fotogi 

614 W. 
Chic 

Tel. Canal C22| 

DR. C r 

LIETI 
9901 West 22-nv 

alandos: 9:30 
1:00 P. M. 

S -
TeL Yards 66̂  

Dr. V. Aj 
Gydyto! 

B90S B. 
Valandos: 10—1) 

•akai* N« 

NAUJA Ll 
KRAI 

Pranešami 
viams, krautu j 
So. Ashland 
Įima gauti vi 
drabužių ypač 
dos siutai, ee* 
nių, kaklarišii 
kitokių aprč 

Mes viską, 
giau negu 

Malonėkite 
čiai Lietuviai" 
mus busite pili 
visiems gerai 
į l inkai 

M. Kandis 

4617 So. Ai 
Pastaba: afc 

kitų dalių mi< 
narni, carferi. 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVTS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2S14 W. 2Srd Plac© Chicago, 111. 

TeL Canal 2199 
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I PRANEŠIMAS. I 

namus, rakandus ir auto- = 
= mobilius. 5 

Parduodame namus, sko- 5 
S liname piningus. 
| Evaldas & Pupauskas = 
g 840 W. 33rd St. 1 
| Yards 2790 | 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIHT 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 3393 

M.E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

Kamp. Milwaukee Ave. 
Chicago. 

L YAKUB0WSKI 
Fotografcstas 

614 W. 18 Street ' 
Chicago, 111. 

Canal 6222 

>R. C i CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 West 22-nJ A So. Leavitt Si.£ 
Chicago # 

alandos: 9:20 A. M. to 12 N g 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. Jį 

TeL Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

LtoCorti Gydytojas, Chirurgas Ir 

1201 B. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 1S ryto 1—2 Ir 
C—S vakare Ned. l t — 1 2 Ii ryto.; 

• • • • 

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ, 

Pranešami visiems Lietu
viams, krautuvė po No. 4617 
So. Ashland Ave. Kurioje ga
lima gauti visokių vyrišku 
drabužių ypač naujausios ma 
dos siutai, eeverykų, marški
nių, kaklarišių, skrybėlių ir 
kitokių aprėdalų. 

Mes viską parduodami pi
giau negu kur kitur. 

Malonėkite gerb. viengen
čiai Lietuviar atsilankyti pas 
mus busite pilnai užganėdinti 
visiems gerai pažįstami savi
ninkai 

M. Randis ir 
J. Janušauskas 

4617 So. Ashland Ave. 
Pastaba: atvažiavusiems iš 

kitų dalių miesto nes atlygi-
narni, carferi. 

LAIŠKAI IŠ L E M O S , 
Vos įsigyveno Vokiečiai 

tuoj įsakė žmonėms eiti nuo 
dvylikos metų amžiaus, iki 
aštaoniasdešimts' metų išsiimti 
pasportus iš žandarijos. Įsakė 
jei katras neis pasporto iš
siimti, tas gaus štriuopos mo
kėti 10,000 markių arba 12 me
tų į kalėjimą. Toksai buvęs 
Įsakymas 1915 m. nuo Kaize
rio. 

Da priminsiu vienų labai 
baisų atsitikimą. 

Vokiečio naguose. 
Karo metu negalėjau dau-

giaus lankyti mokyklos, tada 
aš prasimokinau siūti. Darbas 
labai sekėsi.Dažnai eidavau po 
namus siūdamas. 

Vieną kart*} aš grįžau na
mon pabaigęs siuvėjo darbą, ir 
pamačiau priešai save vieške
liu atjojant Vokietį. 

Baisiai persigandau ir nebe^ 
žinojau ar bėgt, ar prieš jį eiti. 
Bet atsidavęs ant Dievo valios 
ėjau sau ramiai tarsi niekur 
nieko nematydamas. Tuomet 
aš jau turėjau apie šešiolika 
metų amžiaus. Vokietis prijo
jęs prie manęs liepė man su
stoti ir užklausė — Kur tu 
eini! — Aš atsakiau — Na
mon. J i s vėl klausia: — Kur 
tu gyveni? — Atsakiau: Ko
pūstų . kaime, — Kaip tavo 
vardas ir pravardė? 

—Jonas Žioplys — ponaitei i. 
J i s viską užsirašė ką tik jam 

atsakiau. 
Paskui vėl klausia: — Kiek 

tu turi metu.? 
— Trylika. 
— Vokietys nusišypsojo ge

rai pažiūrėjęs į mane ir sako: 
— (iai du sykiu po trylika. 
Mat aš pagal savo metų bu

vau gana didelis. 
Jsigandęs stoviu ir nežinau 

ką jis nori su manimi daryti. 

Meitėlio pasportas. 
Mudviem ten bekalbant, jis 

pamatė, kad žmogus varo į 
mišką gražų nupenėtą meitėli. 
Mat tame laike turėjo būti 
surašyti visi gyvuliai, nuo 
didžiausio ligi mažiausio. J is 
norėjo tą žmogų vytis, bet jam 
gaila mane palikti. Tada jo ne
žmoniška galva sumanė pri
sirišti mane prie arklio ir aš 
kartu su arkliu turėjau vytis 
tą žmogų į mišką. 

Privijęs tą žmogų vokietys 
liepia varyti tą meitėlį į jo 
namus. 

Parėję į namus atrišo mane 
nuo arklio. Suėjome į triobą. 

Vokietys nori tą žmogų 
Štriuopuoti dėlto, kad buvo 
neįrašytas į knygas. Netik 
žmonėms, bet ir meitėliams 
reikalingi pasportai. 

"čestavojimas". 
Žmogelis drebėdamas prašė 

jo dovanoti. Atnešęs didelį 
butelį baltakės pastatė ant 
stalo prieš Vokietį. Vokiečio 
akys nušvito. 

— Na, gerkim kūmai — ir 
pradėjo traukti. 

'"S 
Mano rūpesniai. 

Sėdėdamas ant lovos mąstau 
sau kas su manimi bus to-
liaus, kai tas vokietys pasi
gers, kur jis mane padės. Ką 
mano mylimoji mamytė.da
rys, nesulaukdama manęs? 
Jug aš tik vienas jos visas 
džiaugsmas. Mano broliuką 
Antaną pavogė Kusai, mane 
paims Vokiečiai ir kas ją ap
rūpins jos senatvėje. Mano 
širdis m gailesčio alpo. O, ma
no mieloji mamytė, kad da aš 
galėčiau tave nors kartą pa 

lėkčiau pas savo meiliąją mo
tinėlę. 

Daug įvairių svajonių plau
kiojo mano mintyse, bet nu
siminimas vis tirščiau siautė 
mano suspaustą širdį. 

Karšta malda. 
Tada aš pakreipiau visas 

savo mintis prie To, kuriam 
yra viskas galima. Pradėjau 
širdy melstis. Dieve, pasigailėk 
nors mano mamytės, paliuo-
suok mane iš šios nelaimės. A-
šarų sriovės išsirito iš mano 
aklų. ; j ^ 

Vokietukas priputo. 
Man ia ip bemąstant i r be 

liudint, žiūriu, kad mano vo 
kietukas jau taip prisilakė, 
kad. snūduriuoja šautuvą šalę 
savęs pasistatęs. 

Aš tik kryžiaus ženklą per 
save perdėjęs kapt, už jo šau
tuvo ir šmukšt per duris lau
kan. 

Vokietys išbudęs pradėjo 
mane vytis. 

Aš matydamas kad jis arti 
manęs atstačiau į jį šautu
vą. Tada jis išsigando ir to
linus nesivijo. 

Miškas buvo visai arti. Aš 
įbėgau į mišką ir paslėpiau 
šautuvą į kerpes, p pats bė
gau kiek tik jėgų turėjau na
mon pas savo mamytę. Buvo 
apie porą mylių ir aš visą ke
lią beveik bėgte parbėgau. 

Mamytės džiaugsmas. 
Parbėgęs namo radau savo 

mamytę labai manęs išsilgu-
sią ;r belaukiančią. 

Meiliai ją apkabinės pas
veikinau ir apsakiau kas su 
manimi buvo atsitikę. Tada ji 
iš džiaugsmo apsiverkė, ir šir
dingai padėkojo Dievui, kad 
jis mane išgelbėjo. 

Paskui tas vokietpalaikis 
ieškojo visur Kopūstų kaimo 
ir Jono Žioplio, >bet niekur 
.lis tokio šutvėriniO nesurado. 
O, Dieve Tu sergėjai mane ir 
lydėjai visais mano gyvenimo 
keliais. Esu ir busiu Tau dė
kingas per visą savo gyveni
mą! 

Nėra galo. 
Kaip liūdna atsiminus bai

sias valandas, kurias pralei
dau savo jaunuose metuose. 
Bet ir dabar da nesame ramus. 
Mūsų priešai lenkai nori mus 
vėl pavergti, ir kankinti, kai 
kankino vokiečiai. Tai-gi iš 
tos priežasties ir aš esu Lietu
vos kareivių eilėse. 

Savo obalsius — Dievas ir 
tėvynė — turime ligi paskuti-
nosdos apginti. Tai-gi tos dva
sios vedamas linksmas esu ka-
reivijon patekęs norėčiau 
kiekvienam iš nmsų Lietuvjų 
brolių įkvėpti į jų širdis kil
niausią Dievo ir tėvynės meilę, 
kuri visus priešus nugalės. 

Kareivijoje turiu liuoso lai
ko. Aš jį sunaudoju lankyda
mas mokykla. 

Karui užėjus aš turėjau nus-
tot lankęs mokyklą, nes ne
buvo galima. Skaudu, bet su
taikiau savo norus su tėvynės 
reikalais. Dabar kada Lietu
voj sušvito liuosybės žvaigž
delė, kada vėl pradėjo mokyk
los augti, tada aš ir vėl pra
dėjau jomis naudotis. Moks
las yra brangiausis turtas, ku
rio mūsų broliai Lietuviai iki 
šiol nepažino. 

Baigsiu savo laiškelį prašy
damas, tavęs sesute, prisiminti 
mane savo maldoje. 

Visa širdimi tave mylintis 
brolis. 

Vladas Ežerskis, 
Lietuvos armijos narys. 

Redakcijos žodis. Ačiū šir-

PROTOKOLAS. 
ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 

ANTROJO SEIMO. 

Buvusio 
Chicago. Illinois — Birželio 

12-ta 1921. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos Seimas pra
sidėjo su šventomis Mišiomis 
Šv. Kazimiero Vienuolyno ko
plyčioj kurias atlaikė gerb. 
kun. Prof. Pr. Bučys draugi
jos kapelionas. Didžiai Gerb. 
Kapelionas pasakė taip-gi la
bai turininga ir grfcžų pamok
slą Rėmėjoms. 

Sesija* I m a . 

Seimą atidarė gerb. p-nia A. 
E. Nausėdienė, draugijos pir
mininkė ir paprašė gerb. kun. 
Prof. Bučį atkalbėti maldą. 
Protokolų raštininkė M. L. Ou-
rinskaitė įšaukė delegačių 
vardus. Finansų raštininkė M. 
Mikšaitė joms prisagstė ženk
lelius. Seimo valdvba išrinkta 

Į 

per deklamacija į kuria pate
ko sekančios ypatos: Seimo 
vedėja p. A. E. Nausėdienė, jos 
pagelbininke M.* Šedienė, 1 
raštininke M. L. Curinskaitė 
2 raštininkė M. Mikšaitė, 
mandatų komisija: O. Rama
nauskienė, O. Susnienė ir V. 
(luinai to; kningų peržiūrėjimo 
komisija; M. Tumasonienė ir 
J . Totulienė. Seimo protokolas 
iš praeitų metu perskaitytas 
ir priimtas. 

Valdybos raportai. 

Didžiai gerb. kun. Prof. 
Pr. Bučys draugijos Knpelio-
nas pranešė kad nors susirin
kimuose negalėjo lankytis, bet 
Akademijoj bei auklėtinėms 
dirbęs į iek ^ d ė ^ m a s . .Aka
demijoj baigęs išguJdinėtį A-
pologetika ir Lietuvi u Istori
ją, raportas prnnitas su padė
ka ir delnu plojimu. Cerb. kun. 
Prof. Bučys padėkojo Akade
mijos Rėmėjų Draugijai už 
jam suteiktą dovaną "portfe
lio". Pirmininkė p. A.*E. Nau
sėdienė išdavė pilną raportą 
gražiai ir plačiai paaiškinda
ma apie draugijos veikimą nuo 
praeitų metų iki šių. Pirma 
Yiee-pirmininkė M.Šedienė ra
portavo kad ant susirinkimų 
lankėsi ir dirba kiek išgalėjo; 
Antra Vice-pirniininke F.Alek-
sienė iš Detroit, Mieli., nepri
buvo, nei raporto neprisiimto. 
Protokolų raštininke M. L. Gu-
rinskaitė praneša kad išviso 
susirinkimų reguliarių buvo 
12; du extra, vienasCentro val
dybos narių, kitas extra Aps
kričio, protokolai visi surašy
ti į kningas, o susirašinėjo su 
nekuriais skyriais, prikalbino 
viena draugija į amžinas na
rės. • Finansų raštininkė M. 
Mikšaitė praeša kad draugija 
dabar turi užsimokėjusių 600 
narių, bet nekurie skyriai dar 
neprisiuntė savo narių skai
čiaus; savo kolonijos draugi
jas prikalbino prie įstojimo į 
Akademijos Rėmėjų draugija. 
Gerb. Sesuo Dolorosa, draugi
jos iždininkė išdavė detalį ra
portą ant rašto. 

(Bus daugiau) 
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I Kaip "Draugas" siunčia Pinigus j Lietuva 1 
Į Visiems Įdomu žinoti I 

Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu būdu, ko
kiais keliais " D r a u g a s " persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt. 

Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininku, 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 kantoru^ 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 mūsų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino. «*•* 

i— * mm 

Už pristatymo tikrumą atsako " D r a u g o " Administracija. 
Klauskite pinigų kurso " D r a u g o " Ofise. Ne Chicago je gyvenantiems tą pačią die

ną išsiunsime atsakymą laiškeliu. HttUter*^ 

Į Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius § 
I 2334 South Oakley Avenue :-: Chicago, 111. I 
frilIlIlIlllIlIlIIIIIIIllllllIllllKIIII1""""!!11111*11111111111111'1111111111 llia?IIIIIIIIIMIIIIIIIIIfIlltlIIlllIII«llflllIllllllllflll||l||||||||||rniifuT 
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DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

> SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į* Danzig. 
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SAXONIA Liepos211 Laivakortes į L i e t u v a i 
per Klaipėda 

Iš Montreal iki Klaipėdos arba | 
Karaliaučiaus $107.10 j 

i Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. | 
E v. . S 

Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per s 
| Antvverpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 
E ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va

l i Kl. III Kl. 
HAMIHRG $145.00 $125.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksų $5.00 
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON 
ALBANIA Liepos 12 
MAl'RETANIA Liepos 15 
COLt'.HIilA Liepas 16 
CARMANIA Liei>os 1« 
AOjlITANIA Liepos 26 

'illIlIlIlililIlIlIlIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlllli; 
S Tel. C a n a l 257 

pinigu visoje Lietuvoje. Taip Kad važiuodami .Lietuvon geriau
sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no-
»«i+f» M T.i/i+nir/fcri T-voi^«ra5i«Tr/» n i n i m i a r r o n a i + o T»Ort+/\CMS ai<Ko I i i n t n c A 

• Dr. M. T. STRIKOL'IS i 
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas | 

Peoples Teatro If ame m I' 
li«i6 w. 47th str. TeL BooL I60I i • KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau = 
^Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl į t l = 1 0 0 ° darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 

ki 12 ryte. | s pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da-
E bar parsiduoda po $8.00 vienas. 

Res. 2 t l 4 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki piet 

( T e L McKinley 263 

matyti ir meiliai tave apka-' dingai už labai įdomų mūsų 
binti, kad aš gaučiau paukšte- skaitytojams laiškų. Lauksime 
lio sparnus, pakilčiau aukštyn 
iš šios nelaisvės vietos ir nu- nuo Tamistos. 

ir daugiaus panašių laišku 

Furopean American R u r tau 
Fabionas ir Miekievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigii, laivakor

tes, pasportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Real Estate, Paskolos, Insulinai 
Ir tt. 

809 W. 35th St., Kamp. Halsted 8*. 
TeL Roulevard 611 

Vai.: 9 iki « kasdiena 
Vak.: Utar. KeL ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki S po pietų. 

TelefMM Puumaa SM 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentist&s 
10801 So. Mlchlgaa Avenae 

lUMland, I1L 
VAI.ANDOS1 • ryt* Ikt S vakar*. 

Tel. Pu l lman S49 tr S16*. 

OR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ofisas ir Gyvenimo Tįsta 

8252 South Halsted Street 
Ant Tirlaos trnlTeraal 8tass Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
1 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak 

Nedėltomis nuo 19 lkl M, 
Tcfc 

1 

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 
E žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai. arba per laiškus E 
| šiuo adresu: 

I LITHDANIAN SALES CORPORATION j 
414 Broadvvay, Boston 27, Mass. 

E - Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius: . s 

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 

1 Chicago tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6 .-00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
E vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų. £ 
E 5 
lllltlllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllū 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPJCCIAIISTAS 

>»• «v Palengvins visų aklų 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
j imo 'galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto , nemiegio; ne t ik ras ak is indodam, 
Daroma egzaminas lek t ra parodant is ma
žiausias k l a idaa Akiniai pr i ta ikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

®m 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drsver 9660. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, daillarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
U BHOADWAY NEVV Y O R K N Y 

XIES1 Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia: 

"OTUANIA" Liepos 20 f "POLONIA" Rugpjūtis 17 
"ESTONIA" Rugpjūčio 3 * "LITUANIA" Rugpjūčio 31 
Pasažicriams tiesus pataravimas tarp LIBAIJ-DANZIG-Halifax, Can# 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kllasos keleiviams 
- Kreipkitės prie mūsų agentų Jūsų mieste arba pas 

K. KEMPF, Gen. Western Pass. Agt. 129 N. LaSalle St. Chicago 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHilIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIII^ 
= - . . « . . . ^ w A « M ^ . M M . t s « i n M 
s :- • NAUJA' LAIKRODŽIU KRAUTUVĖ :•: : r n 

Brighton parkoje tapo atidaryta su daugel 
naujų žiedų, laikrodžių ir visokių sidabriniu 
ir auksinių daiktų. Dabar viskas, esti parduo- g 
dama* už pusė kainas. 

Taip-gi pataisuome visokius sugriuvusius 
ir negerus laikrodžius, revolverius etc. 

L ANDRELIUNAS Į 
4436 So. Fairfield Ave. Chicago. | 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiūf 
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Laisvamanių Diplomatai. 
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L. L. Paskolos Chicagos ir 
ąpielinkėa susirinkime Geg. 24 
d. Šv. Jurgio par. svet. pon. 
Valančius perša susirinkimui, 
kad šis duotų įgalioįimų ir 
tautininkų tarybos "delegatams 
kaip tai J. J. Elias, J. J. Kert-
manowicz ir Viskantui.Jie, Va
lančius sakė, važiuos savo pi
nigais tik duokite jiems įga
liojime, bet susirinkimas iš
rinko du iš savo tarpo t. y. 
J. K. Enčerį ir J. A. Micke 
liun$ ir įgaliojo tik vien$ Ta
rybos narį J . J. Elias važiuoti 
AVashingtonan. 

Kelionė į Washingtoną. 

Gegužio 28-tą d. apie penk
ta valanda, ant B &0 stoties 
susirinko tautiškų avelių bū
rys.. Jie yisi žvalgėsi tarsi a 
vys naujam tvarte. Nė vienas 
nėjo pirkti sau bilietų, kas žin 
ko taip bijo ir laukia. 

Ateina Elijosius ir jo mote
ris. Jis tuoj klausia ar jau 
visi ir pradeda juos skaityti 
ant pirštų ir sako dar nevisi. 
Palaukus vėl skaito ir sako: 
jau ^augaus nebus, ir eina 
pirkti bilietų. 

J. K. Enčeris L. L. Pasko
los apskričio delegatas sako 
Elijošiui, kad jis jau turįs bi
lietą del savęs ir kad Elias 
jam nepirktų. 

E l i a s s k e r e & D i i s p u ž i u r ė j o į 
Enčerį, \t nuėjo* prie langelio. 
Elias- atsineša pjuokštą bįlietų 
ir nx?b Hertmanavičiuį* fiirče-
ris pasf^^^j^Ęliąji^įžpfrkes 
tą pačią vietą miegamajam 
vagone, kurią Enčeris jau pir
mi aus buvo nusipirkęs. 

Visi žiuri kad teisybė: "Car 
No. 33 Bed No. 3 ant abiejų 
bilietų. Hertmanovicz ginčijas, 
kad jų vietos buvusios užre
zervuotos. Enčeris painia a 
būdu bilietu nueina prie lan
gelio ir atitaiso fą klaidą. Elias 
paima visus bilietus ir suside
da į kišenę, nueina prie vartų 
vedančių į traukinį ir vėl Elias 
skaito savo "viernąsias ave
les'1. Aveles yra visos devy
nios, bet jo pačiutė dingo. Sa
ko, gal nuėjo gumo pirkti. Bet 
nesulaukęs, palieka devynias 
viernąsias ir eina ieškoti pa

klydusios avelės. Nueina ir 
žųsta. Visi žniojiės nueina į 
traukinį, bet Elijpšiaus vierno-
sios stovi prie vartų, nes jų 
be bilietu ten neįsileidžia. 
Galop Elias atsiveda suradęs 

pražuvusią avelę. Kiek ten bu
vo džiaugsmo viern*omsionKS 
avelėms f Jos visos, sumarm^įo 
prie traukinio; bet nežinp į ku
rį vagoną ir į kurias vietas ei
ti, nes Ęlias ir vėl fcaž-kur 
paspruko su atrasta avele ir 
su bilietais. 

Juodukas klausia avelių ko
kis jų vagono numeris, bet 
ftė vienas nežinojo ir taip gąu 
stovėjo stati vagone kol 
Elias neatėjo kolektuodamas 
pinigus už bilietus ir parodė 
kur katram sėstis. 

Traukinyje. 

Hertmanowica. — ' 'Nug i ko
dėl iš kunigų nematyt nieko iš 
Chicagos!" 

Elias. — Ar nežinai kodėl? 
Nu-gi aš neapsiėmiau jų vežti 
į AVashingtoną už savo pini
gus. Jeigu bučia apsiėmęs, tai 
bučiau turėjęs kunigų kaip 
avinų! 

Poškienė į IIertmana\viczių. 
— Ąr negalėtum p. llertma-
nowiez padaryti man kokį 
nors mandatą, kad, ir aš galė
čiau ką nors atstovauti. 

Hertmanowicz — "Nu, až ne
galiu; aš neturiu teisės man
datų dirbti. 

Elias šaukia visus į savo 
kampą ir visiems duodamas 
rudžio patraukti sako: Kun. 
Skripka o tai geras žmogus. 
Kad mes važiavome į Wash-
ingtoną jis mus sakė: u Juo
zai,' ' ar neturi rudžio? Duok 
šen tą ilga kaklį. 

Hertmanowici. Kaip nuva
žiuosime į Washingtoną, D. 
C, tai turime surengti didelį 
banketą ir visus senatorius bei 
kongresmonus sukviesti' \ 

Washingtone, D. 0. 

Atvažiavę "VVasbingtonan nu
ėjome pas reprezentatorių Ma
soną. 

Pasisveikinimo kongresmo-
nas Masonas juokais paklausė 
ponios Eliošienės, kada jinai 

skutosi ūsus. (kas pažįsta EH-
josienę tai supranta, kas nepa
žįsta tesistengia pažinti). r 

Po to Hertmanovieius pra
dėjo kviesti Masoną į banke
tą, bet Masonas persergėjo ne-
keltį bankįetų. Naudos nja-
ža, o bė<]os tai bus dvigubai 
vien.ą kaštuos daug pinigo, 
o antra visų kbngresmonų ne-
sukvietus pasidarys užvydas 
įr įietuvos klausimas netik ne 
pagerės, bet pablogės. 

Washingtono Viešbutyje. 
Vįsi registruojąs kaipo dele

gatai ar turi mauda ar ne. 
Poškai iš Chicagos užsire

gistravo delegatais nuo Chioa-
gds Susivienijimo Draugijų, 
nors mandatų neturėjo. 

Piliečių Sąjungos pirmoji 
kuopa iš Bostono prisiunčia 
devynis komisarus su vienu 
mandatu. Kuris tik nebuvo pa
žymėtas "Br . " , "Ady.", tai 
buvo pažymėtas "Kamisaras". 
Kitu. juokų neminėsiu, nes jau 
buvo "ppąųgo" dienraštyje. 

Viskantas į kitus: 
Eikime ant Šior. 
Vienas kito klausia: — Ant 

kokio Šior! 
Viskantas nugi ant Leikos 

ar nežinai! 
Vėl klausinėjame: — Ant 

kokios Leįkoaf Viskantas. — 
Ugi kur iš k rajaus atvažiavo-

acacaasEiESEasasEHciE 
m,m .""""T1 M • l f » "fn M""1*111111 ••»••••••• •• • • • • • w 

H&timh tiepos I , ttSl 

m e . 

Automobiliu. 
Vienas kitas klausinėja šo 

teno: —.Kokį ten namai! 
Šoferis aiškino. Viskantai 

pamatęs maudyklos triobosį 
ant "Potomack" — upės klau
sia: — "What, sdat, bylding! 
Wkat sdat placef • 

Matyt Viskantas norėjo pa
sakyti "\Vhat building i s 
tlrisl" Mand what plaee is 
tllis! , , 

Šoferis supratęs sako: 
"Tbis is a Beach. 

Viskantas vėl klausia. 
— Iš there any water! Visi 

juokias, o Viskantas žvalgos 
kaip mašalą prarijęs. 

, Capital Building. 

Policmonas matydamas ne
buvėlius žmonės klausia: 

Extra Nuošimtis 
• 

Ant pinigų kuriuos depozituosi nuo da
bar iki 

•> 

« i . 

• • * » * ^ * * » » • • » » » ' 

Liepos 20tos d. 1921 m. 
< 

Sis Bankas mokės Jums nuošimtį nuo 
1 mos dienos Liepos. 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

(ttjl 

M 
v \ " ^ 

Tiesiai ant Kampo 47-tos 
Ashland Am Chicago 

Visiems Žinoma kaipo Geriausią ir Mandagiausią 
Patarnaujanti Lietuviams. 

A L 

Ar norite * matyti visą rux 
mat 

Taip —~'sako ateiviai. 
Gerai pakol ateis vadas ir 

jums viską išrodys, aš. jums 
parodysiu šposą. Atsistokite 
bokšto vidury grindų kur ma 
tote apuolų inarinurą įr klau
sykite kaip iš ten eina balsas. 

pliąs, IJėrtmanoyricz ir kiti 
sustoja ratu ir klausosi į grin
dis žiūrėdami. 

Policmonas užeina už pilio
riaus ir sušuko. Balsas skambą 
visame bokšte. 

Sugrįžta policmonas ir klau
sia: k§ girdėjote! 

— Taip-sako Hertmanowica 
— " i t is wanderful ,\ 

Toliaus policmonas liepė 
eiti vienam į vieną pusę bokš
to, o kitam į kitą ir, užėjus 
už piliorio šūkterėti. J)iplojna 
tai bando savo balselių, bet 
neišrėlria. Visi juokiasi. 

Elias į HėrtinąnQwicz:—Eik 
tu už ano hposto" o aš busiu 
už to. Abu tautininkų tarybos 
šulu eina vienas už vieno pilio 
riaus, o kitas už kito. llortma-
nowica vėl šaukia. Elias atsi
liepia ir visoje salėje girdiini 
abu balsu, bet jie mano kad tik 
prie stulpo jų balseliai girdimi. 

Apie kitus garsius, diploma
tų žygius į "slaunajį" Wash-
ingtono partijos suvažiavimą 
ir gal įjtiį, kart šnektelsjme. 
šiuo kart -kveptelkimc. 

t Balsys. 

i 
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Laivakortes Ties iog į Lietuva Į 
$107.10išMontreal,oikiKl§Hot(Memel)Į 

(JJerokuojąnt Amerikos geležinkelio įr ta*ų)? 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS, Į 
Pinigus siųstus per mūsų ofisą įljnok&mt į 10 dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. S 

: ; PąriJuodamė laivakortės ant visų linijų j Lietuva ir iš Lietuvos. Padarome legališ-
-2 kus dokumentus, davernyštės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė j 
E Wąsliingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo p 
=| ugnies ir kitų nelaimių, Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 

kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS & CO, 
i 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, DL 
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| Ar Jųs žinote? 
| Kad ateiviai nepiĮiečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važuoti į Europa be 
| baidės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti 

i 
, AR JUS ŽINOTE? 

Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estonijos pagal naujų ĮVAŽIAVIMO TIESU gal at-
valliotį į Amerika 34,247 ypatos. Kad Lietuviams nebereiks važuoti į Ryga del išgavi
mo visa pasporto nes Amerikos Konsulas atvažuoja į Kauna kas mėnesį. 

-- . ..— w...^ AR JŲS ŽINOTE? 
Kad pirkdami laivakortės per mūsų Biurą jusu pasažyrams patarnaus visuose rei

kaluose mušu agentas Kaune, kurio antrašą duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta 

R O S E L A N D I E Č I Ų DOMEI. 
Jeigu kas negaunat regulia-

riškai dienraščio "Draugo" 
malonėkite pranešti 

* ANT LEVGAUDUI. 
10624 So. MichiganAve. 

MMYKITB 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau 
gą" dienrašti pas p. 

10. TYŠKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

t. 

•f m<. 

Mainyk Savo 
Sema Karą 

Tavo senas karas (nevėlesnio mo
delio kaip 1912) gali bųtl atmai
nytos ir priskaičiuotas kaipo dalis 
mokesčio ant naujojo. 

KAINA PRIEINAMA 
KIEKVIENAM KIŠENUJ 

KARAI PARDUODAMI 

ANT IŠM0KESČ10 
96 KARAJ PASIRINKIMUI 
KAS PIEMĘSNIS TAS 

GERESNIS 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ RUSIŲ 
ATDAEŲ IR 

UŽDARYTŲ MODELIŲ 
Visi pertaisyti Mitcnells turi tą pa

čią gvarancjja ką ir nauji. 
Mėnesinio Išmokėsčio Pliano 
Karo kaina Iškajno mėn. Mqk. 

$75.00 
10P.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
300.00 
350.00 
400.00 

Ant augStesnes kainos karų mė
nesiniai mokesčiai sulyg proporcijos. 

NVivikia mort^'uge mokėti 
Nereikia brokerago 
Nereikia freighto mokėti 
Nereikią notariŲ mokėti 

AUTO CO. 
DVI KRAUTUVES 
ANT FIRMŲ LUBŲ 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
S. L FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai 

809 W. 35tb St, (kamp. Halrtcd & 35 Gatv.) Chicago, IU. 
P A S T A B A 

$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00 

, 
$25.00 

30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

Mes itekulbomc tik an t i š p e r o s bet parodome aiškus faktus, š ta i žemiau paduodam vardus nors ne-
visu bet tu kur ie yra daugiau žinomi visuomenei, atvažiavusiu per mušu Biuru iš Lįetųvos: 

Veronika Sadauskaitė iš Jonavos Valsčiaus, su sesere, BarUora "Bražinskas iš Plungos Valsčiaus, Ona 
Barkauskienė iš R a d v i l i š k i Valsčiaus, Ona Paulaitis iš Jur.bargo Valsčius, Liudvika Mlkuličienė iš Pane 
vėžio, Vladislovas Barkauskas iš ltadviliškio Valsčiaus, Juozapas ir Elena Mikulič iš Panevėžio, Stefanija, 
Qna ir Genovaitė Barkapskąs iš Jiadviliškio, Julijona Kazlauskienė iš žiauliu, Uršula Pet rauskai tė iš Ra
guvos, Vincentas ir Julijona Kazlauskas iš Šiaulių Valsčiaus, Cecilia Kneizis iš Meškuičių Valsčiaus, 
Liudvika Juskevičiukė iš Pilviškio Valsčiaus, Stanislovas, Matilda ir Zofija Butvilai, iš Vilkkijos, Liudvi
ka Piliulė iš Vilkaviškio Valsčiaus. 

Jeigu nori te kad ir jūsų. giminės atvažiuotu į Amerika tai daryki t š i ta ip: 
Ateikit į mūsų Biurą ir mes putlu rysime tara t ikrus popieras ir pasiųsime laivakorte dėlei atvažiavimo 

jūsų laukiamų svečiu. Kiekvienas darant is bizni su mųsų įstaiga gauna sažiidška patarnavimą patyrusiu 
žinomu. Kivii»kitt'^ šiose valandpse: 

Knsdiciui nuo O ryto iki 6 po pietų, Vakarais, l turninkc, Ketverge, SubaU>j iki 9 valandai . Ne-
dėliomis nuo 9 rylo iki 8 po pietų. • 
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ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty i J 

m Sontn U SaUe Streel 
IftirnbfTlf S14 

Telefonas Central 6800 

Vakarais, 812 W. 33rd Si. 
Telefonas: Yards 4681 

P. CONRAD 
UETUVIS FOTOORAFAg 

3130 8. Halsted St., Chicago, IU. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvoa 

neatidėliodami pasidarykite daugiau* arba 
didelius. Mes perimame senus padaroma 
didelius. Sudedam ant vieno Iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
rlausia. Phone Drover CICf 

S i 1 
= 
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2328 
Miebigun Ave. 

2334 
Michigan Ave. 

Vartoti karai parduodami abiejose 
, krautuvėse. 

ATDARĄ DIENOMIS 
VAKARAIS, NEDELIOMI6 

Telefonas Victory 8895 
VAŽINES KĄSPIEJ*Q Q, 

MOKĖK KARTA Į MĖNESĮ. 
^T-, 

TeL Drov«r 7#4.-

Dr. C. Z. Vezelia I 
LIETUVIS DEJTI8TA8 

4711 SO. ASHLAND ĄV^JĮU* 
aru 47-tof Oatv4» 

Valandos: nuo 9 rytų Iki » vak 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 

--g--įrjr--=.--raa,^ 

m mmm\ • — am 
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NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautnvė—viena ii didžiaTosių Ohįicagoje 
Parduodame už žemiausi*, kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiftkams drukaoti ir ofise darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedas, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusįĮku. isiiir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisoma laikrodžius ]r 
muzikaJiškųs instrumentus atsakančia^ 

Steponas P. Kazlaw&ki 
46S2 So. ASHĮ.AND AVE., OrJIOAOO, ILI* 

Telafonas: DROV*» f8M 
i^Pi l . ^ . 1 M 
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ORROGKS 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
ATSIŠAUKIMAS. 

Lietuvių R. Katalikų Mokslei 
vijos Amerikoje. 

Suprantame ir branginame 
apšvietę ir jos svarbą gyveni
me. Amerikos Lietuviai jau 
daug rėmė ir remia Lietuvos 
reikalus. Tuomi daro šventi) 
darbą. Bet kokia butų nauda 
remti tautos reikalus, jei nebū
tų kas ' vestų tuos reikalus! 
Kas darbuojasi visuomenės 
priešakyje ir gin^ tautos rei
kalus! Ėjusieji mokslu* ir ap
sišvietę žmonės. 

Mokyti žmonės laba ; »-*yka
lingi mūsų tautai. 
Dabar einantieji mok&iu* *»"*« 

tų Jubilėjatis sukaktuves nuo 
susįorganizavimo L. R. K. M. 
S. A., išdrįstame kreiptis prie 
apšvietos brangintojų ir mok
sleivių rėmėjų, prašydami pa
ramos mūsų sumanyme, tai y-
ra moksleiviai pasirįžo iki 
moks. Jubilėjįnio 10 metų Sei
mo, kuris bus Rugpjūčio 23— 
23 d., 1921 m., Chieagoje, su
rinkti 4u tūkstančiu dolieriij 
palaikymui "Motorieivio" it 
sustiprinimui moksleivių or
ganizacijos Amerikoje. Be ge-
radėjų paramos, mes nepasiek
tume užmanytojo tikslo ir tuo
mi mūsų organizacija mažiau 
neštų tautai naudos. 

Gerbiamieji, neatmeskite 
mūsų prašymo, paremkite iš-

POPIEŽIAUS ŽODIS KATA 
LIKŲ DARBININKAMS. 

Liepos 5 d. beveik trys tūk
stančiai darbininkų klausė šv. 
mišių Popiežiaus laikomų. Sa-
Vo prakalboje jis perspėja ap-
"sisergėti nuo " klaidingų pra 
našų". Taip išsireiškė: "Tie 
" klaidingi pranašai, naudoja
si propagandą, šmeižia religi
jų, norėdami atitolinti darbi
ninkus nuo Kristaus, padary
ti juos nedorybių I r bedievy
bės auka ." 

ateities darbuotojai ir ta* tos - * * * . 
M , • • • At i i • i , galima auka Lietuvių Moks 

r e i k a l ų g y n ė j a i . M o k s l u s e i d a - f M « J i « . . u - « « 

i-

mi nusistato principus, o išė-
JV iš mokyklos sekdami tuos 

principus taip ir darbuojasi. 
Xad dabar einantieji mokslus 
butų naudingi mūsų tautai 
darbuotojai ir tautos reikalu 
gynėjai, reikia kad visuomenė 
rūpintųsi moksleivija ir remti] 
jos reikalus. Moksleivijos rė
mimas, yra rėmimas opaus ir 
būtino tautos reikalo. 

Kad moksleivija sekdama 
tikrąjį mokslų augtų ir stip 
retų mūsų tautos dvasioje, jai 
reikia organizativio ryšio. Tą 
supratus Amerikos Lietuvių 
moksleivija, 1912 m. suorgani 
zavo Lietuvių Rymo Kataliku 
Moksleivių Susivienijimą, po 
obadsiu — Diąvas ir Tėvynė 
Nore da tik desttHis j&cttyy n 
ėjo, betyli moksleivių organl-
cazija jau spėjo duoti nema
žai tikrų visuomenei darbuo
tojų. Kad palaikyti tokia or
ganizacijų ir tarp moksleivių 
bendrų ryšį, reikia priemonių 
ir medžiagos. Viena priemonė, 
kuri tvirčiausiai rila mokslei
vius, tai jų organizacijos or
ganas *i Mok šleivi s. ' ' " M . " ne
tik riša moksleiviją, bet taip
gi skleidžia apšvieta ir duoda 
progos moksleiviams per j : 
išbandyti savo gabumus ir da
lintis su bendraminčiais mok
sleiviais mintimis. "Mokslei
v io" išleidimas nepigiai atsei-
na, o vieniems moksleiviams 
ir labai sunku. Moksleiviai no
rėtų ir ant toliau palaikyti sa
vo organizacijų ir išleisti 'M. \ 
negana to, stiprinti organiza 
ei jų i»r gerinti " M . " Bet tam 

bereikia didesnės finansinės jė
gos. 

leiviją ir jos reikalus! Mes už 
tai atmokėsime skleisdami ap
švietę ir gindami tautot; rei 
kalus. 

Tikėdamies, neatmesite mū
sų prašymo; paremsite apšvie
tos reikalų ir iš anksto tarda
mi širdingų ačiū už aukų, lie
kame su gilia pagarba, • ' 

Vardan Am. Moksleivijos, 
Jonas P. Poška, 

Centro pirmininkas 
P. česnulis, 

Centro raštininkas 
Komisijos nariai 

V. Damašus. 
J. Klimas, 
P. česnulis. 

Aukas prašome siųsti 
adresu: .v;./,,*-

Mr. Petrą* česnujįs/, lK.^ 
4&5 fcocust St.,' 

Valparaiso. Ind. 

šiuo 

-

CLEVELAND, OHIO. 

Mūsų kolonijoj yra keli 
bolševLkučiai kurie šviečia 
darbininkus po "poolroo-
nujus". Ypatingai reik pažy 
mėti bolševikėlį, kuris išsižio 
jvs rėkė: kam kunigai kiša
si į politikos ir kitokius rei
kalus. Mat, kad ne kunigai, 
tai jie galėtų lengviau ' . rojų" 
ant žemės įvykinti. Dabar ku
nigai parodo darbininkams 
bolševikų norus ir tuoin už
kertų kelių bolševikų rojui. 
8. šaukė: kad visus kunigus 
išžudyti, visiems galvas nu 
kapoti. 'Matot, ko jie nori. Ži
noma, tai jie daro, kur savo 
rojų įveda, Lietuvoje su bom
bomis ir dinamitu rojų norėtų 
įvesti. Tokie yra sušaudomi, 
arba tupdomi į kalėjimus. To-

A. Z. Siuosmet paminėdami 10 me- kiems taip ir reikia 

• IŠ MONTREALIO TIESIOG I KAUNA TIK $113.50 
NI» yra tiesiausias Lietuvon kelias. Lenkiją aplenkiant. Laivų rui-

I ni.ii po 2, 1 ir 6 lovas. Tik 8 Utenas ant vandens. 

• Laivai išplauks Liepos 2,16, 23, 30. Rugpjūtis 6, 13 ir 27 
Pirkite Laivakortės pas Jūsų seniausia Chieagoje agentų 

: A. OLšEVVSKĮ 
• 3251 S. Halsted St. Chicago. 

Pašportus parūpina. 
I'iniuiiiM- Lietuvon vežtis parduoda Draftns ant Bankų Kauno. 

Šiaulių, Raseinių. Panevėžio. Mari.«ampoU"*s ir kitų Lietuvos miestų. 
Padaro Ingaliojimus (Doviernastis) 

(Amerikos valdžia leidžia gryžti atgal laike 6 mėnesių po išvažimui) 
Naujas Olsze\vskio OfL-j»s dabar ne liauki* bet kitoj pusėj gatvės 

3 

: 

priešais Įlanka. 

DIDELIS DŽIAUGSMAS. 

Naujai sudarytas Bonomi 
Italijos kabinetas džiugina 
katalikus. Pirma, kart jiems 
teko teisingumo ministerio 
portfelis. Ta ministerija yra 
labai svarbi, nes ji rūpinasi 
bažnytiniais klausimais. Viso 
į kabinete, pateko trys katali
kai ministeriai. Katalikai 
džiaugiasi laimėję. 

— Penkios miisų laikų žaiz
dos: autorito (valdžios) nepa
garba, brolių neapykanta, pa
geidimų nesuvaldomas troški
mas, darbo nenoras, pamirši
mas galop to "vienintelio' ' da
lyko j kurį atsižvelgus visa 
kita priedas tegali būti. 

Popežius Benediktas XV. 
1 — — — — i T T 
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REIKALINGI PRITYRĘ 
AGENTAI. 

Mes turime gera 8nuošimeių pus
metini investineiito propozicija 
Auksinų BdrtlįHbaiU^ Išleidžiamų 
Kulio* tumtiė Jfeiko šiaip, vakarais 
ar nedėldieniais galite pasidaryti 
sau extra piningu. Life Insurance 
ir kiti agentai yra kviečiami iš vi
sur. Adresuokite laišku. 

The Kniskern Company 
140 S. Dearborn Str. Chicago. 
F. S. Dept. 

PRANEŠKITE. 
Marė Astrauskienė nori žinoti, ar 

gyvas jos vyras Juozas Astrauskas, 
kuris 30 metų. kaip paliko ją Lietu
voje. Du metu rašinėjo jai laiškus ir 
žadėjo ją atsiimti. Paskui sustojo ra-
Scs ir dabar apie ji neturi jokių ži-
niy. 

Prašoma pranešti šiuo adresu: 
Jonas Vilkelis 

lk>x 5 .f Li v ings ton, III. 

ANT PARDAVIMO Automobilius 
Chandlcr ant 7 pasužierų. Automo
bilius turi būti parduotas šią nedė-
lią. Atsišaukite šiuo adresu: 
3519 \įį. 451 h PI. (ant 2-ru lubų l£ 

> priešakio. 

Ant pardavimo grocerne su pro-
perte, parsiduoda iš priežasties ligos. 
Atsišaukite: 

4019 So. llcraiitage A ve 
Yards 5624 

M O T I N Ų M O D E R N I Š K O J I L O P Š I N Ė 
ftCit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
ciučia-liulia." 

\ 

Greičiau begki į aptieką ir 
nupirki 50c bouką 

BAMBINO 
Arbatinis šaukštukas tuo jaus pašalius kūdikio lirduriu. die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašaline 
užkietėjimą. "Kūdikiai mėgsta j | ! Jie prašo daužia©f* 

Motinos! Jeigu jusę aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c pašto markėmis' tiesiog į 

N P. AD. RICHTER A CO. * 
3fd Aveaus & 35th Street, Bocoogh oi Bfooklyn, Nsw Yoek City. 

LIETUVIS PAIIDAV1EJAS. 
Siuomi turiu laimė pasigarsiti Lie

tuviu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN 
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tal-gi 
brangus tautiečiai esate kviečiami j 
L. KLEIN didelia krautuvė ir pas 
mane reikalaudami JOE SHIMKUS 
arba Numeris 4-tas. 

SENO KARO VARGAI. 
Mes galime jums pagelbėti įsigy

ti geresni karą. Surask mūsų pa
garsinimą, šiame laikraatij. 

MitchcU Auto Co. 
2328-2834 S. Micrigan Ave. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl. 
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Reikalinga mergina prie generalio 
ofiso darbo, turi mokėti angliškai. 
Atsišaukite 

DR. C. Z. VEZELIS 
4712 S. Ashland Ave. Chicago. 

Tel. 7042 

ANT PARDAVIMO 
v 

Buėemė ir Groserne geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per 6 metus. Prie
žastis išvažiuoju į Lietuvą. Atsišau
kite: 

I 930 W. 35 Placc 

Parsiduoda biznio namas labaipigiai 
lietuvių apgyventoje apylinkėje, 8 
metai kaip statytas, Šešių pagyvenimų 
atsišaukite 

Jcnzs Pulkls 
4354 8. Wood St. Chicago. 

P. S. savininkas yra ant trečiu lu
bų iš galo: 

• • 
1 
• • 

S 
• 
• • I 
• • 
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PIRMAS DIDELIS PRANEŠIMAS 
• * * 

* ' I 
Idant supažinti plačia Lietuvių visuomenė su pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Ko-operativiaka Teatro Draugiįa (Lithuanian 

Co-Operative Theatre Society) kuri tapo suorganizuota 18 diena Birželio 1921 metu Chicago* mieste. Su tikslu kad mūsų tauta ne
pasiliktu nuo kitų tautų. Nes šioje valandoje kada po karėj darosi pasaulije didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų 
tautų tampa neprigulmingom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės eina lenktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo 
suims Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums reikia organizuotis reikia iš vieno veikti, reikia žiū
rėti kad mes galėtum dasiekti nors kitų tautų kultūrinio stovio ir but neprigulmingais pilnoj tojo žodžio prasmėj. 

Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovi antra nuo žinystės. Kuri tauta augštai išsiviseausi dai
lėje yra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai-, muzika, skulptūrą yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviai privalome šioje mugu 
tautos atgimimo valandoje kodaugiausia prisidėti prie įkūnijimo tųjų dailės Jstaigų. Kaip jau visų autoritetų yra pripažinta, ir 
ko plačiausia išnaudoti teatrų dailė. Teatruose sulosią dramas tragedijas farsus ir 1.1. Aš manau kad teatrų industrija 
pakilo ir išsiplėtojo daugiau negu kita šaka ir kaipo prirodimu tarnauja faktas. Jog tūkstančiai Amerikoniškų Teatrališku orga
nizacijų išmokėjo milijonus dolierių savo šėrininkam. Pelno kiekviena meta ir gali padaryti daugiau pelno negu kokia kita indus
triją ant pasaulio. Su džiaugsmu galima pranešti jog Amerikos Lietuviškoj publika ir-gi subruzdo ir jau turi suorganizuota Te
atru draugija kurios tikslas veikti labai plačiai ir parodyti kelia Lietuviam prie pramonės kuri pakels Lietuvių tauta ir atneš 
gera pelną tam kuris stos į mūsų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžius kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Klia-
sos biznius užimti. Taip-gi parodyti kelia del mūsų jaunuomenės prie viešo veikimo ir parūpinti jiems vietas kur galėtų sulošti lie
tuviškus veikalus savo Teatre. Mes kviečiame visus prisidėti ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti šita organizacija vieną iš 
didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai. 

• 

Lietuvių Ko-Operativiška Teatro Draugija 
• 

[Lithuanian Co-Operative Theatre Society] 
(C0MM0N LAW TRUST) 

GENERALIS OFISAS 

Atlantic Theatre Bldg., 3946 YV. 26th Street Chicago, Illinois 
TcL LavvndaJe 1700 . 

\m 
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VARTOTI KARAI. 
Kito] daly šio laikraščio rasi musij 

dideli pagarsinimą. Surask j}. Mes 
paimsime jūsų sena karą kaipo da
li mokesčio. 

MitchcU Auto Co. 
2&28-23S4 S. Micrigan Ave. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl. 

BRIGHTON PARK. 
Kas turite narna ant padariniu 

Orighton Tark praneškite i mūsų ofi
są o mes turime daug kostumeriu 
kurie nori pirkti Brighton Park bus 
tuojau0 parduotas 

F. N. R. Co. 
736 W. 33 Street 

• • »'•. 

PARSIDUODA Groserne ir bučerne, 
taip-gi dviejl kampiniai biznio namai 
able namu, geriausioje Lietuvių ap
gyventoje vietoje ant West-Sides, 
priežastis senatvė ir nesveikata. 

Del platesniu žinių kreipk'itės pas 
savininką 

A. W. Radomski 
2257 West 23-rd Flaoc 

FARMOS PRIE CHICAGOS. 
40 akerų puiki žemė ir geri bu-

d'nkai naujos masinos givuliai, javai 
kas tik yra ant farmos tūkstanti J mo
kėti o likusus ant išmokesčio. Atva
žiuokite'pas mus sulyg tamstą noro 
pritaikinsime farma, o me* turime la
bai daug ant pardavimą pigiu ir 
brangiu farmų, klausk 

JT. P lNDl l fAS 
736 W. 35 St. F. N. R. Co. 

PRANEŠIMAS. 
Surask mūsų dldoij pagarsinimą 

Siame laikraštij. Pašauk mųs per 
telefoną tuojaus. Jeigu turi sena ka
rą atsivežk ir palik, o namo galėsi 
su naujų karų parvažiuoti. 

MitchcU Auto Co. 
2328-2394 S. Micrigan Ave. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl. 

— 

Parsiduoda geri rakandai pirmos 
kliasos, galima kartų ir randa gauti, 
priežastis važiuoju i Lietuva. 

PETER BALČIUS 
1516 S. SOConrt Cicero, RL 

2-nd Fiat 

ATYDA! 

Parsiduoda pigiai rakandai turlų 
jų labai daug, norių kraustytis į 
mažesnė randa parduosiųpigiai. At
sišaukite tuojaus. 

• 

Už Visus Pinigus Padėtus Pirmiaus Liepos 
20tos, Procentus Gausite nuo Liepos 1 

W . j S ^ . " I V 1 
-*h>r 

Central Manufacturing District Bankas yra vienas iš didžiausių ir stipriausiu įstai
gų; Bridgeporto apielinkėje mokės depozitoriams pilna procentą už piningus padėtus 
net iki Liepos 20. Šis Bankas yra visiems gerai žinomas kaipo VALSTIJIN1S BANKAS 
ir kaipo saugiausia vieta žmonių pinigams. Šiame Banke darbuojasi net šeši lietuviai 
darbininkai ir todėl jeigu nekurie depozitoriai nei vieno žodžio angliškai nekalbėtu 
vistiek gali atlikti savo reikalus LIETUVIŠKOJE KALBOJE. 

. . j i n • »• 

ATKREIPKITE ATIDĄ Į TĄ. 
Kad sis Bankas priima pinigus,ir ant šešto procento su pilna atsakomybė ir sau

gumu klauskite platesnių informacijų nieko nelaukdami. 
. 

Central Manufacturing 
District Bank 

A State Bank 

1112 West 35-th Strret Arti So. Morgan Street 
Bankas atdaras kasdien iki 3 po pietų, Serėdomis vakarais 
nuo € iki 8 vai., Subatomis per visa dieną iki 8 vai. vakare. 

Banko Turtas virš $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 STATE BANK 

Siuntimas pinigų, Pasportai ir Laivakortes ant visų • • • 

UM 

DR. 1. M. FEINBERG 
Gydo specljall&l visokia, rjrų 

anotenj lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kampas 

tėra Are., Chicago 
Valandos: 2—4 po pist 7—t raki 

• • » » » • * • • • • • • « • 

1521 Enima Str. Chicago, III. 

• 

Tel. Randolph 1898 
A. A.SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDO. 
10 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki B po plotf 
Paaedėllais Iki 8 vaksre 
Nsdėllomis ofisas uždarytas a 

= 

»m * » • » • • • ! • 

DR, A. I RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
4442 So. Westera Are, 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-2 pc 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie
niais Ūktai po pietų 2 lkl 5. 

DR. 6. M. 6LASER 
Praktikuoja SO metai. 

Ofisas 8140 So. Morgaa St. 
•2-ro S t , V Oaleago 

BPECIJALI8TAfl 
MotarlSkų, Vyriškų, taipgi a*ro-

ntskų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nao 19 ryto 
iki 8 po plotų, nuo 8 lkl 8 valan
da vakarą. 
NadėllomlH nao • lkl 8 po plot, 

0*1 

I 

• Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

I 
OS188I818JI—••• • • • — • , — • • • « • 

i 
• • • 

P. KV0RKA & SONS » 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Radandai, Pečiai, Kar-
pelai, Pianai, Victroloi, 
Siuvamos Masinos, Plau
namos Mašinos etc. 

^ i ^ i ^ i ^ ^ ^ 

limillllllllilIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlHIIIIHIfil 
Bes. 1180 Independenoo Blvd. 

Telefonas Ton Boren 104 

DR. A. A. ROTH, 
Gydytojas rl 

Speoijalistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaiku Ir vls« etaroolakn ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto 8—» 9* 
pieta, 7—8 vak. NedėUomis 10—114 
Ofisas 18*4 So, Halsted 8t., dk»sa#v 

Telefonas Dmver MOS 
snuMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuniiiiK 

Carter's Uttle U ver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pfgaika 
Mažas Do.«as 

Vaistas 
" Reikalingas Visiems 

Tikras turi psi l rs i jms 

gg^fi.ftry^yffi pARTER'S IRON PILLS ( 
*•****• . ^ s * ' Jums pagelbės, pamėginkite C 5 



O r T I O O I I Šeštadienis, Liepos 9, 1921 
• * i ' ' ' = = = 

URDANA 

yilllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIINIIUIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIim 

Atyda! Puikiausias 
i 

\ i 
Šv. Kryžiaus Parapijos "Town of Lake" 

Chicago, Illinois 

NATIONAL DARŽE, Riverside, III. 
H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i l i i i l i i l , i i l l l , l , l , , , l l l , , , i , , , , , , l , , , , l , , , l , l i i l l , l , l l i l l i i l l l l , , , l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l l i i l i i i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l 

Ned., Liepos-July 10,1921 m. 
« -

Pradžia 10 vai. ryte 
Inžanga 50c 

v %r 

Šis bus puikiausias piknikas šios vasaros, taip vadinamas "piknikas-retenybė", kuriame 
bus visokių įvairumų ir margumynų begalės: puikus šokiai, lenktynes visokios rųšies, gar
siausia muzika ir skaniausi valgiai. Bus duodamos dovanos už visokius atsižimejimus,7 tarp 

, kitko gaus puikią dovaną, kas atvažiuos gražiausiai popuoštame automobiliuje ir t. t. 

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI. f 
. 5 
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CHICAGOJE. 
SINACOLA PASVEIKSIĄS. 

Išpasalų užpultas ir pašau
tas Joseph Sinacola, nužudyto 
d'Andrea bieiuolis, pranešta 
pagysiąs. 

Policija krečia ne tik 19 
wardą, bet ir visą miestą ieš
kodama piktatlario. 

Pats Sinacola po operacijos 
dar negali but policijos tardo
mas. Bet kuomet jis galės kal
bėti, tuomet bus išklausinėja-
mas. 

Sinacola buvo draugas ir 
Joseph Laspesa, kurs andai 
nužudytas važiuojant automo
biliu. Kad taip, tai policija, 
spėja, kad ta pati žmogžudžių 
gauja visas laikas veikia 19-oj 
\\ ardoj. 

Pašauto Sinacola 13 metų 
duktė policijos klausinėjama 
sakė, jog jinai mačius kas jos 
tėvą šovęs. P>et piktadario ne
pažinusi. Pirmukart jį mačiu
si. 

Ta pati duktė sako, kad 
pinu to pašovimo tėvo namuo
se per keletą vakarų buvę ko
kie tai susirinkimai, kuriuose 
dalyvavę keletas italų. Bet ji
nai nežinanti tų susirinkimų 
prasmės. 

Policija ieško Niek Modeco, 
kurs po to pašovimo negryžo 
*\ savo samdomąjį kambarį 
namuose 2114 Flouraey gat. 
Nežinia kur jis pragaišo. 

L. VYČIŲ SEIMO POKYLIS. 

L. Vyčių šeiminis pokilis 
liepos 7 d. La Salle viešbuty 
pilnai pasisekė. Visuose atsi
lankiusiuose paliko gilų įspū
dį. Žmonės buvo sužavėti kun. 
Juozo ir p. Jono Čižauskų 
dainavimu. Aplodismentams 
nebuvo galo. Dainavo žymio
sios dainininkės: O. Pocienė. 
M. Janušauskienė, Z. Mastau-
skaitė, M. Jocaitė, M. Slapi-
kauskaitė ir kitos. A. Pocius, 
ir Janušauskas akompanavo 
ant piano. Kalbų buvo daug, 
įvairių. Programą vedė Al. M. 
Kačkus. Vakarienė buvo gar
di ir privalgydytina. 

Pilnesnis aprašymas bus ki
tą sykį. 

IŠ WEST PŲLLMAN, ILL. 

Westpullmaniečiai nebežino 
nei kaip laukti savo klebono 
parvažiuojant iš Lietuvos, -bai
siai visi išsiilgo. J is ketina 
sugryžti apie 20 d. liepos m. 

Parapijiečiai susidėję nupir
ko jam dovanų —gražų auto-

MIESTO PETICIJA DEL 5c. 

Chicagos majoras ' Thomp
son miesto vardu indąve peti
ciją komercijos komisijai, rei
kalaudamas gatvekariais va-

.žinėjimui sugrąžinti 5 centus. 
Kitos kelios peticijos induo-

tos komisijai reikale fondo, ko
ks kas metai apturimas nuo 
gatvekarių kompanijos už nau 
dojimąsi gatvėmis. 

Kompanija ta fondo miestui 
nemakėjusi per du metu ir 
šiandie miesto pinigų turinti 
arti pustrečio miliono dol. 

Kalbama, kad į porą mėne
sių komercijos komisija galė
sianti paskelbti savo ištarmę. 

Kompanija neužsileidžia. J i 
kreipiasi į teismus. Bet, matyt, 
jai bus nusukti ragai, jei vis
kas teisingai bus vedama. 

PIKTADARIS UŽPUOLĖ 
NAMUS. 

Dailiai apsitaisęs piktadaris 
paskambino prieangy namų, 
4548 Sheridan road. Duris ati-
darė Mrs. StewartL65 metų. 

Niekšas ją parbloškė, apdau
žė, apkrauste namus ir pas
prūdo. 

Mrs. Ste\vart yra C. M. Ste-
warto žmona. Stewart yra vie
nas iš savininkų firmos Stewa-
rt ir Frver Printers Co., 732 

KORNEVIUO VARPAI 

Birž. 6 d. Aryan Grotto Te
mple teatre L. Vyčių Chicagos 
Apskričio choras pastatė o-
peretę "Kornevilio Varpai ." 
Žmonių ne ką daugiau, kaip 
pusė teatro priėjo. Vaidini
mas gerokai išėjo. Vienok tru
kumų buvo. Dainavimas irgi 
geras buvo. 

Platesnis aprašymas bus ki
tą sykį. 

žiuos į stotį iškilmingai par
vežti savo klebono. 

Ne tik žmonės jo laukia, 
laukia ir bitelės: belaukdamos 
aną nedėldiefiį net tris spie
čius leido. Mat, gerą žmogų vi
si myli. 

Kun. D. Mikšys jau pagrį
žo iš ligonbučio, bet dar nevi
sai pagijęs. Rep. 

PRAKALBOS 
Šio» prakalbos bus vienos iš 

svarbiausių, nes bus gvildemania 
Lietuvos svarbiausieji ir opieji 
klausimai: Istorija, komercija ir 
kiti labai svarbus žingsniai gyve
nime. 

Kadangi mums visiems viršujo 

Dr. M. Stupnickiį 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOlM 
Telefonas Tardą UOS* 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto 
6 po piety Iki 8 vak. Ned Alio 
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare 

mobilių. Tuo automobiliu va- J»™iM Tėvynės klausimai lakai 

IŠ WEST PULLMAN, ILL. 
• — 

8v. Petro ir Povilo par. cho
ro rengiamas vakaras liepos 
10 d. pasitikimui savo gerb. 
klebono, kun. J . Paškausko, y-
ra atidėtas tolesniam laikui. 
Priežastis yra, kad nespės iki 
tai pienai sugryžti. 

Rengimo Komisija. 

PRANEŠIMAI. 

branjnis, todėl kiekvienas • privalo
me dalyvauti ir gera pro^a svaf~-
bu yra pasinaudoti. 

Taip-gi, šiose prakalbose bus 
aiškinama apie L, P. Bendrove ir 
jos nuveiktus darbus Lietuvoje ii 
Amerikoje. Norintieji būti jos šė-
rininkais, nepamirškite atsinešti 
pinigų ir Amerikos Bonų, o galė
site užsirašyti šėrų. 

Kalbės gabus pirma karta šia
me mieste, kalbėtojai — Studen
tai : J. J. Šlikas ir Petras P. Dau-
žvardig. 

Visus širdingai kviečiame atsi
lankyti. 

Lietuvių. Prekybos Bendrovė 
Nedėlioj, Liepos 10 d. 1921 

F. Gedmino Svetainėje 
8756 Houston Avenue 

So. Chicago, 111. 
Pradžia 7 vai. vakare 

. Įžanga Veltui. 
(Apgr.) 
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« DR. CHARLES SEGAL S 
Į IVrkėlė M-avo oflsa po n o n 1 

{4729 So. Ashland Avenueg \ 

ąiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiit 

{ Pinigas Daro Pinigą 
| Jei norite kad jūsų pinigai butų saugioje vietoje, kad 
I jie uždirbtu jums gera nuošimti, kad galėtumėt savo pi-
į nigus su nuošimčiais pasiimti kaip tik prireikia — Visa-
5 dos Dėkite i UNIVERSAL STATE BANKĄ. 

Kix ctjalistaa | 
| D U O W . MOTERŲ Ir VYKŲ U G I M 
JVs landosnuo 10 Ik) 12 išryto; n n o | 
| 2 Iki B po pietų: nuo 7 Iki 8 : S 9 | 
Kvakaie Nedaliomis l t kil 1 * 
1 Telefoną* D r ^ e l SKft* J 

b 

—^— 

APKRAUSTE MILIONIE 
RIAUS NAMUS. 

Keli plėšikai įsikraustė į mi-
lionieriaus \Yrigley reziden
cija, 51 Beitame ave. Išnešta 
daug brangių daiktų. 

Tuo metu pats milionierius 
su šeimyna kliube vakarienia
vo, gi tarnai turėjo liuosas va 
landas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
_ 

PRANEŠIMAS. 

Pavasario žiedas Vyšnių so
dely pražydės liepos 11 d. va
kare, lygiai 7:30 vaL 

L. Vyčių domei. 
i r a 

Sulyg susirinkimo nutari
mo visi Vyčiai teiksitės susi 
rinkti Liepos 10 d. 10 vai. iš 
ryto prie Šv. Kryžiaus para
pijos mokyklos. Iš eia t roku 
važiuosime į nmsų parapijom 
pikniką, kuris Įvyks National 
darže. 

Korespondentas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ANTRAŠAI. 

Kun. K. Urbanavyčius piro? 
op West Sixth Street. 

South Boston, Mass> 
Kun. M. A. Pankus, vice-pirre. 

443 Park Avenue, 
Bridgeport, Conn. 

S. Rutkauskaitė, vice-pirm. 
602 South Street, 

Mahanoy City, Pa. 
K. J. Krušinskas, sekret, 

222 South 9-th Street, 
Brooklyn, New York 

Baltrus V. Vaišnoras, ižd. 
1514 Carcon Street, 

Pittsburgh, Pa. 

Federal gat. 

Biitiiitiiiiiiiif ttttiiiif •iiiiiiftimiriiiiiiitiie 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Visų šventų dr-jos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
ny Liepos 10-tą d.. 1921 m. 
pirmą valandą po pietų Šv. 
Jurgio parap. svetainėje Vy
čių kamb. 

Tai-gi visi nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti į sus
iną. 

A. Maziliauskis, pirm.. 
St. Šimkus, nut rast 

MES STATOME NAMUS 
Jeigu turi lota bent kokioj 

dalij Ulinojaus Valstijos, mes 
pastatysime Jums namą ant 
lengvų išmokesėių ir pigiau 
negu kad galima pirkti. Atei 
kitę pas mųs pasikalbėti. 

C. P. SZYDLOWSKI 
1579 Milwaukee Ave. Chicago. 

Kambarys No., 200 
Atdara vakarais 

i r 

DR. S. BIE2IS 
LIETUVIS GYDYTOJA" 

I R CHIRURGAS 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

JiuniiiiiiiiiiiiiiiUNiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiii 

Moksleivių Domei. 

, Visi moksleiviai ir mokslei
vės, kurie lanko aukštesnės 
mokyklos, (high schools) ar
ba kurie dar nuo rudenio'pra
dės lankyti, yra kviečiami 
atsilankyti į. šaukiamą susirin
kimą, kuris įvyks pirmadienio 
vakare, liepos 11 d., š. m., 
7:80 vai. vak. ^parapijosx sve
tainėje. 

Tikslas šio susirinkimo yra: 
norima suorganizuoti A. L. R. 
K. Moksleivių Susivienijimo 
kuopa. Pirmiau buvo suorgan. 
kuopa šioje parapijoje, bet su
griuvo, todėl dabar visi moksl. 
kviečiami būtinai atsilankyti. 

Buvusi valdyba. 

i 
i • 
B 91201 West 22nd Street 
fjTel. Canal C121 
| R M . Si 14 W. 42nd Street 
S Tel. McKinley 4 » 8 > | 

• 
i • • 
i 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGE8 

[6205 8. Halsted. 2407 W. Madlaor 
1850 N. Wells St. 

I :i 7 Mokyklos Jumct ValstiJoH©. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-J 

fmo, Designlng bizniui Ir narnama< 
|Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslas lengvais atmok ėjimais, j 
•Kle«o« dienomis ir vakarais Pa-
|reikalaiikit knygeles. 

Tel Seeley 1641 
RARA PATEK, p irmininkėj 

i 
Capilal ii Surplus I 

250,000.00 l.t 
Dolierių. i 

« ~ ^ - ^ — 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 
• Tel. tana i 2l1tf 

Vaiandoti: l t ryto ik) « 
Uyveninias: 

Tel. 
1811 W. «»rd Str. 

Prospect I4<f . 

• « - • » • • i 

Tel. Canal 267 Vak. Canal S U S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

ralandon. ! • lkl l t ryto; 1 * : » 
• po ptet. f Iki • vakars 

į Sio Banko turtas siekia $3,000,000.oo I 
Tai yra didžiausia ir st ipriausia Lietuvių f inansine institucija 

Ei Amerikoje p o valdžios užžiura. 
Suv. Vai. Valdžia ir Chicagos mies tas la iko savo pinigus š iame 

S banke. 
Ar tamstai n e butų malonu but m ū s ų kos tumer iu? 
Prkhioktte savo bankyne knygutė bi le kurio Chicagos arba kito 

S miesto banko. Kuris jus neužganėdma arba nėra j u m s parankus (kai -
E po svet imtaut iškas) •— mes patys sukolekt i ios im ir perkels im vi-
; sus pinigus su nuošimčiais j šia 

| UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

Perkelkit tuoj * - mokėsime pilną nuošimti. 

f Pinigai Lietuvon 
Geriausiai ir greičiausiai pasiunčia Unlversal State Bankas so 

E pilna garantija. PRISTATO 1 24 D I E N A S . Parduoda laivakortės, 
S draftns ir markės Pigiausiai i š kitų miestų pris iunskite m u m s do~ 
E licriais o m e s išs iunsime Lietuvon auksinais pagal kurso. Norė-

• dami pirkti arba parduoti narna pirmiausiai ats i lankykite j mūsų 
S Rcal Kis ta t e Dcpartnicnta. 

Banko V&landos: Kasdiena nuc 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir S 
vakarais Utarninkais nuo 6 iki 8.i»0. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 

1 UNIVERSAL STATE BANK! 
I 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. f 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip 
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Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

ntlenthofatmn 
NuŠaldo Ir greitai uigydt>. 

i 
mšmmmmmmmmmmmm mmmmmmmtm* 

f J. P. WMTCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermi ta po Ave. 

Tol. Boulevard 60K0 
11005 S. Michignn Ave. 

Rošcland, 111. 
S " * — » w • • • • • • • ^ • • • • • M » S 

Telefonas Artnitaae 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIBEKTORIUP 
Mokytojas Piano, Teorijos tr 

Kompozicijos 
M I I N. Western AT«V 

Chjoaco. Ui 

j Dr. L L MAKARAS 
Lletnvys Gydytojas tr Ohirurgas 

Ofisas 10900 So. Michlgan Ave.. 
Vai. 10 ikt 12 ryte; 2 iki 4 po 

ptet. 6:30 Iki 8:80 vakars 
Rezidencija: 10533 Pcrry Ave. 

Tel. Pul lman S4S 

relefonas Boulevard 9199 |̂ 

DR. C. KASPUTIS . 
DENTISTA8 J 

8S81 South Halsted Str. o 
į jvalandoa: 9—11 A. Ii . • 
< 1—6; 7—8 P. M. ig 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Apie 

$3,000,000.00 
Pirmutine Lietuviška Valstijinė Banką Amerikoje 

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

Turimo už garbe priminti Lietuvių v i suomenėj , kad dabar geriausias laikas perkelti Jusy pi-
nngus nesugadinus nuošimčių į valdiška Metropol i tan State Banką; kuris yra netik po Valstijos 
priežiūra, bet dar paremtas š ios bankos šėrininkų turtų viršijančiu daugiau kaip 12 Milijonų Dol. 

Kvieč iame visuomenė pradėti taupinti savo piningus arba atidaryti čekių sąskaita š iame, ban
ke. Mes lygiai bus ime dėkingi pradėjusiam taupyt ar tai didele ar' maža suma pinigus gal ima atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo. 

, MOKAME 3% l METUS 
• Skol iname piningus ant 1-rao Mortgage už 6% Kelaujant iems J Lietuva parūpiname pasporta 
ir viza dykai, perkantiems pas mus laivakorte. 

Parduodame draftus, čekius pagal dienos kursą, kuriuos « a l i m a išmainyti visose Ljetuvos bankose 

Baakos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 
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