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Prancūzų Suokalbis 
Klausime 

ANGLIJA STOVI UŽ VY- | klausime, kaip ilgai tenai gy-
RIAUSIOS TARYBOS SUSI-|vuos dar nepatvarkyta padė-

RINKIMĄ. tis. 
Briand, be to, sako, jog cen-

Prancija su lenkais politikuoja trale ekonominė zona Silezijo-
Londonas, liepos 23. — A n - ^ °* « * • svarbiausias daik-

glijos premieras Lloyd Geor- t a s - T a s reikalauja ilgesnio 
ge kalbėdamas parlamente pa- studijavimo. To negalima at-
reiškė, jog nieko daugiau ne- l l k t l i k e l o t a ( l i eT lu-
Ims daroma Augstosios Šile-1 Briand šiandie apleidžia Pa 
zijos klausime, kol pirmiau ryžiu. Keliauja provineijon. 
nesusirinksianti vyriausioji ta- Jr sako, jog veikesnis vyriau-
ryba ir neaptarsianti to klau- šios tarybos susirinkimas ne
šimo. Kitaip ten nebus padą- galimas. 
ryta jokia pažanga. Romos laikraščio " H Pae-

PremieYas buvo klausiamas, s e " korespondentas iš Varša-
ar Sąjungininkai sutarime vei- vos praneša, kad Prancija su 
kia Augstosios Silezijos reika- lenkais padariusi slaptą sutar-
lais. Premieras nieko neatsa- tį kas link militario ir ekono-
kė į tą paklausimą. niinio nusistatymo A. Silezi-

Nežiurint to, Sąjungininku, joje. Apie tai senai buvo kal-
komisija iš Silezijos pranešė, bama.' 
kad tenai raikalingas didesnis 
skaitlius karuomenės. j S u t a r t l € s •S1**0 8-

Anglijos vyriausybė tečiau Prancuzų-lenty sutartyje 
tvirtina, kad tenai karuome- pasakyta, kad Lenkija turi už
neš nereikalinga. Viskas 'kas laikyti 600,000- armiją, kad 
reikia šiandie, tai kuoveikiau- Prancija kiekvienam lenki) ka
sia sušaukti vyriausios tary- r eįviui užlaikyt kasdien skiria 
bos susirinkimą. po v į eną auksinį franką. 

Ko Briand nori. Sutarties tikslas — visą A. 
Anglija painformuota, kad Sileziją pripažinti lenkams. 

Praneijos premieras Briand Tuo tikslu daugiausia darbuo-
butinai nori Silezi jon siųsti jasi prancūzai. I r jei tas tik-
daugiau karuomenės. Ir jis jslas butų atsiektas, Prancija* 
sako, kad vyriausioji taryba gauna Lenkuose ir Silezijoj 
nieko negali spręsti Silezijos j plačias koncesijas. 

• » • » • 

ANGLU-PRANCUZU I AIRIJA LA IMĖS- -SAKO 
KRIZIS. 

kyla smarkus anglų-prancuzų 

DE VALERĄ, 
Paryžius, liepos 23. — Pa- Londonas, liepos 23; — Ai

rijos klausimo rišimas šiuo 
krizis del Silezijos. Prancūzai kartu perkeltas iš čia Dubli-
darbuojosi siųsti daugiau ka- nan. Tenai de Valerą susikvies 
ruomenės A. Silezijon. Nes visus airių tautos vadus ir tar-
kitaip, girdi, tenai lenkai ir sis, kaip priimti Anglijos pa-
vėl sukilsią. j duotas sąlygas, kaip Anglijai 

Tuo tarpu anglai tame į%iu- į tas jos galutinas taikos są
ri prancuzų-lenkų machinaci- lygas atsakyti. 
jas. I r sako, kad ten karuo- , , „ A . „ A T7 , . , ., 
' . ' . _ Paduotos de Valerai taikos 
mene nereikalinga. Tegu pran- , . * . . „ . 

° , .. . . sąlygos viešai neskelbiamos. 

NEPASIDUODA. 
Springfield, UI., liepos 23.— 

Sangamon apskrities grand 
jury apkaltintas ir patrauktas 
teisman už visuomenės pinigu 
eikvojimą gubernatorius Small 
paskelbė nepasiduosiąs, jei še
rifas norėtų jį areštuoti. Gu-

= 2 * 

GUBERNATORIUS SMALL Angl i ja Pa la ikys Didž iaus ią 
Laivyną K a r o 

LLOYD GEORGE SU RŪG
ĖS PABRĖŽĖ PLENUS. 

Gal jos bus paskelbtos, kuo
met airių tadai d,uos Angli
jai atsakymą. 

cuzai nekursto lenkų, tenai 
nebus sukilimų. 

Anglai pirm visako reika 
lauja sušaukti sesijon vyriau
siąją tarybą. Su šituo reikalą- Į Ajrie tas sąlygas yra viso-
vimu nesutinka prancūzai. H«U spėjimų. Sakoma, Airijai 

Londone sakoma, jei lenkai siųloma dominijos valdžios 
ir vėl pakels trukšmą Silezi- forma. Matyt, Airija tuo pasi-

bernatorius gali pavartoti mi 
liciją ir jis gali visoj apskri
ty paskelbti karo padėtį. 

Niekai šaukiama nusiginklavi
mo konferencija. 

Londonas, liep. 23. — čia 
atlikta du didžiai svarbus daly 
kai kas link karo laivynų ri-
valizacijos ir Pacifiko (Ra
miojo vandenyno). Tam tik-

Tap jis sako pasiremdamas s l u i v i s u s reikalingus pienus 
juristų nuomone. Gub. yra vai nustatė Anglijos premieras 
stijos vykdomosios valdžios 
galva. Teismai, kurie y-
ra valstijos vakizios šakos, ne
gali paliesti vykdomosios val
džios galvos. Jei gubernato
rius pasiduotų, tuomet jis per
žengtų savo prisiegą, tuomet 

Lloyd George su Australijos 
premieru Hughes. 

Premieras Lloyd George 
parlamente pareiškė, jog -An-

met. Taigi, premieras piane" 
sė, jog tas netiesa. 

Amerikonų kliubo susirinki
me prie užkandžio Australijos 
premieras Hughes perspėjo S. 
Valstijas, idant jos bendrai su 
Japonija susiaurintų ginklavi
mąsi jurose. Kitaip gi Ųrita-
nija susistiprins savo pozicijo
se ir gins savo reikalus Pac£ 
fike. 

Premieras Hughes labiausi 
už kitus dominijų lyderius y-
ra palinkęs prie Britanijos su 
Japonija sąjungos. J is sake* 
kad už šimto metų Australija 

glija ir toliau statydins dide- bus tokia didelė viešpatija, 
liūs karo laivus, nežiūrint to. kaip kad Suv. Valstijos. 
kad ir turėtų pavykti nusigin- Pacifiko problema Auslralt 

joje, už tai bus kalti prancu-.tenkins. ^ — - ^ v ^ d o m o s i o s klavimo konferencija * • » « * ] # skaitosi gyvenimas a r i n i s 
J Išvažiuodamas is cia Dubli- , ,w.' , , . . • . irtone • TT • w *' 
j _- U .y, . . valdžios, tuomet valstijoje ga- &1' e-

zai. tis, sako Hughes. AVashing-
Lloyd George tą pareiškimą tono konferencija, 3ako jis, ,nan de Valerą pareiškė, jog ^ ^ a n a r d l i j a

t 

^ ^ Ž o S o a ^ ^ L t l . 1 ^ . t i k m i " A i r i j a | Gubernatorių gali patraukti ' į į ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ * ^ ^ ^ ' j * 
tieson tik legislatyvės valsti- ^ ^ vyriausybe Bustabdžiusl Suv. Valstijos pripažins Br i : 

•į*?" j i- ^„cv^uimoc TOE rvu+Y.«n keturių dideliu ioiva Btatyw tanijos laivyno autoritetą Pa-
Stockhohnas, Švedija, liepos MOTERIŠKI: - MUNICIPA- ;10S ^ s innk imas Tas patrau-

o„ . - tiv._. j . , v . . t m n i v t M T T T kimas tieson vadinasi "įmpe-23. — Suomijos valdžia didžiai 
susirūpinusi, kad iš Rusijos 
Suomijon nepersimestų chole
ra. Imtasi visokių galimos ap
saugos priemonių. 

LIU TEISĖJU. 
impe- ttfc kurie t m Imti pabaigti šl« cifike. 

Wash/ngt«a, 
acllmentu. , , 

-Matyt, Sangamon apskrities 

BOLŠEVIKAI NORI DALY
VAUTI KONFERENCIJOJE 

iiexH)s _.»). —~ . • , • .« r** ... .. . . ,. ^ _, _ teismo teisėjas Smith atides Prezidentas Hardmgas Colum- . . v, . , . ,. .. t . . .. . gubernatoriaus arestavnųą. 
bm distnktė municipahu tei-
s^ju paskyrj Miss Mary O ' - ' ^ ^ ^ j ^ ^ ^ į į į į į į ^ I g 
Toole. 

300,000 Rusų Kasdien Miršta 
VISAI EUROPAI GRASINA niekur nebus sulaukta pagel-

BADAS. ba. 
(rorky'o atsiliepime sako-

Sovietai šaukiasi pagelbos. 

Stokcholm, liepos 23. So-
yšetų Eusijos delegacijos Šve
dijoje pirmininkas Kergencev, 
sakoma, čia Amerikos pasiun-
niui įdavęs Ilgą protesto no
tą, kodėl Amerikos vyriausybė 
nekviecianti Washingtono kon 
ferencijon bolševikų valdžios, 
jei koferecijoje bus svarstoma 
Pacifiko klausimas. 

, ma: 
i 

kkf visus geros širdies žmo
nes: Maras ir sausuma žudo 
imliomis Rusijoje. šalį lau-

demnos pasibaisėtinai siaučia . . .v . . . . .. _•• . , .v. a 
j o ^« ^ i a įjjjnajjuj^mag i r baisenybes 

Paryžius, liepos 23. — Bai
sios šiltinės ir choleros epi-

Rusijoje. I r tas maras visu 
greitumu plinta į vakarus. 
Pažadinta Europa šiandie tu
ri tik vieną išėjimą apsisau
goti to maro. Būtent, visomis 
galimomis priemonėmis turi 
eiti pagelbon badaujantiems 
milionams rusų. Kitaip ma
ras į kelis mėnesius sužnyps 
visą Vakarų Europą. 

Žinomas rusų socialistas 
Maksim Gorky nesenai paskel
bė atsiliepimą į visą pasauli, 
šaukdamas kuoveikiausios pa
gelbos badaujančiai Rusijai. 

Tą atsiliepimą jis, be to, a t 
skiriai pasiuntė kai-kuriems 
žymesniems Europos žmo
nėms. 

tokios, kokių istorijoje nebū
ta. Nelaimė palietė šalį, kuri 
buvo namais Tolstojaus, Dos
tojevskio, Mendelevo ir kitų 
kilnios dvasios vyriį. 

" Europa ir Amerika turi 
kuoveikiaus ateiti mums pa
gelbon. Tie visif kuriuos ka
ras paskirstė ir kurie vedė 
liaudį skerdynėsna, tegu pir
miausia išgirsta Rusijos šauk
smą gelbėti.'' 

Nacionalistai šaukia pagelbos 

GALI KILTI GENERALIS 
STREIKAS. 

NUOŠIMČIŲ. 

Washington, liepos 23. — 
Kongreso atstovas Hamilton 
Fish iš New Yorko sako, jog 

nn xy. A J ^ .• ' , . ' • J: karo veteranams bonusai bus 23. .— Vietos "Building Tra 

'Kapėnų dv., Mažeikių apskr. 
Čia atsidarė papkos- dirbtuvė 
nuo šy. Jurgio. 

Gugeliai, Vilkaviškio apskrj 
Gugelių dvaro valdytojau De-
lebruga paliuosoja darbinin-

Pagirtinas daiktas, kad * > r a - > 8 i r n e n o r i d u o t i 

4 e r taryba nubalsavo paskel
bti gene ralį streiką prie namų 
statymo, jei toje industrijoje 
bus panaudojamos "open 
shop" metodos. 

VIENAS TERMINAS PRE 
ZIDENTUI. 

Net aršiausieji bolševikų 
priešai .šiandie darbuojasi 
nešti Rusijos liaudžiai pagel-
bą. Jie kreipiasi į visas pa-

Gorky atsiliepime be kitko s a » l i o t a u t a s s u atsiliepimais. 
Cia gyvenąs žinomas PauL 

Miliukov sako: 

Washiugton, liepos 2S. — 
Senatorius Harris iš Georgia 
valstijos in-davė senatui rezo
liuciją. Reikalaujama vienas 
6 metų S. Valstijų prezidentui 
terminas. Tam tikslui reikalin
gas konstitucijinis amendmen-
tas. . 

Manitowoc, Wis., liepos 23. 
— Wisconsino valstijos Darbo 
Federacijos suvažiavime čia 
padaryta rezoliucija, idant S. 
Valstijos pripažintų Sovietų 
Rusijos valdžią. 

DARBININKAI TURI DIDE
LIUS NUOSTOLIUS. 

New York, liepos 23. — Čia 
paskelbta, kad bedarbiaudami 
darbininkai prie namų staty
mo Suv. Valstijose vieneriais 
metais turi daugiau pusės rai 
liardo dol. nuostolių vienais 
uždarbiais. Kur-kas didesnius 
nuostolius turi visuomenė. 

Visi atsisukę į Ameriką. 
pažymi, kad 300,000 rusų kas- t f y - ****?* ^ " i a s ^ _ , v. . . . . 
j - ' • v, .v , A n . ^ l i n , . Miliukov sako: Kiek yra žinoma, Anglija 
dien miršta iš bado ir nuo vi- . . ,į 7 ° " 

, . v v. - J A W : 4 „ ar* J- v. .y irgi neišties pagelbos rankos 
šokių siauciauncių epidemijų. '* Kasdien pareinančios iš , , v. . £» .. . . 

-^ .. . •, u s«^+ T> •• • , .badaujančiai Rusijai ir nesu-
Rusijoje^ javų derlius smiet Rusijos zmios mūsų gįslose 1 ., , , , « 

visai nepavyko. Įvairiose vie- sušaldo kraują. Mes pasiren-
tose žmonės žudosi. Tėvai žu- g ę mesti šalin mūsų nesutin- Ispanija, Olandija, Vokieti-
do savo vaikus, kad nematyti j karnas personales nuomones ir ja ir kitos šalys irgi yra vie-
jų nuo bado merdint ir mirs- politinius įsitikinimus ir im-

i • 

tant. I ties bendro darbo su sovietais 
Transportacrja visoj šaly 

suparaližiuota. Industrija su
stojusios. 
25 milionams grūmoja mirtis. 

Anot žinomo rusų autoriaus 
Vladimiro Drabovitch> kurs 

gelbėti badaujančią Rusiją. 
Nežiūrint tų karštų atsilie

pimų, vietos žymesnieji pran
cūzai sako, kad tegu Dėdė 
Šamas duoda pagelbą. 

Vienas prancūzas valdinin-
gyvena Paryžiuje, Volgos ap- kas pareiškia: ' ' Mes nieko ne-
skrityse badauja 25 milionai galime padaryti. Mes neturi-
žmonių. I r ligi žiemos Juos me pinigų ir maisto. Tegu A-
visns badas pasmaugs, jei iš merika tuo rupinasi . , , 

nodos nuomonės, kad Rusijai 
geriausia gali pagelbėti Ame
rika. ' 

Gi čia amerikonų rateliuose 
tvirtinama, kad Amerikai bu
tų perdaug to viso darbo. Sto
ti pagelbon badaujančiai Ru
sijai, reiškia, tam tikslui paš
vęsti naujus miliardus su ke
liais milionais savanorių žmo
nių. Amerikai reiktų susior
ganizuoti taip, kaip buvo or
ganizuojamas! karan. 

VVISCONSINO DARBAS UŽ 
SOVIETUS. 

skiriami iš paskolintų sąjungi
ninkams sumų nuošimčių. 

SULAIKYTAS AMERIKOS 
SOCIALISTAS. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 15 automobilių. 

Paryžius, liepos 22. — T 
Dover uostą atvyko Amerikos 
socialistų vadas Morris Hill-' 
quit. Praneijos ateivystės a 
gentas uždraudė jam išlipti 
Pranei jon. 

HILLQUIT ANGLIJOJE. 

Londonas, liepos 23. — A-
merikos socialistas Hilląuit, 
kurs neįleistas Prancijon, at
vyko čionai, anot pranešimų. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Copyright, Inter-nat'l Cartoon Co., N. Y. 

įTrųko avalinės raištis, gi žmona prasivėrus duris tuo jaus 
atsiliepė turinti naują raištį. 

monija mūsų krašte auga, l¥ 
tuomi duodama darbo žmo
nėms uždarbio; bet labai gai
la, kad iš Amerikos pagryžę 
lietuviai pamiršo kitą labai 
svarbų dalyką, būtent, apšvie
timo reikalus. Šviesesnieji pra
monininkai gerai žino, kad 
apsišvietusio darbininko pro-
duktingesnis darbas, ir todėl 
visomis priemonėmis stengia
si platinti žmonėms šviesą. Jie 
steigia pradines mokyklas, 
skaityklas, šelpia augštesnią-
sias mokyklas, ir tt. 

Kapėnų <gi lietuviai kitaip 
daro: pirmomis savo atsira
dimo dienomis pareikalavo at
lyginti už butą, kuriame Že
mės Ūkio ministerijos įgalio
tinio buvo' įkurta pradedamo
ji mokykla. Toje mokykloje 
mokinasi virš 20 to paties dva
ro darbininkų vaikų. Taigi 
klausimas, ar daug pajus ame 
rikiečių kišenė, indėdama tuos 
kelius skatikus sulyginant su 
žadomomis didelėmis apyvar
tomis. 

drnarijos, kaip pernai ' davė. 
Sako: "Eikite pas valdžią, gal 
jį jums duo* daugiau.' : Q p* 
pats, žinoma, laukia geresnės, 
valdžios. 

ARKIVYSKUPAS MANNIX 
MANILOJE. 

* 4 | 

Manila, Philipinų salos, liepc. 
23. — Čia atvyko Australijos* 
Arkivyskupas Mannix. Entu-; 
ziastiškai pasveikintas. Šian-C 
die iškeliauja Australijon. 

Roma, liepos 23. — Arti Sar-; 
zana nacionalistų su socialis-J 
tais pakilusioje kovoje 1 ^ 
žmonių nužudyta ir 80 sužei
sta. 

AUKOS FONDUI. 

Paežeriai, Vilkaviškio apsk. 
Čia birželio mėn. buvo šv. An

tano atlaidai. Diena buvo 
graži ir žmonių prisirinko ne 
mažai. 

Pamaldoms pasibaigus prie 
šventoriaus padaryta mitin
gas. Kalbėjo kun. I. Staugai
tis (Vilk. vikaras) apie rinki
mus į savivaldybes, paskui 
Vilk. gimnaz. mokytojas Ša-
kelė-Puišys bendrais bruožais 
nupiešė, kokių sąrašų žmonės 
mums gali būti naudingi ir 
kokie ne, atvykęs iš Kauno 
Jpil. J . Andziulis plačiai apipa
sakojo dabartinį mūsų politi
nį momentą ir Steig.. Seimo 
darbuotę. 

J am baigus kalbėti, minia 
pakilusiu upu išsiskirstė. 

PLATINKITE ' 'DRAUGĄ.' ' 

Kun. Prof. Pr . Bučio vardir 
stipendijų fondui prie Lietu
vos universiteto aukotojų są-w 
rašąs: 

Nuo Federacijos išleistuvių 
liko $44.00 

M. Žaldokas 30.(» 
. . K. Stašiolis 4.5tt 

Dr-stė šv. Petro ir Po
vilo Diev. Apv. parap. 5.00 

Atskirai įplaukė 1,250,00 
Pasižadėjusių 98.50 

Išviso $1,348.50 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras; maža atmaina tem? 
peraturoje. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, liepos 22 
buvo tokia pagal Mercnants Loatt 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svami .. 3.5S 
Praneijos šimtui frankų 7.73 
Italijos šimtui lirų 4.48 
Vokietijos šimtui} markių 1*U 
Lietuvos šimtui auksinų 1.81 
Lenkijos šimtui markių .06 
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LUOTUV1Ų MJLIAUM.V D I l ^ f R A S T l S 

"DRAUGAS" 
tĮurUrmi ltelqmu aedėldlenlBA. 

PRENUMERATOS KAIHAi 
C UI C AG OJ IR UŽSIENYJE: 

Metanu . v . . . . . . . . . • * « . . . f**00 

Pusei Meta • * • • • *• W 
•LV. VA1ST. 

Metams * b •'*° 
Pusei Meta 3*0° 

prenumerata mokaai islcalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
eenas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar ezprese "Mo-
aey Order" arba Įdedant pinigus I 
feglstruot% laišką* 

4'DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 8. Oakley Ave., Ohieaga 
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GIRIA BOLŠEVISTINE 
RUSIJĄ, 

Suv. Valstijų senatorius. 
France, kaip žinoma, pirm ke
lių savaičių per Rygą iške
liavo Rusijon. Jis ten nuvyko 
ištirti ekonominę Rusijos pa
dėtį. 

Senatorius France turi sa
vyje truputį radikalių ten
dencijų. Kuomet Rusijos bol-
ftevikų valdžia šaukė Ameriką 
užmėgsti komercijinius ryšius 
su Rusija, jis visuomet stove-
jo bolševikų valdžios norų pu
sėje. Bet kadangi mūsų valdžia 
labai atsargi sueiti į santikius 
su autokrato Lenino valdžia, 
gi senatoriui France Rusijos 
padėtis nebuvo žinoma, jis nu
sprendė patsai nuvykti bolše
vikų "rojun" ir asmeniškai 
patirti, kas tenai girdėti. 

Dabar iš Revelio parėjo ži
nių, kad senatorius pabaigęs 
savo tyrinėjimus Maskvoje. Xš 
ten iškeliavęs Petrogradan. 
Tenai užtruksiąs porą d i e n u s 
Petrogrado jis vyksiąs Reve-
lin, paskui namo — Ameri
kon. 

Anot depešų, senatorius di
deliai džiaugiasi. Nes jis Ru
sijoje pamatęs ir atradęs tai, 
ko .visai nesitikėjęs. Be kitko 
jam patikusi ir bolševikų val
džia. Jis ją giria. 

$et apie bolševistinę Rusi
ją pilnos ir tikros nuomonės 
jis nepaduoda. Sakosi tai pa 
darysiąs sugrįžęs Amerikon. 

Matyt, senatorius vaduoja 
*i lietuviška patarle: Kieno 
suole sėdi, to ir dainą dal 
nuok. Šiandie jis yra bolševi
kų suole. Nejaugi jis gali ui 
traukti kokią nors ameriko 
niška, giesmelę. Turį niuniuot; 

proletarijato diktatūros dai 
nuškas, kurių autoriai gyve
na buvusių carų rūmuose. Bei 
kad jis užgiedos savaip grįžę.' 
Amerikon, negali but dviejų 
nuomonių. 

Nes kuogi jis gali pasi
džiaugti f 

Ar milionais badaujančiu 
rusų, kuriems badą pakelt' 
socialistų bolševikų valdžia! 
Ar gal siaučiančiomis Rusuo 
se epidemijomis, kurios pakik 
del tos pačios valdžios apsi 
leidimot 

Pats senatorius, anot depe 
l*ų, pripažįsta, kad Rusijos >gy 
vestojus smaugia badas, ka< 
vargiai užtektų 100 miliom 
dol. kas mėnesį norint juof 
gelbėti. 
•' Tokia padėtimi gali pra 
džiugti tik visi tie, kurie nor 
rusų tautai pragaišties. Jo. 
norį bolševikai. Del to jie r 
darbuojasi. 

dūliuose jos žėrėjo kaip bran
giais akmenėliais papuoštos. 

Kijevas rusų tautai yra isto
rinis miestas. Jis brangus vi
sai Rusijai. Su juo visais lai
kais buvo tampriai surištas vi-
sos Rusijos likimas. 

Anot žinių iš Lvovo, šiandie 
to miesto likimas tikrai tragin-
gas. 

Mieste užsilikusi rusų švie
suomenė bado spaudžiama. 
Parduoda ji paskutinius savo 
brangintinus atsiminimus arba 
maino už miltus ar kiaušinius. 
Niekais eina visokie namų pa
puošalai, dailės veikalai. 

Pačioj Ukrainoj vartojami 
bolševistiniai pinigai — rub
liai. Tų pinigų yra kaip šie
no. Bet gyvenimas labai dide
lio jų ištekliaus reikalauja. 

Už eilę drabužių kartais arei-
kia mokėti milionas rublių. 
Porai avalinių (čeverykių) 
400 tūkstančių rublių. Cukraus 
svarui 100 tūkstančių rublių. 
Mėsos svarui 3 tūkstančiai ru
blių. Juodos duonos svaruį X,-
200 rublių. • 

Kijevas miršta. 
Tuščių gatvių tylos neper

traukia nei varpų skambėji
mai, nei tramvajų, nei vežimų 
4ttn4ėjimai, Vakarais apru 
kuiiuose, apleistuose namuo
se vien paprastos žvakės, de
ga. Kitokių svietų neriui. 

Gatvėse naktimis nepamaty

si •555»- *£ m ' i"f mmf 
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" I I I I " I 

(Pabaiga). 

Atstovybėje sužinojau puikų 
dalyką, kad lenkai neleidžia 
mųs per savo pragarsėjusį 
"Koridorį"! Ką darysi, pri
sieis juromis irtis iš Svine-
miundes į Karaliaučių. 

Ant rytojaus, išmainęs ita
lų pinigų, buvau pasirengęs 
keliauti į Svinemiundę ir nuė
jęs į Atstovybę prašiau p-lės 
Lapinaitės nusiųsti kurjerą 
nupirkti man bilietą. Mano lai
mei, pasiuntinys, negavo bilie
tą, dėlto kad permainius ta
rifą nuo 1 birželio, naujų dar 
tą dieną nebūta. Sakyta at
eiti "rytoj". 

Tuotarpu nuvažiavau į An-
malt'o stotį, kad atsiėmus sa
vo bagažą, paleisti jį į Virbalį. 
Bagažo nebūta. Pasiliko jisai 
ar Brenne-ryje ant italų sie
nos ar Kufsteine Austrijos 
kamaroje. Patarta man duoti 
telegramą j Brennerįo stotį ir 
laukti atsakymo, Daviau ir 
laukiu. 

j koplytėlėje. Taigi Kunigaikš^ 
tienė davė man rekomendaci
ją į vienuolių viršininkę Drez 
denę, o šitoji į Berlyno virši
ninkę. 

Sugrįžęs kreipiausi į nuro 
dytą vietą ir ačiū Dievui, bu
tą dar vieno liuoso kambariu
ko, kame man pasisekė apsi
gyventi. Gyvena čionai, kartu 
su manimi, d,ų kunigu Vokie
čiu ir vienas senas prusas,turįs 
80 metų ir netvarkoje sme,-
genis. Užsimiršta, vargšas, kur 
eina, ką daro Ir porą dienų 
buvo prasimanęs baldyti į ma
no duris, 2 valanda popietų, 
kad mane paraginus eiti su 
Mišioms? Turėjau net į sese
rį kreiptis, kaip nors jį nu-
malžytų. Nūnai jau liovosi bu
dinęs, pabūgo sesers. 

Turiu čionai ir globą ir jau
čiuosi gerai. Valgyti atneša 
kiekvienam į kambarį, senukė 
vokietė sesuo, ką mėgsta pa
sikalbėti ir duoti patarimų, 

pirkti už 3 milionus markių. 
Čionai ateina Mišių laikyti 
Breslavos antvyskupis, Kardi
nolas Berfcram'as, atvažiavęs į 
Berlyną, na ir galutinai, kaip 
visur Europoje, taip ir čionai 
neapsiėjo be lenkų. 

Vieną kartą viešėdamas 
Berlyne, antvyskupis Roppas 
kreipėsi į seseris, leisti jam, jų 
koplyčioje, laikytį Mišios Sv. ir 
pasikviesti čionai lenkų. Die
votos sesutės, mielu noru su
tiko. Tik šit, po Mišių, vys
kupas Roppas išdrožė lenkiška 
pamotadą, susirinkusiems Ber 
lyno lenkams. Pasidarė skan
dalas, o kaip ir kuo jisai pa
sibaigė, neteko man sužinoti, 
kadangi klausimas turėjo būti 
išrištas BresJavoje. 

Berlynas neturi vyskupo. 
Priguli jisai prie Breslavo 
vyskupijos, po Kardinolo Bert-
ramo valdžia. 

Kitus lenkų-vokiečių klausi
mui Silezijos bažnyčioje, kar
dinolo įsakyta-nieko nemainyti 
ir nieko neįvesti nė vienoj baž
nyčioje, paliekant kaip buvo, 

kaip Berlyne elgtis, klausdama 
, , . keletą kartų į dieną ar nesmi Bet lauk tu, žmogau, keletą , * , \_ ] *__ 

dar gavęs daiktų? Net nusi
bodo. Gera, kad nūnai duota 
jai 2 sąvaiti yakacijų-atsįlsėti. 

dienų, mokėdamas viešbutyje 
45 markes už kambarį, 30 už 
pietus, 30 už' vakarienę ir 10 
už kavą rytmetyje, o kur kitos 
išlaidos ? 

• 

Tiesa, buvau prisirengęs at
silsėti Berlyne 2-3 dienas, bet 
gyventi taip sąvaitę-kitą, ma-

si nė mažiausio žiburėlio. Tik Į n o kišenius neišneša. Galų-ga-

" i i 

KIJEVO ŪKIMAS. 
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Carų viešpatavimo laikai* 
Ukrainos mįestas £ijavas bu 
yo tikrai gražus miestas, Te 
nai pravoslavų cerkvių bonė; 
buvo auksuotos. Saulės spin 

kur-ne-kur tenka išgirsti žmo
gaus šauksmas. Tai piktada
riai drasko auką. Tai vienur-
kitur sukeikia bolševikų ka
reiviai, siunčiami kokion-nors 
medžioklėn. 

Baisus miesto likimas. 
Ir ,ujž tatai reikia vis pa

dėkoti socialistams — bolševi
kams. Jie žadėjo iš Rusijos pa
daryti rojų. Bet įvedė baisy 
pragarą. 

Sulyg to kaip jautrumo hori
zontas nyksta, o su juo ir mu
šu širdžiai brangus asmenys, 
mūsų meiles židinys pasikeičia 
kilnių atsiminimų šventvkla. 

Stern. 

le prisieitų pėkščiam traukti į 
Lictuvą-tai ne mano metai, 
ne mano spėkos. 

Kadangi viena diena atsaky
mo negausi, nieko neatliksi ir 
visoko nesugalvosi, pasirįžau 
kiek prasiblaivyti, kad užmi
ršus keblų padėjimą, kuriame 
atsįduriau,sumaniau nuvažiuo
ti į Drezdeną atlankyti Kimi 
gaikštienės Magdelenos Rad-
vylienės, su kuriaja buvau dar 
iš Romos susirašęs. 

Šitoji kelionė išėjo mano ge
rovei. Kunigaikštienė gyvenu 
Drezdene pas vienuoles "die-
Grauen Schwestesu' • Jos už
laiko fcv, Elzbietos ligonbutj 
Berlyne ir 4 kambarius atiduo
da nuomon, dažniausia dvasiš
kiams, kad turėtų Mišių save 

Jos vietoje, apžiūri svečius ki-
ta-kiek jaunesnė. 

, . 
Kiek reikės mokėti-neklau-

siau. O kad nemanytų, jog aš 
nieko neturiu, buvau pasiūlęs 
duoti keletą šimtų markių iš* 
aukšto.. Nepriėmė-sakė po sa
vaitei gausiu sąskaitą. Taip ir 
gyvenu, paprašęs seserų, kad 
man mėsos neduotų. Duokite, 
sakiau, ką turite, aš valgau 
viską, tik mėsos man nedUO-
KUO. . ,,,.,, 

sa mano priedermė čionai 
atlaikyti Mišiaą Šv. .6:30 ryt
metyje, o 7 vakare būti na-
mieje. 

Sv. Elzbietos ligonbutis ir 
sesers Berlyne Niederwallstra-
sje 8-9 tai ne by kas. 

Čionai gyveno kokį laiką 
Antvyskupis Paecelli, Šv. Tėvo 
pasiuntinys Bavarijoje, ką nū
nai pereis į Berlyną, kame Vo-
kiečiai-katalikai pramoninin
kai, viovanojo puikius rūmus 
fcv. Tėvo Atstovybei. Rūmai 

žas bet įr aš patsai, jeigu as
tronomai neklysta. 

Klausimą surasti nmno ba 
gazą, paėmė "Lietuvoj Atsto 
vybė" savo globon. Atstovy 
bės juriskonsultes davė tele 
gramas į Romą ir į Brennerį. 
Atsakymo nėra, dėlto kad Ita
lijoje streikuoja paštai ir tele
grafas. Ir daryk tu, žmogau, 
ką darąs. Likausi be baltinių, 
be suknių, be savo reikalin 
giausių dalykų. Kas kelinta 
diena turiu nusipirkti tai api-
kaklę, tai skepetaitę, tai mar
škinius. Gaila man naujos suk
nios, ką įsitaisiau Romoje, grį
ždamos į Lietuvą ir dar nė 
karto nedėvėjau - užmokėjas 
300 lynj. 

Gaila man mano dokumen
tų, daugumas užrašų ir šiaip
jau daiktų-daiktelių. Ir vėl 
prisieis pradėti gyventi, tarsi 
naujai įšventytam kunigėliui. 

Viena laimė, kad vakar ga 
vau iš lenkų leidimą važiuoti 
per jų "Kondorį". Nereikės 
man mariomis * irtis. Išva
žiuodamas iš Romos, tarsi pri-

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
SUV. VALSTYBĖSE 

PRANEŠIMAS. 
B 
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kur lenkiškai-lenkiškai, kur vo jaus(įamas nelaimę, kreipiausi 
1 • v i • i • v i • . " kiskai-vokiskai. 

Tuotarpu JtCoppas sulaužė į-
statymą įvedęs čionai lenkų 
kalbą. Vokiečiai pastatė akis, 
davė žinoti Berlyno dvasiškai 
Delegaturai, o toji Breslavos 
Kardinolui. Kuo pasibaigė da 
lykas, tai paslaptis tarp Kar
dinolo Bertramo ir vyskupo 

į Kardinolą Gasparrį, kad man 
duotų Vatikano pašportą. Da
vė. Nūnai ėsmi Šv. Tėvo pa
valdinys ir kaipo tokiam len
kai negalėjo neduoti leidimo. 

Kun. P. Prapuolenis. 
Prierašas. — Nesenai Drau 

go skaitytojai su dideliausia 

Roppo, kursai laužydamas įsa- £**** s k a * ė ^ ^ r b « ™ . 
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išvažiuojant kun. kan. Kaz. kymus svetimuos namuose, už 
miršo kaip jisai ganiojo kuni
gus lietuvius, Vilniaus vysku
pijoje, kilus tenai lenkų-lietu
vių klausimui. 

Berlyne brangu, kaip ir vi
sur, tik sulyginant su Italijos 
lyroms, pigiau negu Romoje, 
kas tenai .moJf.anmJyconjis — 
čionai markėmis; Didelis skir
tumas, kadangi už lyra duo
dama čionai 3.,30 M.-Oras pir
mose birželio dienose buvo 
karštas, kaip kad Romoje, nū
nai atšalo, gal dėlto, kad Win-
necke kometa artinasi prie že
mės. Birželio pirmą jinai buvo 
tik 15 milionų kilometrų nuo 
žemės, o sulyg atsronomų iš-
rokavimo, 26 dieną šio mėne
sio, jinai turi susidurti su že-

Prapuoleniui. iš Romos Lietu
von. 

Tamprus ryšiai tarp lietuvių 
amerikiečių ir mūsų Veikėjo 
palaikomi. Nun skaitome Jo 
kelionės vargus, sekame jo žy
gius tėvynėn ir norėtume pa
balinti visas kliūtis statomas jo 
garbingam amžiui. " 

Neapsiriksime šiuomi išreiš
kę, visų Kanauninko priete 
lių Amerikoje vardu, širdin
giausią padėką kad Jis mūsų 
neužmiršta ir gy.vena su mu
mis išeiviais. Draug pareiškia
me tikro noro kuodažniausiai 
gauti nuo Jo žinių iš tėvynės 
Lietuvos. Kiekvienas jo prane
šimas suteiks mums daug 

me. Dingtų netik mano baga- džiaugsmo. Redakcija. 

Laisvės Paskolą" reikia 
davesti ligi 2 milionų dole
rių. Dar trūksta 300,000 dole
rių. 

Amerikos Lietuviai! Tėvynė 
Jus prašo tuos 300,000 dolerių 
trumpu laiku padengti. . 

Jus gelbėjote Lietuvai vi
suomet. Lįetuva pasitiki, kad 
ir sis jos balsas bus Jūsų už
girstas. 

Lietuvos Valstybės kūrimo 
ir jos nepriklausomybės gyni
mo darbas dar nepasibaigė. 
Pailsio laikas dar neatėjo.Tad, 
visi paskolos stočių darbuoto
jai 'Vėl subruskite prie darbo. 
Paskola yra Steigiamojo Sei
mo užgirta. Valstybė už ją at
sako visu savo turtu. 

Paskolą ves Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerijos 
Įgaliotinis d-ras J. Bielskis 
kartu su Amerikos lietuvių 
visuomenės darbuotojais — 
"Lietuvos Paskolos Komite- * 
tu". » V. Čarneckis. 
Liet. Atstovas Am. Suv. Vals.. į 
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KELIAUJANT LIETUVON! 
Suvifš 1,000 šį meta iškeliavo 

per mūsų Agentūrą LIETUVON. 
Visį džiaugiasi parkeliavę saugiai 
ir laimingai. Parduodame laivą--— 
kortės ant visų linijų ir didžiųjų 
laivų. Padarome pašportus. Patin-** ,̂ 
kame keleivius ant visų New Yor-. r 
ko stočių, parupinain nakvynes, *̂ T 
nuvedame į Custora Hoųse, aprū
piname su vi?5omis, pristatome ba-.««» 
gažius ant laivų ir palydime žmo
nės j laivus. Siunčiame pinigus 
Lietuvon žemiausiu dienos kursu. 
R*S^kit reikalaudami išplaukian
čių laivų surašo ir auksinio kurso. 

AMBRAZIEJUJ IE ; j 
DANIELIUI 

168 Graud St. Brooklyn, N. Y. 
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telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DEIT TĮSTAS 

ttll South Halstad Ha. 
JValandon: 9—11 A. U-
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ATSTOVAS1 BALYS 
Draugo 

/S FRANCU KALBQ3 SULIETUVINO 
NEMUNAS 
JUODSNŲKIS. 

r - , , . - . . . • 

. 
Romanas. 

i 

-

(Tęsinys). 

— Tikėk man, yra gyvenimo valandų, kuomet visi tamis-
tos gražus šakiniai labai mažai sveria. Kuomet žmogus turi po 
ranka geroką pinigų sumą kuri reiškia visus džiaugsmus, ku- vimo kaliu aš jį nugalėjau. Gi vėliaus patys atsitikimai man 
rių buržujai mums pavydi, kuomet naktis tamsi, kuomet-
esi tikras kad tavęs nieks nemato, nieks negirdi, pagalios 
kad nėra aukštumoje Teisėjo akies kuri tave seka ir pas
merks, vagi pinigus, o jeigu buožė pabus iš miego, dar bio-
giau jam bus!... Žmogus aukso trokštąs kad pasismaginus nie
ko nebijo... net kraujo, kurs nakty neraudonuoja. 

Klausydamas tų baisių žodžių, Jurgio Balio jausmai gro
jo: pasipiktinimas, pasigailėjimas, piktumas, pasibjaurėji
mas pynėsi jo sieloje. Jis nutarė verčiaus su juo nekalbėti 
ir be žodžių rankos mostelėjimu parodė savo svečiui duris, 
bet Juodsnukis nesijudino. 

— Kaip šunį nori mane lauk išvaryti, tu pilietis, atsto
vas, šaukė Juodsnukis. Matomai neturi kuo pasiteisinti-

— Mūsų tarpe negali būti ginčų. 
— Labai lengva tokį atsakymą duoti! Tamista vengi 

ginčo! Aš žinau kad Seime kasdien keli ginčus, bet su 
manim nenori kalbėti. Aš darau išvadą, kąd mano protavi
mas teisingas tik neturi drąsoi prisipažinti. 

— Tokia išvada skersai ir išilgai klaidinga, pratarė 
Jurgis Balys, nors ir buvo pasįketinęs tylati. 

Ir upo pagautas, advokatai toliaus aiškinosi: 
Sakysime tamista nėši nei vagis nei žmogžudys, netiki 

nei į Dievą nei į velnią, tai dar neseka kad žmogus atsidū
ręs panašiose apystovuose, kaip esi nupiešęs, galėtų pa
našiai pasielgti. 

Yra dorinių įstatymų kurių valia, proto ir patyrimo ap
šviesta, privalo laikytis. Aš žinau kad tamista neskiri jai to

kios galės panašiuose atsitikimuose. Bet pasakyk man at
virai* to tamista, kurs giries jokio dorinio susivaldymo ne
pripažįstąs, ar nejauti savy pasipriešinimo, instinktivaus pa
sibjaurėjimo, kdomet naikini ar vagi svetimą nuosavybę, lie
ji žmogaus kraują! 

Ir kadangi piktadaris nuleido galvą 
~- Atsakyk!.. Aš Mausiu tavęs, varu reikalavo Jurgis. 
rm (Jai įr tiesą kalbi, pripažino Juodsnukis k\ek susi-

mąstęs. JJįeks nevagia iš malonumo, juoba nieks svetimą krau
ją nelaisto iš pasitenkinimo. Ąš nekartą jaučiau nesąmonin
gą pasipriešinimą apie kurį kalbėjai. Bet svarstymo, prota-

padėjo. Va šaunus vagystės pavy^dis. Mes buvome tryse. 
Mes įsilaužėme į rūmus kuriuose tą naktį savininkų nebu
vo. Taigi jų kambaryje miegojo sena tarnaitė. "Šauk ją", 
patarė draugai. Aš nežinau kas man pasidarė, bet aš nedrį
sau. Gi kuomet ji del mųsų bruzdėjimo pabudo, aš ją tik. 
kumštelėjau. Ir žinai kad aš jos pasigailėjęs gavau dešimts 
metų ištupėti kalėjime. 

—i Ir išmėtinėji sau kad jps penukoveil 
—- Žinoma. Ir ką man padėjo kvailas jautrumas, i' do

riniai ryšiai", įstatymai! Tiek laimėjau, kad kalėjįman pa^ 
tekau. Paikybė, šaltas protas kitaip butų pataręs. 

— Padorus žmonės tokiais pasielgimais nesididžiuoja, sau
sai nutęsė Jurgis. 

— Labai kvaila. Ir kąs jiems iš to? 
— Sąžinės džiaugsmas, jos ramybė. 

. — OL. O U 
- £ ą ? 
*— Ne, aš nesakysiu ką norėjau pasakyti, nas tauustai 

tas nepatinka. 
— Sakyk, sakyki 
— Gerai. Va kame dalykas, atstovė, kad nevisuomet pa

doraus žmogaus yra gryna sąžine. Labai retas nei&nėtinėja sau 
bent mažos nuodėmės, yįa& mirties valandoje. Lygiai ir 
tamista... 

— Drįsti teisti mano pasielgimą. 
— Tamista mane jau nuteisei. 

— Aš turėjau teisės, nes stovį visuomenės teismo akyse. 

— Gi patsai esi paliktas piliečių nuosprendžiui, pas ku-""" 
riuos prašei balsų. - —„ 

— Tamista esi teisingumo sekamas. 
— Patsai esi mūsų visuomenės žmogus. Aš jai savo :" 

skolas atmokėjau. Turi duoti savo darbų apyskaitą tiems 
kurie tave išrinko. 

. - • * 

— Ką nian prikaišioji? paklausė įpykęs, beveik gras ia ~ 
damas Jųrgįs. Ralys. 

Gi Juodsnukis nei kiek nenusigando. 
— Matai, ar aš nesakiau kad toki pasakymai tamjstai '•- ; 

nepatiks. 
— Kalbėk! 

* * • * 
Anas aiškino: . — 
— Aš nesu toks baisus, aš tamistai nieko neprikaišioju. 

Bet aš nesuprantu, kaip tamista sakaisi turįs gryną sąžinę ir^T 
neišmėtinėji sau kai-kųrių <<griekeliųM... - £ 

— Kokių! * . ĮJ 
Juodsnukis netik kad nesikarščiavo, bet tiesiog žaidė iš 

Jurgio piktybės, 
— Gerai, pirmiausiai tainista susipykai su savo tėvu. • 
— Tai ne tamistos dalykai ir į juos nesikišk. 
J3et Juodsnukis nenutilo: • 
— M negaliu suprasti taip plono skirtumo.' Kiekvienas 

mūsų turime vien savąją gyvybę. Aš niekuomet nemaniau pasi
likti viešos nuomonės asmuo kuomet atlikau vagystės aktą ir 
pakliuvau į kalėjimą. Bet sakysime jųs atstovai skiriate savo 
politinį veikimą nuo privačių reikalų. Šiuo kart aš nelieeiu ta
mistos šeimyninių reikalų. Bet dėlei tamistos politinių pažiū
rų ir rinkimų agitacijos, kuomet tamista priešai skelbė kaip 
to vertas esi, .išgama. 

— Sučiaup lupas. 
— Ką tik man liepei kalbėti. Aš kalbėsiu. Taip, išgama. 

Ar-gi ištikrųjų neišsižadėjai savo įsitikinimų ir sav© šeimynių 

M 

• • 

> • 
• • 

tradicijų, kad pakliuvus į Seimo atstovus? 
— Ne. Norėjau ginti idėjas kurios paliko manosieš. 
— Va kaip! Lengva jas pasisavinti kuomet dienos reikala

vimai jas iššaukia ir pažadėti vargo žmonėms daugiaus sviesto 
negu duonos. (Bus dauąiau) 
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PRANEŠIMAS 
Keistučio Skolinimo ir 

T V • • % T 4 Draugija No. 1 

• • o 

840 West 33 rd Street Tel. Yards 2790 

Atidarys 81 Serija, Ketverge, Liepos-July 28-ta, 1921 

Kaina Akcijų 12y2c. — 25c. — 50c. ir $100.00 

1 
• 
: • 
I • 
I 
I • • • • 
• • 

NAUJAS PROJEKTAS, 

Turtas Draugijos siekia $750,000 į 

Draugijos ofisas atdaras Ketvergais ir Pėtnyeiomis nuo 

9:00 vai. rvto iki 9:00 vai. vakare. 

I 
I 
I 
I 
I • 
I 
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PRANEŠIMAS f I — I 

— 

s 

Lietuva Skolinimo ir Budavojimo i 
s 

Draugija. f 
s 

Atidarys 71 Serija, Uterninkė Liepos-July 26-ta 1921 
s 

Kaina Akcijų 12y2c. — 25c. — 50c. ir $100.00 

i Turtas Draugijos neša $250,000 | 

Susirinkimas ir Draugijos ofisas atdaras Utarninkais 

| 8:00 vai. vakare. Šemaičio Svetainė 1750 S. Union A ve. 
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DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS, 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 

Į Lietuva Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

PANNONIA Rugp. 18 

n KL m KI. 
HAMBURG $145.00 $125.00 
DANZIG $200.00 $185.00 

Taksų $5.00 
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON 

LIVERPOOL and GLASGOW 
AQITT.\NIA Liepos 26 
CAMERONIA Liepos 30 
VASARI Rngp. 6 
MAURETANIA Rugp. 11 

DAR VIENAS STEBUKLINGAS 
DAKTARAS CHICAGOJ 

Naują DantJ Įdedu 
Naujas Akis Sudedu . 

Vidurius benzinu ir pjuva-
mus išvalau 

Krumplius Alyva patepu 
Ofisą apleidęs jaučiasi kaip 

naujai padirbtas laikrodėlis 

Dr. K. NURKAITIS 
Akinių Pritaikytojas 

2201 W. 22 St, kamp. Leavitt 
Ant Bankos Viršatis, 

Tel. Canal 6222 

Pirm 30 metų klierikas 
Pranciškus Bučys man ir ki-* 
tiems, anuomet vadinamiems 
litvomanams, padėjo kelti įidė-
jų revoliuciją Seitnj Seminari
joje. 

Kariavome tada su visu en
tuziazmu prieš oficialę lenkiš
ką kalbą, prieš senesniųjų pri
vilegijuotas ir pirmenybes tei
ses. 

Labai nustebo Seinų "sanc-
ta simplicitas,,, kad 1891 me
tais filosofijos fakulteto klieri
kai, Miluko, Bučio, Laukaičio 
vedami nubalsavo teologus ir 
savo slaptos lietuvių draugi
jos pirmininku išrinko 3 kurso 
klieriką, pasidarę Alumnų 
draugijos seimą." 

Parsisiųzdino iš Kazaniaus 
kelis šimtus Juškevičiaus Dai
nų knygų, kelis vežimus drau
džiamų lietuvių literatūros iš 
užrubežio ir paleido po Suval
kiją kelis šimtus loterijos bilie 
tų (su seminarijos knygyno 
antspaudą), kad surinkus lėšų 
uzrubežyje leidžiamo lietuviš
ko kalendoriaus. 

Keletai bilietų papuolus į 
žandarų nagus gTęse drąsuo
liams pavojus pakliūti į rusų 
kalėjimą, ištrėmimą, gi visiems 
klierikams išvaikymas iš se
minarijos. 

Aeiu a. a. Dr, P. Matulaičiui 
ir Bulotai patekę žandarų ran-
kosna dokumentai buvo sunai
kinti. Jaunieji lietuvių litera
tūros mylėtojai buvo laiku 
perspėti. 

Atsilankę žandarai nerado 
lietuviškų raštų sandėlio, ku
riuos Andrius Dubinskas iš ten 
siuntinėjo po visą Rusiją, tik 
man šituos žodžius rašančiam 
ir kitam, teko pabėgti iš po 
carizmo letenos į laisvą Ame
riką. Ant mūsų suversta visa 
bėda už užrubežinę literatūrą. 

[uropean American R u r nu 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
b u v ę A_ P e t r a i t i s i r S. L . F a b i o n a s 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARHU8AS 
Real Estate. Paskolos, Iiisni tMJ 

LT tt. 
809 W. S5tb St.. Kamp. Halsted 8*. 

Tel. Boulevard 611 
Vai.: 9 lkl 6 kasdieną 

V ak. Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 
Ned.: lkl S po pietų. 

S. D. LACHAVVICZ 
LIETU VYS GRABORIU8 

Patarnauju laidotuvėse kopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti* o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2S14 W. 2Srd Place Chicago, 111. 

TeL Ganai 2169 

n 
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

O D H O A D W A y N i v\ Yt)Ul\ *s N 
. * . .»• . . i - n r^yiiiiy Iš Nbtt VUKKU Per L1BAVA Arb* 

HAMBURGĄ — EITKŪNUS 
I L I E T U V A 

Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pacto laivai išplaukia: 
S. S. POLONIA Rugp. 24 S. S. LATVIA Rugp. 5 
S. S. LITU AVI A Rūgs. 7 S. S. ESTONIA Rugp. 17 

Pasažieriams tiesus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Can# 
Visi laivai tori puikus kambarius trečios kllaftot keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agt. 126 N. LaSalle St. Chicago 
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P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus Ii Lietuvos 

neatideliodaml pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimame senus padaroma 
didelius. Sudedam ant vieno Ii kalių skir
tingų. 

Traukiame paveikslu/ namuose, prie 
bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 

t t Darba atliekama kuoge-
Phone Drover 9499 

•avienius ir 
Lausla 
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laikų klierikas Bučys liovėsi 
lošęs agitatoriaus rolę ir pa
šventė visus savo gabumus 
mokslui ir asketikai. 

Per dvidešimt penkis metus 
nuo to laiko nesuėjau savo bu
vusio draugo-kareivio stovin
čio tautybės sargyboje, bet 
būdamas arti atbundančios 
mūsų tautinės apsvjetos pulso 
žinojau, kad klierikas Bucys, 
tapęs didžiu mokslo vyru, žy
mią dalį visą savo patyrimo, 
mokslo ir asketikos, (ar asce-
tikąt) perkėlė į baltuosius po-
pieros lakštus, dėjo plytą prie 
p l y t e l ė s , k a d l i e t u v i ų ; krulturos 
rūmai išeitų kuogražiausi. 

Jo raštai išmėtyti po visus 
uzrubežyje slapta mūsų anuo
met geidžiamus laikraščius. 

Tuos visus raštus krūvon su
rinkus, išleidus pasidarytų 
gražiausias pagerbimas už jo 
dabartinius darbus Amerikoje, 
o tėvynei Lietuvai ir jos skurs
tančiai visuomenei butų neap
sakoma nauda. 

Kun. Bučio raštų butų 8 
dideli tomai po 320 pusi. kiek
vienas. Išskyrus jo "Apolioge-
tikos Istoriją" ir "De Roma
no Pontifue", vien mokslus 
išėjusiems tinkamus, kiti vei
kalai sudarytų 6 tomus, priei
namiausią kalba parašytus,kur 
tilptų jo beletristika ir jo po-
pulerųs apologetiniai raštai. 

Taigi, gerbiama Draugo re
dakcija, meldžiu Jūsų mūsų 
jaunos literatūros vardan su
tikit prenumeratos keliu iš
leisti kun. Bučio veikalus. 

Sakysim, kas užsimokės da
bar 5 dolierius, tegauna ans 
visus kun. Bučio veikalus, 
kuriuos galima bus išleisti 2 
metų bėgyje. Vėliaus jie bus 
parduodami po $1.50 už tomą. 

kinti aš pats, kuriam bėgant 
nuo rusų žandaru prieš 30 me
tų kl. Btičys padovonojo 5 ru
blius, apsiimu atsakytį už 20 
abonentų (20 kart po 5 dolie
rius). Kun. A Milukas. 

Iš LIETUVOS. 
PAVASARININKŲ ŠVENTĖ 

Mariampolė. 

(Mūsų koresp. iš Lietuvos). 

Vos spėjo praeiti trys savai
tės laiko, nuo 5 birželio, kada 
Mariampolės Ateitininkų kp. 
iškilmingai šventė savo meti
nę šventę. Kaip patarlė sako: 
u kalba pajudina, pavyzdjs pa
traukia." Taip. ir Ateitininkai 
pirmi pasirodė šventės dienoje 
tikrais savo obalsių rėmėjais, 
visa organizacija incorpore, at 
likdami išpažintį ir bendrai 
per Mišias priimdami Komu
niją, davė labai patraukiantį 
pavyzdį visoms katalikiškoms 
organizacijoms. 

Ir ištiesų. 26 birželio, pri
puolė kitos katalikiškos jauni
mo organizacijos "Pavasaris" 
šventė. Ši šventė jau pati sa-
vaimi turėjo būti nepaprasta, 
nes buvo dešimties metų gy
vavimo sukaktuvių šventė. 
Bet dauigausia džiaugsmo da
ro, tai bendras visij. organiza
cijos narių dalyvavimas šven
tės programoje. Tai svarbus 
kartu ir reikalaująs drąsos, 
o ypač šiuo laiku, kada dalis 
jaunimo serga užsikrėtusi bol 
ševizmo obalsiais, žingsnis. 
Štai šio žingsnio programa. 

25 birželio konferencija. Po 
konferencijos- iš vakaro ir an
ksti iš ryto išpažintis. Pamal
dos prasidėjo aštunta. Per 
Mišias gieda choras. Ypatin
ga įspūdį darė' Komunijos 
metu, kuomet visa organiza
cija, bemaž 300-tai narių, 
tvarkiai eilėmis artinosi prie 

Rasi nuo tų baisių Seinuose D i e v o stalo. Taip kad ši va 
landėlė tikrai vertė kiekvieną, 
kurio širdyje dar dega nors 
mažutė kibirkštėlė Kristaus 
mokslo, susijudinti. Viršui vi
sų galvų, pakelta augštai *su 
obalsiu Dievas ir Tėvynė, ple
vėsavo vėliava. Po Mišių kun. 
Čibiras pasakė šventei atatin
kamą pamokslą. Paskiau p<> 
Švenčiausiu Sakramentu pa
laiminimo, visi, eilėmis išėję 
iš bažnyčios, vyko prie bend
rų pusryčių. Pusryčiams sta
lai buvo paruošti vienuolyno 
sode. Čion vėl nepaprastas 
į spūdy s. Anot kun. A. Ciko-
t o s , k u r i s t r u m p o j e k a l b o j e p a 
žymėjo į susirinkusius, tai 
priminimas pirmųjų amžių 
krikščionių agapų. 
Po sumos, vėl susirinkę ben-

dran būrin, su kryžiumi ir 
dar dviemis gedėsio vėliavo
mis, vyko į kapus prie a. a. 
A. Matulaičio, pirmo Mariam-
palės kuopos įkūrėjo. Nuei
nant ir pareinant, vieton 
"marselietės" be paliovos iš 
gilumos širdies skambėjo 
"Dievas mūsų gelbėtojas ir 
tvirtybė"... 

Šventė baigėsi šeimyniniu 
vakarėliu. Vaidinta "Viduno 
veikalas "Mūsų laimėjimas.*• 
Prieš lošiant kun. Dr. Toto
raitis trumpoj paskaitoj pa
aiškino turinį, kame tas lai
mėjimas reiškiasi. Lošimas 
baigėsi giedojimu Pavasari
ninkų himnu. Devintą Valan
dą, dainininkai "Eisim brole
liai namo"... visi išsiskirstė 
kas sau. 

Tai pirmi, galima sakyti, 
Lietuvoje vieši toki žingsniai, 
kuriuos, platinanties laisva-
manybei, drįso pirmi žengti 
moksleiviai Ateitininkai, o 
šiandien Pavasarininkai. Gar-

pi žingsnius keliu, kuriuom 
Kristus įsakė eiti. Tavo atei
tis tau bus užtikrinta. Tu ko
vą laimėsi ir džiaugsiesl tau 
amžiais suruoštame pokily. 
Tvirtai esu įsitikinęs, kad šis 
pirmųjų žingsnių aidas, neli
ko kaipo balsas dinkstąs ty
ruose. Panašios iškilmės pa
seks mariampoliečius ir kituo
se Lietuvos kampuose. Tik 
daugiau drąsos, o bedievybės 
audros nebus mums baisios. 

Mūsų parapija turi 12 atski
rų kaimo jaunimo kuopelių, ir 
apie 300 narių. J. A. 

Dirbk lygi kad turėetum vi
sad gyventi; melskis lyg kad 
turėtum šiandie mirti. 

Toskanijos patarle. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

/{SSSSeSS =a=s=g? ^ 

Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIlf OIM 
Telefonas Yards 60S9 

Valandos: — 9 lkl 11 U ryto: J 
6 po pietų lkl 9 vak. Nedėlio
tais nuo S lkl 9 vai. vakare 

' 

L YAKUB0WSK1 
Fotograffžstas 

614 W. 18 Street 
Chicago, 111. 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 3393 

M. E, ZALDOKAS 
ARK1TEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Miluaukee Avc. 

Chicago. 

Dr. L E. MAKARAS 
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mlchigaa Ave. 
Vai. 10 iki 12 ryte; S lkl 4 po 

piet. C:S0 lkl 8:30 vakare 
aesidencljs: 10533 Perry Ave. 

TeL Pullman S41 

Telefonas Arini tage 0770 
MARYAN S. ROZYCKJ 

MUZYKOS DIREKTORIŲ** 
Mokytojas Piano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
I M I IT. Western Ava* 

Chicago, m . 
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į Laivakortes į L ie tuvą f 
per Klaipėdą f 

| Iš Montreal iki Klaipėdos arba | 
i Karaliaučiaus $107.10 i 
5 s 
| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. S 
5 Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 

Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va-

3 žiuojantiems Lietuvon parūpiname, pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome JEncome Taksus veltui. 

| LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus | 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkdte mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose 

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėm del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI-

5 KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
S 1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 

pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- j 
bar parsiduoda po $7.00 vienas. 

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

Į LITHCANIAN SALES CORPORATION 1 
414 Broadway, Boston 27, Mass. 
Jeigu patogiau tai kreipkitės j skyrius: 

Lithuanian Sales Corp. 
3313 So. Halsted St. 

Chicago Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Buldg. 

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

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9.-00 vaJ. 
vak. Nedėliomis: 10 K)0 ryte iki 3:00 po pietų. 
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P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

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

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 2 
Telefonas Monroe 3683 J 
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DR.A. L YUŠKA " 
1900 S. Halsted Str. 

Valandos: l t 
Gyvenimas: 

TeL Canal 2118 
ryto lkl 8 vakarą 

S S l l W . f S r d Str. 
Te l . Prospect S46«. j 

f— J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4001 South Hermi ta ge A ve. 

TeL Boulevard BOSO 
11005 S. Michigan Ave. 

Roseland, HL 

I 

Jei tą sumanymą imsite vy- bė tau jaunime, jeigu tu krei-l 

DR. S. NAIKELIS 
IilKTUTCB 

GYDYTOJAS TR CHUHĮRGAI 
Oflaaa Ir Gyvenimo v t eta 

S169 South Halsted Street 
Ant Tti-feus frnlTM-Ml Stats B M S 

Valandos nuo 1« iki 12 ryte; nuo 
t iki 4 po pietų: nuo 7 iki ft vak 

Nedėliomis nuo l t lkl *. 
TcisfSSMM 

1 

GRIGAS 
KUNAŠAUSKAS 

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ 

GARLAIVINIU 
UNIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

Į LAIVAKORTES [ LIETUVA 
ir 1S LIETUVOS parduodu per Rotterdama. Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepoją ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems J LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainymus pagal dienini kur
są. Išvažuojant į Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. Atva-
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažus pristatau 
ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
S pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą Jgijau teisingumu Ir mano geru patarnavi-
5 niu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

1 G. KUNAŠAUSKAS f 
I 179 E a s t 3-rd S tree t N e w Y o r k , N . Y . | 
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SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 
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<gg-i'-7-i-:iis.:ur:s;:;,-;::r - - -b-pas 
Tel. Blvd- 7042 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIKT U V18 DEHTI8TAS 

4711 SO. ASHLAKD AvTU8UH 
*x t i 47-SOS G»r r *« 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
8eredomli nuo 4 Ii* 9 fmksx« 

SUDIEV GEEADiJAU. 

TT*L Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vtdumiotvj 

AS80CIATION BLDO. 
19 So. LA SaJJe St. 

I Valandos: 8 ryto lkl * po piety j 
Panedėllaia 11d t Takars 
Nedėllomis ofisą* uždarytas 

M - • - • • - - - - • • - - » - - • • • • • • • » - 3 f 

V ak. Canal 2118 jTel. Canal 2ST 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Ohimrgts 
Iftll 8o. Halsted 8t*w* 

Valandos: 18 ikt 12 ryto: 1 iki 4 
po pist. I iki 9 vakar*, 

> » » » • » « • » » » » » • • • » < • • • • • • • • • 21 

g^e©©©®©®®©©®©=©$*fcS««'OG««rf* 

Visi sakė sudiev gerb. kun. 
prof. Pr. Bučiui. Visi išreiškė 
jam savo linkėjimus. Tik vien 
našlaičiai, svetimų įstaigų glo
bojami to nepadarė. Jie to ne
padarė dėlto kad negalėjo, ne-
pajėgė. 

Vienok jų širdys pilnos dė
kingumo gerb. kunigui profe
soriui už neapkainuojamą at
jautą, už didelius del jų nu
veiktus darbus. Nė juros neat
skirs jo iš našlaičių minčių.Jie 
visad atjaus tą spragą kurią 
padarė kun. prof. Bučio ap
leidimas. 

Našlaičiai linki savo didžiam 
geradėjui, gerb. kun. prof. Bu
čiui tą visą ką kiti galėjo pa
linkėti, tik dar su karštesne 
širdimi. S. Jucevičius, 

Labd. Są-gos agitatorius. 

to 

« • - - • 

* DR. 6. M. 6LASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas S14» Bo. Morgan St. 
Kertė 52-ro 6t., Chloago, DJ. 

8PECIJAXIiJTAS 
MouriSkų, Vyrišku, taipgi anro-

ni&kų Hg-y. 
O F I S O V A L A N D O S : N u o 18 r / t a 
iki l po pietų, nuo 8 iki 8 valan
da Takam. 

MadėliomlB nuo 8 iki 8 po piat. 
Telefonas Varis 861 

mi — m • * m — — m —' * ^ * " ^ ^ * ^ » ^ * - a > » " * ' * f c ^ - ^ ^ M » ^ 
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DR, A, K, 
Gydytojas ir Chirurgas 
4443 So. Western A v c 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 8-11 rytais 1-2 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nlais tiktai po pietų 2 iki B. 

| DR. CHARLES SEGAL į 
BJ Perkėlė seavo ofisą po n am 

{4729 So. Ashland Avenuef 
Spedjalistas 

•DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir TYRŲ I K M I 
PJValandosnuo 10 Iki 12 Išryto: nnofl 
• 2 lkl 5 po pietų; nuo 7 lkl 8 : S 8 | 

•aka i s Nsdėliomis 18 kit l 

I ! 
Telefonas Drexel 2S8f 

> Y. W. RUTKAUSKAS j 
• ADVOKATAS 1 

Oflsns DlilinlnUjJi 
j 29 South La Baile Street 

I Knmbnrls 824 
Telefonas Central 8390 

• Vakarais, 812 W. SSrd St > 
Telefonas: Yards 4*81 

JIUIIIIIIIIIIJHIIllllllllllIillllllllllllllllUli( 
Re*. 11S9 Indepeadence BlrdL 

Telefonas Vos Bnren t»4 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas rl 
Spedjalistas Moteriško, Vyriška 

Valka Ir Tisą chronišku. Vųjų 
VALANDOS: 10—11 ryto t—S Bfc 

pieta, 7—S vak. NedėUosais 10—12 « 
Oflsns SS&4 So. Halsted 8a , ChlsatV 

Telefonas DroTes 8«M 
m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K 

PASKOLOS KOMITETO 
PROTOKOLAS. 

Lietuvos Paskolos Komite-
Organizatyvio posėdžio, 

įvykusio 27 d. birželio, 1921m. 
Lietuvos Atstovybes kamba
riuose, 470 Seventh Ave., New 
York City. 

beišrinkime dalyvauja: J. 
Tareila, J. Grinius, A. B. Stri
maitis J. Viskontas, \Vrashing-
tono suvažiavime rinkti kon
troles komisijos nariai, ir Lie
tuvos Finansų Ministerijos 
įgaliotinis Dr. J. J. Bielskis 
ir Lietuvos Atstovas V. Cajr-
neckis.v^ x 

Dr. J. Jt^ielskJk • praneša 
kad yra užkviesti 5 atstovai 
nuo Amerikos Lietuviu Kata
liku Federacijos, atstovai bū
tent : Kun. J. Petraitis, J. Ša-
liunas, J. P. Mačiulis, A. Stak
ius ir Kun. A. Milukas. Pasta-
rasai poaedin nepribuvo. 

l.-Atstovas V. Čarneckis ati
darė susirinkimą 7:30 vai. va
kare pareikšdamas susirinkimo 
tiksle, nurodė kaip yra labai 
svarbu vesti toliau pradėta pa
skola kad davedus iki dviejų 
milijonų trumpoje ateityje. 

2.-Perstatoma rinkimas susi
rinkimo vedėjo. Vedejumi iš
rinktas V. Čarneckis, sekreto 
rium A. B. Strimaitis. 

Bus daugiau. 

PALLULIS CAFE 
3200-2 So. Halsted Street 

Tel. Blvd. 6788 
Grasi valgykla, ant antrų lubų STa-

riai įtaisyta, valgius pataisom taip 
kaip namie. Atskiri kambariai del 
privatišku Semynų pagaminame valgi 
del vestuvių ir privatišku vakarėlių. 

Subatomis ir Nedeliomis Ckop Suey 
iš Vištiena. 

Atdara nuq 11 ryte Iki 13 nakty. 

Advokatas Antanas 01szewskis 

Antanas 01szewskis, 22 me
tų amžiaus, sunūs Antano 01-
szevvskio, įsteigėjo pirmojo 
lietuvių banko Amerikoje, Uni-
versal State Bank, ir leidėjo 
buvusiojo laikraščio M Lietu
va^, šį pavasarį baigė Chica-
gos Universitete jurispruden^ 
cijos mokslą. 

Jau 1919 metuose jaunas 
01szewskis gavo laipsnį "Ba-
chelor of Philosophy", o šį pa
vasarį jis gavo augštesnį laip
snį — "Doctor of Jurispru-
dence". Šio mėnesio 5 ir 6 die
ną buvo Illinois Valstijos kvo
timai, kuriuose 01szewskis pa
sekmingai išlaikė. Už kelių są 
vaičių jis gaus Illinois Valsti
jos leidimą (license) prakti
kuoti tiesas kaipo advokatai 
visuose teismuose. 

Advokatas 01szewskis tu
rės tiesų ofisą didmiesty,. kur 
atlikinės tiesų reikalus dieno
mis, o antrą ofisą ant Bridge* 
l>orto, prie savo tėvo, 3251 So. 
Halsted Street. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
IIKTE VIS ABI V 8PBCIAII8TAS 

Pal«n*vt»S rims Sktq 
tempimą, kas yra 

JTieiastlml sk»«d«-
Imo galvos, svaigu* 

tio, aptemimo, ner-
votumą. akaudaučtua 

tr Ųistdtsusfua karščiu aklų kreivos akys. 
katerakto, nėmiecio; netikras akis todvdam, 
Daroma egrzamtnaa lektra parodantis ma
žiausias klaida* Akiniai pritaikomi teisia-
«ai, toli ir siti mataatloma pa*«lb»ta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkas einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 18 iki 8 vakarą 
Medėltomls nuo 19 iki 1 vaL po ptetu. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Taiefsartu I » i w » M6SA 

• ,1 ' i' ' " W " 'II T I • Į " , 1 , 1 " . 

Tai. Canal 187 

DR. C K . KUAUGA 
LIETUVIS DEHTISTAfl 

1831 So. Halsted St.. Chleafo, 
Kampas 18th St. 

ai and.: 9—18 ryta, ir *—8 vak 
IIIIIItlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlUUHIlIIIIIII 

z~šae£zš5zrzrr< 
rhone Seeley 7488 

DR. L M. FE1NBERG 
Uydo speotjalial visokias rjrų 

aiotery lytlSkas hgtm 
8401 sfaittsoo Str., kampas W*-

tern Ava., Cliicago 
valandos: 8—4 >o plat T—t vak 

i s 
r — j 
3L'IS i Dr. M. T. STRIK0L' 

Lietuvis Gydytojas tr 
Peoplos Teatro 1 

1618 W. 47U» Str. TeL Bout į sa i 
•Valandos: 8 iki 8 rak. Madai 18J 
• ik i 12 ryte. ' 
t Ras. 9t0l4 W. 48ld 

piat 

kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Apie 

$3,000,000.00 
Pirmutine Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

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

Turime ui garbe priminti Lietuvių visuomenėj, kad dabar geriausias laikas perkelti Jūsų pi- Ę 
nngus nssug-adinu8 nuošimčių i valdiška Metropolitan State Banką; kuris yra netik po Valstijos 
priežiūra, bet dar paremtas šios bankos šėrihinkų turtų viršijančiu daugiau kaip 12 Milijonų Do!. 

Kviečiame visuomenė pradėti taupintl savo piningus arba atidaryti čekių sąskaita šiame ban
ke. Mes lygiai busime dėkingi pradėjusiam taupyt ar tai didele ar maža suma pinigus galima atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo. 

MOKAME 3% Į METUS 
Skoliname piningus ant 1-mo Mortgage už 6% Kelaujantiems i Lietuva parūpiname paspor 

Ir viza dykai, perkantiems pas mus laivakorte. 
Parduodame draftus, Čekius pagal dienos kursą, kuriuos galima išmainyti visose Lietuvos banko 

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

<<Jti<<<8l<^83<U»8l8#N08*iMWM^^n^jPiW>i;»T»8aiilPli|f|>>Pl>lP>PM 

^

Kuo ryto iki 
oi. McKhtley t6S 

(MMsiltfMJ 

—' » . ! • = 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
" D R A U G E f > 

DRsCSMajmro 
COLLEOES 

[8205 a Halsted. 2407 W. 
1850 N. Wells St. 

187 Mokyklos Jongt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-

|mo, Designing bisntui tr narnama 
(vietos duodamos dykai. Diplomai. 

lokslas lengvais atmokejimaia 
dienomis tr vakarais. Pa-

klkalaukit knygeles. 
Tel. Seetay 1648 

SARA PATEK, pirmininkė. 

įĮiiiiiimiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiirMMtiiiiiiiiiiiiiiM 

| Laivakortes Tiesiog Į L ietuva 
$107.10 iš Montreal'o iki K laipedos (Memel) 

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir tašų). 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS. 
Pinigus siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo, 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ-
kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė j 
"VVashingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiami nuo I 

=! ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais | 
| kreipkitės pas ^ 

Y-v T TV v^a a~-a J T • n , T r r , f / ^ ^ sv*^ 

Dr. M. Stapulionis 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 

3847 Emerald Ave. 
d iki 11 ryte ir 8 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

OFISŲ VALANDOS: 
729 W. 18-ta Gatvė 
Nuo 2 iki 8 vakare 

'Al 

1 * •' " 
BBBfl .^P*Sh« fsssV 

Ar Tavo Gimines Lietuvoje 
Reikalauja Piningų? •f • 

• 

Jeigu nori kad jie gautų 

GREITU LAIKU 

10 METŲ ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& f A 3331 SOUTH 

w . HALSTED ST. 
Phone Yardg 6894 

P I N I G Ų S I U N T I M A S , 
PASPORTAI, LAIVAKOKTĖS 
Perkame ir parduodame namus tr 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame' paskolas* ant namu. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 
Ofisov valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakart). Panedeiiaisv Seredomis 
ir Pėdnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-
dėliomis iki 2 valandai, po pietų. 

BBMBSssisMsaBBBs^asjsjBjBBsaaBBsaBssaaM 

Tai siysk Jiems per didžiausią Valstijine Banką Stock Yardy 
Distrikte 

Piningai dabar pasiunčiami Lietuvon per šia Banką yra cĮasr 
tatomi tenais GREIČIAU NEGU KAD PRIEŠ KARE. 

Jeigu negali ypatiškai atsilankyti į Banką. Tai rašyk reikalau-
damas informacijų pas 

f 

P-NĄ RAPOLĄ GĖČIŲ 

PE0PLES 
• 

STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

PAUL P. BALTUTIS & CO. 
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. ] 
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Į DARBA TEATRO MYLĖTOJUI 
• i 
• 

I Ar vaikščioji ant krutamu paviekslu Teatro? Ar patemijai koki bizni varo f Ar pamislijai ko- S 
I ' kis pelnas yra del tu žmonių kurie savo pinigus įdėję j Teatru bizni 1 Bet tas visas biznis svetim-

f tauoių rankose kodėl ne lietuvių? Kad niekas nepradėjo, štai dabar proga stoti į eilė patyrusių žmo , 
nių tame biznije, ir nešti gera nauda pats sau- ir lietuviškai visuomenei. Šios draugijos tikslas vys- : 
titi krutamu paveikslu pramonė tarp lietuvių ir lietuvių kalboj. Nes krutamu paveikslu yra vie- *J 
nas iš lengviausiu geriausių ir pelningiausiu bizniu įdėjimas savo .turto j statymo pirmos kltasog 
Teatro namo. Turtas atneš milžiniška pelną ir visados augs, sykiu su pramonė. Taigi vertėtu kiek
vienam lietuviui apsvarstyti ir prisidėti prie šio didelio darbo. Jusu pinigai mintys ir patarnavi
mas privalo būti pamatu to judėjimo dabar yra laikas prisidėti prie šios draugijos savo turtu kol 
yra proga pirkite serus. 

Taipgi pageidaujame narių visose Lietuvių kolonijose organizoti mūsų skyrius ir kur bus tin 
karna vieta galėsime pastatyti Teatrą kur galėsite patys prižiūrėti ir visa tvarka vesti ir ii to dide
li pelną gauti del savęs ir šėrininku. Turėsit proga patys lavintis ir kitus lavinti gaunant patari
mus iš centro tos organizacijos. Kaip lošimai gyvu perstatymu taip ir krutamu paveikslu, nes 
dirva yra labai plati tik reikia pasišventusiu veikėju ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti 

1 šita organizacija viena iš didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai, 

B Ve dėjai: 

m Pres. a O. LUKSIS. Iždininkas, JUOZUPAS VAIČIŪNAS Rast. M. MASILIŪNAS 
I Generalis Ofisas 

i Uthuanian Co-Operative Theatre Society 
m Common Law Trust) 
• Atlantic Theatre Bldg. 3946 W. 26th St, Chicaga, III. Phone Lawndale 1708 

•S^BJ 

%WS, 

<*Il 

&\ 

v J*' 

103] 

4$ avfto 

BANKAS 
> Ant pat Kampo 

47-tos ir Ashland Avenue 
Chicago, 111. 

PIZAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE QHICAG0J 

j V.* 

» 8 4 t U QU8BN KOS^e^TINĄ 

NhMOKESl PINIGUS BEREIKAL0 
Blusų krautuvė—viena ii didžiausių CHiicagoje 
Parduodama oi žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbam* yra naujau
sios mados. Uflsikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nins ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4682 80* ASHLAND AVE., OHICAGO, ILL. 

Telefanas: DBOVBB 7309 

^eitadie 

I i VY 

Detroit 
kuopa 1-
kinijį, lie 
atsilank 
Vaituka 
Petkus 
susirink 
vė dau 
ragino. \ 
ir darb 
čios lab 
išreiškė 

Dar n 
bėjo api 
praeitį i 

1 M. Da 
vis ir at 
geimą t 
k ė žing 
Pilną r 
kad ne 
lankyti 

apie m 
dėtį rag 
ruoti jų 
"Mokti 
lengvins 
numera 

Pirm. 
sirinkin 

Atein 
sis) L. 
troite. I 
stiprint 
mi. Ti 
vyks pi 
kių va 
Kemešį 
ksleivį 
daitį, . 
ir eilę 
nuveiks 
eiai. 1 
eių k u 

IŠ P 

Sio 
17 d. 
laikė 
kuriam 
i r į s e i 
kad pa 
vyi tv 

P. D 
pirmini 
padavė 
sleivį 
— J. 
iš nauj 

CH 

Liep 
eius ati 
Tarybo 
tai tru 
prastai, 
skaitė 
protoko 
skaitė 
vo n 
(portfe 
aukavo 
ma tik 
lias pa 

Seka 
vakaro 
dviejų 
tuvių, 
karą 
$29.00. 

Tuo 
kovitcli 
bu iš C 
Kalsi ai 
šiandie 

Kapo 
Ci » * 

Htaic 
J. 

amino 
žydam 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO. 

S 

1 
m 
S 

3 

Detroit, Mich. ^ L. Vyčiu 7i> 
kuopa laikė savaitinį nusirin-
kinuj liepos 13 d. Susirinkiniar 
atsilankė svetys, gerb. kun. Pr. 
Vaitukaitis. Pirmininkas A. 
Petkus pakvietė jį pakalbėti 
susirinkusiems. J i s kuopai da
vė daug gražių patarimų ir 
ragino, visus spiesties į krūvą 
ir darbuotis tautos ir Bažny
čios labui. Kuopa jam padėki] 
išreiškė delnų plojimu. 

Dar moksleivis Sodaitis kal
bėjo apie vyčių organizacijos 
praeitį ir prie ko siekia. 

M. Daumantas, irgi mokslt i 
vis ir atstovas į L. Vyčių IX-jį 
seimą trumpoje kalboje sutei
kė žingeidžių žinių is seimo. 
Pilną raportą atidėjo dėlto, 

, kad ne visi nariai galėjo atsi
lankyti į šį susirinkimą. 

Daumantas taipat pakalbėjo 
apie moksleivių vargingą pa
dėtį ragindamas, užsiprenume
ruoti jų organizacijos organą 
"Moksleivį", tuomi kiek pa
lengvinsią. Daugelis užsipiv-
nupieravo laikraštį. 

Pirm. A. Petkus uždarė su
sirinkimą ir pradėta žaisti. 

Ateinantis, jubilėjinis. (10-
sis) L. Vyčių seimas bus De
troite. Kad jis pavyktų reikia 
stiprinti kuopa narių skaičiu
mi. Tikimės, kad viskas pa
vyks pilniausiai, nes turime to
kių vadų kaip gerb. kun. F. 
Kemešį kun. J . Čižauską, 1110 
ksleivį M. Daumantą, V. So 
daitį, A. Petkų, K. Abyšaln 
ir eilę kitų. Su jais daug ko 
nuveiksime tautai ir Bažnv-

» 

čiai. Tik spieskimės į L*. Vy
čių kuopą. Matužis. 

SH5 
eityju* $ • 

i? IŠ PARAPIJOS SUSIRIN 
KIMO. 

Sioux City, Iowa. — l iepos 
17 d. Šv. Kazimiero parapija 
laikė pusmetinį susirinkimą 
kuriame buvo išduota ineigii 
ir ' išeigų atskaitos. Pasirodė, 
kad parapija yra gerame sto 
vyj, tvarkoj, skola mažinama. 

P . Dapkevičius atsisakė nuo 
pirmininkystės. Priežastį ne 
padavė. J o vieton išrinko mok 
sleivį J.Zabulionį,pagelbininkų 
— J. Strazdą. Daug tikimasi 
iš naujų valdininkų. 

Parapijonas. 

CHICAGOS TARYBOS 
POSĖDIS. 

Liepos 12 d. pinu. A. Bar-
čius atidarė Chicagos Lietuvių 
Tarybos susirinkimą 8:33 vai., 
tai truputį ankščiau negu pa
prastai. Dr. A. Graičiunas per
skaitė pereito susirinkimo 
protokolą. Priėmė. Graičiunas 
skaitė kurie ir po kiek auka
vo nupirkimui "k repš io" 
(portfelio) J . Vileišiui. Keli 
aukavo po du dolerių; didžiu 
ma tik po vieną. O " J o e " E-
lias paaukavo net $35.00. 

Seka raportas iš surengto 
vakaro paminėjimui tarybos 
dviejų metų gyvavimo sukak
tuvių. Paaiškėjo, kad tą va-j 
karą turėta nuostolio virš 
$29.00. 

Tuotarpu įėjo S. A. Stan-
kovitch su Kaziu Deveikiu (a-
l>u iš Cicero, 111.). Stankovįteh 
balsiai pastebėjo:—" Kam jau 
šiandie taip anks t i?" . ' 

Baportą priėmė. 
Graičiunas paaiškino, kad 

J. J . Hertmanowicz jau pa 
gamino laiškus išsiuntinėjimui 
žydams, bet Graičiunas pats 

neturėjęs drąsos juos išsiimti 
nėti be tarybos užtvirtinimo, j 
Tą laišką perskaitė anglų kal
boj. Jame kalbama, kad lietu
viai negavę laisvės dovanai, 
bet kovodami, kraują liedami. 
Lietuvoj esą tūkstančiai lietu 
vių kareivių ir našlaičių reika
laujančių pašelpos. Lietuvos 
valdžia tėmijanti, kurie prisi
deda prie jos parėmimo ir ku 
rie ne. 

Graičiunas nesutiko su kai-
kuriomis mintimis išreikšto
mis tame laiške. Siūlė savo pa
taisų. Su pirmininku (Barčiu-
mi) savitarpiai pasiginčijo. 
Ginčijosi ir su keliais kitais. 
Nelaimėjo. Nubalsavo, kad at
sišaukimas geras kaip para
šytas. 

Šaukė J. Viskontą išduoti 
raportą apie įteikimą J . Vilei
šiui Chi. Liet. Tarybos dova
notą "k repš į " (portfelį). Bet 
Viskonto dar nebuvo. Tada at
sistojo Graičiunas ir žodžiais 
nupiešė kokį " krepšį " n u p i r 
ko. 

Tuo laiku įėjo Viskontas su 
A. Kareiva (tas kurs gyrėsi 
per skylę, matęs kunigus Lietu
vą parduodant). 

Graičiunas — p. Viskontas. 
išduoti raportą iš — 
Viskontas perkirsdamas tirai I ^ ^ ^ 1 ^ . * a . 

r « I z i d o r i a u s N a u s ė U o K r a u t u v ę , 
1605 So. Ashland Ave. K 

Telefonas YartLs 1097 
• • • . , . i . 

ANT PAKDAVIMO 
Iš priežasties važiavimo Kuropon 

parduodu pigiai firmą ir krautuve 
IU visais tavorais. Jeigu, yra J4,000 
i metus. Tik tie tegul atsišaukia ku
ri* moka skaityti ir rašyt rusiškai. 

Adresas: 
Kl S8IAN EROTHICAL BOOK CO. 
1T57 W. 47 St. t l l l t«*0, III. 

(Antros lubos igpriešakįp) 

AR NORI PADARYT PINIGU IR 
TURĖTI UNKSMA GYVENIMĄ? 
Pasirink farma. i* temiau aprašytų 

įr atsilankyk į mūsų Biurą. Ypąįiš-
kai galėsite ištirti daugiau negu raš
tu. Tik 13.00 nuo Cfcicago parsiduoda 
graši 80 akerių farma 60 akru ara-
ma su geriausia ištaisytų 7 kamba
rių namu. 1 šuliniai, grasus sodnai 
iš 1*8 akro iarnougn. 5 mediiai vijj-
n|u, 8 obeliu. 2 Byeių ijp 8 afcerial 
greipsu. Žemė aptvertą ir p#rįvprta. j 
12 akrų užaėta komu, 4 ak. (bulviu, 
1 ak. pupų,-1 ak. žjrnių, 1 ak. agurku, 
10 ak. avižų, 10 ak. rugiu. 8 arkliai, 
5 karvės, 2 veršiai, 21 kiaulės, 50 
vištų, 1 didelis šuva, 
pidęje barne, svirnas kiaulininkas ir 

vištinkas. Geriausios mašinos viso
kiu rųšių del dirbimo farmos. Kaina 
tik 19,000. įnešimas pagal sutartės. 
Randasi 2 mylios niio miesto. 

KITA.s GERAS PIRKIMAS. 
Graži 120 akrų farma 1% mylios 

nuo miesto ir tik $3.00 nuo Chicagos. 
100 akrų arąmos, 12 ak- stambaus 
miško likusi ganykla su upė. 7 kam
barių namas didelę barne. Šilas vip-
tininkas kiaulininkas visos mašineri
jos ir įrankiai del farmos reikalingi. 
Puikus 8 akrų sodnas, 300 obeliu. 80 
pyčių, 4 ak. žemuogių, 5 ak. agras-
du, 1% ak. greipsu. Užsėta 80 ak. 
komu, 2 ak. žirniu, 4 ak- moteiku. 
10 ak. avižų. Kaina tik $17,000 Pirk 
pakol neparduota f 
AR TURI NAMĄ SU BIZNIU AR BE-j 

BIZNIO. 
Mainyk ant Šios geros 80 akrų far

mos su 7 kambarių narnu, šulini* 
gerai įrengtomis abaretųis, Daržine, 
Vištinlnkas ir Kiaulininkas. Aptver
ta ir pertverta, 60 ak. ararnos, 20 ak. 
3odno, 6 stambaus miško. 5 karves 
2 arkliai, 2 veršiai, 9 kiaulės, 50 
kalakutu, 20 žąsų, 200 vištų ir visi 
padargai ir įrankiai. Randasi netoli 
nuo miesto tik $10,000. Veikit greitai. 

Parduoda 
FABIONAS ir MIC KKVKF 

809 West :is-th Street Cbjcatfo. 
Balt** Namas 

I Į . 

I e š k a u d a r b o k a i p o p a g a l b i n i n k a s 
pr ie s t a l i o r i a u s a r b a m a š i n i s t o , d a r b ą 
s u p r a n t u gera i A t s i š a u k i t e 

Andriiui Rimkų* 
1621 Emerald Ave. t'liuago. III. 

PAIE6KAC merginos patyrusios 
pardavime valatkinių prekių (dresa 
coods) turi mokėti I.lotu v tikai Ir 
Lenkiškai vieta pastovi, mokestis 

čiupo kalbą — k$ tik įėjau. 
Viskontas pradėjo aiškinti 

kaip per išleistuvių pokilį J. 
Vileišiui, New Yorke, įteikė 
jam portfelį — 

Barčius — pasiaiškink, ko
dėl važiavai į New YorkaJ 
Laikraščiai gali parašyt į kctsl 
taryba siuntė su portfeliu. 

Viskontas aiškinosi, kad ] 
New Yorką važiavo Liet. Mi 
sijos kviečiamas ir kad ji ap
mokėjo jam kelione. Vileišiui 
įteikdamas portfelį pa saka 
prakalba su linkėjimais, pri
mindamas varpą (laisvamanių 
nelaimingąjį "zvaną" ' arbt> 
' 'laisvės va rpą" ) , kad jį pa r 
vežtų ir skambėtų ant Gedimi
no kalno. Rytiečiai nudžiugę 
tokiu chieagiečių pasirodymu. 

Jo raportą priėmė. 
Graičiunas perskaitė kopiją 

laiško pasiųsto Draugo redak
cijai kaslink Draugo reporte
rio aprašymų tarybos susirin
kimų. 

Atsakymo negavęs. 
Šaukė S. Valančių, Kaz. Šle

petį ir St. Grisių išduoti ra
portą iš savo darbuotės del 
Liet. Piliečių Sąjungos (Jono 

# 

Vileišio pad.aras). Valančiaus 
nebuvo susirinkime. Šlepety? 
pasiaiškino, kad L. Piliečių 
Są-gą piršo vienai Town of 
Lake draugijai, bet ji labai 
blogai į tą sąjungą atsinešė. 
Toliau nedirbęs. Komisijos na
riai niekad nesuėjo pasitarti 
ir nieko nenuveikė. 

Grisius kalba, kad per šilta 
dabar dirbti, reikią pasilsėti. 
Patarė palaukti iki L. pil. Sa
gos konstitucija bus pataisyta. 
Jos kaikurie punktai neaiškus. 
Ten sakoma Lietuvos valdžią 
reikią remti, kad ir kunigai jq 
valdytų. Pastebėjo, kad Valan
čius atsisakęs dirbti del tob 
sąjungos. 

X. Krukonis ragino darbuo
tis. Sakė, paragrafų neaišku
mų turėtume pabijoti, jei len
kai paimtų Lietuvos valdžia į 
savo rankas. 

Parsiduoda automobilius Briscoe 
5 pasažeriu viskas kuogeriausiam 
padėjimu. Masina kaštuoja $1,260. 
Aukauju už $350.00. Pardavimo 
priežastis vyro mirtis o a i pati ne* 
galiu važiuot. Norėdami ifliffttl gera 
mažina pigiai kreipkitės tuojaus. Ad
resų: Norėdami matyti masina va
karais pašaukit pirma Pbone Yards 
607t 

MUS. MISEVIČIENE 
3540 S. Halstcd St. t'hicago, UI. 

BARGENAS. 
Ant pardavimo 2 lubų 4 pagyveni

mų po 4 kambarius namas apati
nės randos po $45. Tūrių vaŽiuoU 
Europon. Kaina $3,500. Caah $1,300 
balancas mortgage. 

Savininkas 
1531 N. Irving Ave, arti fceavitt ir 

North Ave, Užpakalinis namas. 

Ant pardavimo naujas mūrinis na
mas 5 kambarių šiltų vandenių šildo-
rnos. elektra, gazas. Parsiduos už la
bai pigiai. Atsišaukite 

6831 S. Campbell Ave. 

Parsiduoda medinis namas su 2% 
lotais labai gražioj vietoj ant 2 pa
gyvenimu po 5 kambarius, parsiduo
da greitu laiku nes savininkas va
žiuoja Lietuvon. 
1530 So. 51 Court Cicero, 111. 

Stankoviteb — tos komisijos 
veikimas yra be jokio forma-
Hškumo.Pliekė komisiją už ap
sileidimą.' 

(Dar ne galas) 

Ant pardavimo namas ir 2 Motai, 
namas su 5 kambariais ir storu, gry
no pelno atneša nuo $60 iki 75 } 
savaitę. Kaina $4,5QO cash. Atsišau
kite. 
4444 So. Mozart St. ClUcago. 

* — * " — — — • — — i — n ^ — • • • • • i » s j y | — • 

Ant pardavimo "fan'as" dar nau
jas sukinėfantis Edison'a Co. Kam 
yra reikalingas Atsišaukite šiuo adre
su. 
219 W. . f7 St. ( i m a g o . IJL 
= 

Pusvasarinis Rakandų Išpardav. 
Panedėlije 8-tą ?pla»dą išryto lietuvių Ęakandų Krautuvės atsidarys savo krautuvių duris dei visuomenės kame 

50,000. dolerių vertė* nugstos rusės, rakaadai bus par<|uodadama nuo 25 įki 50% pįgįaus negu kad dabartinės Rakan
dų kainos yra. Tai vienintelė proga kuri retai pajitąJko jnusų .kostumeriams įsigyti sau brangius daiktus su didžiasiu 
pinigų sutaupinimu. Nėr* kįrtumo ar Tamista pirksi daug ar mažai Lietuviu Rakandų Krautuvės Tamistai patarnaus 
lygS ir mus patyrę pardavėjai maloniai jums pgelbėg susipirkti tinkamus daiktus. Ypatingai paminkite, kad Lietu
vių Rakandų Krautuvės norintiems turi labai lengvas išlygas išmokėjimo, taip kad pritaikina kiekvieno pirkėjo kiše
nei, 

Mnome, kad yra reikalinga priminti Tamistai, kad pasiskubintum su pirkimu, nes kaip visuomet, taip ir dabar; 
pirmutiniai pirkėjai gaus didesnį ir tinkamesnį pasirinkimą. 

Pirkimus galime palaikyti ir ant vėlesnio išsiuntimo. 
Tavorus pristatome į visas miesto dalis, saugiai skubiai ir veltui. 
Krautuvės bus atdaros ir vakarais, Utarninko, Ketvergo ir pėtnyčios. 
Tėmykite mmų prekes ir mūsų kainmt 

IškimStl f«kb€lu *ftai. Tai yra vienatinis daikt&a ufranėdlati dabartiniua 
žmonių norą su velour arba tapestry Overatuffed seklyčios »«tų. Tik patėmy-
kito, kokia daili lsval«da ir malonus atsiaėdiniaa. 4\* suteikia taipgi Sora yra 
labai didelė tapgi Ir krėslai, seklyčioms. Padudkos yra Įtuosa*, visas aprūpintos 
su sprinarsats viduje su labai brangia materija, kaip matos- Vertas $860.00 <\\-
bar pirksit ui " " •145.00 

Seklyčios nrian. U anksto galima pasakyti, kad pirmieji mušu pirkėjai 
džiaugiasi, netik kad žema kaina, tirt ir dailus padirbimas Siu setu. Rėmai 
dlktai padirbti, atuolo arba mahagaity, su tikra skuta arba aksomu apmufttJ, 

niekur Olekas nėra pasiūlijęs taip pigiai 3 šmotai 

3 Šmotai seklyčios setas is ąžuolo arba mahogany m#džio padaryti labai 
į sunkus rėmai su tikra skūra apmušti turi augštos rūšies, palššavimas, kuris 

įsigis jį džiaugsis visa a.nžj. Tamistai proga paimti už $ 8 7 5 0 

dąr 69.75 

Valgoma kambario b<*tu>.. IS anksto užtikriname, kad *is setas duos tamstai 
pastovu uiganėdinimą. Ir turtingas padirbimas laikys visą amiį. Didelis bu
fetas, Bprverls ir diiėms seputė. Stalas 50 coliai ištiesiamas iki 80 eolu;. 
Kėdes turi sėdynes su tikra skūra apmuštas. Dabar pirkdami visą setą is 10 
šmotą svrėdysite 150.00. Nupirksite tucu u* $ 2 4 5 0 0 

Bednimo siutą*. Tamistosskonis priklauso nuo ekonomiškumo ir dailės mi
le ji mo. Ypata drąsiai gali paaididiiuoti parėdžius miegopiąji kambarį su šiuo 
sėtu. Pasiliipkimui rasite: Ivpry, ąžolo arba, Walnut medžio diktai padaryti 
dailiai nupiešti. Lova pilnos mieros. Kanioila Rėdomasis staliukas, stalčiai leng
vai darosi, Veidrodžiu? dideli franeuziško stiklo. 3 Šmotai 0 ( j nt\ 

| 

Karpctal. Kiekvienas namas negali pasilikti nuogėmis grindi
mis. Klek tai žmogui ramumo suteikia po dienos darbo kada pa
vargę kojas gali atsilsėti. Karpetų pasirinkimas yra didžiausias 
ant kuriu yra spet-iąliŠkai tiuftemipto* aklnos. Aksominis (Velvet 
karpt. 1x11 Puikiausio išdirbinio 136.00, Extra sunkus Kxmenister 
kaipetai 8.\12 $5f »0, Bruseel Tapostii 9x12 t 22.75. r 

$2.75 

I 

: 

I'aduškos. Yj a parinktu **»U piunks-. 
nų ir išvalytos per patentuotas mašinas, 

_ pilnai sanitariškes, diktuos* maišeliuose su-
Bretines l.o\o». Iš visu rakandu yra svar : p į i t 0 a Sveria 4 sv. dabar parsiduoda 

biausia lova, nes lova duoda žmogui poiis|. 
Dauguma ftmonių kurie myli dailę ir švaru
mą, visuomet vartoja bresines lovas. Mu$U 
pilname hresiniu lovų pasirinkime rasite labai 
žemas kainus. Pilnos mitros lova su 3 coliu 
stulpais ir 2 coliu terpstulpiais, S coliu kepu- , 
i ėuiis su apgarsinimais 554Q 0 0 

RAIIiROAJ> TICKET BROKER 
ExHurcijinej tikletai perkami, par? 

duodami ir /nainomi. Kainos numa
žintos. 

Lyons Lkensed Tickct Offico 
»11 S. Clark 8t. Tel. Harrison 8»7f 

AK NORI PADARYT PINIGIT. 
Geras mūrinis namas arti kampo, 

2 flatai po 6 kambarius, 2 flatai po 
4 kambarius ir didelis Storas su #rer 
rai Jrengrta užpakaly keptuvė, Kaina 
tik |9,5QQ.OO. Išmokėjimas pagal su-
taytj. 
GERAS PIRKIMAS SOUTH Sty)t5. 

G r a ž u s m ū r i n i s n a m a s 5 ir 6 k a m 
bariu, ao-ti CJurfield B o u l e v a r d o . G a 
l i m a n u p i r k t i už $ 6 , 0 0 0 . 0 0 . V e i k i t e 
tuojau. 

BARGENAS 
i Arti Douglas Parko 

Įmokėk $1,000.00 ir imk $1?0 j 
mėnesį, perkant puikų mūrinį namą, 
1 flato, 7 kambarių, 2 flatai Po 8 
kambarius; elektra, vana ir kiti pa-
rankumai. Kaina $9,500.00. MbftgečUų 
causite be komišino. 

BRIGHTON PARK. 
Nepraleisk progros. Čia yra tikras 

bargrenas: 2 augrštų mūrinis nama«, 
3 flatai po i kambarius, viskas n a u 
jos mados. Randasi arti naujojo teot-
ro. Kaina $6,000.00. Įmokėjimas pa-
gui sutartį. 

FABIJONAS ir MICKEVIČIUS, 
809 W. *£ St. 

Krėslai. Turinte dailia išvoisdu ir 
drūčiai puliudavoti. tinkami valgomam 
kambariui, labai nužeminta kiną CO QK 

v 

šėpa drabužiam* l žlai
kysi savo drabužius švariai 
ir paranku pasldėjįma tu* 
rėei Įsigijęs sepg dl drabu
žiu- 8< šėpa yra labai di
delė, iŠ Molo medžio pa
daryta, puikiai paleruota. 
Vlršpje t urididHc lentyna, 
apačioje 2 didelius stalčiui 
duodanti didelį $ 2 6 5 0 liuknlnl* slalfts. Neraai namo kas uuga 

(cdarinio medžio skrynios. Kundls ne-
myli ce'daro medžio kvapo. Tamistos ne
galite gauti geresnio drabužiams apgynimo 
nuo kumlžiu. Matote šįpvaeikslą, kuris 
yra vienas išveizdis (vairiu madų, kurios 

_ yra padarytos iš tikro Tennessee Raudono 

rlntas ijgas patarnavimas 

lėtu panaudoti šio kukniuio stalo. Jis padary- Oedar medžio arba viršutinė pusė iš Vai
tas įš kieto inedžio fi tol. ilgio 26 -col. pločio. 1M1t medžio apdingta l'i coiiai 4 9 7 - ^ 
Kojos kortuotos ant sriulių pritvirtintos, uštik- \\ai0 *v-*l **** 
™ -- $2.05 * •• 

- ' - ~i-:M- 3g=- "̂»- .-T• - •» .~^ — l r 

- -T,- r « ¥*.-. ;¥< «"»* ̂ 5- s"W'.-.Si '-.*» 'ii->W>.V',-v 

'į$sįįi5Wii}Wfc ?& 3T? ?YA?T •>!> §v^§@ 

Kūpame* kėdės Ramiausios laikui 
praleisti vakaro valandose skaitant 
žinias ar knygą atsisėdus ant supa
mos kėdės, kurios kaina ir. tvirtas 

kamods Ažolo medžio dailiai pąda- padarymas nereikalauja atidaus už-
ryta, su dideliu veidrodžiu, 4 dideliai laikymo, kuri kaip vasaros laike ga-
atalfiai lengvai darosi, duodg-ntl d|o«» lema vartoti ant porčiaua. Ažolo me-

Aiolinls Htalas. Tinkamas vartote 
valgomajam kambaryj arba kuknlo-
je. Ažolo medžio tvirtai padarytas, 
turintis 5 kojas, 42 col. pločio ištie
siamas iki 72 coliu Ūgio- Sučėdlsite 
$10 00 dabar pirkdami už C I O 5f l 

Lovom* Springnoi. Cįeras pailsis svar-
biaus negu maistas, be maisto smogus gali 
pratęsti koletą dienu, bet be miego nega
lima. Negalite pasilsėti gerai jeigu lova 
braška, Bpringsai girgžda. Duokit mums 
patart, kad šitie Springsai pa'lgis jusu &i-
evnima. Tikro plieno padaryti, pilkai ene-
niejiuotl, verti du syk tiek. CQ ^fi 
šiame tspardavlnio ^ 

1] pasidėjimą $18,75 džio puik paleruota $3.45 

firlndlmv KJljoakos. Mums yra link
sma rekomenduoti Tamistoms ištiesti 
Tamstų kambariu grindis su Klijonka, 
atsilsės šeimynlnkės rankos nuo plovimo 
grindų, nes Klijonka yra labai lengva 
nuvalyti. M_UPŲ krautuvės rasit tipkama 
Tamstoms pasirinkimą ir žema kalną, 
fiiame išpardavime flge yd 

Gesini* perlus. Dabartijs daugumas uainu y*""-
aprūpinta su gesiniais pečiais, nes jo paraakumas 
ir naudingumas priverčia žyiogų Jsigyti jj. Visus 
enemetluotas su* baltu priekiu, aprūpintas su di
deliu ovepų Ir broileriu, turintis 4 bėgikus. .!<> 
nužomiuta kaina pag-elbėa JslKyti JI už $ 6 6 5 0 

Gesinls p<4ius. Del ekonomiškų "^amy, ku
ris užtikrina tą pat| parankumą negu ir bran
gesnis pečius. Visas ejiemeliuotas. baltos duris 
su nikeliais aptritnuotas, turintis dideli ove-
ną, su S degikais .". • • $ 2 3 « 5 0 

Su 4 dcjjlkais $29.50 

Pirkite iš artimesnis Jums mūsų Krautuves 
mm»*»n^m + m m» 

2 
Krautuvės mlnc.aSBBSSBBSaBBBSBBBBOBBBBSBBBSSBSSSBBS 

2 
Krautuvės 

• »m^mm *<*•* w*y — 

*«.} ^umiture. Jluqs. Stovės, Sewinq MacMnes. 
Tdlkintf Machines, Į»Unos. Ctc, 

1930-32 So. Halsted Street 4201*03 Archer Ąvenue 
^ ANT AŠT0N10LIKT0S | BRIGHTON PARKE. 
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i 
NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! 

DRAUGO' PIKNIKAS 
"Draugo" piknikas turi tikslą sutraukti į vieną vieta kodaugiausia savo prieteliu, kad jie susipažinę tarp sa

vęs sėkmingiau galėtų kelti katalikišką spaudą ir per jągeriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas ir jąs giliau 
žmonių protuose ir širdyse įšaknėti Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. "Draugo*' Bendrovė. 
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DARŽE 
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Milžiniškas Piknikas 
Pn 
PR, 

SU PROGRAMŲ 
NAUJA 19 WARDOS AUKA. 

Ties 103-C-ia ir Peoria gat. 
užvakar nakčia a t ras tas nužu
dytas Andrea Ortolano. Tai 
žinomo nužudyto d 'Andrea ar-
t imas draugas . I^avonas kelio
mis kulkomis suskylėtas. 

Ortolano buvo italų darbi
ninkų vadas . Taigi spėjama, 
gal j is kri tęs auka darbininkų 
nesutikimuose, 

DIEVUI GARBĖ. BAŽNY 
ČIAI IR TAUTAI LAIMĖ. 

4 MOTERYS SUŽEISTOS. 

Ant kampo North ir Cali-
fornia avės. vakar susidaužė 
du automobiliu. Sužeista 4 
mote rys : Mrs. Auna Blockns, 
Hat tie Blockus, Mrs. Pau l 
Blockus ir Mrs. Marv AVeiss. 

Pirmutinės dvi paimtos li
goninėn. Pavojingai sužeistos. 

DAUŽO LANGUS. 

Kimball buste, vidurtnies-
ty, vakar nesugauti piktada
riai važiuodami automobiliu 
plytomis išdaužė didelius lan
gų stiklus. 

Tai darbininkų t a rpe nesu
tikimų pasekmės. Policija se
ka paskui tuos piktadar ius . 

John Nelson, 55 m., susitiko 
du poliemonu ir prašė jų nu
pirkti j am valgyti . Pa imtas 
policijos nuovadon. J o kiše-
niuose a t r a s t a $370 ir $1,000 
bankos knygelė. Gydytojai j j 
pat ikr ins . 

A- į A. 
ROZALIJA SINKEVIČIENĖ 

Po tėvais Pi iauekutė) . 
Mirė liepos 22, 1921; 5:20 vai. išryto 
39 metu. Paliko dideliam* nuliūdi
me vyrą Joną ir 2 vaikuėius: Jonu
ką 12 metą, Juliuke 9 metą. Lie
tuvoje tėvą. brolį ir 2 seseris, 

Paėlo i* Suvalkų red., Mietelią 
vals. Papeėią kaimq. Amerikoje 1S-
gyvcno ! 7 metą. 

Laidotuvės bus paneūėlyj, liepos 
2 5 d., 1921 iš n a m ų 8 va i . r y t o 2717 
W. 15tb Str. į Aušros Vartą Baž
nyčią, o iŠ ten i sv. Kazimiero ka
pines. 

Kviečiame visus gimines Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d ę : 
Vyras J. Sinkevičius ir Valkučai. 

A. f A. 
JUOZAS ŠILINSKAS 

21 metą amžiaus užmuštas .karės lau
ke Pranei joje, rugsėjo 24 d. 1918 m. 
parvežtas liepos 21 d., š. m. 

Paliko dideliame nuliūdime tėvus, 
Antaną ir Oną, brolf Antaną ir se
seris Oną ir Bronislavą šUinekius. 

Laidotuvės bus pirmadienyj, liepos 
25 d., 9 vai. ryte Iš namą 3124, H. 
42nd st. j Nekalto Prasidėjimo Sv. 
Panos Marijos bažnyčią, išten į Sv. 
Kazimiero kapines. 

Velionis priklausė prie Sv. Cecilijos 
Giedorią Draugiją.. 

Kviečiame gimines, draugus Ex-ka-
relvius ir pažįstamus dalyvauti liado-
tuvėse. 

Nuliūdę tėvai Antanas ir Ona, bro
lis Antanas ir seseris Ona ir Bronis
lavą. 

/ 

Kad visiems tektų ta Dievo 
dovana, kuri teko gerb. kun. 
Prof. P r . Bučiui, butų rojus 
ant žemės, gi mirus — visiems 
užtikrintas dangus. 

J e i tik vienas asmuo katali
kiškoje žmonijoje jgija žodžiu 
neišreiškiamą meilę visų kata
likų širdyse, tai kaipgi dabar 
įsivaizdinti laimę ant žemės 
(jau nekalbant apie dangų) , 
jei visų širdyse užviešpatautų 
tokia Dievo ir a r tymo meilė, 
kaip gerb. kun. Prof. P r . Bu
čio širdyje? 

I r štai to žmogaus, j au čia 
mes netekome. Tiesa, liūdna... 

Bet štai liepos 11 d. išėjo 
dienrašt is " D r a u g a s " su jo 
fotografija ir gražiais raš ta is , 
reiškiančiais j am pagarbų ir 
prie jo prisirišima* 

I r daugelis lietuvių, ypač 
arčiau su kun. Profesorium 
susipažinusių, nepasitenkina 
vienu to " D r a u g o ' * numerio 
egzempliorium. Atminimui 
pasiima kelis ir keliolika. Juos 
padalina savo mylimiems as
menims ir draugams. I r ben
drai su visais gėrisi to Drau-

yra širdingai kviečiami važiuoti, 
nes bus visokių margumynų. 

Kominja. 

DIENRAŠČIO PIKNIKAS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
eagos apskritis rengia dienraščiui 
Draugui pikniką rugpj. 7 d., Nat
ional darže, Riverside, 111. 

Rep. 

IŠ NORTH SIDES. 

Moterų Sąjungos 4-tos kuopos 
šeimyninis išvažiavimas bus rytoj 
(liepos 24 d.) Jefferson Parkt, 
tuoj po sumos. 

Važiuojant reikia paimti Mil-
waukce ave. gatvėkarj iki Jeffer
son Park, kur pasibaigia. Vėl kitą 
Katvėkarį paimti ir važiuoti iki 
saliu. Bus apie tą pačią vietą 
kur Šv. Cecilijos dr-ja turėjo 
savo išvažiavimą. Rast. 

go numeriu. 
0 kad mes v i s i ,kun . Prof. 

P r . Bučio pavyzdį pasektų 
mėm. Butų Dievui garbe, gi 
Bažnyčiai i r Tautai laimė. 

Išnyktų nelemtasis socializ
mas, bolševizmas i r visi t am 
panašų^ izmai. Išnyktų viso
kios skriaudos a r t ymo! 

J. Šliogeris. 

Washington, liep. 23. — Že 
mesnieji kongreso rūmai 287 
bolsais pr ieš 127 pravedė mui
tų tarifcs bilių. Bilius paduo
tas senatui. 

IŠ T 0 W N 0? LAKE. 

Liepos 1̂3 d., Davis Sąuart 
parko salėje, L. Vyčių 13 kp. 
laikė pusmetinį susirinkimą, 
kuriame svars tyta daug daly
kų. Kun. A. Mart įnkus išd,avė 
raportą iš IX L. Vyčių Seimo. 
Už gražų rapor te Vyčiai kun. 
A. Mart inkui suteikė širdingą 
padėką. Šiame susirinkime 
prie kuopos prisirašė T. Ber
notaitė. Yra viltis kad nauji 
nariai pasidarbuos L. Vyčių 
labui. Korespondentas. 

PRANEŠIMAI. 
CICERO, ILL. 

Lietuvos Vyčių 14-ta kuopa 
rengia "Basket Pienie , , Jackson 
Parke sekmadienyj liepos 24 d. 
1921 m. Visi norintieji dalyvauti 
turi susirinkti ''Darbininkų Už
eigoje" 10 vai. rytą. Už pietus 
reikia užsimokėti 50c. Gali užsi
registruoti pas p-les A. Daineliu-
tę, P. Mileikaitę ir A. Ignataitę 
nė vėliau kaip šeštadieny j . Visi 
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R e n g i a 

Ketvirto VYard'o Liet. Politikos ir P. Kliubas 
Nedčlioj, 24 Liepos July, 1911 

National Grove, Riverside, Hl. 
Pradžia 9 vai. ryte Įžanga 25c. Y patai 

(ierbiamieji ir Gerbiamosios: Reni ir jauni dkU ir 
maži nepamirškite to viršminėto milžiniško pikniko nes 
bus puiki muzika ir turėsite proga išgirsti gerų kalbė
toju ir gražiu dainelių. Taipgi ,bus ir kitokiu žaislu kur 
galėsite linksmai laika praleisti , ir cista oro pakviepuo-
ti. 

Širdingai visus kviečia KOMITETAS. 

i 
• 

Anglj 
Pai 

— 

EŠ YVEST PULLMANO. 
c. - \ 

Rengiamas vakarėlis liepos 24 
d. pasitikimui mūsų gerb. klebo
no, kun. J . Paškausko yra atidėtas 
iš priežasties klebono dar nesugry-
žimo iš Lietuvos. Komisija. 

IŠ DIEVO APVEIZ. PARAP. 
į 

Liet. Darbininkų Są-gos 25-tos 
kuopas susirinkimas Jvyks sekma
dieny j liepos 24 d., Dievo Apveiz-
dos parap. mokyklos kambaryj, 1 
vai. popiet. Kviečia visus nraius 
nusirinkti, nes turime daug svar
bių dalykų šiame susirinkime ap
tarti. ' Valdybą. 

LABD PIKNIKAS 1922 M. 

Labdaringos Są-gos Centro 1922 
metų piknikas bus birželio 4 die
na, National darže. Todėl Labd. 
3ą-ga meldžia, kad nieks nerengtų 
pikniko tą dieną. 

L. R. K. Labd. Sąj. Centro 
Valdyba. 

LABDARIŲ RINKLIAVA. 

Rūgs. 5 d . 1921 m. Labd. Sąj. 
3-Čia kuopa rengia viešą rinkliavą 
(Tag day) tik po Cicero, 111. Todėl 
3-čia kuopa kviečia, kad visos Chi-
agos Labd. Sąj. kuopos, prisiųs

tų rinkėjų. Komisija. 

LABDARIŲ BAZARAS. 

Rugp. 28 d. š. m. Labd. Są-gos 
Centras rengia bazarą-pikniką. 
Brighton parke, Nek. Pr. P. Mar. 
parapijos darže. Kiekviena kuopa 
kuri turi kokius Labd. daiktus mel 
džiame priduoti del bazaro. 

Komisija. 

VISŲ ATYDAI. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugi ja rengia vie
ną iš didžiausių ir puikiausių 
piknikų kokių yra buvę. Diena 
— rugpjūčio 14, š. m., vieta 
Bergman'o darže, pradžia '--' 
10-ta vai. rytų. Tikietai ^ne
brangus. Juos galima gauti 
pas draugijos nares. 

Del pilniausio pavykimo šio 

pikniko reikia didelės publikom 
Tada visiems neapsakoma nau
da bus. Rėmėjos, lyg Lietuvos 
sesutės mandagiai patarnaus. 
Tas su gražia gamta, kiekvie
nam pilnai primins Lietuva. 

Taigi , visi važiuokite į ta 
piknikų. Akademike. 
— M ^ — — — i — i i l • I i i | Į i 

PARDAVIMUI 
Naujas dviejų lubų mūrinis na

mas, dviem 5 ir 6 kambariu pa
gyvenimais, garu apšildomas, ge
riausios mados . įtaisymas. Namas 
vertas $13,000.00. Parduodama ui 
$11,500.00. Namas randas po num. 
5434 So. SaHjyer Avej 

PARDAVIMUI naujas dviejų 
lubų mūrinis namas, du pagyve
nimai, vienas »5 kitas 6 kambariu, 
maudynes, elektros šviesa ir visi 
kiti naujoviniai įtaisymai. Kaina 
$8,500; įmokėti $1,500.00, likusius 
kaip randa, 

HALSTBDINE BIZNIO 
NUOSAVYBĖ 

DVIEJŲ LUBŲ mūrinis namas, 
elektros šviesa, aukštas, cementuo
tas mūrinis beizmentas; puikiausia 
ir geriausia vieta visokiam bizniui. 
Parduodama dviem tūkstančiais pi 
giau segu yi% vertas. Namas yra 
prie 35 ir Halsted gatvių. 

PARDAVIMUI mūrinis 3 pagy
venimu namas,,pagyvenimai po 4 
kambarius. Namas parduodama už 
$2500.00, įmokėti $500.00, likusius 
kaip randa. Namas prie So. Mor
gan gatvės./ iv 

PARDAVIMUI dviejų lubų mū
rinis namas Brighton Parke, 2 pa
gyvenimai po 4 kambarius, mau
dynes, elektros šviesa ir kiti nau-
jovinai įtaisymai. Kaina $6700. 
Namas randasi prie 42-ros ir Oa-
lifirnia Ave. 

M. J. KIRAS 
3331 So. Halsted St. Chicago. 

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ, 

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

Mes viską parduodami pi
giau negu kur kitur. 

Malonėkite gerb. viengen
čiai Lietuviai 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
nami, earferi. 
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Capital and Sunitas f 

$250,000.001 
S 

! 

: 
- » 

Yards 6666 Rlvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

t» 

Tel. 

Ueciįvt* Gydytoja* 
AknAei 

•MS M. Hateted Bt. Ohtoa*o 
Valandos: 10—12 ii ryto 1—1 tr 
«—8 vakar* Nad. 1»—11 II ryto. 

PERKELK PADEK SEHOIE -- Gausi Pilną Nuošimtį Į 
Prlduokite savo Bankync knygutė Wle kurio Chicagos arba kito 

ml(»8to I lanko, kurjs jus neužganėdina arba nėra Jums paranku.-— 
mes patys snkolektuosim ir perkalsim visus pinigus su nuoftimėiais 
J fiią 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

S DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ FINAN-
i . SINE INSTITUCIJA AMERIKOJE 

I Šio Banko turtas siekia $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 g 
Suv. Valst. Valdžia ir Chicagos miestas laiko savo pinigus šiame 

Banke. Ar gali but geresnis užtikrinimas? 

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON 
Per 

UNIVERSAL STATE BANKĄ 
Parduodam laivakortes ir draftus pigiausiai . 

Mūsų. Re ai Estate- Departamentas tu r i gerus bar genus, 
= v tuoj kreipkitės. 

. 

i UNIVERSAL STATE BANK 
I 3252 SOUTH HALSTE1 STREET CHICAGO. ILL 
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Banko Valandos: Kasdiena nu*- 9 v. i i ryto Iki 4 v. pd piety ir 
E vakarais Utarninkais nuo 6 iki C.-d. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 
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I LIETUVIU PREKYBOS BENDROVES I 
PRANEŠIMAS! I 

SVARBU! SKAITYKITE! 
Miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 

i PRANEŠIMAS, f 
= Siunčiame piningus Lie- s 
| tuvon, pas iun t imas užtik- B 
| r intas . ' y | 

J" Inšuruojame nuo ugnies, a 
namus, rakandus i r . au to - | | 

| mobilius. | 
= Parduodame namus, sko- E 2 
3 liname pįningus. i i 
a ~ 
s Evaldas & Pupauskas = 
I 840 W. 33rd St. § 
i Yards 2790 i 
«" • • 
" s 
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AMERIKOS UETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir Jietuviikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa ste
nografijos, typewrlting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
nijos, pilietyatės. dailiarašystės. 

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

3106 S. Halsted St., Chicago. 

Šiuomi pranešame visiems savo Gerbiamiems Šerinfnkams, Rė
mėjams'ir Prieteliams, kad LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES 
CHICAGOS OFISAS persikėlė į naują vieta po No. 3313 SO 
HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 

Tik pusė blioko į pietus nuo senos vietos kuri buvo po No. 
3249 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Naujas ofisas yra sale plačiai žinomo fotografo V. Stankūno, 
priešais 33-čia Place. 

Visi Gerbiami musy Kosturneriai reikalu pinigy siuntimo ir 
dėlei laivakorčių nuo dabar malonėkite kreiptis šiuo adresu: i 
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VIS^Į 

Šauk 

Rosta 
stinia 
Rusi j ( 
kais 1 
demij 
ofieia 

Masl 
•mis ( 
mą h 
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rusų ] 
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bėti 1 
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niurna 
gentu 

Ru^ 
Kishk 
susirii 
reisk*1 

gvara 
tams 
gelbėj 

Jis 
rinki r 
liepin 
duoti 

Lithuanian Sales Corporation Į 
3313 South Halsted Street, Tel. Yards 6062 Chicago, Illinois | 

OFISO VALANDOS: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir 
Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3 KX) po pietų. 
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