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Anglija Grūmoja Airijai BOLŠEVIKAI SUTIKO SU 
AMERIKOS PAŠELPA. 

Airija Nieko Kita Negali Laukti 
nuo Anglijos 

Priėmė jie paduotas S. V. 
Sąlygas. 

PASIŲLYTA DOMINIJA 
TAI VISKAS. 

Atmetus pasiūlymą — bus 
pragaištis. 

LONDONAS, rugp. 20. — 
Pakėlus sumanymą parlamente 
atstovams imti atostogų ligi 
spaliu mėnesio, vakar premio-

RYGA, rugp. 20. — Pra
nešta, kad Amerikos pašeipos 

• • • . v- v . , • 'organizacijos reprezentan-
gu airiai toliau žengia, bai-, f f x F 

tai pagaliau padarė sąlygas gė karingas premieras. 
Tuo pačiu laiku užsienių rei-

MEKSIKOJE PERSEKIO
JAMA KUNIGIJA. 

C H I O A G O J E . 
MIESTO MAJORAS PAVAR 

GO PARADOS METU. 

kalą sekretorius Curzon lor- j 
<lų rūmuose pranešė, jog vy-

'su bolševikų reprezentantais, Į J i m i n e z už tai, kad jis išėjo 
kaip turės but šelpiami ba-

. daliją rusai gyventojai Rūsi

uos nepriklausomybės, kas rei-ras Lloyd <'leorge nuėjo par-
lamentan ir pranešė vyriausy- k 5 t « ^i '1 1**'1"? n l ! 0 B r i t a i » -
bės nusistatymą Airijos klau
sime. 

Premieras pažymėjo, kad jei 
Airijoje padėtis ims aršėti, ' 
tuomet parlamentas bus kuo-
veikiaus sušauktas specialėn 
sesijon. Po paskelbimo j 48 
valandasv parlamentas turės 
veikti. 

Airijos klausime premieras 
pranešė, jog Anglijos vyriau-j 

, . A . •• • ,. , kalbos, atkreiptos prieš Ang-
svbe Ainiai pasiųle salvgasi .. * ., r

x _„. . , 
tokias kiek tik Kili iš to Bri- P " * b u v o t , k t u * ' ' ° * *»«*»• 
l O K l a > , K l f K 11K K a l i 1> UJ 1 » I 1 - | . . . i i i • • l . „ . l 

• . .S -Z : ;™ ;s~u; ™ , v ^ $ak(>> <1ls t a i P kalbėjo, kad 

nausvbes pasiulvmai Airijai j į, ,v .. . „ , ., * .. . . . .. . . Bolševikai ilgas laikas ne-vra galutini ir apie tolesniu^' ... , . ° T. . J . , . ,< i - i i , sutiko ^su dviem sąlygom: Jie nusileidimus negali but kal-i . . . . . . . . . ' .... -. . . .. , . .. ., į norėjo annbuoti skaitlių pabos. Airiai negali laukti pil- v . : . . .. T vį 
selpos administracijos darbi
ninkų siunčiamų Rusijon, ir 
norėjo pasilikti teisę be nie-
kur-nieko pašalinti iš Rusijos 
nepatinkamus pašelpos dar
bininkus. 

Su tuo' griežtai nesutiko a-
merikonai. Pašelpos admini-
straojios reprezentantai pa
reiškė, jo^ Rusijon pašelpos 
darbininkų bus siunčiama 
tiek, kiek reikės. Gi praša
linti darbininkus už nusižen
gimus turi teisę ne bolševikų 
valdžia, bet patys tų žmonių 
viršininkai. 

GUADALAJĄRA, Meksikas, j 
rugp. 5 (suvėlinta). — Čia j Pranešta, Chicagos miesto 
municipalė valdžia šimtu do- m a j 0 r a s di'džiai pavargęs bu-
henų bausmėj nubaudė Arki- ^ l ė B p ažangos parodos me-
vyskupą Francisco Orosoco y t u . Nes vsias laikas mažai 

miegojęs. Darbavęsis, kad tik 
pavyktų paroda. 

Paroda pavyko. Davė gra
žaus pehw, kuriuo šiandie ne
pasidalinama. 

Tuotarpu majoras atsilsiui 
iškeliauja kur tai į paežerius. 

gatvėn vyskupiškuose rubuo 

Policijos viršininkas parė
dė areštuoti visus kunigus, 
kurie pasirodys gatvėje suto-
nuose. 

PRŪSŲ LIETUVIŲ TAUTOS 
TARYBOS PAREIŠKIMAS. 

Kuomet Klaipėdos krašto 
vokiečiai valdininkai ir kiti 
maldauja Santarvės pripažin
ti šį kraštą nepriklausoma 

tankiai peštynės atsikartoja, 
pasigėrusųi keiksmai, burno
jimai piktina gerų žmonių 
jausmus. 

RASEINIAI. L. K. Mote
rių draugijos skyrius čia la

jos imperijos. 

Airiai tariasi. 

Savo keliu, airių republiko-
nų parlamentas Dubline laiko 
slaptas sesijas ir tariasi, kas 
atsakyti Anglijai į jos pasių-

i lymus. 
Airių vadai tuo žvilgsniu <at-

sargiai elgiasi. Daugelis aiš 
kiną, kad de Valeros karingos 

A.na-

tanijos imperija išeiti garbin 
gai. 

Galutinos sąlygos. 

Padavė airiams sąlygas to
kias, kurių ribų jau negalima 
t6liau peržengti. 

Davė pilną laisvę airiams 
ta» sąlygas aptarti ir duoti 
atsakymą, kad paskui nubūtų 
nepasitenkinimų. 

Anglija tai visa padarė įro
dydama nori taikos su Airija, 
nori su ja gražiuoju sugyven
ti. 

Bet jei airiai atmes tas są
lygas, Anglija tuojaus veiks. 
Veiks taip, kad paskui airiai 
gailėsis savo žingsnio. 

Paskutinis žodis. 

patenkinti airius ekstremis
tus, kurie tikrai darbuojasi už 
atsimetimą nuo Britanijos. 

Bet airių parlamentas slap
tose * sesijose, aiškus daiktas, 
kitaip turi reikalus svarstyti 
ir su atsidėjimu tėmyti, kas 
veikiasi Londone, ką rengia 
Anglijos vyriausybe,, ką apie 
visa tai sako anglų spauda ir 
patsai Anglijos parlamentas. 

Patys bus kalti. 

Anglijos parlamente yra ke
letas balsų, pritarančių Airi
jos atsimetimui. Bet tie bal
sai, tai keli lašai juroje. 

1 Žinovai sprendžia, jog An
glija nenusileis daugiau. Tai-

ipat sako, jog airiai tegu dziau 

BERLYNAS, rugp. 20. — 
Iš Rusijos choleros ir šiltinės 
epidemija persim. Lenkijon, 
nežiūrint stipriai saugojamų 
pasienių. Cholera apsireiškia 
ir pačioj VarSavoj. 

valstija, o lenkai ir jų šali-jP0 a t v e r t a s ™satio 26 d., 
ninkai, priskirti prie Lenki -1 1 9 2 0 m- P e r ^ l a i 1 ^ P a d a " 

' jos, ką gi Prūsu lietuviai d a - ! « 8 valdybos ir 9 viešus na. 

UŽKABINĖTOJAS GAVO 
KAILIN. 

ro. Jie taipat sujudo ir štai 
Pruslj lietuvių susivienijimo 
tautos įteikė vyriausybei Ban 
tarvės komisarui pareiškimą, 
kuriame prirodo, kad 1) Klai 
pėdos kraštas nuo senų se
novės prigulėjo lietuviams ir 
dabar dauguma gyventojų y 
ra lietuviai, todėl ir tapo nu 

BULGARIJA ŠELPIA BA 
DAUJANCIUS RUSUS. NEPAVYKO. 

Kuomet amer 
stipriai to nusistatymo, bolše 
vikai turėjo nusileisti. 

Po atliktų formalumų bū
rys pašelpos darbininkų, sa
koma, pirmiausia leisis į Pet
rogradą ir tenai pradės mai
tinti badaujančius vaikus. 

SOFIA, Bulgarija, rugp. 20. 
— Bulgarijos vyriausybė vi-

ikonai laikėsi s o k i o m i s priemonėmis d u o d a 

pagelbos kenčiančiai nuo bado 
rusų tautai. 

Seniau savo šaly davė prie
glaudą 5,000 msų kazokams. 
Dabar nusprendė priimti ir 
maitinti 200,000 rusų vaikų. 

Bet jau tuomet jiems nebus giasi gavę dominijos laisvę, 
aikos. J ie neturės su kuo tar- Nes jei Anglija nepasiduos, 

tuomet Airiją laukia pragaiš
tis. Tuomet pati Airija bus 

tis. 
Tai paskutinės Anglijos ka-

zyrės paklotos ant stalo ir te- kalta. 

Tame nemato Suv. Valstijų 
nepasitenkinimo. 

LLOYD GEORGE STOVI Už Gvarantija pasaulio taikai. 
SUTARTĮ SU JAPONIJA, j *<Ta į kardinalis Britanijos 

! nusistatymo principas veikti 
sutinkamai su Suv. Valstijo-
•mis. Jei Britanija susilies 
sąjungon su Japonija ir tai-

ikoie bus su Suv. Valstijomis, 
LONDONAS, rugp. 20 - : p a c . f i k o k l a u s i m a s b n g t ik.. 

«A5 nesuprantu, kodėl nebu-1 &{ tafkingai i § r i š t a s K u 0 . 
tų galima turėti omenyje mu- ^ ^ b u § p a d a r y t a > t u o m e t 

sų privalumų link Japonijos H u i t a i f e a D u s u ž t i k r i n -
ir palaikvti draugingumą su ^ ,, 
tąja didele šalimi ir tuo pa- ' " ^ 
čiu laiku turėti broliškumo . ' 7 " , . h . J . . 
, ! c Tr 1 .:-„™;c » nes, kad busimoje nusigmkla-
dvas1 ? su Suv. A ai .jonus ^ ^ ^ ^ t i k s . 
pamske P ^ 1 " " " ^ d ^ , a s bus atsiektas ir tuomet 
orge parlamente kalbėdama^ k a g 

apie Anglijos su Japonija są- J ' . 
F & J j tų sudrumsti taiką. 

Imperialėje konferencijo-
" Pastarojo karo m e t u b u - ^ L o n d o n e > s a k ė p r e m i e r a s , 

vo tikras tos sąjungos. įsme-; n u t a r t a B r i t a n i j a i t u r ė t i ka_ 
ginimas,' : pažymėjo jis, i r | r Q l a i v y n ą l y g ų b i l e k o k i o s 
kas yra su atsidėjimu t t o - ^ ^ ^ g a l i e s l a i v V n u i 
jes, tasai visuomet gali pri
pažinti, kad Japonija visas 
laikas išbuvo ištikima sąjun-
gininkams. , , 

SEaBIJOS KARALIŪNAS 
SERGA PARYŽIUJE. 

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Kuomet tėvas mirė Belgrade, 
Jugoslavijos karaliunas re
gentas susirgo čia ir šiandie 
pasidavęs ligoninėn. 

Pranešta, jog jis negalės 
dalyvauti tėvo laidotuvėse. 
Nes jam bus daroma operaci
j a . 

NYKSTA CHOLEROS EPI 
DEMIJA. 

AMERIKA TAIKOSI SU 
VOKIETIJA. 

WASHINGTON, rugp. 20. 
— Čia pranešta, kad taikos 
tarybos Suv. Valstijų su Vo
kietija pasekmingai vedamos. 
Sakoma, jog tarybos veikiai 
busią ' pabaigtos, kuomet bus 
padarytos definitivės sąly
gos. 

* LONDONAS, rugp. 20. — 
Laikraščio Daily Herald (ko
respondentas iš Maskvos pra 
neša, kad Pavolgy eboleros e-
pidemija nykstanti. Esą 
mažiau susirgimų pagal pačių 
bolševikų versmių. / 

Yellow Cab Company Chi-
cagoje savo darbininkams iš
mokėjo 260,989.63 bonusais. 

KELMft. Liepos 26 d. čia Tai dalis kompanijos pelno, 
kilo didelsi gaisras. Sudegė jBonusus gavo 2,300 darbinin-

George Psemaulas 30 me
tų, vidumiesty užkabino pra
einančią Miss Eleonor En> 
mel, 19 m. Už tai T ę ^ į v & Z į ^ j į ^ Č Ą kad 
mų zmomų skauazia, apmuš- s i s k r a š t a g s a v a r a n k i š k a i 
tas. J.j išgelbėjo policija. ^ n e g a l i ) k a i p m a t y t i s i s 

tų vienų meh.} gyvavimo, nes 
reikėjo atsivežti duonos iš 
Lietuvos ir kitur už 17 milio-
nų markių,* prekyba bemažko 
visai sustojo, o pramonijos 
didžiausi dalis taipat turėjo 
apsistoti del medžiagos sto
kos; 3) kad didžiausios kraš
to įplaukos, veik 30 milionų, 
gautos iš prekybos su Lietu
va, ir 4) to krašto tautines 
sąlygos reikalauja, kad butų 
prijungta Lietuvai. 

Nonvood parke aną naktį 2 
plėšiku įsikraustį vaistinėm 
Trečias stovėjo lauke sargy
boje. 

Netikėtai užėjo policmonas. 
Sargyboje stovintis sprūdo į 
laukus. Kitu du policmonas 
sučiupo ir vedėsi prie patro-
iinės skrynutės. 

Tečiau abudu puolėsi bėg
ti. Nepavyko. Policmonas a-
budu pašovė. 

Buvęs sargyboje,' ty. trečiai 
sėbras, praaušus atrastas kor-
nuose pasislėpęs. Paimtas. 

260,989 DOLERIŲ 
BONUSAIS. 

MOTERŲ VEIKIMAS. 

daug namų. kų. 

Cia tapo įstei
gtas L. K. Moterių skyrius 
kovo 21 d., 1920 m. Iki Nau
jų 1921/metų į draugiją įsi
rašė 71 narė. Draugija, kad 
įgijus pinigu, išnuomavo iš 
Krakių klebono 352 ketvįrt. 
sieksnius žemės bulvėms pa
sodinti, kurias rudenį surin
kus ir pardavus,, padaugino 
draugijos įneigas. Tais pa-

rių susirinkimus. Buvę su
rengtos paskaitos, kalbėta: 
" Moterių organizacijos tiks
la i ," "Steigiamasis Seimas,'' 
"Nepaprasta valstybės iždo 
paskolą," "Vilnius Lietuvos 
sostinė ir jos reikšmė Lietu
v a i ^ ^ Draugija daug prisi
dėjo savo agitacija rinkimuo
se į St. Seimą. Surengė va
karą draugijos naudai ir Šiap 
uoliai darbuojasi visuomenės 
labui. 

GAUDINAS. Liepos 21 d. 
buvo čia didelis gaisras. Su* 
degė apie 50 namų. Ugnyje 
žuvo 7 lenkų žandarai ir mia 
žas vaikas. Nuostoliai di
deli. 

KAUNAS. Iš Kauno, išva
žiavo gale liepos mėnesio mj .-. 
kytojų ekskursija iš 70 žmo^ 
nių. Kadangi šita ekskursi
ja yra rengiama mokslo tiks
lais, už tat jai vadovauja ie-
B&ės ūkio ministerijos valdy
tojas, geologas Ma*ttrt;lTiwf 

zoologas Ivanauskas, botani
kas Vailionis, priv. doc. Jo - ' 
dėlė. Žada aplankyti: Pane
munį, Bitėnus, Rambyną, 
Klaipėdą, Jodkrantę, Nidą,! 
Palangą, Šiaulius, ' R5rgą ir' 
Taliną. 

PANDĖLYS. Liepos 27 d. 
Nakeliškių viensėdyje pas Jo

čiais metais buvo surengtos "ą Kaupelį dienos metu ki-

VOKIETIJA ŽENGIA PIR 
MYN SU PIRKLYBA. 

Spėjama, kad pasaulio pirk 
lyboje užims pirmąją 

vietą. 

DAUG CIGARETŲ SŪRU 
KOMA. 

WASHINGTON, rugp. 20. 
—. Po karo vokiečiai greitai 
atkiunta. Visomis jėgomis 
jie darbuojasi atgauti savo 

Dominiją vienybė. 

WASHINGTON, rugp. 20. 
-—Paskelbta, pereitais metais 
Suvienytose Valstijose buvo 
pagaminta arti 62 miliardų ci
gare tų. Iš tų apie 15 miliardų 
eksportuota, gi visi kiti mili-
ardai suvartoti namie. 

Cigarų gi perniai buvo pa
gaminta arti 9 miliardai. 

ją perka, nes pigi. Seniau 
svarui reikėdavo mokėti iki 
43 centų. 

Žymiai atpigo ir žalias, va
ris. I r tą perka vokiečiai. 

Vienas amerikonas, nese
nai iš Vokietijos gryždamas, 
savo mergaitėm parvežė dvi 
lėles. Viena paprasta lėlė, 
už Jcokią seniau reikėdavo 
mokėti vieną dolerį, bet šian-

JOFFRE KELIAUS JAPO 
NIJON. 

Pranešta, kad prancūzų armi
jos maršalas Joffre su kokia 

Toliau jis pasakojo, kad ^ t a i misi ja iškeliaus Japonijon 
imperialėje konferencijoje nu rugsėjo "2 d. Namo gh) gryž 

Toliau Lloyd George pa-į tar ta sustiprinti labiau d o m i - !
p e r Ameriką, 

reiškė, jog Britanijos su Ja- jnijų ryšius, nes be to butų su
silpninta imperijos pozicija. 

Anglija be dominijų žinios 

Valstijas, jie uždeda Ameri-
r l 1 ^ " kai atatinkamas kainas. I r 

ponija sąjungos prailgini
mas nereiškia, kad sąjunga 
prieš ką nors butų atkreipta, 

jas, gi prireikus, su jomis pa
sitarti, 

negali spręst pilnai I r difini- Pagaliau premieras prane-
tuo labiau, kad ji turėtų but tiviai apie jokius užsienių šė, jog imperialėje konferen-
atkreipta prieš Suv. Valsti- reikalus. Pirm to, Anglija' ei joje visai nebuvęs aptaria-

!privalo painformuoti domini- mas Airijos klausimas. jas. 

prekėms turgavietes S. Vai- d i ( 1 dainuoja penki dol. Tą 
stijose. Kas "tiesa, pasaulio j l ^ amerikonas Vokietijoj 

pirko už 30 centų. 
Kita lėlė kur-kas puikesnė. 

Čia už tokią reikėtų užmokė
ti apie 50 dolerių.. Ameriko
nas užmokėjo tik du doleriu. 

Iš to gana' aišku, kaip tai 
yra pig^s išdirbiniai Vokieti-
je palyginus su išdirbiniais 
Amerikoje. Žinoma, tas svar 
biausia del to, ^ kad vokiečių 
pinigų kursas nupuolęs. 

Bet kuomet vokiečiai visu 
tamprumu pasistums su pre
kių gaminimu ir į visas šalis 
savo prekes pigiau pristatys, 
su laiku ir jų markė laipsniš
kai ims kilti r pagalau at
sieks normalį padėjimą. Bet 
jau tuomet vokiečiai bus lai
mėję pasaulio turgavietes ir 
tik švilpaus. * 

Žinomas daiktas, į Ame
rikos turgavietes vokiečių 
prekės išpradžių plaukia iš
lėto. Bet kaskartas jų kie
kybė darosi vis didesnė. 

pinigų kurse vokiečių markė 
nupuolusi. Tečiau ta padėtis 
vokiečiams daugiau 'gelbsti, 
negu kenkia, kad atgauti čia 
ir kitur savo buvusias turga
vietes. 

Vokiečiai šiandie perka vi
sokių produktų kuomažiau, 
bet prekių parduoda kuodau-
giausia. 

Vietoje pigiau parduoti sa
vo prekes siunčiamas į Suv. 

tokiu būdu ^padaro gerus pi
nigus. 

Suprantama, iš Suv. Valsti 
jų jie turi parsitraukti kai-
kokios žalios medžiagos. Bet 
tai daro labai atsargiai ir su 
nuodugniais atsiskaitymais. 

Imkime kadir žalią (neiš-
dirbtą) medvilnę. Šiandie 
medvilnės svarui mokama 
jau tik 13 centų. Vokiečiai 

m paskaitos, kurias laikė S. Mil-
vidaitė apie " Moterių drau-
gijinį gyvenimą ir viešąjį 
darbą.'' Paskui buvo išneš
tos kelios rezoliucijos. 1) M. 
D-jos Centro. Taryba turi ; 
kreipties į St. Seimą, kad pa
starasis išleistų įstatymą el
getų būviui sutvarkyti. 2) Tu 
ri būti išnešta kuogreičiau-
siai įstatymas griežto uždrau
dimo alkogolio pardavinėji
mas. Milicija turi kovoti su 
slaptais degtindariais. 3) , 
Panaikinti prostituciją 

Norima pastatyti namas 
moterių švietimo ir labdary
bės reikalams. Trys dienos 
buvo paskelbta "gėlių diena" 
draugijos naudai. 

Krakių skyrius kuo galėjo 
prisidėjo Tėvynės Gynimo 
komitetui. Kasoje pinigų y-
ra 2,668 auksiniai. 

Pirminnikė O. Bandžienė, 
Raštininkė S. Milvidaitė 

lo gaisras. Sudegė triobėsiai 
ir jo vienturtis sunūs, Lion
ginas apie 27 metų amžiaus^ 
kuris įbėgo į tvartą išleisti-
gyvulius ir iš ten nebegrįžo.. 

"GRAŽUS" CHICAGOS 
REKORDAS. 

SASNAVA. Į visuotiną 
Sasnavos L. K. Moterių ri
jos susirinkimą atvyko 115 
narių. Vienbalsiai nutarė* 
kad L. K. M. d-jos Centro 
Taryba padarytų atatinka
mus žingsnius \ valdžią, kad 
ji Sasnavoje esančią J. Va
ri j aucko smuklę arba visiškai 
panaikintų, arba nors šventa
dieniais uždarytų, nes daug 
per ją nedorybių "pildosi: du 
jaunikaičiu tapo nužudytu, 

Šįmet per praeitus 7 mene* 
sius Chacagoje žmogžudystės 
padidėjo sulyginus su per
nykščiais metais. Tas pat ga
las ir su saužudystėmis. 

Žmogžudysčių per praeitus 
7 mėnesius buvo 69. Perniai 
tuo laiku buvo 53. 

Saužudysčių pėr 7 mėn. bu
vo 61. Gi perniai tuo laiku 
38. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 17 automobilių. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras; vėsiau. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
rug. 18 buvo tokia pagal Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Lietuvos šimtui auks. 1.20 
Vokiečių šimtui mark. 1.20 
Lenkijos šimtui mark. .05 M 
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LENKAI BIJO KARO. 
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Rengkimes Seiman. 
• • • —* 

; 

.... 

Kas čia nebijos karo. Bet 
kukai bijo, kad prieš juos ne
pakilti} Lietuva. Lenku, spau
da plačiai tų klausimą svarsto. 
Pasekmėje atranda, kad Lie
tuva negali paskelbti karo l.en 
kijai. Nes tas Lietuvai butu 
savižudybė. 

Lietuva galėtų skelbti len
kams kai\i, styga uja lenkai, jei 
ji už savo nugaros turėtų ge
rus padėjėjus. Tais padėjėjais 
gali but Vokietija arba bolse-
vistinė Rusija. 

Tečiau lenkai atranda, kad 
prie tokių žygių šiandie ne
prisirengusi nei viena, nei kita. 

Todėl lenkams nėra k̂> bi
jotis Lietuvos. 

Galimą karą Lietuvos su 
Lenkija lenkai labai rimtai ap
taria. Tas jų rimtumas aiškiai 
suprantamas iš to, kad jie dė
koja Dievui, jog jau ruduo 
netoli. Sako, šįmet lenkai gali 
but ra'mųs. Jei Lietuva iki Šio-
\ei nepakėlė karo, tai šįmet jo 
ir nepakels. Nes čia-pat ruduo. 
Prasidės lietingos dienos. Pa-
biurs keliai ir laukai. Tokiais 
laikais karo vedimas negali
mas. 

Iš ko lenkai įsivaizdina ta 
baimę, sunku pasakyti. Kiek 
mums žinoma, Lietuva neturi 
jokių pretensijų skelbti karų 
Lenkijai. Jei Lietuva pakils 
karau, tai, aiškiausias daik
tas, tų padarys prieš Vilniaus 
srities grobikus, bet ne prieš 
Lenki jų. i r Lietuva tuomet 
i'aktinai ne karų skeli.s, tik už
ims apsiginimo (defenzyvę) 
pozicijų. Nes patys lenkai, pati 
Lenkija paskelbė karų Lietu
vai tuo momentu, kuomet ne
teisiai okupavo Lietuvos* plo
t i s . 

CHICAGOS L. K. FEDERA 
CIJOS APSKKIČIO REZO 
LIUCIJOS, PAGEIDAVIMAI 

FEDERACIJOS SEIMUI 
ĮTEIKIAMI. 

katalikiškos Lietuvos teises./ 

5. Atmetame visus kataliki-
jai priešingus norus atskiriant 
Bažnyčią nuo Valstybės. 

I. Politikos sritis. 
A. Dėlei Lietuvos užsienio po-

litikos. 

1. Nenorime ir nepripažįstam 
unijų ir konvencijų su Lenki-
ja,žalingų mūsų šaliai. 

2. Protestuojame ir atmeta
me visus pasikėsinimus pada
linti l i e tu vų į atskirus kan
tonus. 

3. Reikalaujame kad Vilnius 
— mūsų sostinė, Gardinas, 
Seinai ir-kitos rietuvių teritori-

C. Dėlei vidaus politikos 
Amerikoj©. 

1. Spauda ir žodžiu disk^-" 
dituosime antivalstybinę lie
tuvi ų-bolševikų ir bolševikuo-
jančių soc. demokratų propa-
kanda, 

2. Sieksime įsitikinimų, 
griežtumo aiškindami katalikų 
visuomenei pragaištingą lais
vamanių ir tautininkų politi
kų, šalindami tokius gaivalus 
iš savo organizacijų bei drau
gijų. Norime turėti atvirų kovų 

i m 
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Šeštadienis, Hugr* 20, 192* 
WEE 

| Kryžiui kartu su Federacijos 
Sekretoriatu. 

2. Apmokėti Federacijos 
Pirmininką ii* Sekretorių iš 
Tautos* Fondo, kiek pri truki 
Federacijos Iždui. 

3. Tautos Fondą skaityti ne 
kaipo atskirą, bet tos pačios 
Federacijos fondą-iždą. 

4. Federacijos pirrnininkas 
ir sekretorius privalo gyvėntį 
tame pat mieste. 

jos Imtų mums L,enkų grjjžin- įsu savo idėjiniais priešais m'u-

KITOKIA TVARKA. 

tos. 
4. Džiaugiamės Pabaltijos 

Valstybių įsikūrusia Sąjunga 
palaikydami broliškus santi 
kins su Latviais, Estais ir 
Suomiais. 

5. Remiame ir klausomės Lie 
tuvos Atstovo Amerikoje rū
pindamies išgauti pas Ameri
kos Prezidentų Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimų, 
aktiviai skubėdami pagelbon 
kiekvienam Atstovo valstvbb 
niam darbui. 

B. Dėlei Lietuvos vidaus po 
litikos. 

1. Smerkiame kiekvienų bol-
sevislinę propagandų ar tai 
užsieninių musųValstybei prie
šingų gaivalų, ar tai savųjų iš
sigimėlių pasinaudojant Pro
fesine Darbininkų Sąjunga ir 
kai kurių St. Svirno soe.-demo-
kratų frakcijos atstovais. 

2. Gerbiame, dėkojame, pa ; 

laikome dabartinę Vyriausybę 
kuri tiesia Lietuvos Valstybei 
dei nok ratingos respublikos at
eitį begrįždamn jų laisve, ly-
'.rybo, teisybe. 

'). Griežtai protestuojame 
prieš Lietuviu Mokvtoju Pro-

maudami jų veidmainingą 
kaukę. 

II . Kultūros sritis. . 
\ 

1. Skaitydami pribrendus 
aukštesnės Lietuvių mokyklos 
(Kolegijos) klausimui Ameri
koje, kreipiame Seimo domės 
į kūrimą panašios įstaigos. 

10-TAS MOKSLEIVIU 
S IMAS, 

sr =B5= 53=335=W3 

Jau dešimts metų praėjo 
kaip moksleivių organizacija 
gyvuoja Amerikoj. Per tą lai
ką, ypač pirmose susiorgani-

eina ne vie© sąvt> gerui, l»ėt 
taipgi tautos ir žmonijos la
bui. Kud jie eidami mokslus 
a*igtų ir bręstų naudingais 
darbuotojais Dievui ir Tautai, 
tai yra būtinas reikalas visuo
menei tuomi rūpintis, o reika
le i paremti moksleivius, kad 
tas sustiprintų jų dvasią ir 
padrąsintų juos žengti prie pra 
kilniu idėjų obalsio. 

Moksleivių prieteliai ir 
žmones supranta mokslo nau
dą ir jo reikalą mūsų tautoje 

•remia ir gali paremti visoke
riopai moksleivių reikalus. Va, 
dabar yra moksleiviams reika
las visuomenės paramos, ir 
gera proga visiems geradėjams 
parodyti gerą širdį mokslei
viams ir paremti juos, tai at
eiti į jų rengiamus poseimi-zavimo dienose ir perversmių 

laikais, pergyventa nemažai n i u s vakarus, kurie bus įreng 
skurdo. Bet neatsižvelgiant \\il s u S r a z i a l s l r turiningais 
tai Moksleivių Susivienijimas programais, būtent: rugp. 26 
nešė naudos Dievui ir Tėvy 
nei. Moksleiviai visados, jiems, 
prieinamose valandose darba
vosi visuomenei. Kad jų dar
buotė netaip žymi, tai dėlto, 
kad jie dirbo ne savo, bet kitų 
organizacijų vardu. J ie dar-

2. Metas butų Federacijos j b a v o g i i r d a r b u o s i s tautos rei 
Apskričiams ir Skyriams reng
ti vakarinius kursus, paskai
tas, įsigyti nuosavias skaity
klas ir knygynus. 

3. Matydami skurdžią pa
dėti katalikiškos moksleivijos 
Amerikoje ir užsieniuose teik
sime jai medžiaginės ir mora
lės paramos. 

i JT 

4. Matydami apleistą gai- ^r moksleiviaisusirinke De*Šim-
lesti ilgumo dirvą tvarkysime 
ir gelbėsime misijų, našlaičių, 
mūsų brolių ligonbučiuose ir 
kalėjimuose reikalus. 

III. Ekonominė sritis. 

1. Susibėgus neatidėlioti
niems politikos ir kuUuiimems 
reikalams pradėsime politikos 
-kultūrinį vajų, kviesdami įžy 
mų kalbėtoją iš Lietuvos. 

2. Visu stropumu organi
zuoti Lietuvos paskolos stotis Prezidentaujant buvusia:-! 

prezidentui Wilsonui, Wash- jtVsine Sąjungą ir bolševistinę j ir visomis priemonėmis remti 
ingtone buvo daug autokrati- Prof. Darb. S. kuri prievarta 
nės dvasios. Tuomet be prezi Įnori išmesti tikvba iš mokvk-

kalų gynime, apšvietos plati
nime ir jaunimo organizavime 
svetur. Moksleivių susiorgani-
žavimo tikslas yra prakilnus" 
ir, brangus niusų tautai išei-

. . . i 

Pagyvenus dešimts metų or
ganizuotame kūne, paaiški 
trukumai ir netobulumai. Taip 

dento žinios nei šiaudelis iw 
galėjo but perkeltas iš vieno 
vietos kiton. Prezidentas vi
suose reikaluose, visuose klau
psimuose buvo pirmoje vietoj i. 
J is daižnai pildė valstybės sek 
rotoriaus .pareigas. Jis pats va
žinėjo, taikos konferencijom. 
Valstybės sekretorius buvo n*, i 
koks pastumdėlis. 

Tai buvo autokratizmo lai
kai. Iš to kilo valdininkuos • 
nepasitikėjimo. Tas šaliai d:>-
vė daug nuostolių. Buvo pra
dėjusi gysti demokratinė dve
sia. 

Demokratinė dvasia iŠnau. » 
pakilo, kuomet pradėjo prezi 
dentauti prezidentas Ifardin-
gas. Nors valstybės sekrete 
liaus pareigos yra prešident ; 
žinyboje, bet prezidentas į tas 
pareigas nesimaišo. 

Iš Wasbingtono pareina ž: 

nių, kad prezidentas Hardin-
gas busimoje nusigįnklavin * 
konferencijoje nedalyvaus. Vi
si su konferencija surišti re : 

kalai pavesti valstybės sekr; -
toriui Hughes. 

Valstybės sekretorius bus 
vyriausias. S. Valstijų atstovą 
konferencijoje. Jei kartais pa 
kiltų koki keblus arba abejo
tini klausimai, tik tuomet bus 
kreipiamasi į prezidentą ieš
kant patarimų arba nuomonė . 

Delegatai nusiginklavi;i > 
konferencijai dar nepaskii\ 
Spėjama, kad delegacijon pr 
zidentas paskirs, vienų kokį -
natorių. Gal viena delegacijo
je vieta bus duota kokiai ga
biai moteriškei. 

Geresnė valdžia 
tvarka, 

paskolos darbų. 

IV. Administracijos sritis. 

l. Sudaryti vienų Sekretai*]* 
atų frakcija kuri prisi- | jata Tautos Fondui, šv. Vin-

laikydama savo dėsnių g ina 'cento , draugijai, Raudonam 

tan Seiman apsvarstys ir nu
tars papildyti ar patobulinti 
organizacijoj trukumus, o pas-
ikum, nauja energija, atgimu
sia moksleivijoj dvasia, pra
kilnioms idėjoms imsis iš nau
jo darbuotis savo tautai ir 
visuomenės-^rovei. .-*;-

Į seimą suvažiuos visi moks
leiviai ir alumnai, kuriems tik 
aplinkybės leidžia. Seimo da
lyvių atžvilgiu gali viskas 
sektis, bot da negalma butų 
pavadinti gerai pavykusiu 
Seimu, jeigu inusų žmonės ne 
pritartų, neparemtų mokslei
vių seimavimo. 

Moksleiviai ir susiorganiza
vo kad nošns gera tautai ir 
žmonių gerovei; jie mokslus 

SSSC *P 
tos arjergardas - - v i s i į darbų 
— padėti tam jaunimui. Lai 
minga tauta, nors i r mažą ji 
butų, kuri. karo laiku moka 
susivienyti. J i negali būti per
galėta. Dar nenulieta tokių 
ginklų, dar neišrasta tokių 
nuodingų dujų, l^ad galėtų tau 
tos valių palaužti/jeigu tik toji 
valia yra vieną, ir tvirta. 

Mūsų tautos valia yra at
gauti Vilnių, užtikrinti Lietu-

d. Dievo Apveizdos par. sve 
tainėj; rugp. 27 d. S c h o o l i vusia. , pergalę, , šv.esu ryto-

iu Hali 48-tos ir lionore gat., u r %_'._. . . . . . :••. 
no« J T» i • oi Eilėn visi profesionalai, ap-

rugp. 28 d. Bobemian Slav.' . r d l / 
* Z i. • • • 14or mr 10 sviestunai, su savo mokslu, 

Am. svetainėj, 1436 W. 18 gat. • , . L . , ,. v. 
0 . - j . v , r .v . patyrimu, gražiai tautiečiams 
Seimas prasidės sv. Mišioms \ J \ ° . . v . 

0 , , . oo i r̂ - , tarnautų, tautos karžygių rem-
9-tą vai. ryto, rugp. 23 d. Die- | J Y' 
vo Apveizdos bažnyčioj 18-tat ' m . , .v, . . , 

Eilėn dvasiškiai, dvasios va-
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i4sriiTviv MATĄUMV DuarRAjrriB 

*DRAUOAS" 
«4n* kasdien* ftekynu* nedėldiealo*. 

PRENUMERATOS KAIMAi 
KTCAGOJ IU UŽSIENYJE: 

Metams . . . . . . . . . . . . . . . . -#ft.00 
Pusei Metq . . . . . . . . . . . . 4.00 

UV. VAL&l. 
Metams fb.oo 

' Pusei Metų S.OO 
Prenumerata uiokaal lskalno. Lai-

%sj akaitoąl nuo užsiraėxm 0 dienos 
i« auo NauJu Hotų. Morlnt permai-
tyti adresą visada reikta prisiųsti lr 
ienas adresaa Pinigai geriausia sių-

Vai t i k r a l a i s v e i r t e i s i n g a s ! itl Ifiperkant krasoje ar exprese "Mo-
* , . . , n I tar Order" arba Įdedant pinigus | 

sienas su kaimynais. 1 ą mušu Į ^latruota lai&ka 
valią stengiasi palaužti gedu-
sis kaimynas-lenkas, stipnis 
skaičiais,, bet silpnas teisybe ir 
kišene. ' 

Tad visi eilėn, kad sustip
rinti savo tautos valią. 

Mūsų jaunimas jau eilėje, 
papuoštas žuvusių draugų au 
reole. 

Eilėn ir mes visi kiti. ^ 
Eilėn nmsų tautos vadai: 
veskite mus teisingai, atsida-

» • 

» • 

»• 
^DRAUGAS" PŪBL. CO. 

&U S. Oakley Ave., Ohicago. 
TeL Roosevelt 7791 
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JUOKŲ KREPŠELIS. 
a s 

ir Union gat., Chicago, UI. 
Seimo sesijos bus Dievo Ap
veizdos par. svetainėj.. 

Seimo reikalais reikia kreip 
tis šiuo adresu: A. Linkus, 
717 W. 18-th St., Chicago, 111. 

EILĖN. , 

Vadas padavė ženklą. Pa
sigirdo trimito balsas ir ant 
syk iš visų aplinkinių vietų 
subėgo kareivėliai, sustojo | 
eilę ir su šautuvais ant pe
čių linksmais drąsiais veidais, 
su daina ant lupų žengia jie, 
koja kojon, reikšdami savimi 
organizuotos pajėgos galybę. 
J ie stiprus, nepergalimi dėlto, 
kad jie organizuoti, kad jie 
eilėje, kad jų visų viena min
tis, viena valia. Kada tautos 
laisvei gresi pavojus, jai nie
ko, neliekti veikti tik sudaryti 
vieną stiprią tautos valią: visi 
eilėn, visi koja kojon. Jauni
mas priekin, ginti tautos lais
vės savo krūtinėmis, seniai, 
vaikai, moterys, mergaitės, tąu 

Sei! Vyrai i r Lcidės! 

Haulas Šnapsauskas Laitu-
vamanių Idėjų Sekėjas, Bol
ševikų Lietuviškų Internaci-
jonalų kūrėjas, ir munšaino 
išradėjas "išduoda raportą.— 
Išnešiodamas stopą, savo 

kostumieriams, patėmijau, kad 
kmugai greitai mus subytis. 
Neužilgo jie pristeigs daugiau 
mokyklų kaip mes saliunų. Tas 
atsilieps ant mųs skaudžiai. 
Kunigai auklėdami vaikus 
mokyklose užkrečia juos moks
lu. Tarpe lietuvių jie skleidžia 
apšvietą, platina blaivybę. O 
jog tai buržujų išmislas, ku-
nigų padaras, kuris silpnina 
mus laisvamanišką atvogą, re- . 
tina mus eiles, naikina mus 
linksmiausius įpročius. Luka»t 
Vyrai j ba jeigu kaij), tai ne 
tik mūsų, bet ir mūsų lyderių 
raudonos nosys išbals. į 

See you again 

-

dai, kalėjai ir stiprintojai. Ne 
leiskite nuilsti tautos dvasiai. 

Eilėn biznieriai ir pramo 
ninkai su visomis savo įmonė
mis tautai gelbėtų. 

Eilėn darbininkai žmonės, 
savo prakaito kaina perkan
tieji tautai laigvę ir gerbūvį. 

Eilėn moksleiviai, galingam 
skraidymui sparnus išskėtę. 

Eilėn gražioji lytis — viską 
aprūpinti, laiminti, inkvėpti. 

Eilėn visa tauta. • 
Dirbkime, tarnaukime, pasi-

švęskime visi. 
Šiandien did&iausis tautai 

reikalas — išlaikyti iškeltą j ryti iš cibulių, nes jie šįmet 
prieš lenkus kardą, atkištą j pigiausi ir stiprus. Free advai-
durtuvą, kad nenuilstų mūsų 
karžygių rankos, kad nepri
truktų jiems maisto ir amuni
cijos, kad nesusilpnėtų jų dva
sia, kad sulauktų laimingai 
visų avantiūristų žJiugime. 

•• 

, Raulas Šnapsauskas. 
P . S. Munšainą patariu var 

Žulikowskis nebijo niusų 
šauksmų. Jam niusų doleriai 
baisus. Pirkime bonus. 

sens 
Jūsų brolis Raulas. ; 

Ką reiškia Socialsistas? 

Socialistas tai yra toks su
tvėrimas, kuris niekad nieko '. 

Reikia valdžiai paskolos. Vi- neturi, bet nori su visais d$r 
si pirkime jos bonus. L. P. lintis. » : :. . t: ; 

- , . . m ^ . B . i. • 

• " . •• 

Kas motinos nemyli — t į s 
yra šgama. Letuva mūsų mb-
tna. Kplrkime ja i laisvę. 

•f > 

ATSTOVAS _ RI/ULYS 
/SFRANCU KALBOS .SUUZTUV/NO 

IMEHUNAS 

užpakalines duris išeiti, kalbėjo tarnas. 

• 

Draugo 
(Tęsinys). 

KLEBONIJOJE. 
Romanas. 

geresr.t-

Rožė matė kad įtarinėjimai jo asmeniui daromi labai 
galimi. Visos tariamos aplinkybės ji smerkė, reikėjo išrodyti 
kad jos netikros, melagingos. 

Vienok Rožė nenusiminė. J i žinojo kad dažnai, teisybei 
apginti, Dievas pasinaudoja silpnomis priemonėmis. J i nu-
sijautė Apvaizdos vedina kovoti už nekaltai įtariamą Jurgį. 

Nors įsitikėjo Dievu, vienok r i t inos i pavartoti visas 
išminties priemones. Kame patarimo ieškos?. Žinoma pas tą 
kurs pažino Jurgį ir jam prielankus buvo. 

J i ilgai galvojo. Veltui. Socialistą atstovas «netųrėjo 
draugų. Jo politiniai bendrai jam pataikavo, bet jo nemylė
jo. "Antra vertus Rdžė nemanė prie jų kreiptis. Prie tokių 
žmonių nevedė ją nei įsitikėjimas nei pagarba. 

I r kur gi jai krypti? 
&imtą kartų ji sau statė tą klausimą, kaip staiga įkvė

pimas atėjo. Garbingas senelio kunigo pavidalas kurį ji 
matė Klevinėje, stojo prieš jos akis. Kodėl nesikreipus prie 
jo? Jis turėjo būti geras senio Ralio pažįstamas, nuosekliai 
ir jo stmaus. J is gali nurodyti Rožei kaip siekus prie pažy
mėtojo tikslo. 

Bet ji nežinojo jo pavardės *nei gyvenamos vietos. Kaip 
_ , * 

jį atradus l 
Kuomet jį taip galvojo, jos gera atmintis prisiminė sce

ną kurios ji buvo liudininkė. Didelis Ralių salonas. Vakaro 

,Ir kunigas atsakė; . 

Ačiū, ačiū gerasai Petriuk. Telaimina tave Dievas, 
vadinasi Petriukas, kurį durininkas pavadino be

pročiu, bet kunigas pareiškė jam dideliausio įsitikėjimo, ku
riam jis patarė nurodyti Jurgio antrašą. Taigi Petriuko dė
ka ji atrado, Jurgį, jam ir dabar rašysianti. J i s turi žinoti 
kunigo vardą ir antrašą. 

. Bematant projektas įvykinta. Rožė parašė senam Klevi
nės tarnui. i 

Neilgai laukta atsakymo. Pirmuoju traukiniu Rožė važia 
vo pas kunigo Klevą. 

J i manė kad Jaiškas negalės užtektinai viską paaiškinti 
ir pati iškeliavo. 

Kunigas Klevas gyveno nedidelėje parapijoje. Miestelis 
kaip visi Lietuvos miesteliai. Žydų krautuvėlės, kelios alu 
dės, valsčiaus raštinė, mokykla, klebonija ir bažnyčia. 

Tu čia, mano vaikeli! tarė kunigas, nusistebėjęs. Susi 

- : -

slaptąsias salono duris išeina senelis kunigas lydimas tar
no. J i prisiminė žodžius, tuon^et girdėtus: 

jaudinęs moteriškės veidas jam nebuvo matytas nuo pirmo 
susitikimo Raliuose. 

Rožė nesislėpė su savo kelionės tikslu. Atpasakojo viską; 
baisų kaltinimą kurs puoĮė ant Jurgio, drąsu jos žingsnį gel
bėti savižudybėn besirengusį, jos pasižadėjimą. 

Užjaučiąs ir ramus kunigas klausė. Retkarčiais, jo baltos 
rankos ištisai juodo švarko bekybančios susinerdavo begir
dint tragingas atpasakojimo vietas. 

Rožei užbaigus kalbėti, jis pradėjo. 
'• — Manofbrangus vaikeli!... 

Beabejo, visupirma išreiškė Rpžei užuojautą. Bet dejai 
jiš nenusimanė galįs ateiti jai pagelbon. I r kuo jis galėtų 
ginti jo nekaltybę prieš sunkius kaltinimus! Kunigas, įU 
atliko savo kunigystės pašaukimo pareigą prie mirštančio tėvo. 
Taikos ir ramybės apaštalas, jis pranešė sūnui kad tėvas nori 
jį pamatyti ir dovanoti jo kaltybes. Tai ir viskas. Jis nieko 

prieblinda. J i nori pasimatyti su Raliene, gi staiga pro * daugiaus negalėjo pasakyti kas^ėliaus įvyko Rfclių 'namuose. 
Perdaug nuolaidus ir geras, gilus sielos žinovas matė kad 
Jurgis bereikalo kaltinamas, bet tais doriniais išrodymais negu 

Ponia prie vartelių kalba" su Vingiu. Tamista gali per apginsi jo asmen* 

Antra vertus, dievobaimingo kunigo meilė ir įsitikinimas " 
į Jurgio nekaltybę, neleido jam atstumti geros vaKos moterį I 
be vilties ir suraminimo žodelio. 

— Nenusimink, tamista, kalbėjo jis. Šiandien mes nenia-
tome griežto įrodymo kuriuo butų galima apginti mv.sų drau-
,gą. Nes aš drįstu pasakyti kad jis niusų draugas, nepaisant 
jo klaidų ir silpnybių, ypatingai dabar kuomet nelaimė jį * 
prislėgė. Bet nenusiminkime. Ieškokime įrodymų besimels-
dami. Dievas mus apšvies. Aš neabejoju kad tas skaudus nuže
mini nias atves jo paklydusią sielą prie Dievo.' 

Rožė grįžo sustiprinta tuo užtikrinimu į Dievo gailestin-1 
gumą. į 

Žinoma, ji daugiaus laukė. J i manė kad kunigas Klevas 
bematant suras priemonių kaip išpainiojus dalykus. Bet nors 
dalinai -ji apsivylė, tečiaus tikėjosi kad teisybė nugalės. Ir 
ji keliavo namon, daug blaivesne siela, negu triumfuojančia. 

Kas link kunigo, pasišalinus jaunai moteriškei, jis nuėjo 
bažnyčion pasimelsti kaip buvo pasižadėjęs, gi paskui prade-"; 
jo mąstyti. 

Jo nusimanymu, Jurgis buvo nekaltas. Kuomet jis prfl"" 
dėjo skaityti laikraščius kur. buvo atakuojamas jaunas atsto
vas, tas toli pramatąs žmogus spėjo kad tame buvo nešvarios 
politikos vyliaus, ir jis matė galimybės jį apginti. 

Viena išvada sekė: reikia visa daryta kad išgelbėjus Jurgį 
Ralį. Met nebesant materialių išrodymų jo nekaltybei, reikia, 
panaudoti dorinius argumentus kurie eina jo nauden. 

' Kunigas Klevas neatsisakė nuo tog pareigos. Nors neleng
va jam buvo palikti savo parapiją, jis išvažiavo Klevinėn pas 
Ralių kaimyną, kur jis pasimatė' su Petriuku. , 

Senas tarnas taipat aimanavo dėlei kaltinimų kurie užvfr^ • 
to ant Jurgio; jis buvo giliausiai įsitikinęs, kad Jurgis nė^' 
galėjo nužudyti Vingio. 

Jo senas ponas vis dar gyveno. Amžiaus, sielvartų ir ligos 
užgrūdintas, senis Ralys grūmėsi su liga. Tiek kartų gydyto
jai buvo pasakę kad. ryt jis, numirs, o senis vistik pergyveno 
jų pranašavimus. 

(Daugiaus bus) 
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Keliaujančiu Lietuvon Domei 

. = -

Jei norite smagini Ir geriausiais laivais parkeliauti \ Uetuva, kurie parveš 
Utimis tiesiog l Lietuvon žemėje prieplaukas, kaip tai: i Piliau, Karaliaučių ir 
l.i.pojų, apsilenkiant lenku Uanaipco Juosta^tr išvengiant daugel išlaidu ir na-
malonumo, tai kreipkitės pas mus ypatiškai ar per laiškus užsisakymui si»u 
vietos ant geriausių ir greičiausių laivų, išplaukiančių iš New Yorko šiuose 
vasaros mėnesiuose į virš minėtus portus. 

LAIVAKORTES PARDUODAME K O M P J N U U NUSTATYTOMIS KAINOin^. 
Padarome pasportus trumpame laike ir žemiausiomis kainomis. Užlaikome du 
viešbučiu parankumo deki iškeliaujančių ir atkeliaujančių. 

Kadangi esama didžiausiame pasaulin porte, kurio beveik nei vienas atke
liaujantis ar iškeliaujantis neapsilenkia; ir kadangi čionai visokie parankumai 
ant vietos: įvairiausios valdiškos įstaigos o net ir patys laivai po pat mūsų du
rimis, suteiks jumis daugel parankumo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų. 

Jei nori pasiųsti pinigų-pagelbos saviems Lietuvoje ar pasidėti juos 1 Lie
tuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių Ir tuorhi pastūmėti savo tėvynę 
prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės pas mus, o mes greitai, teisingai 
ir piKiausiai darbą atliksime ir jumis reikalingus liudijimus pristatysime be 
jokio laiko gaišinimo. Reikalaukite rr.usų dieninio Lietuvos auksinų kurso, su-

-mšo išplaukiančių laivų ir pusažieriams reikalingos informacijos. 
— Atvažiavę- Stm Yorkan pašaukite mus ant telefono, o mes su automobiliu 
pribusime jumis ir jusn bagažo parsivežti. 

Telephone: Spring 9537 

GEORGE BARTASlUS-Einmigrant Service Corporation 
498 Washington St. (Cor. Spring St.). New York, N. Y. 

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. 
FEDERACIJOS KONGRESO, 
ĮVYKSTANČIO RUGPJŪČIO 
30 _ 31 IR RUGSAJO 1 IR 

2 DD., TVARKA. 

LIETU VYS G KABOMUS 
Patarnauju laidotuvės© kopiglausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
2314 W. 23rd Place Chicago, I1L 

Tel. Canal 2109 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno 
mijos, pilietystės, dailiarašystėa. 

Mokinimą valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki to vai. 
3106 S. Halsted St., Chicago. 

« 
• 

M) METŲ ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& Pįk 3331 SOUTH 

V V . HALSTED ST . 
Phone Yards 6894 

P I N I G Ų S I U N T I M A S , 
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis 
ir Petnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-
dėliomis iki 2 valandai po pietų. 

^Telefonas Boulevard 9199 

i DR. C. KASPUTIS 
•J DENTI6TA8 

SSS1 South Halsted 8«r. 
Valandos: 9—13 A. M. 

1—6: 7—8 P. M. 
4 fi^#&t&#£££*£^#&l£*&tAM 

LIETUVIAI AMERIKOJE. |ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 
ĮGALIOTINIO PRANEŠI-NAUJA BAŽNYČIA. LIETU 

VIŲ MOKYKLOJ NELIETU 
VI3JCAI MOKINAMA. 

•• 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAUIiY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų miešt* 

ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

i Danzig. 
r o 

S.VS.ONIA Rūgs. 15 

II Kl. m Kl. 
HAMBURG $145.00 f 125.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksų $5.00 
PER CBTERROURG SOUTHAMPTON 

LTVERPOOL and GLASGOW 

t * 

AQITTANIA Ru«P. 23 
CAMERONIA Rugp. 27 
C VRONIA Rugp. 27 
6CYTHIA (Naujas Rags. 6 

1) Pirmadieny, 29 rugpjūčio, 
prieš Fed. Kongresą, L. R. K. 
Kunigų Vienybės seimas. 

2) Antradieny, Rugpjūčio 30 
d.: 

a) 10 valanda iškilmingos 
mišios Karalienės Aniuolų 
bažnyčioje prie Sout> 4-th ir 
Roebling gatvių, prie Williąm-
sburgh Bridge Plaza. § 

b) 11:30 vai. bažnytinėje 
salėje, A. L. R. K. Federacijos 
Kongreso pirmoji sesija. 

c) 2 vai. po piet, bažnytinėj 
salėj, L. D. S. pirmoji sesija. 

d) 3 vai. po piet, mokyklos 
kambary, "Motinėlės" seimas. 
8 vai. vakare L. D. S. prakal 
bos, New Plaza salėj, Grand ir 
Havemeyer gatvių. 

3) Trečiadieny, rugpjūčio 31 
d.: 

a) 9 vai. ryto, L. D. S. seimo 
tąsa. 

b) 9 vai. ryto, mokyklos 
kambary, Blaivininkų seimas. 

c) 10 vai. ryto, Fed. raštinėj, 
A. L. R. K. Ped. narių posėdis. 

d) A. L. R. K. Vargonininku 
Sąjungos seimo sesijos įvyks 
"Garso" name. 

8 vai. vakare Moterų Są
jungos 24 ir 29 kp. rengiama 
vakarienė, New Plaza salėj, 
Grand ir Havemeyer gatvių. 

4) Ketvirtadieny, rugsėjo 1 
d,: 

a) 9 vai. ryto, bažnytinėj sa
lėj, Liet. Raudonojo Kryžiaus 
ir šv. Vincento a Paulo Rėmė 
jų Draugijos seimas, 
b) 2 vai. po piet, bažnytinėj 

salėj, Tautos Fondo seimas. 
8 vai. vakare, Koncertas 

McCaddin salėj. 
5) Penktadieny, rugsėjo 2 

d.: 9 vai. ryto, bažnytinėj sa
lėj, A. L. R. K. Fed. Kongreso 
antroji sesija. 

Visos Draugijos priklausan
čios prie A. L. R. K. Federa
cijos, siunčią po vieną atsto
vą, prie Fed. priklausančios 
parapijos siunčia po 3 atsto
vus. Mandatai, kur galima, tu
ri but paliudyti Dvasiško Va
clovo. 

Taigi, gerb. Kun. Klebonai 
ir svietiškieji darbuotojai, pa-
sistengkime kuoskaitlingiausia 
šiame Kongrese dalyvauti, nes 
yra labai daug svarbių daly
kų apsvarstyti. 

Kun. J. švagždys, 
A. L. R. K. Fed. Pirm. 

K. J. Knišinskas, 
A. L. R. K. Fed. Sek. 

Clevtdand, Ohio. — Lietuvių 
R. K. Šv. Jurgio parapijos 
naujoji bažnyčia ir mokykla 
yra skubiai baigiama. Su pra
džia rugsėjo m. š. m. bus ati
daryta vaikams mokykla. Gi 
kiek vėliaus įvyks bažnyčios 
šventinimas. 

Parapijos mokykloje, dėlei 
nekuriu priež. (sakoma ank
štumos, susikimšimo ir t. t.) 
praeitą metą mažai buvo mo
kinama lietuviškai. Tik viena 
buvo lietuvė mokytoja (sesuo). 
Gi kitos-svetimtautės. Žinoma, 
mio svetimtaučių negalima no
rėti, kad jos vaikus mokytų 
lietuviškai. Dauguma tėvų, ku
rie vaikus leidžia į lietuvių 
parapijinę mokyklą yra nepa
tenkinti tokia tvarka. Jie nori, 
kad butų daugiau lietuvaičių 
seserų, kurios galėtų vaikučius 
šiek tiek mokyti lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Jų 
tas reikalavimas yra teisingas. 
Nes, kaip sakoma, praeitą me
tą, apart poterių, nebuvo mo
kama skaitymo nei rašymo lie
tuviškai. Ir tai tas vra lietuvių 
mokykloje!.... 

Netikslios priemonės. 

Dauguma tėvų vietoj statyti 
rimtus teisingus reikalavimus, 
kad mok. tvarką butų gerina
ma, varo netikslingą darbą. 
Agituoja, kad tėvai neleistų 
vaikučių į lietuvių mokyklą, 
bet siųstų į airių arba vokie
čių. Tokis tėvų nusistatymas 
yra klaidingas, ir tautai kenk
smingas. Nes dar butų dau
giau ištautinimo, "negu, kad 
praeityje buvo. 

Reikėtų but atvirais. 

Mokinių tėvai vietoj kalbėti 
kur užkampiuose, turėtų vie
šai pareikšti savo norą ir pasi
sakyti, ko nori. Parapijonai 
parems jų teisingą reikalavi
mą. Gerb. klebonas, kun. V. 
Vilkutaitis ir parapijos komi
tetas matydami . parapijonų 
gerą norą, mokykloje praves 
tinkamą tvarką. Tos tvarkos 
visi senai pageidauja. Tėvai 
aukavo šimtus dolerių del 
naujos mokyklos. Parapija iš
leidžia tūkstančius dolerių mo
kyklos palaikymui. 

Žiūrėkime naudos. 

MAS. 
Šiuomi turiu garbės pareikš

ti toms lietuvių kolonijoms 
Amerikoje, kurios neturėda
mos savo lietuvio klebono yra 
prisiglaudusios prie kitatau
čių parapijų, kad aš žemiaus 
pasirašęs atvykau iš Lietuvos, 
JN E. Žemaičių vyskupo pas
kirtas ir Šv. Kazimiero Drau
gijos įgaliotas aplankyti lietu
vių kolonijas su prakalbomis ir 
visus tai draugijai užjaučian 
čius ir ją remenčius įrašinėti į 
Šv. Kaz. Dr-jos narius. 

Šv. Kaz. Draugija išleidinėja 
ir platina katalikiškas, tautiš
kas lietuvių kalboje knygas, 
laikraščius ir kitokius leidi
nius, kurių tikslas apšviesti 
savo tautiečius tikybos ir tau
tos dalykuose.. 

Lankausi Chicagos apielin-
kėje lietuvių katalikų parapi
jose. Jei kuri lietuvių koloni
ja neturinti lietuvio klebonb. 
pageidautų mano atsilankymo 
su prakalbomis, tai katalikiš
kų dr-jų valdybos arba šiaip 
veikėjai išgaukite sutikimą 
vietinių klebonų parūpinkite 
svetainę ir man prieš -kelias 
savaites iškalno praneškite 
pilną antrašą, laiką ir vietą, 
kad atvykęs žinočiau prie ko 
kreiptis. 

Laiškus prašau siųsti: Rev. 
P. Raščiukas 4557 So. Wood 
St. Chicago, 111. 

Su tikra pagarba, 
Kun. P. Raščiukas. 

Šv. Kaz. Draugijos, Generalis 
Įgaliotinis Amerikoje.. 

S 

UŽ LAISV?, UŽ VILNIŲ, UŽ 
LIETUVĄ! PIRKIME 

BONUS. 

.... 
Reikėtų rūpintis, kad toji 

mokykla neštų naudą, kad vai
kai pabaigę aštuntąjį skyrių 
mokėtų Įskaityti ir rašyti lie
tuviškai, bei žinotų Lietuvos 
istoriją. Nes praeity' vaikai pa
buvę kelis metus lietuvių mok
ykloj "užmiršdavo'• savo pri
gimtą kalbą. 

Lietuvių mokykla 'neturėtų 
but tik iš vardo, bet tikreny
bėje — jeigu tėvai nori turėt 
pagarbos senatvėje nuo savo 
vaikų. Mokinių tėvai bei para
pijonai tuomi turi domėtis. • 

Simono sunūs. 

(Ž. R M-jos Spaud. Skyr.) 

KIEKVIENAS BONAS Iš 
GELBSTI GYVYBC KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ. 
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BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
"DRAUGE" 
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Tel. Off. Humboldt 48S0 
R e s . H u m b o l d t 339S 

M. E. ZALDOKAS 
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2 • • DOLERIU SUTAUPINSITE 
Dabar Pirkdami 

Player Pianą Lie
tuvių Rakandų 

Krautuvėse 

U 

I 

• B p p '•>»«•• tm 

Iš priežasties augštų kainų daug namų 
pasiliko neaprupinti su pianais. Dabar pi
anu kainos yra numažintos, ypatingai šį 
mėnesį, kaipo prieš sezoną, o kuomet ateis 
pijanų sezonas ypatingai prieš Kalėdas 

.: 5 j 3 kada visos krautuvės yra užpildytos su pir 
'-**&&* kėjais pasidaro trukumas tavorų ir tada 

kainos pakila. Dabar mūsų krautuvėse rasite pilna pianu pasirinkimą, kurie yra išdirb
ti didžiausias pianu dirbtuvių Amerikoje ir kuriu produktai yra apdovanoti ant paro
du su medaliai ir pagirimo laiškais, taipgi yra rekomenduoti per didžiausius muzikos 
artistus Amerikoje. Šis paveikslėlis parodo viena iš mūsų Player Pianu kuris yra pa
darytas iš Raudonmedžio,-Walnut arba Aržuolo medžio, Pilnos mieros su 88 notoms, 
tvirtai subuclavotas ir pilnai gvarantuotas, Dabar pirkdami sutąupinsite $200.00. 

Parduodami už piningus ir ant lengvu* išmokė sčių. Taipgi Lietuviu Rakandu Krautuvėse galite 
gauti pilna pasirinkimą Lietuvišku M u sic RoUs del Player Pianu. Nekuriu dali žemiaus talpiname: 
Svieto Pabaiga Maršas 70c. 
Dodukas-Polka 70c. 
Ant Bangu-Valcas 70c. 
Noriu Miego Saldaus Miego 60c. 
Vingiqrka-Polka ' . . . . . 75c. 
Suktinis ir Kutu Darželis 75c. 
Klumpakojis Pakeltoji* ?5c. 

Barbora-Polka 70e. 
Kakictka-Polka 70c. 
Varpclis^Valcas 7n<\ 
žirgelis_Sokis ' 75c. 
Krakoviakas 75c 
Aguonelė-Mozurka ,. 75c. 
Meilč-Su žodžiais 7*. $1.00 
Era Mano Brangi_Su žodžiais \ $1.00 

* 

Pirkite iš artimesnes jumis mūsų Krautuvės. Iš kitų miestų galite užsisaKykite per laiškus, už 
prisiimtinu! nieko nerokuojame. LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVES 

/<ME įfflFM§itt$& (į* 
Ina, 

SurnituFe. ftugs. Stovės. Sotinę Machines. 

1930-32 S. Halsted Str. 
AštuonioBkto^pi^kėi 

falking Machines. Pianos, Ctc 2 

Chicago, III. 
4201-03 Archer Avenue 

Brighton Parke 
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ATMINKITE 
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^ T ' l ^ ZVYHk 1WJ^ VTHT"^ Norėdami gauti teisingą ir 
mandagų patarnavimą patyru
sių ir atsakančių žmonių visa-

IIIĮIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII suiiiiiimmiiiimimimiiiiiiiiiu' dos kreipkitės: 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU I 
S. L FABI0NAS ir Z. S. MICKIAVIČE Vedėjai ' I 

809 West 35th Street (arti Halsted) Chicago. f 

b? 

ARK1TEKTAS 
1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milwaokee Ave. 

Chicago. 

Siunčiame pinigus trejo_ 
S pu būdu. 

Išmokame pinigus markė-
'• mis ir dolieriais. 

S 
S Mes paduodame- draftus už 

kuriuos išmoka grynus pi-
5 nigus be mažiausio atitrau^ 

kimo Lietuvos Prekybos ir 
S Pramonės Bankas visuose^: 
SS m i e s t u o s e ir P a š t u o s e L i e -
S t u v o j e . 

Mes išduodam ORDERI-
5 US savo korespondentams 

Lietuvoje. . kad pinigai bu-
! tų išmokėti priėmėjams per 
i paštas. Kablegramais pris-
• tatome pinigus bėgyje kelių 

5 dienu. 

Padarom visokius Nota-
riališkus Rastus pagal A-
merikos ir Lietuvosi Tiesų. 

S 
Peržiurim Abstraktus ir 

padarome visokias pirkimo S 
ir pardavimo popieras. 

Skolinam pinigus ant na
rnu ir parduodam Primuš 

—""> mortgečius 6«(& iki '8% ant 
metų. 

Perkam Liberty Bonus. 
Inšiurinam Turtą geriau 

šiose kompanijose. 

Perkam, Parduodam ir 
Išmainom namus, farmas Ir j S LAIVAKORTES parduodame per New Yorką ir Kanadą. J Klaipėdą, 

! Karaliaučių be persėdimo. Taipgi i Liepojų, Hamburgą, Bremeną, Ant^' 
SS v e r p ą R o t e r d a m e 

Parupinam paSportus ir vizus. Inšiurinam baga^žus. •, 
Parduodame (cash) markes. 

Laiminga kelionę' turės važiuodamas per mūsų Biurų. 

1 . UŽT1KRINAM JUMS TEISINGA PATARNAVIME I 
SlIlflIIIIIllIlIlIlIlIlIBIIIIIIlllllllllIlIlIlllIlIlIllIlHISIIlBIlIlIlIlIlISIIIIIIIIIIIllIlllllllllllllllllUlllllllllllllllllIllllllllIlIllItlIlIlIlllIlliiiiiiff 

lotus. 

Kas per mus pirko, tas 
ir draugams pataria pas 
mus kreiptis. 

( 

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. 
Telefonas Monroe 3683 

* = I E t = 
I 
I 
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GRIGAS 
( J KUNAŠAUSKAS 
I 
I 
I 
I • • 
I 
I 
I 
I • 
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I 
I 
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Kova prieš antisemitizmą. 

Jei norime paliokams įva
ryti galvos skaudėjimą ir vi
durių suirime — išpirkime 
bonus.-

Žydų korespondencijos Biu
ro Londone pranešimu, Britų 
Misionierių Draugijų Konfe
rencija, »kurioj dalyvavo visos 
didesnės misionierių organiza
cijos Anglikonų ir kitų krikš
čionių bažnyčių nutarė* pradė
ti kovą prieš antisemitine pro 
pagandą, kurią pradėjo vary
ti keli konservatyviniai Anglų 
laikraščiai. 

Lengviau žodžiu remti, ne
gu darbu, bet —, kas verčiau f 

VILIJA GARAGE 

B A R G E N A S 
Naujų ir Vartotų Automobilių 

4642-48 So, Western Ave. 

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ 

GARLAIVINIU 
LINIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

| LAIVAKORTES Į LIETUVA 
= ir iš ^LIETUVOS parduodu per Rotterdama, Antverpeną. Hambur

gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge-
S riaušių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan

tiems į LIETUVA, Pinigų siuntimas ir mainynus pagal dieninį kur-
5 są. Išvažuojant į Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiama Atva-

žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagaSiua pristatau 
2r ant laivo. 

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

Visuotiną užsitikėjtmą įgijau teisingumu ir mauo geru patarnavl-
5 mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

! G. KUNAŠAUSKAS Į 
§ 179 East 3-rd Street New York, N. Y. | 
HIlIlIlIlIlIllllIllllIlIllIHIlIlIlIUlIIIlllllllllIlIIIIIItlIlIlIllIlIllIlillHIIIIIIIIIIIIlttllIHIlIliT 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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Šeštadienis, Bugp. &J, 1921 D R A U G A S 3 
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Kauno ir Vilniaus Tvirtovėmis 
RENGIA 

A. L R. K. FEDERACIJOS 12-tas SKYRIUS (CICERO, ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS) 

ftmiiimiiiimiffiiimmiiiiriiiumiiiim^ 
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Nedelioj, Rugpjučio-August 28, 1921 
National Darže-Grove, Riverside, IH. 

a 
s 

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 35c. ypatai 
. » • • » < > m>m»' 

Kas čia bus, tai jau bus! Puikiausia muzika, base ball žaidimai, virvės traukimai, mote- § 
rų ir vyrų imtynės* Vilniaus mama su Jrišėnėmsi,kaimo žydas su kromu ir dar daugiau ir daugiau. 
Dovana $20.00 aukso ir auksinis laikrodėlis, valgio, giros, na ir vyjimas Žulikowskio iš Vilniaus. | 

Ant galo bus imtynės klebono su asista. Kas šį pikniką praleis, tai ir numiręs verks. 
A. L. R. K. FEDEBACUOS 12tas SKYBIUS. | 

ulmiitmiiiiitmiiMisinmimiiiiimimimimimiiiiim 
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{ t! CHICAGOS ŽINIOS. 
CH. FEDERACIJOS APS

KRIČIO PROJEKTŲ KOMI 
SUOS SUSIRINKIMAS. 

Rugpjūčio 16 d. Aušros Var
tų m6kyklos kambary, Fed. 
projektų komisija įgaliota pa
skutinio visuotino sus-mo ga
lutinai aptarti ir suformuluoti 
gvildentus klausimus padarė 
šias rezoliucijas. 

1. Federacijos Apskritys 
Lietuvos paskolos reikale pa
laiko tą patį paskolos organi
zavimo būdą kurs veikė ligi 
šiol. t. y. paskolos stotys draug 
su paskolos Apskričiu sutarti
nai varys paskolos darbą. 

2. Federacija rengiasi su
tikti kuoiškilniingiausiai mū
sų Atstovą, kurs žada atvykti 
Chieagon, rugsėjo mėnesy.-

3. Gavusi pakvietimą nuo 
Paskolos Apskričio Valdybe* 
sudaryti bendrą Atstoviu pasi
tikti komisiją, pareiškia noro, 
kad visos Chicagos lietuvių 
srovės butų joje reprezentuo
jamos lygiomis teisėmis ir ly
giu atstovų^ skaičiumi. 

4. Tuotarpu nežinodama bu
simo delegatų skaičiaus rengi
mo komisijoje išrenka septy
nis atstovus, kurių skaičių 
mažins ar didins sulyg bendro [ 
visų srovių komisijos pasita
rimo. Delegatų skaičių sudaro: 

1. M. Žaldokas, 2. Kun. Ign. 
Albavieius, 3. P.Cibulskis, 4. J. 
Brendza, 5 A. Nausėdienė, 6. 
Kun. Ign. Česaitis, 7. J.Mockus 
Beto išrinkti du atsargos na
riu: 1. Brendzaitė, 2. Nenarto-
nis. 

5. Persvarstytos /ir galutino
je formoje rezoliucijos ir pa
geidavimai Federacijos Aps
kričio į Federacijos Seimą at 
stovams bevažiuojant. Jos skel 
biamos antrame šios dienos 
Draugo puslapyje. 

Atstovais į Šeimą visuotino 
Fed. Ap. sus-mo išrinkti šie 
asmens: Kun. N. Pakalnis, 
A<Iv. J. Brendza, Kun. 1. Če
saitis. 

Priklausant man tik prie 
vyčių, ten teko jį gerai pažinti. 

Gerb. Juodelis buvo pirmu
tinis šios kuopos narys nuo 
pat kuopos susiorganizavimo, 
ir labai daug naudingo nuvei
kęs. 

Tankiai užimdavo valdyboj 
vietas, gi dirbti niekad .netin
gėjo. 

Nors priklausė prie daug 
draugijų, jis atrasdavo laiko ir 
vyčiams pašvęsti. Kuopa gai
lisi, kad ji nustojo vieno darb
štaus nario ir veikėjo, bet tė
vynė yra laiminga, kad jo su
laukė. 

Darbuokis dar daugiau savo 

J. Puodiiuvėlis, pirm., 
B. Nenartonis. nut. rast. 

^įHiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiimiiimmiimimmtiM 
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CICERO. ILL. 
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Visos šios kolonijas draugi
jos rengiasi prie milžiniško pi
kniko parapijos naudai. Jis j-
vyks rugpjūčio 21 d. š. ui., Na
tional dtfrze, 'Riverside, DL; 

Piknike' bus keli eurprizai, 
apart šokių, žaidimų, valgių, 
gėrimu ir t. ,t. Ir nenuostabu 
nes visos draugijos rengia. Vi
si svečiai prašomi nepamiršti 
atsilankyti. 

fšios parapijos draugijos 
pritaria ir yra labai simpatin
gos mūsų gerb. klebonui, kun. 
Ig. Albavičiui. Šiais metais jau 

A. L. R. K. Federacijos 12-
tas skyrius šaukia susirinkimą i 
visų vietinių katalikiškų drau
gijų ir Šv.Antano parapijos 
sekmadieny, rugpj. 21 d., 8v. 
Antano svet., 1-ma vai. dieną. 
Reikia pasitarti apie keletą 
svarbių neatidėliotinų reikalų. 

Valdyba. 11 

LAIVAKORTES I LIETUVA 6E PERSĖDIMOJ 
• TIESIOG IPILLOW-KARALIAUČIU 

• -

Labdaringos Są-gos 3 kuo
pos susirinkimas bus rugpj. 21 
d., 4 vai. popiet Sv. Antano 
svet., 1-me kambary. 

Valdyba, 
• - • III Į . • I I I 

TAUTOS TONDO BEI LIE 
TTJVOS RAUD. KRYŽIAUS 
IR SV. VINCENTO A PAULO 

RĖMĖJŲ DR JOS SEIMAI. 

s u A . L , B . . £ . *Y<į*: | 
Kongresu, Brooklyn, 

Kartu 
racijas 
N. Y., rugsėjo 1 d., 9 vai. iš 
ryto prasidės Liet. Raud. Kry
žiaus ir Sv. Vinc. a Paulo Rė
mėjų Draugijos seimas. 2-rą 
vai. po piet, tą pačią dieną, 
prasidės Tautos Fondo sei
mas. 

Vįsos T. F.. ĮU B. K. ir Šv. 

Kreipkitės tuojaus del informacijų. Jau turime daugybę prirengtų pasažierių, su kuriais bus pasiųstas 

SPECIALIS MŪSŲ PASIUNTINYS į Montreal'ą ir St. John. Kas norėtu turėti patogią kelionę nepraleiskite 
• 

progos. Atsišaukite tuojaus. Visi pasažieriai apleis Chicagą 25 dieną Rugpjūčio, 5-tą vai. vak. nuo Dearborn 

stoties. Siunčiame pinigus į Lietuvą su geriausiu pasisekimu. Išmokame visose Lietuvos pastose, "CASH". laike 

24-28 dienų, be jokio atitraukimo. Turime daugybę padėkavonių iš Amerikos Lietuvių, taipgi ir iš Europos, 

kurių jokiu būdu negalima čia sutalpinti. Meldžiame ateikite pamatyti. Pinigus per telegrafą, už LABAI MAŽA 

KAINĄ dastatome į porą dienų. Turime pašto skyrių Chicagos Post Office Station 60 iš kur galima gauti 

Tarptautinių Money Orderių į visas dalis pasaulio, taipgi Letters of Credit su Travellers' Checks, kuriuos var-

toja visi biznieriai Europi • b . 

Maridoįus Ir teisingas^atarnavimas. 

• 

• 

j .. t 
' 

; 

V. a. P. R< D. skyriai kviečia-
surengė du pikniku. Tai pimią'mi kuoskaitlingiausia dalyvau-
sykį taip įvyko šioje parapijo- ti seime. Tenelieka nė vieno 
je. Girdėtis, kad tos draugijos skyriaus, kuris neprisiųstų su
žada surengti ir bazarą para- vo atstovo. Visų skyrių val-
pijos labui, kuris įvyks sekan- dybos meldžiamos pasistengti, 
tį mėnesį. Bazarui taipat kas-t kad išrinkus seiman atstovus. 
met po du yra rengiama. 
Kylam kaip ant mielių, vis už 

tai kad turime gerą ir darbš
tų kleboną, kun. Albavičių. 
gimtiniame krašte. Aš. 

LABD. SĄ GOS CENTRO 
PIKNIKAS. 

DIEVO APVEIZDOS PARAP. 

Moksleivių seimas ir vakaras. 

Labdaringos Sąjungos pik
nikas Nekalto Pras. Pan. Švč. 
par. darže pus rugpjūčio 27 ir 
28 dd., o ne rugsėjo 27 ir 28 d.*, 
kaip vieno Draugo korespon
dento buvo pranešta Draugo 
194 num. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Chicago, III., rugpjūčio 23, 
24 ir 25 dd., įvyks dešimts me
tų jubilėjinis L. R. K. Moks
leivių seimas. 9-tą valandą ry
tą bus iškilmingos šv. Mišios 
Dievo Apveizdos bažnyčioje 
(18-tos ir Union gatvių). Po 
pamaldų tos parap. svetainė
je bus laikomi posėdžiai. 

Penktadienio vakare, rugp. 
26 d., toje pačioje svetainėje 
įvyks vakaras su turininga 
programa, kurią atliks mokslei 
vių 2-ra kp. iš Valparaiso, 
Ind. 

Aštuoniolikieeiai turėtų ypa
tingai pri jausti neturtingi] 
moksleivių vakarams. Parody
kime jiems savo simpatiją 
skaitlingu atsilankymu ant šio 
vakaro. 

Liepos 27 d.f mūsų koloniją] 
apleido p. Viktoras A. Juode
lis, išvažiavo j Lietuvą 

S. L. R. K. A. 160 kuopos 
susirinkimas, bus rugp. 21 d., 
1 vai. popiet, N. P. Šv. M. P. 
parapijos svet., 4400 ir So. 
Fairfield Ave. Visi nariai vra 
kviečiami į šį susirinkirhą, nes 
turime daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. 

Via. Paukštis, rast. 

Jei del kokių labai svarbiu 
kliūčių atstovas siųsti nebus 
galima, pasistengti bent įneši
mus prisiųsti. Taigi gerb. 
skyriai, pasistengiame šį sei
mą padaryti skaitlingiausiu ir 
nutarimais vaisingiausiu mūsų 
brangiai Tėvynei. 

K. J. Krušinskas. 
Tautos Fondo, L. R. K. ir 

Šv. Vincento a Pa\ilo R. Dr-
jos Se k re torius. 

„ Mandagus lt tėisingasj)atarnavimas. 
' ' Ateikite neLsIkrintn v • > • < 

į t e k i t e p e ^ i k n n t n 

Paul P. Baltutis And Company 
901 West 33-rd Street 
Priešais šv. Jurgio Bažnyčios a ntBridgeporto. 

\ 

• 

' • Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 4609 

uiimiimmntuiimimiiiiiiimimiiiiim^^ 

VARGONININKŲ SĄJUN
GOS SEIMAS. 

Visi nariai Gvardijos Pir
mos Divizijos Šv. Kazimiero 
Karalaičio prisilaikydami nu
tarimo padaryto susirinkime 
rugpj. 14 d., malonėkite susi
rinkti Nek. Pras. Pan. Švč. 
par. svetainėje sekmadieny, 
rugpj. 21 d., 5 vai. popiet i r | 
in corpore eisime į parapijos 

Su šiuomi pranešu gerb. A. 
L. R. K. V. S. nariams, kad 
šįmetims vireminėtos organi
zacijos seimas įvyks rugpjū
čio 31 d., Brooklyn, N. Y. 
Sveiki atvykę, apie Seimo vie
tą bei kitas smulkmenas teik
sitės pasiteirauti " Garso'• 
(222 S. 9-thlįtreet,) redakcijo
je. Norint #fcti kokių nors 
informacijų Seimo reikale, iki 
rugp. 26 d. meldžiu kreiptis 
(815 N. 8-th « t , SpringfieM, 
111.) prie žemiau pasirašusio. 
Pageidaujama yra, kad šiame 
mūsų organizacijos metiniame 
suvažiavime dalyvautų ne tik 
Sąjungos nariai, bet ir kandi
datai. / x 

A. Aleksis, 
A. L. R. K. V. S. Ont . pirm. 

įjuniiiutiudiiiiiiiiuKiiiiiiiiiiiniiiuiiiii 

] PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie-

5 tuvon, prisiuntimas užtik-
= nntas. 

Insuruojame* nuo ugnies, 
i namus, rakandus ir auto-

5 mobilius. 
= Parduodame namus, sko

liname piningus. 
Evaldas & Pupauskas 

I 840 W. 33rd St. 
Yards 2790 

mm 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE GRICA60J 
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NEMOKĖSI PHIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduoda»e ui žemiausią kainą, kur kitur taip negaus 

Mašinėlių laiRTnum drukuoti ir ofiso darbanu yra naujau 
•ios madoe. Ufiaikom visokius laikrodžius, žiediM, šliut» 
mus ir deimantinius; gramafonas lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokias ženklus draugystėms, taisome laikrodžius b 
muzikališkuB instrumentus atsakančiai 

Steponas P Kazlatvski 
46S2 So. ASHLAND AVE., CHIOAOO ILL 

Telefonas; DBOVT5B 7809 

I DARBA TEATRO MYLETOJIAI 

choro pikniką parapijos darŽfe.J rr. , t . 
Kadangi choras niekad ne- - K l e k v i ^ i &™as - tai ge-

atsisakė dalyvauti vakaruose 
surengtuose tautos reikalams, 
arba kitiem* lygiai prakil
niems, užtad paremkime jų pik 

Įnika skaitlingai dalyvaudami.^ 

ra sprikta 
kiui. 

į nosį Želigows-

Kiekvienas nupirktas bo-
nas — tai proto žiupsnelis į 
lenko dvarininko makaulę. 

L YAKUBOWSKI 
• Fotogrąfistas 

614 W. 18 Street 
Chicago, III. 

, Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezeiiis 
LIETUVIS DEHTKTAS 

4711 « 0 . ASttLAMD AVKMUm 
mm 4T-ta« Qm.tv*M 

Valandoa: nuo 9 ryto lkl • 
BereAoml* nuo 4 lig 9 rakar« 

J: 

= iiiiiHNiiiuinmiiiimiiiiiiHiiiimiKih 
I Dr. L L MAKARAS | 

Lietuvy* Gydytojas Ir Chirurgas: 
=Ofiaaa 10000 So. Jfichlgaa Aaa. S 
SVaJL 16 Ud 13 ryt*; 2 iki 4 JH = 

plet. 8:SS iki 8:£» vakarą ž 
= Re«id«nclja: 105S3 Perry 
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Ar vaikščioji ant krutamu paviekslu Teatro J Ar-patemijai koki Uim vare? Ar pnuuti&u jko-
kis pelnas yra del tu žmonių kurie savo pinigus jdėję j Teatru biaiil Bat tas visas bium svetim
taučiu rankose kodęl ne lietuvių? Kad niekas nepradėjo, gtai dabar.proga 8t#tiį *&* iattsrruBhi -ŽIBO 
mų tarno bizaije, ir n^ti gera nauda pats sau ir lietuviškai visuomenei. Šks ,&xa&jxm tiksiąs vys-
titi krutamu paveikslu pramonė tarp lietuvių ir liotuvių kalboj. Nes kmtamu pvmAtabi y » ,vm-
nas iš lengviausiu geriausių ir pelningiausiu bizniu įdėjimas savo tarto į statymo piaanM kliasoa 
Teatre namo. Turtas atneš milžiniška pelną ir visados augs, sykiu su pramonė. Taigi *«rtefcu kiek
vienam lietuviui apsvarstyti ir prisidėti prie šio didelio darbo. Jusu pinigai mintys 4r patarnavi
mas privak) būti pamatu to judėjimo dabar yra laikas prisidėti prie Jios <dr«n«(it* a*™ ±nr*n kol 
yra proga pirkite serus. 

Taipgi pageidaujame nariij visose Lietuvių kolonijose oi^anikoti mūsų skyrius ir kar tew tini 
kanta viela galėsime pastatyti Teatrą kur galėsite patys prižiūrėti ir visa i*a*ka vasti ir iš te didV 
k pekia gauti del savęs ir šėrininku. Turėsit proga patyB lavintis ir kitus lavinti gajinant patari
mus iš ceatro tos organizacijos. Kaip lošimai gyva perstatymu taip ir krutamu paveikslu nes 
dirva yra labai plati tik- reikia pasišventusiu veikėju ir veikti sn mumis ifcvien ir-p«a<iėti išsoKmti 
šita ergainzaeija viena iš didžiausių. Trešnių tnf oimacî ų kreipkitės laSku arba ypatiškai 

Vedėjai: 
Pres. C. G. IMKSIS. Iždininkas. JUOZU?AJ5 VAlčlUTSAM Rast. M. M A S n j m u a j 

Generalis Ofisas ^ ^ ^ ^ ^ 

Lithuanian Co-Operative Theatre 
Ctommon Law Trnst) 

AlJantk! Theatre BJdg. 3946 W. 26th St, Chicago, M. 

I • h! r 

rimu Uwod4l6 i m 
. . . . . . . . . . . . 



Šeštadienis, Rugp. 20, 19Ž1 bRAlifiAS 

IDR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
444^ So. VVestejrn Ave, 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 1-11 rytais 1-1 pc „ 

įp ie tų Ir 7-8 vakarais. Nedėldia \ 
jjniai." tiktai po Dietų t Iki I 

VALENTINE DRESMAJUitO 
COLLEGES 

;«a05 8. Halsted, 2407 W. 
1850 N. WeUs St. 

137 Mok.yk.loa Joagt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-] 

nuo, Designing bizniui Ir narnama.' 
'Vietos duodamos dykai, Diplomai.' 
^Mokslas lengvais atmokėjimala! 

lesoa dienomis Ir vakarala Pa-
jikalaukit knygelės. 
Tai. 8eeley 1S4S 

SARA PATEK, pirmininke.1 

k»—%m*+m—si 

% » • • » » » » • » • » » » • » • 

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

L l e f t l s Gydytojas, Chirurgas tr 

tSM •. Halsted 8*. Gkloaco. 
Valandos: 11—II i i ryto 1—• Ir 
«—t vakar* Nad 14—11 Ii ryto. 

fltuiiiuimmujiiiiniiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiia 
Rea. l į s t IndependeMM Bftv& 

Telefonas Von Buren 3*4 

DU.UOTH, 
Rasas Gydytojas rt Chirurgas 
MKN ijaJisias Mozaikų, Vyrioku 

Vaikų Ir tisų chroniškų ligų 
VAJLAKDOS: 10—11 ryto 2—» p> 

pietų, 7—S vale Nedaliomis 10—114 
Ofisas S3S4 8o. Halsted St., Chtaagr 

telefonas Dmver aatl 
• t l l l i l I l l I i m i l l I i n i l l l l l U I I I I I I I I H J t U l l l l l * 

DR, S. NAIKUS 
LIKTCTIH 

GVDVTOJAS GR CHERl'ROAt 
Oft ta i tr G y v e n i m o v t e t* 

StfiS south Halsted Street 
a n t rtrsaoa tJ*lv«rsa* 8*at« ttmmk 

Valandos nuo 14 Iki 12 ryta; nao 
1 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 1 va*. 

Nedėliomis nao 14 iki t. 
TfltTMUl 

' 

[uropean American Rureau 
Fabionas ir Micirievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. I* Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJLŠAS 

Real Estate, Paskolos, Insurmal 
Ir tu 

801 W. S5th St., Kamp. Halsted 84. 
Tel. Boulevard 411 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir 8ub. iki S rak. 

Ned.: iki S po platu. 

= — SS ' ^ m m m * f - • .•• 

IŠKILMINGA I I GRAUDI 
VALANDA. 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiE2eiiiiin::au; 
£Tel. Canai 267 ^ 

i DR. C. K. KLIAUGA f 
LIETUVIS DENTISTA8 

S1821 So. Halsted St., Chicago, Ilk. 
Kampas 18tn St. 

Svaland.: 9—12 rytą, ir 2—I vsk 
Tifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiitiiiiiiii 

— • t 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 30 m* tai. 

Ofisas 3141 So. Morgan 84. 
Kertė t t - ro 8t., Ghtaago, HL 

BPEC1JALI8TA3 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi ••ra 

niftkų ligų-
OFISO VALAND08: Nao 14 ryta 
iki i po plato), nao C lai I vsJan-
dą vakarą. 
Nedėliomis nao t tkl I po plot. 

Telefonas Tarta •»» 
m — a 

j DR. CHARLES SEGAL | 
TO ofisų po nnin 

! I Perkėlė 

[4729 So. Ashland AvenueJ 
Spedjallstas 

•DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGI j 
gVaJandosnuo 10 lkl 12 Išryto; noo* 
• 2 iki 6 po pietų; nuo 7 lkl S:I»f 

I 
I 
I 

rakai a Nedėliomis 14 kll 1 
Telefonas Dreael 1884 

DR. M. STAPUUONIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR JJK 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emcrald Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo Z- lkl 8 vaKare. 

J L _ 

DAR VIENAS STEBUKLINGAS 
DAKTARAS CHICAGOJ 

Naują Dantj Jdėdu 
Naujas Akis Sudedu 

Vidurius benzinu ir pjuva-
mus išvalau 

Krumplius Alyva patepu 
Ofisą apleidęs* jaučiasi kaip 

naujai padirbtas laikrodėlis 

Dr. K. NURKA1TIS 
\ U ui i u Pritaikyto Jas 

2201 W. 22 St. kamp. Leavitt 
Ant Bankos Viršaus. 

Tol. Canai 6222 

\ Dr. M. T. STRIKOL'IS 

S Lietuvis Gydytojas tr Chirurgai 
Peoplea Teatro Name 

11614 W. 47 th Str. Tel. BooJ, 14* 
|Valandos: 6 iki 8 rak. Nadėl ] » • 
| l k l 12 ryta. 

Res. 2114 W. 43rd Stree* 
Nuo ryto iki piet. 

"Tel. MoKlnley 268 

J V. W,ITsAUSKAS 
Į ADVOKATAS 

Ofisas Didmicstyji 
I 29 South La Baile Street 

Kambarls 114 
Telefonas Central 6310 S 

Vakarais. 812 W. S3rd St 

J. P. WAITCHES j 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Doarborn St. J 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. [ 

T e l . Y a r d s 1 0 5 3 j. tu. i u . ras xvi>a 
SS • B 

Telefonas Armltafi 9770 
MARYAN S. R0ZYCK1 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
N. Weatera Asų* 

Chicago, III. 

! 
Telefonas: Yards 4681 

Parduosiu arba mainysiu 2 lotus 
ant bučernes, grocernes arba bile 
biznio. L,otai randasi Brighton Parke 
ant bizniavos gatvės. Labai gera pro
ga. Atsišaukite 

Rugpjūčio 15 d. P. Marijos 
dangun įžengimo dienoje Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyne 
buvo iškilmingos apeigos abi
tus priimant ir profesija da
rant. 

Sekančios mergelės pasi 
įventė Dievui: 

Įstojo Naujokynan. 
1. Agnietė Maeiulioniutė, 

YVilkes-Barre, Pa. — Sesuo M. 
Robertą. 

2. Morta Juodaugmtė, Sc-
ranton, Pa. — Sesuo M. Lau-
rencija. 

3. Bronislova Ogintaitė, Ci
cero, Tll. — Sesuo M. Imelda. 

4. Magdalena Pajaujiutė, 
Scranton, Pa, — Sesuo M. 
Paulą. 

5. Liudvina Adomaičiutė, 
Mount Carmel, Pa. — Sesuo 
M. Teofilė. 

6. Bronislova Levgaudaitė, 
Roseland. 111. — Sesuo M. Do-
lorita. 

7. Emilija Žiliūtė. Roseland, 
111. — Sesuo M. Geraldina. 

8. Veronika Kuodžiutė, 
Aušros Vartų Parapijos, Chi-
cago. — Sesuo M. Klemencija. 
Į '9'. .hi(»^apiiui JUauriiiaU-iiUč. 
;Mount Carmel, 1%. ^--feeslslo 
M. Fldr^ticija. < ; , į | j 

10. Angelą Gečaitė, Newark, 
N. J. — Sesuo M. Kamelija. 

11. Marijona Juškevičiūtė, 
Baltimore, Md. — Sesuo M. 
Rožė. 

12. Ona Viselgiutė, Wauke-
kan, 111. — Sesuo M. Serafiną. 

13. Agota Pocaitė, Waterbu-
ry^ Conn. -x- Sesuo M. Ernes-
tina, 

14. Juozapina Pagereckiutė, 
Pittsburg, Pa. — Sesuo M. 
Martiną. 

15. Marijona Bendinckiutė, 
Mahanoy City, Pa.- — Sesuo 
M. Monika. 

16. Ona Luzauskiutė, Scran-
ton, Pa. — Sesuo M. Lukreci
ja. 

17. Katarina Levanavičiutė, 
Wilkes-Barre, Pa. — Sesuo M. 
Raimunda. 

18. Marijona Smaii, Chica-
go, 111. — Sesuo M. Čelesta. 

19. — Ona Kibirtaitė, Wor-
cester, Mass. — Sesuo M. Al
berta. 
Padarė Apžadus (Laikinus.) 

kolo Parapijos, Chicago. — 
(Valeriją Naujokiutė). 

Padarė Amžinus Apžadus. 
1. Sesuo M. .Domicėlė. 
2. Sesuo M. Fabiana. 
3. Sesuo M. Karmelitą. 
Platų aprašymą visos iškil

mės su gražiomis apeigomis 
greitu laiku "Draugas' ' pa
talpins antrame puslapy. 

LABD. SĄ GOS KUOPOMS 
ŽINOTINA. 

Labdaringos Sąjungos vieša 
rinkliava Chicagoj, sulig mies
to daleidimo, yra atkelta ant 
rugsėjo 12 d. Tą dieną lietu
viai galės rinkti aukas po visą 

Jazdauskis, L Vaičiulis, Ig-. 
Berškis, J. Česriauskis,* Juoz. 
Balčius, 0. Servatauskaifcė, P. 
Vaškis, 

Po 50c: K. Varpiotas, P. 
Krausauskis, V. Sirtautas, J. 
Žukauskis, A. Indriušunas, J. 
Bražįnskis. 

Išviso $66.00. Rinko Anta
nas Jucius ir Antanas Servi-. 
tauskis. 

Antanas Jucis, 
371 Kensington Ave,, 

Kensington, 111. 

miestą. 
Todėl prašome skubiai reng

tis prie tos rinkliavos. Meldžia
me gerb. klebonų apie tai pra
nešti iš sakyklų. 

> A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiJii 

Laivakortes į Lietuvai 
per Klaipėdą S 

I š Montreal iki Klaipėdos arba 
Karal iaučiaus $107.10 

į Laivakortės iki Uepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. | 

f 
S 

CHICAGIEČIAI ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

4 5 1 1 S . YVootl S t r . C l i i c a g o . 

To le f t tam f n l h n i 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentista* 

ia«oi So. Micfaisasi Arenae 
• • • • l a a i l . UI . 

V a i J L N D O S t 9 nU iki 9 r a t a v ę . 
J Tel. Pailman 141 Ir H M . 

GERA PROGA. 
štai gera proga keliems su $50.00 

ant 3 mėnesių tiktai Special Invest-
ment; proga pelnlte 475.00 ir daugiau 
kas mėnuo arba savo pinigą galima 
išsitraukti kas panorės paskirtame 
laike su didžių nuošimčių. Jūsų pi
nigai nėra reikalingi iki ištirsite ir 
matysite patys kad tas taip yra. 

Reikalaujame keletą ramių vyrų 
reprezentuoU mumis, visą arba savo 
liuosu laiku. Geras atliginimas. 

Gary Brokcragc Co. 
Rooiu 153S 127 JT. Dearborn SL 

Chicago, UI. 

: 

' ' i 

tllllllllinillllllllMĮIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlilIlU 
S r - ū o u e S e e l e y 7 4 3 9 

I DR. L M. FE1NBERG i 
S Gydo specijaliai visokias vyrų Ir z 

moterų lytiškas ligas r401 Ha/Uson Str., kampas Wes-= 
tem Ave., Chicago 

S Valandos: 2—4 po piat 7—1 rak. H 
^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

» Tel. Randolpb 2891 
A. A. SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas ridumiestyj 

ASSOCIATIOM BLDti. 
11 So. La Salle S4. 

Valandos: 1 ryto lkl 6 po platų 
Panedėllals iki 8 rak ar a 
Nadeliomls ofisas uždarytas 

s i - » • . » » • - • - » • • - - - • - • « . • i • » » K { 

PLATINKITE <<DRAUGĄ.,» 

Parsiduoda 5 kambarių rakandai ir 
baby-carriage mažai vartoti, parai-
duos iš svarbios priežasties. 
1122 So 40 Court Cicero, LU. 

2 lubos iš priešakio 

= 

BRIGHTOJT PARK. 
Parsiduoda puikus mūrinis namas 

ant 2 pagyvenimų ir beismentas 
augštas. (attic) furnace šildomas, 
elektra gajas maudykle ir baąemente, 
skalbikles, netoli nuo Lietuvių baž^ 
nyčios Ir karų. 

Meldžiu atsišaukti šiuo antrašų: 
4324 S. Campbell Ave. 
Telefonas Lafayette 836 

NAMAS 2 flatu po 4.kambarius, ga-
zas .elektra. 1 karvė, didelė barnė, 
pigiai paraiauotia. 

Savinink43 važiuoja J Lietuvą 
4543 So. Californla Ave. V 

1. S e s u o JSL. l i o z a l i j a , AVil-

kes-Barre, Pa. — (Leokadija 
Ažiukiutė). 
. 2. Sesuo M. Eugenija, Wau-

kegan, III. — (Marijona Ja-
kaitė). 

3. Sesuo M. Emilijaus, Wor 
cester, Mass. — (Elena Oriniu-
te). 

4. Sesuo M. Leoną, Šv. My-

Paieškau partnerio j bučerne ir 
groėerne. ant žiemos norių' daryti 
dideli biznj. storas didelis gražus 
ir bizniavoj apielinkėj Geistina kad 
atsirastu teisingas žmogus turintis 
apie $1.800.00 pinigu atmokėu, pu
se biznio, kad ir nemokanti išmo^ 
kinsių biznio. Atsišaukite į 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJA 
2334 S. Oaklcy Ave, Chicago. 
J. O. E. 

Laigkas iš Lietuvos Domininkui 
Aleknai randasi Evaldą ir Pupauska 
office 
840 W. 33-rd St. Chicago. 

+mm» mm*'"*." "• 'iP ip * • II • - ' • ' • - * M . i i • — i - • • w« • ! ' - » 

Šv. Jurgio parapijos darbuotė. 
Rugp. 16 d. š. m. Šv. Jurgio 

par. svet. įvyko skaitlingas 
Šv. Jurgio parapijos susirin
kimas. Uerb. klebonas, kun. 
M. L. Krušas, atidarė ^ vedė: 

Klebonas pranešė jog sese 
rims yra nupirfcfc^ir'jau 'bai
giamas taisyti namas ir dar 
nors nekuriu daik. ir triuk. bet 
seserys jau jame gyvena. Už
baigus pranešima; apie namą 
Jilebonas paklausė susirinku
sių, gal ka» yca neaišku iš kle
bono bei komitetu darbuotės, 
tai galite klausti bei patėmy-

rai dirbama. 
Tolesniai buvo kalbama apie 

bazara, kuris bus 28 d. rugpj. 
Kad daugiau publikos, sutrau
kus, tai nutarė, kad įžanga 
butų dykai. Bazarui išrinko 
vedėją, iždininką ir keletą 
darbininkų. Uždarius susirin-

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio -viršaus 
parašyta ADVEfcTLSED. 

7—Balsis Wenlis 
18—Buchus Ignacas 
23—Daugintis Juzupas 
36—Ootaut Barbora 
37—Grikspas Kazimieras 
38—Grinis Ignafcas 

4a)U4tadaįtiR Tony 
41—Gudelis V. 
56—Kaciusis Mari 
58—Kalnai t is Jonas 
59—Kanaverskia Antonas 
6JI—Kazlauskis Piter 
66—Kjskunas Antonas 
67—Kimbras Stanislovas 
68/—Klimui Feleksui 
74—Kozloweunas Peter 
77—Kolis Adolpa jimus daryti. Bet visi sutiko 

jog viskas yra tvarkiai ir ge- 8 ( ^ U n g o l i 8 A u g u g t 

87—Laurinavice Anton 
92—Lubuckol Romoldas 
94—Lukokunas Mr. ' 
98—Makar J. 
100—Matejunas John 
104—Marozas August 2' 
105—Marozas August 
106—Matekonis Kazimerius 
117—Mutuzas Juozas 
118—Navrockis Victor kimą žmonės namem skirstėsi 

gerame upe. Parapijonas. į ^ P e r k e r l n i s k i s Dunweg 
124—Potruljenei Magdelanai 

VAEDAIIE PAVARDĖS AU 10K 0 + - n 
* «M»VAA **v * «. *^*,^ «. v ^5—Petrosonei Dom. 
K0T0JŲ NAUJAI STATO i3(L_p0vilaitis V. N. 
MAI STALGĖNŲ BAŽNY- 131-Pranskunas Paul 

ČIAI LJETUVOJB. , 133—Relic Julijus 
136—Sakalauskienė JCristina 
139-Shaulis Jie 
J41—Sltkus Ona 
144—Strumskiui F. 
1 4 6 — S m y t i e n ė U r š u l e 

151—Stanišauskis Kazimer 
153—Stankevičių J. 
154—Sonekas Paul 
15fr—Strikaitis Joė • 
162—Tvarkunas Petras 
163—Twerijonas Petras 
165—Vinclovos Tomos 
166—Vaitekaitis S. K. 
167—Valinskastei Annai 
176—Jagminas Jonas 
179—Jakaitis Frank 
IBI—Zakoras AUekaiendras 
137—Žilvitis J^zopas 
189—Žukas Fr«nk 

Ant. Servatauskis $10.()0 
Ant. Jucius . . . . ' . . . : ^.00 
Jonas Kusis 5.00 
A d o l p a s V e l i č k a 5 .00 

Jul. Kasparas 5.P0 
Po $2.00: Dom. Užgalis, J. 

Žilevičia, P.Sereikis, Želavičia. 
Po $1.00: Ant. Daračiųs, O r. 

Daratienė, Br. Darataitė, Kaz. 
Pocius, Kaz. Lukošius, Jul. 
Kasparas, L. Janušauskis, Ant. 
Gadeikis, VI. Černauskis, P. 
Bartkus, J. Vaičiulis, O. Na
kienė, P. Kazlauskis, K. Lu-
kauskis, P. Buginis, St. Bu-
ginienė Ig. Tyškevičia, Kun. 
Petraitis," J. Nazalskis, Pr. 

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
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui. 

. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 

S pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau-
5 sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokiai sumos tik no-
JĮJ t * ssM 

= rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite paetose arba bankose i i 
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 

Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus Veikti cukrau! fabrikui gaus darbą daugiau 
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas. 

5 
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus tirba'1 norėdami daugiau 

žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
Šiuo adresu: - s 

LITHDANIAN SALES CORPORATION f 
414 BroadVay, Boston 27, Mass. 

J &•» Jeigu^Mrtoffįau tai; Jn^ipkites į sky^jųa; 

lanian Sales Corp. LiUinanian Sales Corp. 5 
3313 So. Ha)stėd St. 300 Savoy Theatre Buldg. 

Chicago TeL Yards 6062 Wilkes-Barre, Pa. 
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9^)0 ryte iki 6:00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:0,0 vaJ. 
vak. Nedėliomis: 10.-00 ryte iki 3:00 po pietų. 

1A 

I 
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Negrįžkife į Lietuvą 
be gyduolių, kurias mes sutaisom keleiviams del visokių ligų kelio
nėj ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su skri-
nelė gyduolių jdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų 
vartot. 

/ 

Ch. Montvido Vaistinyčia 
1824 Wabansia Avenue Chicago, HL 

i • 

I I 

BALIUOS AMERIKOS UNIJA 
O Rj?0^f>NV'AV N t Vs i G R K N .V. 

Tiesį Kelionė i LIETUVĄ PER P1LIAV4 
(Karaliaučio Prieplauka) 

ARBA PER LJBAV4, HAMBURGĄ—EITKUHUS 
Siuomi linksma mums nranešU, kad mes pasidarbavom idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI J PILJAVĄ. 

Lietuviai, važiuojanti j Piliavą, aplenkia Lenkų, juostą (Korido-
ra ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasporta; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su_ 
s i n e š i m o s u H a m b u r g u , TJ>a.ixzlgru i r L i e p o j u m , o d e l L i e t u v i ų , t a i 
t r u m p a s i r p a r a n k u s ke4ia . s n a m o d a s i g a u t i . 

Dideli dviejų sriubų pačio laivai Išplaukia: 
S. S. POIiONIA Rugp. 24 S. S. LATVIA Rūgs. 21 

S . S». M T U A N I A R M g s . 7 S . S . E S T O N I A S p a l i o 5 . 
Pasazlerams tiesus patarnavimas tnip LlBALT-DANZIG*Halifax, Coo. 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentu jusu mieste arba pas 

K. W. KBMPF, Gcn. Wcstern Pass. Agt. 129 N. LaSalle St. Chicago 

* ^ = • llllllHlilIlIlIlIlHlllllllllllillHHIIIIIIHIilIlIlilIMMMHimiIHilIltHtttitilfMttilIlIMiltil 
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E L E K T R A 
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Šviesa ir pajiega suvedama į senus ir naujus namus, 
taipgi ir dirbtuves. Cash arba ant išmokesČio. Kainos 
prieinamos, patarnavimas geriausias, ypačiai mano apie- = 

3 linkėję. 
Su visokiais ELEKTROS reikalais galite greiptis ir 

f prie mano agento K. GASIUNO, 1502 So. 50th Couri, Ci- | 
sero, 111.. 

| 4921 W. 30 Place, CICERO; ILL. | 
1 Telefonas; Cicero 6412. 

Paieškau savo švogeirio . MateuSo 
Martinkaus. Paeina iš. Klibalių so^ 
džiaus. Pašylės parapijos, Raseinių 
apskričio, Kauno Red. 15 metų kaip 
apleido Lietuvą 10 metų atgal gy
veno Chicagoj, Po to girdėjau kad 
gjveno Kewanee. Iii. Prašau atsi
šaukti jei šyvas. Jei kitas man 
pranea apie jį gaus 5 .dolerius do
vanų.'; Mano antrašas: 

FeUksfcs >La*irtnavičiįs, 
4442 S IVondTSt. * Chicago, 111. M||||Ul|f|||lllll|liililltllllllffltllllillllfillllfItitlCffUllilltlltlflltllfllfIIII|||||lt||l|IllllIlflS 
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rV L. GDSfcHJS i 
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R CONRAD ' 

UETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St., Chicago, HL 

Kurie gaunate paveikslus II Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaua arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno U kelių skir
tingų. 

Traukiams paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigoje, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
rtausia," Phone Drovar 4441 

^iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiwiuiiiii4'xai;(;:tiiiiiiiiiiifi:(aiiiii!itru[iiiui^ 
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MOTERIMS ir VYRAMS 

DR. J. SHAIHCS 
&YIYT044J ir mmu& 

Gydo moterių tr 
kvyrw v i sok ias U-

, f»s «avo ofi-
sue^e ar U-

Oflsal : 
1057W. Madlsoa 
St. K m p . P i u i l n a 
Vai. 10 iki 12 p 

1 iki 8 vak. 
R«s. ofisą* SO#l F « U c r t o i r , , ^ V « < 

• v e . K a m o. Albany Ava. 
Vai. 8 il.l >:30 ryte 

8:2,0 iki 9;30 vak. 
i CUsaso, 111. 

2 = 

Dr. 0. VA1TUSH, 0 . D. 
14KTLVI8 AJBJIC S P B C 1 A I J S T A 8 

Palengv ioa vteq ak lu 
t e m p i m ą kaa y r a 
priežastimi skaudė
j imo ga lvos , sval r a 
lio, aptemimo, ner-
votuma., akaudai i f lus 

ir uisIdeiruBlua kariniu akių kre ivos akys , 
«aterakto, aemi<-gio; ne t ikras akia lndedara, 
Oaroma r&zaminas lektra parodant i s m a 
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi te is in
gai, toli ir eiti n i f tunt i ema pajre4bsta. Ser
gėkite savo regė j imo ir v a i k a s e inančius 
mokyklon. Va landos : nuo 13 ' iki t vakarai 
Nedėl iomis n u * 10 iki 1 vaL po platu. 

l&gS W. 47 S t ir Ashland Av. 
Telefa Dr*ver M M . 

http://Mok.yk.loa


DRAUGAS Šeštadieni*. Rngp. 20, 1921 
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RUGPJUTES PIKNIKAS 
DVIDEŠIMTS DRAUGIJŲ RENGIA DIDŽIAUSI, PIRMA TOKIOS RŪŠIES PIKNIKĄ 

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS NAUDAI 

% . 

21 1921 m. I 

National Grove, Riverside, 111. 
i • • • m m m < 

Nepaprastas piknikas, taipgi bus nepaprastų jame naujanybių, kurios pilnai patenkins visus sve
čius atvykusius šin piknikan. Bus ko sočiai privalgyti, gardžiai atsigerti, gražiai pašokti, linksmai pa
žaista bus visokių laimėjimų, gudrumo ir spėkų išbandymai ir daug kas. kitokių piknikavimo 
smagumų, ftas apleis šį pikniką, netik gailėsis pralošęs, «bet dargi neramus be pasitenkinimo lauk-, 
rudens gerybių. Pats atvažiuok, savuosius atsivežk ir kitiems pasakyk kad važiuotų piknikan, kur] 
rengia šimtai žmdnių su milijonų įvairumų. 

Visus Kviečia Pikniko Rengėjai. • • • 

CHICAGOJE. 
>»*»»> 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Iš šitos kolionijos mažai 
rašoma Drauge apie jaunimo 
veikimu. Ypač mažai paduo
dama žinįų apie L. Vyčių 36-
ds kuopos veikimą. Tnotar-
pu ši vyčių kuopa daug ir 
.markiai veikia* *» 

Visi turi savo nuliūdimus. 
Tad ir 36 kuopa didžiai lių-
io, kuomet Lietuvon išlydė
jo savd vienų iš veikliausių 
oarį p. Paukštį. Jo pagerbi
ami kuopa surengė atsisvei
kinimo vakarėlį, kuris kuoge-
riausiai nusisekė. 

Po to vakarėlio kuopos su
sirinkimuose stropiai buvo 
ruošiamasi prie L. Vyčių 9-jo 
seimo ir apie išvažiavimą, 
kurs įvyko Beverly Hills. 

•Seime kuopos delegatai bu
vo šie: pp. J. Vilimas, I. Sa
kalas, S. Mastauskaitė, A. 
Aušraitė ir J. Rimkaitė. Ra-1 
portai iš seimo buvo išduoti 
birželio 21 d. 

Seimo delegatų pagerbimui 
ir raportų priėmimui buvo 
surengtas vakarėlis McKin-
ley parko svetainėje. Daly
vavo skaitlingas būrys gra-
žaus jaunimo. Tai vienos 
36 kuopos nariai ir narės. 

Birž. 28 d. 36 kuopa turė
jo pusmetinį susirinkimą. Bu
vo visi nariai ir reikalai bu-
vo svarstomi taktingai ir 
tvarkingai. 

Susirinkime daug buvo kal-
Imma apie chorą ir s vaidini n 

kimo apyskaitą, įnešimus, su
manymus ir pageidavimus. 
Laiko maža beliko ligi Sei
mo, tad prašome nesivėluoti. 

Raportai, adresuojami Drau
go redakcijon. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
PASKOLOS REIKALE. 

L. L. Pask. Apsk. kviečia 
A. L. R. K. F. Chicagos Aps., 
Clneagos Lietuvių Tarybos ir 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos atstovus susirinkti 
del svarbaus pasitarimo kas-
link gerb. Atstovo Čarneckio 
atsilankymo Chicagon. Susi
rinkimas įvyks pirmadieny 
rugpj. 22 d. 1921 m., lygiai 8 
vai. vakare, Šv. Jurgio par. 
svet. 3-me aukšte 33-čia ir 
Auburn Ave. 

« 

Kviečia 
L. L. Paskolos Chicagos ir 

Apielinkės Valdyba. 
J. A. Mickeliunas. pirm., 
E. Statkienė, rast. 
4434 S. Fairfield, Ave. 

Chicago, 111. 

LIETUVOS LAISVAS PAS
KOLA CHICAGOS APS 

KRITY. 

L. L. Paskolos Chicagos Ap
skričio valdyba y pa gavusi 
žinių iš L. Misijos, kad Lie
tuvos Atstovas Amerikoje, 
gerb. V. Čarneckis pasižadėjo 
atvykti Chicagon rūgs. m. š. 
m. ir lankytis Chicagos ir apie-

kų ratelį. Choras rengia * a - | l i n k ė 8 k o l o n i j o s e k o l o g r e i . 
karėli, kuris jvvks rugsėjo 1< L , . 
dieną McKinley parko svetai
nėje. 

Šitame susirinkime atsisa
kė kuopai raštininkauti p-lė 
Aušraitė. Jos vietpn išrink
ta p. Rimkiutė. 

P-lė Aušraitė buvo gabi 
luiopos raštininkė. Ji labai 
tvarkingai vedė kuopos pro
tokolus. Už tai jai kuopa y-
ra labai dėkinga. 

Susirinkimo metu įstojo du 
•jaujų nariu, pp. Grumpičkis 
ir Ivinskas. Abudu pasižy 
įiėjusiu, abudu studentu. 

Tad gana aišku, kuopa 
daug darbuojasi. Jos choras 
iaipat. Pagaliau neužsileid-
Žia nei svaidininkų ratelis. 

Mokiny*. 

Tuomi kreipiuos f L.L. Pas 
kolos stotis ir darbuotojus pra
šydamas, kad be atidėliojimo 
sušauktumėte stočių susirinki
mus, kviesdami ir visus kitus 
darbuotojus, perorganizuotu
mėte stoties komitetą (jei butų 
reikalas). Tą atlikus iš L. Mi
sijos pareikalaukite reikalin
gų knygučių ri atitatyvinės 
literatūros. Tuojaus pradėkit 
vajų ir bukit*, tinkamai prisi
rengę sutikti gerb. Atstovą. 

Apskričio valdyba, suside
danti iš penkių asmenų paga
minus maršrutą laiškais praneš 
paskirtas dienas ir paskelbs 
laikraščiuose. 

Kur nėra stočių arba yra 
pakrikusios, meldžiu imties 
darbo, ir jei butų reikalas aps
kričio valdyba yra pasiryžus 

L. Vyčių domei prigelbėti. Visi į darbą prie už
baigimo savo kolonijos kvotos. Rugp. 21 d. pirmą vai. po 

piet visi L. Vyčių 15 kp. na- J A - MickeHunas, 
riai prašomi sulig sutarimo. L, L. P. Chi. ir apiel. apsk. 
susirinkti ties Šv. Kryžiaus' pirm. 
parap. mokykla; iš čia buriu į Pastaba. Kadangi turime te
važiuosime į Beverly kalne- bai svarbių susinėsimų su sto-
lius pakviepuoti tyru oru. tirais, užtai meldžiu visų sto-

Korespondentas., <v*ių raštininkų priduoti savo 
valdybos adresus. 

Visokiais apskričio reikalais 
reikia kreiptis 

Mrs. E. Statkus, 

Iš TOWN OF LAKE. 

— 

DOMĖS. 

Išrinktieji nuo Federacijos 
Apskričio atstovai į Seimą • 4434 So. Fairfield Av. Chicago. 
prašo Federacijos Skyrių Vai-jTelefonai: rast. Lafayette 5948 
dybos pranešti raštu savo vei-| pirm. Yards 2652 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Apie 

$3,000,000.00 
v • 

.. 
Svarbus Pranešimas 

IR VfcL Metropolitan State Bankas turėjo padidinti savo patarnavimo jėgas, nes 
biznis labai padidėjo ir daugybe žmonių perkėlė savo pinigus čionai. Kadangi banką bu 
vo, ir dabar yra po patyrusių asmenų bei saldžios priežiūra, tai ji į trumpą laiką pasi
darė viena iš didžiausių bei stipriausių liet aviškų batikų Amerikoje. 

TĖVYNAINIAI LIETUVIAI? Neleiskite save svetimtaučiams išnaudoti, bet per
kelkite savo pinigus į šitą saugią Lietuvišką banką. Mes užtikriname geresnį patarnavi 
mą visuose bankiškuose reikaluose ir/lęlto, kad žinome, jog šita banką yra viena iš 
stipriausių Lietuviškų Bankų Amerikoje, tai mes kviečiame jus sandarbiauti. 

Visados šis bankas stengiasi kuogeriausiai patarnauti ir dabar pasididinus bizniui 
mes taip-gi padidinome ir savo Pinigų Siuntimo Skyrių. Siunčiame pingus į visas pa
saulio dalis per didžiausias bankas, ar doiieriais, arba Europos pinigais. 

DIDELIS LAUKE 
*•• 

i 

Metropolitan State Bank 

IŠPARDAVIMAS 
VARTOTŲ KARŲ 

„V* — Ateik Ant Tuščio Loto — 
2340 WABASH AVE. 

SUBATOJ — NEDHJOJ. 
Atsivežk savo seną karą ir gauk Cash už jį tuojaus. 
Nereikia laukti. 

Šeši apkainuotojai tenai randasi kasdien 100 Karų: 
Willys-Knight 4 cyl. Dodges. Grant. King 8. Paige 

Speedstėr. Buicks. OverlancT Roadsters. Overland Tou-
ring Lexington Sport, Mitehell Chummy,, Elgin, Max-
well, Davis, Chandler, Chalmers, Studebaker, Reo, Chev
rolet, Oldsmobiles, Elcar, Jeffery, Dixie Flyer ir t. t. 

Turi būti parduoti ar apmainyti. 
VIETTA Tuščias Lotas 

2340 V7ABASH AVE. 
Kainos nuo $100 ir augščiau Ant lengvų išmokesčių. 
Tiems, kurie turi gerus kreditus, duodame ant 

Installment Pliano. 

Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 
2201 W. 22n£ ir Leavitt St. 

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Karo kaina 

$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1,000.00 

Iškalno 
mokestis 

$75.00 
100.00 
150.00 
175.00 
200.00 
250.00 
300.00 
350.00 

Mėnesinės 
mokestis 
$25.00 

30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 

60.00 

/ 

• 

Daugelis Lietuvių 
Randasi be Darbo 

VAžlUOXIT LIETUVON 
Paprastai jie nori žinoti per kur geriausia važiuoti. Mes atstovau

jame geriausias laivų linijas, kas bus tamistoms ant naudos kreiptis 
j mūsų banką ir gauti reikalingus nurodymus veltui nuo 

Pono Gečo Prie Langelio 4 
Piningai pasiųsti per šį banką į trumpą laiką išmokama. 
Galite gauti čionai čekius, ant didžiausių bankų Kaune. 

\ 

400.00 
Ateikite Anksti. Mes apmainysime Jūsų seną karą ant 

naujo (nesenesnį kaip 1912 modelio) Geriausi karai iš
renkami pirmiausia. 

Atsiminkite Vieta Tuščias Lotas 
2340 V7ABASH AVE. 

Pardavimas Vedamas 

MITCHELL AUTO CO. 
Pėtnyčioj — Subatoj — Nedėlioj 

Išpardavimas prasidės 9:30 išryto. 
• • • - # 

PE0PLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

Didelis Bankas 
Žinomas daugeliui tūkstančių lietuvių, kaipo greito ir mandagaus 

patarnavimo lietuvių kalboje. 

^ S H § s ! 
Ant pat Kampo 

47-toš ir Ashland Avenue 
Chicago, III. 

juiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiMimimiiiiiiiiiiiiiin 

| Kam Laikyti Pinigus pas Save ir | 
f Bijoti Ugnies ir Plėšikų, kad f 
Į Juos Galima Visuomet Padėti į Į 
mm ~T 

| Universal State Bank | 
Kur Jie Bus Gerai Apsaugoti Ir Neš Nuošimti. 

I TIE, KURIE LAIKOTE PINIGUS PAS SAVE, PA I 
1 GALVOKITE APIE TAI. | 

Suv. Vai. Valdžia ir Chicagos Miestas laiko savo pinigus Universal 
State Banke. Ar gali but geresnis užtikrinimas Šio Banko saugumo? 

j Šio Banko Turtas 
i -apie-
I $3,000,000.00 Dol, 

i 
Greičiausiai Pasiunčia Pinigus 

nes S 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal «11S 

• Valandos: l t ryto lkl 
j Gyvenimas: 

• vakar* 

M I I W. 
J Tai. Prospect S4IS. 

•Srtf 8t» 

— ~ * 

Dr. M. Stupnicki 
jj 3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLINOI8 
Telefonas Yards &OSS 

Valandos: - - S lkl 11 i i ryto: 
S po pietų lkl 8 vak. Nedeito
mis nuo S lkl I vai. vakarei 

a - ' » » • • > » » • » » • » mmįĮ 

Tel. Csnal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Balete* 

« » ? i'.fr:.saiai-.i-Sgaa ^ = g y 

Valandos: l t lkl 11 ryto: 1 lkl t 
. po piet. t lkl t vakare. 

[ « • > • • • • ma,m»m*m»m»mpm>m»mt»mmm,»i • » • » » : 

Lietuvon ir kitur UNIVERSAL STATE BANKAS, 
išduoda čekius tiesiog ant Lietuvos Bankų. 

Šio Banko čekiai ir money orderiai yra išmainomi kiekvienam Lie-
tuvqs miestely ir išmokami adresatui pilnai, sulig padaryta mūsų 
sutarčia su Lietuvos Bankais. 

Pasinauduokit Proga Kol Žemas Kursas. 
Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes pasiųsime Lietuvon 

auksinais pagal kurso. 
BANKO SKYRIAI: 

Pinigų ir Laivakorčių siuntimo, Tauplnimo, Komercijos, Paskolos 
S Real Estate, jr Apdraudos nuo Ugnies. 

~- Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. Iš ryto lkl 4 v. po pietų Ir 
- vakarais Utarninkais nuo 6 iki 8:85. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 

{UNIVERSAL STATE BANK 
Į 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO. ILL. S 
Tiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGf 
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