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METAI-VOL. VII 

Santarvės Ultimatumas 
Bolševikams 

LONDONAS, bal. 27. — Iš j nuostolius svetimšaliams Ru-
Genoa depešoje pranešta, kad j sijoje. 
tenai santarvės-delegatai kaip j 4. Konfiskuotu nuosavybių 
šiandie bolševikams delega- gražinimas. 

AR BUS NAUDOS IŠ KON 
FERENCIJOS. 

tams įduoda notą, kuri reiš
kia ultimatumą. 

Sartarvės delegatai , tąja 

.Toliau praneša, kad jei bol
ševikai nesutiks su tais pos
mais, santarvės delegatai nu-

Negudrųs bolševikų išsisuki
nėjimai 

• •' ' i - — -m 
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DIDELIS POTVINIS 
TEXASE. 

nota reikalauja bolševiku at- sprendė toliau nieko l>endra 
sakytį į sekančius posmus, ar 
su jais sutinka, ar ne: 

] . . Karo škotų atmokėjimas 
— ar\yisų, ar sumažintu, kaip 
to nori bolševikai. 

2. Prieškarinių skolų atmo
kėjimas, su leidimu, jei bus 
reikalinga, Sov. Rusijai gau
ti paskirtam laikui moratoriu
mą. 

Atlyg in imas už visns 

neturėti su bolševikais delega 
tais ir juos visai fmliuosnoti 
iš konferencijos. 

Nes bolševikai viską maišo. 
Vietoje ekonomių, darbą stu
mti pirmyn, jie pasakoja tik 
apie savo socialistines * teori
jas ir komunistinės valdžios 
sistemą. 

Anot žinių,- tai paskutinė 
bolševikams progn. 

_V 

Bolševikai Vanoja Lenkus 
/ 

LENKAI LAUŽO PADARYTAS SUTARTIS 
GKNOA, bal. 27. — Xo»vie- visus faktus, reikalauja lenkų 

tų Rusijos * delegacijos pirmi
ninkas Tchiteherin, užsienių 
reikalų komisaras, čia įdavė 
notą Skirmantui, lenkų užsie-

~T»ių reikalų ministeriui. jTo.ji 
nota, sakoma, yra lygi ulti
matumui. Nes lenkai laužo pa-
padaryta su Sovietų Rusija su-
sutartį. 

Prieš pat ekonomine konfe
renciją Rygoje bolševikai pa
sirašė sutarti su lenkais, lat-
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viais ir estais. Toje sutarty
je pareikšta, kad lenkai, lat
viai ir estai Genoa konferen
cijoje darbuflsiąsis išvien su 
bolševikais delegatais. Paga
liau bolševikams jie gelbėsią 
išgauti iš santarvės pilną pri
pažinimą. 

Genoa konferencijoje len
kai ' 'd iplomatai" tą sutartį 
visai paniekino. Nes jie ben
drai su kitomis valstybėmis 
pakėlė protestą prieš rusų-vo
kiečių padarrytą ekonomine 
taiką. 

ne vien pasiaiškinimo, bet at
šaukimo savo parašų, atkreijv 
tų prieš Sovietų Rusiją Ge
noa konferencijoje. ' 

Lenkai įpratę niekinti pa
darytas sutartis. Bet, matyt, 
prilips jie pagaliau liepto ga
lą. 

GKNOA, bal. 26. — Rusija 
kai-kam ypatinga šalis. Tr ru
sų keliai negali Imt Europos 
valstybių keliais. Bet kuomet 
apeina bolševikus, tai tie ypa
tingesni už pačią Rusija. Bol
ševikai mėgina konferencijo
je rodyti savo gudrybę. jTe-
čiaus toks elgimasis tokiame 
suvažiavime visai netinka. 

Kuomet santarvės eksper
tų komitetas, kuris tyrinėja 
Rusijos finansines problemas, 
mėgino savo išsprendimus su
lyginti* su bolševikų ekspertų 
išsprendimais, pastebėta toks 
didis skirtumas, kad santar
vės ekspertai nuleido rankas 
ir atsisakė toliau dirbti" su 
bolševikais. 

Įdomiausias daiktas pasiro
dė tai tas, kad keliais atvejais 
bolševikai vienaip rašo, gi ki
taip kalba. 

Nežiūrint tų sunkenybių. 
Anglijos premieras! Lloyd Ge 
orge nusprendė toliau vesti 
derybas su bolševikais. 

PORT AVOKTH, Tex., bal. 
27. — Trinity upė staiga* bai
siai išsiliejo ir pakėlė dideles 
nelaimes. Pranerta, 47 žmo
nės žuvo. Nuostoliai sieks mi-
lionus. Upė išsiliejo praūžus 
vėsulai su lietuvi. 

ČITA « U MASKVA PRIEŠ 
5AR)NUS. 

X 
TOKYO, ^baL 27. — Kai-

kurie japonų laikraščiai pa
skelbė depešą, kad Čitos val
džia, Siberijoje, padariusi su
tartį su Maskvos valdžia. Su
tarties* tikslas — bendromis 
jėgomis išmušti japonų ka 
riuomene. iš Siberijos. 

KERENSKIO ŠALININKAS 
AREŠTUOTAS. 

Iš Mušu Fronto 

SVETIMŲ ŠALIŲ FINANSI 
NĖ PADĖTIS. 

— • • 

Ttalų GENOA, bal. 27. -
policija čia Nareštavo žinomą 
Kerenskio šalininką Savinko-

VVASHINGTON, bal. 27.— 
•'Amerikos kai-kurie finansis-
tai nori pakviesti "Amerikon 
svetimu šalių bankininkus ap-

va, kurs nesenai gyveno &Mt- ^ tų Mių f i n a n s i n c p a d ė . 
kuose ir bendrai su ukrainų 

Po vienos dienos perstogės, mūsų fronte vėl prasidėjo 
v • • •» m Į 

musiai. 
Brdgeporte didžiuojasi sumuštu $600 rekordu. 
,Town of Lake nerimsta su $415 ir dedajjastangas sukirsti 

Bridgeporta j ^ 
25 bal. d. Brighton Parke paskubomis davė paramos su

moje $32Q. 
26 bal. d. Cicero taip susi stiprino, T<;ad žada antpuoliu 

visas social-liberalų pozicijas į dulkes paleisti. » 
27 bal. d. West-Sidėje naujai kovai viskas priruošta. 

Laimėjimas tikras. 
Generalis Štabas naujus pienus tiesia. Žvalgai išvyko 

šiaurės link. Pastebimi neramumai ir pietuose. Smulkus su-
P 

siremimai visu trontu. 
Laukiama smarkių mūšių. \ 

vadu Petlura veikė prieš bol
ševikus. 

Savinkov yra gerai pažįsta-
klastuotu pasportu ir norėjo 
apsistoti viešbuty, kuriame 
apsigyvenę bolševikų delega
tai. v 

Savnikov yra gerai pažįsta
mas santarvės politikams. 

Prezidentas Maldingas su
tinka su tuo sumanymu. Sa-

$9, tokiame pasitarime, ar 
konferencijoje galės dalyvau
ti federalės atsargos bankų 
valdininkai. /Tik nenori, kad 
su ta konferencija butų mai
šoma pati Amerikos vyriausy
bė v 

LENKAI ATSAKO BOLŠE 
VIKAMS. 

GENOA, bal. 27. — Lenkai 
l>olševikams atsakė į jų notą, 
kurią ja lenkams įrodyta, kad 
jie laužo su Sov. Rusija pa
darytas sutartis. 

Lenki) atsakyme tokia logi
ka: Kad jie prieš vokiečius su 
kitomis valstybėmis protesta
vo ne todėl, kad vokiečiai su 
bolševikais padarė taiką, bet 
todėl, kad tą taiką padarė e^ 
komuninės konferencijos lai
ku. 

(Toliau: Lenkai sako, kad 
ekonominė konferencija palie
čia visos Europos rekonstruk-

Be to, lenkai tuo savo pasi- ei ją ir tame darbe jie laikosi 
elgimu sulaužė ir pačią rusų santarvės.' Toks pasielgimas 
-lenkų padarytą Rygoje tai- neturįs nieko bendra su pada-
kos sutaftį. 

Tcbitcherin, išradęs tuos 
rytomis su bolševikais lenkų 
sutartimis. 

COLLINSO ARMIJA PERS 
PĖJA INSURGENTUS. 

Nužudytas airių generolas. 

DUBLINAS, bal. 27. 
Kuone visoj šaly siaučia tero
ras. Tą terorą platina radi
kaliai gaivalai bendrai su res-
publikos šalininkais. 

Pereitą pirmadienį visoj 
Airijoj darbininkai turėjo pa
kėlę protesto streiką prieš te
rorą. Streikas praėjo ramiai. 
Tečiaus terorizmo mylėtojų 
streiku nepabaidysi. 

Tomis dienomis teroristai Airijos ateitis labai apsi 
insurgentai nužudė provizio- niaukusi. I r nežinia, kas čia 
nalei valdžiai ištikimos armi-1 toliaus turės įvykti. 

jos generolą Adamson. Po 
šio atsitikimo provizionalės 
valdžios armijos lcpmendan-
tas oficialiame laikrašty per
spėjo insurgentus, idant jie 
liautųsi. Nes prieš, juos bus 
pavartoti ginklai, nežiūrint 
pasekmių. 

Be to, Dublino Prekybos 
Butas padarė rezoliuciją, 
idant provizionalė valdžia, im
tųsi griežčiausių priemonių 
prieš insurgentusl Sako, ga
na tų nusileidimų. Gyvento
jams pakarto ta betvarkė. 
Airijai, reikalinga taika. 

7 

100 nuošimčių sumažinimas. 

Alena svarbiausių proble
mų ta. ftį sekmadienį santar
vės ekspertai klausė* bolševikų 
finansų ekspertų, kaip jie aiš
kina santarvės reikalavimus. 

» 

Bolševikų vardu atsakė Ra-
kowskii. J is pažymėjo, kad 
karo skolų klausime jie su-
pranta, iojant tos viso* sko
los butų išbrauktos. *Tas rei
škia, sakė jis, idant iš karo 
skolų butų padaryta tik 'vie
nas zero, arba sumažinta jos 
pilnai 100 nuošimčių. 

Santarvės ekspertai į tokį 
atsakymą tik^galvomis kraipė. 
Nes jiems nežinomi toki keisti 
• V " I V * • • * 

išvedžiojimai. 
Ima, bet neduos. 

Toliaus sekė nuosavybių 
klausimas Rusijoje. Santar
vės ekspertai reikalavo bolše
vikų, kadijie tą klausimą iš
aiškintų raštu. 

Tas pat Rusijos delegatas 
Rakovskii paskaitė išaiškini
mą. Bolševikai reikalauja, 
idant visose kitose valstybėse 
užimtos rusų savastys butų 
kuoveikiau grąžinamos savi
ninkams. I r tai pasiremiant 
tuomi, kad tosev šalyse gyvuo
ja tokia /kapitalistinė sistema. 
Tečiaus Rusijoje yra kas-kita. 
Sov. Rusijoje vprivatinės sa
vastys negyvuoja. I r todėl 
tfusija negali gražinti kartą 
paimtų savasčių. Nes tokia 
vra socialistinė (sovietizmo) 
sistema. 

Nežiūrint to^ Sovietų Rusi
ja tas užimtas savastis gali 

RAGINA ŠAUKTI PASAU
LIO EKONOMMIN? 

SESIJA. 
mm p. 

KANSAS CITY, bal. 27.— 
4' Missfssippi Valley assoeia-
t ion" suvažiavime išnešė re
voliuciją. Ragina .prezidentą 
fTardingą sušaukti Amerikoje 
pasaulio ekonominę sesiją. 

BLANDŽIO MĖN. DAU 
GIAU DARBŲ. 

BRIGHTON PARK. 

Kalbėjo Garmus, Bagdonas ir 
Briška. 

\ 

20 ŽUVO GAISRE. 
> — 

M A Į J A G A , Ispanija, b. 27. 
— Čia gaisras sunaikino ke
letą vyriausybės butų ir karo 
sandelių. Gaisre žuvo 20 žmo-
mų. 

ifgiems metams (bet ne grą ; 

žinti), arba duoti tinkamą at
lyginimą. 

•r 

Kiti klausiniai 

•^ 

Pirm įvedimo Rusijon 
sovietų valdžios, tenai gyvavo 
daugybė svetimšalių; kapitall-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJE. 

WASHINGTON, bal. 27. — 
Paskelbta, kad balandžio mė
nesiu visoj šaly atsarado dau
giau darbų. Taigi, bedarbių 
skaithim eina rmržvn.' 

Pav., sausio mėnesiu į kiek
vieną 100 darbų išpuldavo 
226 aplikantai. Gi šiandie 
jau tik 160 aplikantų. 

Brighton Park lietuviai ne 
kantriai laukė skelbiamųjų 
bal. 25 d. gerb. kun. Garmaus 
prakalbų. Juo labiau, kad an
kščiau iš pranešimų buvome 
girdėję apie jį, kaipo kalbė
toją, kursai "kaulu s tovi" so
cial-liberalų gerklėje. I r tei
sybė, jo atsilankymas J r pra
kalbos perviršijo mūsų lūke

sčius. ; / 
Taipat laukėme.jau dauge

liui pažįstamo M. Bagdono !r 
kitų kalbėtojų. 

C H I C A G O J E 

Dar toli pirm prakalboms 
prasidėsiant publika skaitlin
gai pradėjo rinktis į parapi
jos sVet. Štai, žiūrim, ir visur 

Bagdonas, b. St. Seimo ua-
L 

^rys. 
J is aiškino daugiausiai' St. 

Seimo darbus: žemės refor
mą, mokyklų įstatymą, parti
jų nusistatymu^ ir darbus ir 

Įltaip t. 
Iš kalbos paaiškėjo, kaip 

Amerikoje, taip ir Lietuvoje, 
daugiausiai katalikai darbuo
jasi, o kitos partijos, ypar 
socialistinės, tiktai trukdo ir 
nenori ar nesugeba pakilti au
kščiau savo partijos reikalų. 
Tai'pat'nesigailėjo tiesos žodi 
pasakyti socialistų-liaudininkų 
atstovams į ju skleidžiamus 
melus. 
1 

Pagalios, trumpai, bet au
dringai/ kalbėjo gerb. kun 
Briška. Jau, vyreli, kad da
vė — tai davė raudonsku-
riamsl nė vienam iš baimės ir 
blusos numirė... Esą, ar jus 
matote, kiek katalikai-lietu-

SUIMTAS MILIONIERIAUS 
TARNAS. 

esantis Cicero para'pijos be 
nas atvažiavo ir Liet. Vyčių v i a i ^ s u d ė j c L i e t u v o s r e i_ 
88 kp. choras su vedėju p. 
Guobiu atvyko... 

! 
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TOKYO, bal: 27. — Vakar 
rytą čia atjausta smarkus že
mės drebėjimas: Keletas žmo
nių žuvo. Nuo čia už 90 mai
lių veržiasi ugnekalnis Asa-
ma-Yama. ' -

LENKIJA GAUNA 
PASKOLĄ. 

VARŠAVA, bal. 27. — Pa
skelbta, kad Lenkijos vyriau
sybė gauna žymią paskolą S. 
Valstijose. 

stų kompanijų. Turėjo jie ten 
visokias dirbtuves i r įstaigas. 
Tai visa pagrobė bolševikab 

Del to belgas ekspertas 
Cattier klausė Rakovskio, ko
kią kompensatą" bolševikai ža
da tiems savininkams. 

Rakovskii atsakė, kad toki 
žmonės turės pirmenybę gau
ta šėrų naujose rusų bendro
vėse. Tečiaus tuos šėrus tu

jų ' savinnikams išnomuoti frės pirkti. Nes Rusijos vals-
tybei reikalingi pinigai. 

Kad taip, tai santarvės ek
spertų pirmininkas Sir La-
mįag Worthington-Evanš pra 
nešė, kad toliau su bolševikais 
negalima vesti derybų. Nes 
kasgi- gali sutikti su tokia ko
munistine logika. v 

Du plėšiku andai .užpuolė 
milionieriaus Brewster rezi-
denciją, 232 E. Walton place. 
Rezidencijoje tuo metu buvo 
tik vienas tarnas Wm. Gra
nam. Šis gerokai apmuštas 
ir iš rezidencijos paimta 6,000 
dolerių vertės brangumynų. 

Policijai pavyko susekri, 
kad apiplėšimas atliktas su 
paties tarno žinia. 

i 

NEKELIAUS EUROPON. 

•mm- V 

Apie 8 v. atvyksta kalbėto-
jai-sveČiai. Juos pasitinka 
maršu benas. . 

Kai-kuriems Chicagos al-
dermanams norėjosi aplanky 
ti Europą visuomenės lėšo
mis, prisidengus požeminių 
geležinkelių sistemų studiavi-
mu. 

Tečiaus veikiai sutiko jie 
pasipriešinimų. I r jau atsi
sakė nuo tos kelionės. 

Gerb. kun. Briška, kaipo 
prakalbų vedėjas, perstatęs 
kun. Garmų ir M. Bagdoną, 
pirmąjį paprašo kalbėti. 
— Lietuva, mano tėvynė, tu 
esi kaip sveikata — pradeda 
gerb. Garmus savo pat norin
gą ir karštą prakalbą. Žodžiai, 
kaip upelio vanduo liejasi. 
Kalba tai švelniai —jau t r ia i 
apie Tėvynės meilę, tai iškil
mingai — apie narsius mūsų 
kariuomenės žygius, tai m u 
kšmingai — apie išgamų ir 
judošių darbus. 

ikalams išpirkę bonų ir sudėję 
'aukų, o ką jus davėte! — fi-
fteen (penkiolika) cents! I r 
jus norite sų mumis netik ly
gintis, bet dar mus už nosies 
vedžioti? Nelyskite į mūsų 
daržą, nes gausite kočėlu 
per galvą... 

Kalbėtojai pelnė daug katu-
|ičių. ^ 

Chorui padainavus "Eis im 
namo" ir l ietuvos himną ir 
padėkojus aukotojams ir vi
siems prisidėjusiems prie su
rengimo šių prakalbų, — pro
gramas buvo baigtas. 

Aukų surinkta $320. Ačiū 
reikia tarti gerb. kun. Briškai, 
vietiniam Federacijos skyriui 
ir kiliems vietos darbuotojams 
už surengimą prakalbų, o L. 

Gerokai ižarįų už apykak-i Vyčių 39 kuopos chorui ir Či
lės užpylė įvairiems' socialis
tams bedieviams. Čia priminė 
priešvaldyminius darbus Lie
tuvoje socialisto studento Ka
roso, Bulotos ir kitų jų drau
gų. Ligi soties prijuokino kal
bėtojas, nupasakodamas, kaip 
Natkevičius, Želigovskiui ei
nant - Kauno link, nustvėręs 
motociklą dūmė "organizuo-

Pohc ja , ^arfko .sugaut, to^,, y i l k o _ 4 r a t g i d u r ė ^ 
turis geležinkelių vagilius. J ų ' . „ . . . . . _ . _> 

° • , . iii Vokietijos sienos.... Paga-
namuose padarvta\kratos. At-... . v , . . i n . i 

, . . lios sjatruskinęs social-liberalų 
rasta visokių prekių vertės , - u n i . V - .tk 
„^ ^ n 4- . ^L. * . daromus priekaištus Kr. De-
60,000 dolerių. /Tarp suimtų , , - v. 
• •; . . , ' r mokratams, paragino remti 
figtiruom ir lenkai.* v. , . x , 

šiuos pastaruosius, ypač da
bar prieš rinkimus į nuolati-

SUIMTA KETURI VAGI-
LIAI. 

cero Benui už palinksminimą 
susirinkusių. 

J. Pod^ys. 

KVAILA MERGINA. '— nj Parlamentą (Seimą). 
Irene Thies, 27 metų, 2205! Padarius kolektą ir L. Vy-

Lincoln ave., pasikorė, kad iŠ-Jcių kp. chorui padainavus ke-
veng^i nosies operacijos. lėtą dainelių, stojo katbėti M. 

O R A S ii 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; bet vis dar šalta. 
x 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
bal 26 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos stferl. svarui 4.38 
Prancijos 10p frankų 9.10 
Italijos 100' lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .36 
Vokietijos 100 markių .36 
Lenkų 100 markių .02 

X 
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Metu f » 0 0 
Pranumsratoe mokasi tSkalno. Lai

kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
siusti lSperkaat krasoje ar ezprese 
"Mouey Order" arba Jdedant pini-

1 registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
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PREMIERU LIKIMAS. 
Ekonominėj Europos konfe

rencijoj mieste Genoa eina ko
va Anglijos ir Prancijos prem-
ierų — Lloyd George ir Pom-
care. Konferencijos pasiseki
mas ar krizis tampriai surištas 
su aibiejų priemierų likimu. 
Je i konferencija pavyks, tuo
met Anglijos premieras trium
fuos ir skaitysis Europos po
litikos galiūnu. Šiuo atsitikimu 
turės eiti lauk iš miništerių 
pirmininko vietos Prancijos 
premieras. Bet jeigu su kon
ferencija išeis fiasco, ty. 
nepasiseks Prancijos premie
ras triumfuos, bet užtaigi An
glijos premieras gaus vilko bi
lietą, i j |"? 

Turime atsiminti, kad prieš 
pačia ekonominę konferencija 
Anglijos ir Prancijos parlamen 
tai r#škė pasitikėjimo savo 

misų! Vokietijos visas darbas 
— mokėti karo kontribucijai 

Šiandie mes girdime apie 
nuolatinius triukšmus ekono
minėj konferencijoj. Anglijos 
premieras vartoja visas prie
mones kad laimingai išvedus 
konferenciją. Gi Prancijos de
legatai -daro obstrukcija. 

Peranksti spėlioti, a r ekono
minė konferencija baigsis lai
mingai, ar ne. Bet po konfe
rencijos vienas iš tų premierų 
turės griūti. 

Suprantama, gyvuojant to
kiems nesutikimams negalima 
laukti geresnių laikų Europo
je. \ 

Gi kaip bolševikai? J ie 
džiaugiasi tokiais kivirčais. 

Kiekvienas Santarvėje nesu
sipratimas, jų nuomonių susi
skaldymas, yra Rusijos ir Vo
kietijos malūnui vanduo. 

LONDONO LIETUVIŲ GYVENIMAS. , 
• ^ M ^ t S i n t • • • • — ' — 

(Nuo mūsų korespondento) , 
Surinkta tuojau reikalingos 

PAREIŠKIMAS VISUO
MENEI. 

Šio mėn. 24 d. vakare atsi
lankiau į prakalbas, kurios 
buvo rengiamos Mildos teatre 
atvykusiems iš Lietuvos St. 
Seimo nariams ir Socialistų — 
liaudininkų-demokratų įgalio
tiniams p. p. Natkevičiui i r Žy
geliui. 

Šiose prakalbose pats Arė
jau progos įsitikinti, jog p. p. 
Natkevičius ir Žygelis tenden-
ciniai informuoja ir iškraipo 
kai-kurinos faktus savo parti-

prem. Tas įvyko todėl, kad i i c- ( į0s naudai, 
du pasižadėjo stipriai ginti ' A^ k a i p o b u v ę g s t g ^ ^ 
savo šalių reikalus. \ narys, po p. Natkevičiaus pra-

Deja, abiejų šalių reikalai k a l b o s pe r jyrm Graičiuną krei-
neina greta. Anglija labiaus p i a l l s i j prakalbų vedėja, pra-
iinksta prie Rusijos ir Vokie
tijos reikalų atgaivinimo. An
glija norį viena ir kita šąli, 
taip tariant, pastatyti ant ko
jų. Tuotarpu Prancija su to
mis Anglijos pažiūromis griež
tai nesutinka. Prancija trokš- f 
t a pragaišties ne vien Vokieti
jai, bet ir bolševistinei Rusi
jai. 

Je i Anglija nori Rusiją ir 
Vokietiją atgaivinti ekonomi
niu atžvilgiu, ji turi omeny 
toms valstybėms šiokį-tokį nu
sileidimą. Sutinka su kompro
misais. Gi Prancija šaukia: Ne 
reikia nieko! Jokių kompro-

(Tąsa)> 

Buvo tai kun. Antanas Tal-
mont-Radzevieius. Atvažiuoja 
ir apiina valdytį parapiją 10 
liepos 1903 metais. Bet ir čia 
pasimaišė kitas vargas. Nuo
latinis bažnytėlės drebėjimas 
nuo praūžiančių viršuj trauki
nių, aitrus akmeninių anglių 
durnai ardyte-ardė silpną kle
bono sveikatą, gadino nervus. 
Negalėdamas ilgai šių sąly
gų pakęsti jisai apleido.Lon
doną 24 rugsėjo 1905 metais. 

Neilgai trukus londoniečiai 
gauna kitą kleboną kun. Ka
zimierą Matulaitį, kuris at
vyksta Londonan 15 d. lapkri
čio 1905. Kun. K. Matulaitis 
ir dabar laimingai rūpinas sa
vo parapijiečių kaip dvasiniai-* 
taip ir medeginiais reikalais. 

Dideli nepatogumai. 

Per šiuos 16 metų įvyko 
daug atmainų. Kaip buvo ne
patogi tosios - bažnytėlės vie
ta, galima suprasti tenai ap
silankius ir pabuvus kokį lai
ką. Kartais dabartinis klebo
nas, nebegalėdamas nepaliau
jančio trukšmo kęsti, išeidavo 
ir eidavo ieškoti atmainos. 
Bet sugrįžęs namon rasdavo 
vėl tą patį. Tuomet, jisai pats 
pasakoja, eidavęs į tanelį kur 
neapsakomai didesnis būdavęs 
bildesys kaukimas, švilpimas 
negu apie ibažnytėlę ir pabū
davęs 30—60 mjnučių. Sugrį
žęs tuomet namo, nejaugdavęs 
taip langų barškėjimo, bilde
sio savo buvainėj. 

Praeina taip koletas metų. 
Bažnytėlės stogas apyra. Kaip 
lietus palyja, vanduo per lu
bas, sienas, langus ir duris 
verždavęsis į vidų bažnytėlės. 
Kartais pasemdavo net iki 
kauleliu. Suprantama, kad rei
kia taisyti. 

lėšos. Bet esant nustatytai 
tvarkai, kad atnaujinimai ir 
t, t. bažnyčių galimi vien dva- J bažnytiniai trobesiai yra sta

tą. Duodama leidimas statyti 
lietuviams bažnyčią ir einant 
nustatyta tvarka, liepia sudė
ti pinigus. Tuomet reikalauja
ma būdavo turėti bent 1-3 dalį 
suderėtos už pastatymą namo 
su kompaniją sumos. Nes visi 

sinei valdžiai leidus, kreipiasi 
ikun. klebonas į Londono Arci-
vyskupą. ČJia ir randama kliū
čių. Pasako, kad toje vietoje 
negali būti bažnyčia, kadangi 
maldos namams vieta visiškai 
nėra tinkama. Neleidžia tai-

s 
syti, liepia pasirūpinti įgyti 
naują vietą ii- statyti ar pirk
ti bažnyčią. 

Nežinia kas daryti. 

Viskas butų gera, kad butų 
pinigų. O čia pinigų nėra, vos 
keliosdesimtys svarų. Ką da
ry t i ! Ieško tinkamesnės vie
tos. Bet praeina ir visas pus
metis, o pirkti vietos kuri bu
tų patogi parapiječiams ir ki
tiems reikalavimams atsakytų, 

į nesurandama. Api rūsio je — gį 
bažnytėlei negalimas jau gy
venimas. / 

Kun. klebonas atsisakė nuo 
vietos ir buvo sumanęs kelian
ti Amerikon, bet Arei vyskupas 
sudraudė i r neleido. 

Nugalėta. 

Po .ilgi) ieškojimų prie 
Ovai str. suranda tinkamą vie-

šydamas tuojaus duoti man 
balsą netiesai išrodyti. Bet 
šiuo žygiu buvo atsakyta ma
no prašymą patenkinti, nes e-
są tai galima bus padarytį tik 
prakalboms pasibaigus (sic!) 

Nors nepasitenkinęs laukiau 
prakalbų galo, tikėdamas gau
siąs bent užklausimą padary
ti. Bet, deja, prakalbų vedė-
ja< pasiskubino prakalbas Į sistengs dar kar^ą surengti 

ftomi vyskupijos vardu, ir 
vyskupija atsako prieš kom
paniją, jeigu kuri parapija su-
bankrutija. $3* kompanija už 
pastatymą bažnytėlės ir kl?-
bbnijofe suderėta L 4,000. O pi
nigų parapija turi vos keletą 
šimtų ir tai daugiausiai sus-
kolintų. 

Vyskupas vis-gi pasitikėjo 
(lietuviais, daro iš bendros tai-
(syklės išimtį ir leidžia pradė-
>ti darbą. I r neapsivylė. Nes 
štai 10 d. kovo> 1912 metais 
patsai kardinolas Bourne a 
tidaro ir palaimina lietuviams* 
naują, gražią bažnytėlę. 

Šias metais 10 kovo sukako 
lygiai 10 metų nuo atidarymo 
dienos. I r nors čia lietuvių 
nedaugiausiai ir jie išsisklai
dę po platųjį Londoną prade
dant nuo Croydon iki Totten- prie siuvėjų 141; prie staliorių 

What Nu m ber Did You Call ? 
Prieš šauksiant telefon6 numerį visuomet ge

riausia yra pažiūrėti į kningą, nebent tikrai ži
nai numerį. Kuomet šauki numerį tikrai nežino
damas, kita kart pasitaiko kad tas prenumerato
rius išsikraustęs ir telefono tuose namuose jau ne
siranda tuomet operatorka paskambinus ir niekam 
neatsakius ji tuomet turi jums pranešti ir tokių 
būdu nereikalingai susitrukdo darbas. 

Laikant telefono numerius surašytus ant lifto 
juos reikia taisyt i su kiekviena n a u j a te le fono 
kningos laida. Parankiausia yra vartoti pačią te
lefono kninga nes joje visuomet rasite teisingus 
ir vėliausius telefono numerius. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

.. 

= 
1 

! 

liam ir nuo Silvertown iki 105; prie odos — 91; batsiu-
iShepherd's Bush, bet veikda- vių 20; kedininkų 23; raštinėse 
mį sutartinai jau baigia sko
las mokėti. Dar liko skolos L 
307. Tikisi per V/2—2 metus 
išsilyginti. 

Sulyg užsiėmimo: dirba 

tarnauja 26; prie bambusinių 
išdirbinių 20; įvairiuos parbri-
kuos, daugiausiai cukraus, 
130; skalbėjų 13; tarnaičių 12; 
kareiviai 6; jurininkai 5; barz-

fdaskučiai 4; vežėjai 4; laik
rodininkai 2; agentas Am. 
bendr. 1.; pavargėlis-ubagas 1; 
ubagyne yra 4, bepročių ligo
ninėj 8j sankrovas turi 3 ; 
duonkepys 1. 

(Bus daugiau) 

-

v 

Reikia parašyti: 
vardas, pavardė ir pilnas" adresas A-
merikoje. 

baigti, nedavęs progos reaguo
ti prieš daromuosius priekaiš
tus. 

Todėl pranešu Bridgeportie-
čiams, jog katalikų visuome
nės atstovai savu laiku pa-

prakalbas idant tinkamai at
sakius į skleidžiamuosius me
lus Lietuvos katalikų ir Kr. 
Demokratų adresu. 

M. Bagdonas, 
Kr. Dem. Atstovas. I 

i 

įa pinigus 
* 

Q r n c n i n ^ i o r\itnirfnc~var( las) pavardė ir pilnas adresas Lie-
a m siunčia pinigus tuvoje

 T 
Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus. 

1 £ * l r c i n n r i ! i t o — Galima atsiųsti kiek norite dolerių, o 
IIC Pk o l U n C i a i e ^ pranešime kiek už juos bus auksi

nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės damokėti, o jeigu kas atliks, tai Jums sugrąžinsime. 

AUKSINUS SIUNČIAME MBS PATĮS IR MBS UŽ JUOS ATSAKOME. 
JUMS NEREIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JOKIOS KVITOS NEI ČEKIO. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III 

C/a 

i 

KATALIKIŠKOS DOROS 
PAGRINDAI, 

— 1 . 1 • - 1 T— 1 

Ąlatome dabar, kokios didelės reikšmės 
turi Dievo supratimas žmogaus gyvenime, 
juo tikresnis, juo tobulesnis mokslas a-
pie Dievą, juo geresnis ir tobulesnis žmo
gus, kuris tą mokslą išpažinsta. Kristus, 
norėdamas žmoniją pataisyti, pradėjo nuo 
mokslo apie dangaus Tėvą, apie Jo gailes
tingumą, gerumą, Jo rūpestį, Jo apveizdą, 
teisingumą, kiekvienas palyginimas pa
lietė kokią nors dangaus Tėvo ypatybę. 
Kristaus sekėjai, jsižiurėję į tas dangaus 
Tėvo tobulystes, jas pamylėjo, sulig jų 
savo gyvenimą ėmė tvarkyti ir pradėjo 
tapti nauji žmonės,nov1* homines, į kuriuos 

-pagonis 'žiūrėdami, nekartą sušukdavo: 
1 'Turbūt krikščionių Dievas yra geras, 
kad J is taip gerus padaro savo pasekė 
j u s . " Pirmas tad žingsnis, kuris reikia 
padaryti žmogų taisant, yra tikro +ikfc-
jimo suteikimas, nes tikras tikėj. sut kui 
jam prakilnesnių minčių, nurodo gyvenimo 
tikslą, pradeda kurti jo dvasioj ir dorinį 
gyvenimą. 

2. Tikėjimas padeda žmogui sutvark t i 
jo meilę. 

Nėra žmogaus, kuris k© nors nemylėtų 
i r nesistengtų tos meilės vardan krutėti ir 

\ veikti. Meilė yra akstinas ir pajuda visų 

žmogaus darbų ir sumanymų, kokia yra 
žmogaus meiiė tokie yra ir jo darbai, kas 
Dievą myli, Dievo darbus dirba, kas my
li ištvirkimą ir pagedimą, ištvirkimo ir 
pagedimo darbus dirba. ' 'Pasakyk, kal
ba Šv. Augustinas, ką tu myli, • 
aš tau pasakysiu, kas tu esi, jeigu tu Die
vą myli, Dievas esi, jei^u tu .žemę myli, 
žemė esi. Tik Dievas ir Jo meilė gali su
teikti žmogaus meilėms lygsvarą ir pa
saugoti jas nuo ištvirkimo. Dievuje mes 
galime viską mylėti ir žmones, ir gyvu
lius, i r žemę, ir augalus, visos tos meilės 
netik mums nekenks, bet mus tobulins, 
didins mūsų gerovę i r laimę. Bet kaip tik 
atsitrauksime nuo Dievo, įsipainiosime į 
tokias meilių žabangas, kurios mus pra
žudys. Paimkime keletą pavyzdžių iš gy
venimo. Bolševikai skelbia vargdienių 
proletarų meilę, bet nie^ks dar rodos tiek 
skriaudos tiems patiems proletarams nė-
ra \padaręs , kiek patys bolševikai, nes, 
Dievo išsižadėję, nesugeba tikros meilės 
apaštalais tapti. Ta ip pat politinės parti
jos, savo narių skelbdamos meilę be Die
vo, sukelia neapykantą^ pagaliaus "kruvi
nas kovas, kurios paverčia žmogų gy
vuliu. 

Imkime dar vieną pavyzdį. Tėvai myli 
savo vaikus. Bet jeigu ta meilė nėra pa
remta Dievo meilė, išsigemay virsta egois
tine meile ir padaro tiems numylėtiems 

vaikams tiek skriaudų, kad jų nieks ati
taisyti negali. Kitaip, ir būti negali. Žmo
gus, kuris neturi tikėjimo, įpuola į dori
nį skepticizmą, nežino, kas yra gera, kas 
bloga, nustoja orientuotės, kaip tas juri
ninkas, kurio kompasas jūrėse paskendo, 
nežino, kur šiaurė, kur pietus, plaukia 
aklai ir susikulia į uolas. Šitas išvadas pa 
tikrina ir istorija. Kaip tik žmonės pra
deda nuo Dievo atsitolinti, pradeda pulti 
doroje, prasikaltimai įvairių rųšių auga 
ir nieks tiems prasikaltimams kelio nega
li užkirsti. 

3. Tikėjimas gydo žmogus dvasines ligas. 
Žmogus po pirmajai nuodėmei yra pa

veldėjęs prigimties ligas: sužeistas yra jo 
protas, valia ir jausmai, kaip tik tie įran
kiai, kurie būtinai yra reikalingi veiki
mui. Protas su dideliu sunkumu ir su 
begaline daugybe paklaidų suranda tie
sia gyvenimo nustatitnui reikalingą. Paž
velkime į istoriją, kiek tenai surasime į-
vairunjjsių tikybų, su įvairiausiomis mo
ralybės praktikomis, nekartą baisiomis ir 
žiauriomis. Tai žmogaus ligoto proto vai
sius, nes tikyba, kaip ir dora, turėtų būti 
viena visam pasauliui, nes viena yra tie
sa, vienas Dievas, vienas ir kelias, kuris 
prie tos tiesos veda.* 

k Žmogaus valia ne visuomet linksta vyk-
dinti, ką protas naudingu nurodo. Žino
ma yra senovės patarlė: "Video meliora 

prolKMjue, deteriora sequor". Matau ir 
pripažinstu, kas yra geriau, bet darau, kas 
yra blogiau. O žmogaus jausmai ar yra 
sveiki? Jeigu butų sveiki, tai, jais sek
damas, surastų, kas jam yra naudinga. 

nį turtą ir pritaiko kiekvienam žmogui 
atskirai, saugodama jį nuo ištvirkimo ; r 
pagedimo, kaip jfriemuo saugoja ir gano 
savo aveles. 

Kad tokis darbas turį geriausių pasek-

Jeigu žmonės nevaldytų savo jausmų, ne 
vargintų kūno, sulig Šv. Pauliaus pasaky
mo, bet visuomet jo troškimus ir pageida
vimus patenkintų, taptų biauresni žvėrys 

. už laukiniansius. Atsiminkime civilizuo
tų Romiečių kruvinus pasilinksminimus* 
vartykime kriminalinių bylų aktus, karų 
žiaurumus o turėsime atvaizduotas žmo
gaus jausmų nevaržymo pasekmes. 
- Kiekvienas žmogus nešioja savyje pa
linkimus prie sepiynių didžiųjų nuodėmių: 

\puikybės, goduly s tės paleistuvystės, apsi
rijimo, piktumo, užvydėjimo, tingėjimo, 
ir labai turi saugotis ir gintis, kad tie pa
linkimai žmogaus neparbiokštų. Taigį tos 
dvasinės ligos ir yra šaltinis visų ne
laimių, kurios žmoniją vargina. 

Kas dabar gali išgydyti žmogų iš jo 
dvasinių ligų f Katalikų Bažnyčia atsako, 
kad Kristus "rr Jo palikimas. Kristans 
mokslas nušviečia žmogui kelią į tiesą ir 
dorą, Dievo malonė, šventuose sakramen
tuose gauta, stiprina žmogų iš vidaus, 
gesina geidulius, švelnina jausmus, pade
da kovoti su silpnybėmis. Kristaus įs
teigtoji Bažnyčia saugoja paliktąjį dvasi-

Tuom kart gyvenimas ką kitą parodo'". mija, Balžnyčia stato savo šventuosius vi
sam pasauliui pavyzdžiu. Kai-kurie tarp 
jų jaunystėje nepadorų ir ištvirkttsį gy
venimą buvo vedę, bet prie Kristaus atsi
vertę, pilniausiai pastliuosavo ano dvasi
nių ligų ir, aukščiausią doros laipsnį pa
siekę, viso pasaulio pagarbą ir dėkingu
mą savo darbais užsitarnavo. 

Netik atskiri asmenys, bet ištisos vi
suomenės ir tautos pradėjo žengti pirmyn 
tobulystes link Kristaus mokslo įtaka. Iš
nyko cirkai su kruvinais žaidimais, gla
diatorių mūšiai, vergų padėtis pakitėjo, 
moterys įgijo daugiau pagarbos, vyro 
sauvalystė tapo suvaržyta, šeima tas pir
mutinis visuomenės narvelis, sustiprėjo 
doroje ir pradėjo duoti žmonijai sveikų 
narių kurni ir siela. Kūdikis susilaukė 
daugiau meilės ir gtobos, našlaičiai ir se
neliai wisiiaukė prieglaudų, Hgoniai — 
ligoninį , vargdieniai — labdarybės įs
taigų. Ar gali pasigirti ners koks mokslas, 
ar filosofija, ar politiška partija amžiams 
bėgant padarę žmonijai tiek gero? Nie
kuomet. 

(Bus daugiau) 
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jDR, A. K. RUTKAUSKAI 
| GVDYTGJAS IK CHHUJRGAS 

4443 South Westera Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

V a l a n d a 9>*1 rytate, 1-9 p e S 
gpietų ir T-S vakarais. Nedėldie-S 
S a i s l s t i k t a i p o p i e t ų t Iki 5 v a i . S 
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CAS 
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•*< rfffce TeL Blvd. 7820 io 
PanriBinM £ 

p . M . T. STRIKOl/IS: 
Lietuvis i* 

GYTJYTOJA4TIR CHOICRGAB fi 
Perkėlė savo ofisą J £ 

440l SOUTH ASHLAND AVE. jj 
^ A L : 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 lr£> 
• 1:80 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
3 Kam.: 2914 W. 43 Sf, « 
3 Tel. Lafayette 263 * 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIET C VIS DANTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUB 
ARTI 47-tos Gatvės. 

valandos: nuo • ryto iki 9 vak. 
šeredomia nuo 

Telef. Pullman 3 6 3 4 | 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
19941 South Mlchigau Avc. 

R08ELAND-CHICAGO, ILL. 
a ^ a ^ « « > i M M > ^ » ^ V l X i ^ S ^ B « & ^ 

DR. S. NAIKEUS 
IilETTJVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viržaus l'niver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomij nuo 10—2. 
Telefonas Yards 2544 

***-^.% J I — — i 

DR, G. M. GLASER 
PRAKTIKU JA 8 0 METAI 

Ofisas 3149 So. M o i f u Si,, 
ertė 32-nd Ss., Cnicage, DJ. 

MPBCSJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 

KPI, 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto 

ki 1 po pietų, nuo I iki 7 rak. 
&Nedėliomls nuo 10 iki 2 po pietų. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
> ! w o «»«»%•» « m » m •^ » " * • • • > M » > . I » » i • « ! 

Telefonas Yards 687 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46S1 So. Ashland Are. 
Tel. Yards 994 
OFISO VAL.: 

Tel. Yards 0994 
8—1Q v. ryto, 1—3 ir. 7—9 v. v 
Nedėliomis: nuo 10 v ryto Iki 
1 va I po pietų, 

PRAKALBOS,' VELYKOS, \ vavo: Sesutės BniaaUės, Baee-
KOlfCERTAS, VYČIAI. 

— 

6/&« WW*W%V%%%*&%%%%9>W& 
Telefonas Von Buren 294 

Res. 1139 Indepemlcnce Blvd. 

DR, A. A. ROTH, \ 

Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
SpecijaUstas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėlionua 10—12 d. 

Ofisas 3384 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 9693 

^ % 9 ^ ^ » ^ » - » 6 y » §/9/®@'&8/9'9/8'®-'2-'©'9/8'» 

| " OR. CHARLES SEGAL I 
['S Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4719 SO. ASHLAND A VENŲ E 

SPECIJALISTAS •_ 
DUovų, Moterų ir Vyrų Ligų X 

Vai.: ryta nuo 10—12; nuo 2—1, \ 
po pietų; nuo 7—8:39 vakare. K 
*edė»iomis: 19 iki 1. 

Telefonas Drezel 2989 

1 V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

89 South La Salle Itreet 
Rara baris 324 

Telefonas Central 4899 
<HHMNMMMKMP##4*»«9)*M9*M i V 8Jtarai3, 812 W. 33rd l t į 

Telefonas: Yards 4681 

Springfield, BĮ. — Kovo 25 
d. Šv. Vincento par., rupesniu 
Federacijos 37-to skyriaus j-
vyko įdomios prakalbos. Kal
bėjo L. Fih. Misijos įgaliotinis, 
Juozas Šaliunas. 

Šįmet mūsų kolonijoje Ve
lykos paminėta labai links
mai. Pamaldas laikė gerb. 
kun. I. Keršis. Procesijoje da
lyvavo jaunamečių Vyčių sky
rius ir Vytauto Kareivių drau
gija. Skaitlingas Vyčių choras 
gražiai giedojo ir styginė or
kestrą puikiai grojo. 

Velykų vakare viršpaminė-
toje svetainėje, Vyčių 48-tos 
kp. choras, po vad. muziko A. 
Aleksio išpildė įdomaus pro-
gramo koncertą. 

Vytė A. Brazaitė ir A. Bace
vičiūtė gražiai padainavo sa
lo, šešias dainas. Ant smuiikės 
neblogai grojo J. Sugentas, u 
piano mikliai paskambino O, 
Masteikaitė. Du klasišku šo-
kiti smagiai išpildė K. Kupe-
rienė ir J. Gedminaite. Duetai 
bei kvartetai, kuriuose dalv-

J • • 

f 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

ELamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki S po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—241 
R e s . T e l . : Mkfrcvay 5 5 1 3 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
#7 8. Dearborn St.. Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

vičiutė, Sugentaitė, Mastei
kaitė, Jakubauskaitė, Gu-
dauskaitė, K. Kuperienė, Žel-
vis, P. ir A. Stirniai, Grūstas, 
Mileris, Rifpšlaukis, Riešutau-
skas ir Jagminas, savo užduo
tis puikiai atliko. 

Vakarą apvainikavo iš 60-
ties asmenų skaitlingas Vy
čių choras, skambiai padainuo
damas dešimtį įvairių dainų. 
Springfieldiečiai sako, kad to
kio puikaus koncerto šioje ko
lonijoje dar nebūtai 

Bal. 19 d. toje pačioje sve
tainėje, buvo Vyčių 48-tos kp. 
naujų narių priėmimas. Atly
dė jus kandidatus ant estrados 
kalbėjo kuopos pinu. A. Alek-
sis, 0. Gudauskaitė, V. Rukš-
talis ir kun. Keršiu Po visų 
ceremonijų "naujokams'' iš
krėsta nemaža ' 'šposų''... Šei
mininkėmis buvo: Kuperienė* 
Lodaitė, Gedminaitė ir Petri-
kiutė. Naujų narių priimta 52. 
Išviso Vyčių. kp. pilnų narių 
yra 113. Ūpas jaunimo geras. 
Viskas čia butų O. K., kad tik 
streikas greičiau pasibaigtų. 

Liūdesys. 
— . -""" -iLi i •*• • « 

ŠĮ VAKARĄ, BAL. 26 B. 
DIDŽIAUSIA* TRENKSMAS 
W t t f SIMkl. KTJ1T. GAR-
MUS. BAGDONAS IR KITI 
KALB*B MBLDAŽIO SVET. 
TEN IR CHORAS DAINUOS 
IR BENAS GROS. 

~—*-

valios. Daug prizų išdalino. 
Nesužinojau vardų gavusių 
jrrižus. Pusiau vienuolikta vai. 
išsiskirstė. * 

Garbė veikėjoms, o ypač p-
niai Vainienei už surengimą 
tokio gražaus vakaro. 

Kampinis. 

CHORUI VAIŠĖS. 
RETĖ. 

— OPE 

Oieafo, BĮ. — Bal. 16 d,, 
gerb. kun. kleb. H. J. Vaičiū
nas sukvietė Šv. Grigaliaus 
chorą į Šv. Antano parap. 
fevet. ant fcietų. 

Choras,v kuriam vadovauja 
p. varg. B. Lauraitis, gražiai 
padainavo. Klebonas išreiškė 
savo Velykų linkėjimus, cho
ristai taipat klebonui sava 
linkėjimus reiškė, 
i Paskui pietavo. Valgiai bu
vo skanus, puikiai paruošti. 

Paskui visi linksmai pažai
dė iki vakarui. 

Šis choras rengiasi prie pui
kios operetės, "Nastutės,,,r ku
rių vaidins sekmadieny, bal. 
30 d., Šv. Antano parap. svet 
Tame veikale dalyvaus ga
biausios Ciceros jėgos, artistai 
-solistai. 

B-vf*. 

VAKARIENĖ SU ĮVAIRE
NYBĖMIS. 

i 
NUĖMĖ PAVEIKSLĄ. 

Vakarais: 8251 a Halsted St. 
Telefonas: Bouievard 553. 

-> 

rfgjSažša 
I Dr. M. Stupnickiį 

3107 So. Morgan Street 
cmcAGo, nuuiott 
Telefoną* Yards 5932 

{Valandos: — 9 iki 11 i i ryto:j 
[i po pietų tkl 8 vak. Medalio-) 
\xndm nuo I lkl 9 vai. vakara.( 

•^A-'i-l.i^ 5==i=5» 

DR. A, L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

Tel. Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tai Prospeot 3449. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10739 S. Wabash Ave. 
Itoscland Tel. Pullman 8S77 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S j 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki i po plotų Namų 
« • • • • m 

Tel. Hyde Park 8885 

minimilHllltHIIIUIIIIIIINIIIIIIIIIIHHIIĮ, 
I S. D. LACHAWICZ i 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvės* kuopi- S 

SglauMa. Reikale meldžiu atalsau-s 
skt i , o mano darbą busite u4ca-= 
•nėdlnti. 5 
S2S14 W. 23rd PL Chleaco. DLS 

Telefonas Canal 1271—2199 = 
lllllliniimillllllHHIKIIIIIIIIIIIIIIilIHIlIK 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE UETUVIŲ DIENRAŠTĮ 

" D R A U G Ą " 

Dievo Apveiiidos Par. — L. 
Vyčių'4 .kuopa rengia puikių 
Pavasario Grožės Vakarienė, 
sU programa, šokiais ir žaidi
mais, šeštadieny bal. 29 d., 
parap, svetainėje, 7:30 vai. va
kare. 
Šiame vakare bus labai daug 

įvairybių. Tikimasi turėti 
daug jaunimo. Bus garsių sve
čių, 

Alpha. 

Brid^partas. — 23 d. bal., 
visi L. Vyčių 16 kp. narlaį gn. 
sirinko paskirta valanda pas 
pi Stankūną ir nusijėmė pa
veikslą. 16 kp. turėjo garbės, 
su savim turėti ir J. Romaną. 
Liet. Prekybos B-vės prezi
dentą, 

K. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

VELYKŲ ŠVENTĖ. 

Spring Vailey, 111. — šįmet 
tatvirg'gražiam orui ir šv. Ve-
lyl^fe^į^^ai iškil-
i^ingos^J^į buvo ^suriioSJtts 
triūsu nftinp-gežb; kle^of^%. 
Bystrais. Pas mus, kaip Lie
tuvoje, procesija, su iškilme, 
ėjo tris kartus apie bažnyčią, 
o choras gražiai' giedojo "Per-
Tavo šventą prisikėlimą", p. 
A. 8. Pociaus kompoziciją, 
ir "Linksmą dieną" gerb. kom 
pozitoriaus J. Naujalio; taipgi 
choras gražiai sugiedojo "Vi-
di aquam"r pu V. Niekaus 
kompoziciją. 

Būrelis mažų mergaičių 
barstė gėles laike procesijos. 

Daug jaunimo lankėsi prie 
Šv. Sakramentų. 

Įspūdžiai gražus. 
Šiaudelis. 

L HARRINGTON'O KRE
DITORIŲ SUSIRINKIMAS. 

— įvyko — 

PtoySkrj, Bal. 21 d. 1922 
Columbia Svetainėj. 

• 48-ta ir Paulina Sts. 

Sulyg daugumos balsų bu
vo nutarta kad turtas butų 
atimtas į kreditorių rankas. 
Kurie dar nepasirašėte ant 
^ ^ 1 0 ^ ' , tai galite pasira

šyti padedant vardą ir sumą 
piningų kiek ant notos šio^p 
kolonijose: | 

Dievo Apveizdos Par. — Del 
kai-kurių * kliūčių pas gerb. 
kleb. kun.-<[g. Albavičių yra at
ėję svarbus laiškai iš Lietuvos 
šiems asmen. M. Kazakevi
čiūtei, 1962 Canalport Ave., 
Frank Gervilus, 731 W. 18-th 
St. Prašomi atsiimti. 

tt»Wlf OT LAKE. 

4637 So. Panlina Str. 

CICERO 
J. Janulis 
1443 — 49 Ave. 

W 

— 

C H I C A G O J E . 
VAKARAI. 

Malvin Martinson . 

Ohicagos Symphoniį<« Orkestros narys ir Beethoven© Kon
servatorijos mokytojas. Penktadieny, bal — April 2& d., 
Amer. Boh. svetainėje, 1440 W. 18-th Str., dalyvatte kon
servatorijos mokytegų koncerte. 

**m 

• — 
. — - 9 

VeL Canal 257, Vak. Canal S118> 

DR, P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirnrgas 
1821 Sonth Halsted Street 

Valandos: 19 iki 12 ryte; 1 lhit 
po pietų; 8 iki 9 vakare 

• • • • i 
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Tel. Bouievard 2160 £ 

OR, A, J, KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS r 8. Morgan Str. 

CHICAGO, ILL.jJ 
BriTo^^»lT5^oT**yo^»Yro^ 

• , * — » » » » » » » » » » » • • ! • • • » » » » » » » į i 
TeL Lafayette 422S 

P L U M B 1 N G 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogerlausia. 

M. YTSKA 
W. SS-th Street 

• m 
Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

^ 

s 

PEAHL QLEEX KONCERTISTA v 

NEMOKfSl PINIGUS BEREIKAL0 
Masu krautuvė—viena is didžiausiu Ghieagojt 
Parduodame už žeraiauflią kaišą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ii ofiso darbatm yra aaujaa-
noj mados. UžlaAon* vieokiua laikrodžius, žiedas? šliubi-
nius ir deimantioias; frajoaiouoi lietaviSkaie rekordaie įr 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidif-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
muokahlkus instrumenrus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

Roselandas. — Bal. 9 d., va-
ikare, po pamaldų, Šv. Onos 
Dr-ja vaidino veikalą <4Št\ 
Akviiinos, kankinės mirtis^. 
Buvo tam laikui tinkamas. 

Žmonių svetainėn atsilankė-
nemažas įbureiis. Bet ne visi 
ėjo iš bažnyčios į svetainę, nes 
jau buvo įvarginti, nors per-
tatymas buvo gana gra&us. 

Antradienio vakarą, bai. 1$ 
d., bažnytinėj svetainėj, lie
tuvaičių Toweha Club suren
gė "bunco 'party,,. Daug grsv 
žaus jaunimo susirinko. Link 
šmai pažaidė; juokų buvo iki I *™*£°*^J 

BRIDO1P0RT 
S. Gedaitis 

3308 So. Halsted St. 
W. Balchunas 

827 W. 33rd 01. 

WEST SIDE 
J. Shaltz 

2139 W. 21st Str. 

18 TOS GATVĖS. 
K. Baldauskas 

1947 So. Halsted Str. 

ROSELAND 
Charles Kiserauskas 

10504 So. Michigan Ave. 

KEH«mGT0WK 
Bruno and James 

314 Kensington Ave. 
WEST PULLMAN 

A. Jonaitis 
Southern Drug Co. 

11858 S. Michigan Avc. 

Komitetas. 

= 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
48 centai už 100 Auksinų 

— arbe — 
208 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

— — 

R9y9y^-aa'tv«^9^^d^e^^^«^a/i^9 /t 
K*«. Tel. Cicero 8954 

Ofiso Tel. Olcero 41 i 

DR. J. SHINGLMAN 
132S So. 49 Oourt 

H. E. GOT. 49 Court i» I I 8tr. 
>ant viršaus vaistyničios. 

.•S 
t I — 
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VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES 
9497 W. Madfcon, 1850 N. Wett* 

9205 8. Halsted Strects 
117 Mokyklos Sov. Vaistuose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir 

ttao, Designing- bizniui ir na 
mama Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokftlas lengvais at 
mokėjimais. Klesos dienomis ir) 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
TeL Seeley 1041 

SARA PATEK. pirm. 
at^t»»%9J#9>*##9>9>9v9>9)9>9ya«9>a«5 

i Telefonas Yards 1119 
STANLEY PJ 

MAŽEIKA 
G R A B O R I U S I R j 

Twrlų a u t o m o 
bi l ius v i s o k i e m s 
reikalams. Kaina 

Fiei narnos. 

3319 Auburn 
1 

REIKALINGAS 
pusininkas gerai išdirbtam bizniui 
kuris g-ali Jdėti $1.000.60. Tūrių d*-
deli bizni, mano kostumeriai visose 
dalyse miesto. Gera proga tokiam 
kuris nori "dirbti su gera firma. Pri
tyrimas nereikalingas. Norint daugiau 
informacijų kreipkitės šiuo adresų: 
2384 So. Oakley Ave. Chlcago. 

Ave. Chicago.į 

Td. Canal 0199 

VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

UNIJA CBroiJvsy. Nev'tSrkN^ T , E S , i iL IETUW KELION 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ m 
„ TIESIŲ KELIU 

LieSnvkU važiaojanl į VfUmę aplenkia 
Leofcn Joostf (karldorlų) 

Visa Trečia Klesa Padal inu I Kambarius 
Ant 2-ju, 4-rin, 6-šių ir 8-niu Lovų 

LFTUANIA Gegaifts 9 LA*FVIA Gegužės 10 
POLONIA Gegužės 17 

Trečios Klasos Kainos I: 
HAMBURGĄ 9103.50 — PLLIAVA 9109.50 

MEMEL i i IAEPOrfL $107.09 
IKfttt mivkkor. Ir «nfn kreipk, prie snvo agen. 

Pagrabų Direktoriai 
I J. Wyaud, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobilius viso-

A kiuose reikaluose. Patarnauja
nt me kogerlausia ir pigiausia. 
% 9955 West 22-nd St. Chlcago. J 

— • - ^ — -

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senu narni} taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Gbieago 

Arti S^čio Place. 

Dr. 0 , VATTUSH, 0 . D, 
unvriTTis a juc SPBCLAIJSTAS 

Palen^vioa visų akli| 
tempime kas jr* 
prlafiaatiml skaudė
jimo galvos, •vairu-
llo, aptemimo, ner-
votpma. akainiaa^l'aa 

If nžslderuaiua kariClu aklų kreivos akys, 
katerakto, neraieglo; netikras akis indedam. 
Daroma egsamlnas laktra parodantis n»a-
ciausias kiaraas. Akiniai pritaikomi taisin-Akiniai pritaikomi taisin 
g*!, tott fr eiti matąattema paselbsta. »af-
gealte savo rag*Jimf» ir valkus einančias 
mokfklon. Valandos: nuo 11 iki • vakaro. 
NadėTiofnls ano lė iki i vai. pe pieta, 
155S W. 47 St. ir Ashland A v. 

Telefonas Drover 9449. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
•< n D A II r r » 
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DRSOGAS 
y 

£etvirtadi«nis. Balandžio 27. 1922 
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J O N A S J. R O M A N A S J A U C H I C A G O J E 
^ » 

/ 

P. Jonas J. Romanas, prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroves, kalbės Chicagoj 
ir apylinkėj sekančiose vietose: 

Virš minėtose, vietose prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare. Bridgeporte 
West Sidėje 
Roseland, UI. 
Kenosha, Wisc. 

a 

u 

u 
ii 

Bažnytinėj Svetainėj 
Bažnytinėj Svetainėj 

v 

<<v 27 d. 
Balandžio 28 d. 

Gegužio 1 d. 
Gegužės 2 d. 

Waukegan, 111. Lietuvių Svet. 9-th ir Lincoln Baland. 30 d., 
2:00 vai. po pietų 

Vėliau pranešime apie kitas kolonijas 
. Įžanga svetainėn dykai ir nebus nei jokių kolektų. 

Do— 
> 

>%%%*%%%+%%%%%%+%^+%*%%%**+*+%+%%*+%+%%%+%*X 
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POKYLIS KONSUUAMS. ŠIANDIE VISAS TRENKS 
SMAS WEST S I M J . 

Žinomos Chiea^oje 4t Pa
langos Parodos" komitetas 
surengė visu svetimu šalui 
Clm-agoje gyvenantiems kon-
suliams pokyli Sherman vieš
buty. 

Tuo būdu mėginama kon-
gnlius įtikinti, kad jų šalys 
datig ką pelnys, jei visokias 
prekes pirks nuo Chieagos 

NEMOKA, ŠE TAU K U L į 
PKA. 

Šį vakarą., bal. 27 d., visas 
didžiausias trenksmas bus čio
nai *West Sidėj, Meldaiio 
svet. Ten kalbės nepaprastas 
kalbėtojas, b. Lietuvos kariuo
menės kapelionas, gerb. kun. 
Pr. Garmus, b. Liet. Steig. 
Seimo atstovas, Mikas Bagdo
nas ir kiti. Prie to dar cho-1 j+ 
ras dainuos, benas gros, vis-į 
kas' bus nepaprasta, westsai-
diečių dar neregėta ir negirdė
ta. Tai bus mūsų, šios koloni
jos, istorinis nuotikis. 

Westsaidietis. 11 

i 

Mrs. Flor. Stimson, 37 m., 
pasimetė su vyra. Teismas 
jai nuo vyro pripažino 83 do
lerius kas mėnesį mokėti už
laikymui. Vyras neišteko pini
gų ir paskirtu laiku jai neiš
mokėjo. 

Tatai moteriškė pasiėmė ; p a g e rbimui bus sekmadieny, 
revolveri, nuėjo i vyro namus g e g o ž i o 7 df gv> Antano pa-. 

X 

a 

v \ 

Kas Gyvas ir Sveikas į 

PRAKALBAS! 
Ketvirtai, Balandžio 27,1922, 7:30 vai. vak. 

m 

VVEST-SIDE 
M. MELDAŽIO SVET. 

2242 W. 23rd Place 
KALBĖS SVEČTAS IŠ LUTTUVOS, BDV. I-JO PĖS
TININKŲ PULKO PIRMAS KARO KAPELIONAS, 

KUN. PRANAS GARMUS. 

Beto, kalbės b. St. Seimo atstovas p. MIKAS BAG
DONAS, ir kiti įžymus kalbėtojai. 

Protui reikia peno duoti; 
Bedievybę pažaboti; 
Beik širdyse' dorą skiepint; 
Valia tvirtint, o ne lepint. 

Prakalbos bus dar margintos įvairiomis pramogo
mis: benas, dainos ir t. t. 

IS DR. RACKAUS PAGERBI
MAS 

Cicero, UI. — L. Vyčių H 
kuopos rengiamas šeimyninis s s 

Uakarėlis Dr. Al. M. '' ^ ^ 

ĮŽANGA VELTUI. jfj 

s 

1 

m 

ir šovė j ji keturis kartus. 
Tik lengvai sužeidė. Policija 
ją areštavo. 

APIPLĖŠTA BANKININKO 
NAMAI. 

svet. Koresp. 

Trys plėšikai įsiprašė į ba-

PRANEŠIMAI. s 
. 

BRIGHTON PARKAS. -^ L. 
Vyčiu 36-ta kuopa"laikys savo su
sirinkimą bal. (April) 27., S. m. 
ketvirtadieny, McKinley Parko 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
Liet. Vyčių 4-tos kuopos susirin
kimo ketirtadieny, bal. 27 d., nc-

1 bus, nes jaunameeiai laikys savo 
suis-mą. 

Alb.^C. Alaburdaitė, raH. 

IMftiMftlIgMMMMMMMMfti^^ 

Town of Lakė Lietuviams 
silkininko Garfieldo namus, svetainėje. Susirinkimas nebus 

4949 Sheridan road, ir pagro- didžiojoj svetainėj, bet "Club 
be 16,000 dolerių pinigais ir Roome" 
brangiimynais. Bankininkas 
pats juos įsileido vidun, kuo
met tie paskambino ties duri
mis skambutį. Inėję tuo jaus 

-4Ssi t raukė revol ver i us. 

POLICIJA IEŠKO UŽPUO 
LIKĖS. 

Kažkokia girta juodveidė 
pu skustuvu suraižė Miss E. 
Ktreeter, 38 m., 1678 Ogden 
ave. Tai įvyko Streeter na
muose, kuomet pastaroji ne
pažįstamai girtai juodveidei 
atidarė duris. Polieija ieško 
iržpuolikės. 

Miss Streeter tvirtina, kad 
juodveidė buvus girta. 

Pageidaujama kad visi Vyčiai 
bei Vytės susirinktų^ nes bus 
aptariama daugelis naujų reikalų, 
ateities darbuotė. Choro praktika 
;taipgi bus. Ji prasidės punktua
liai 8 vai. 
f Po susi rinkinio bus žaidimai. 

Atletams taipgi svarbu atsila i-
kyti. 

Valdyba. 

S. A. L. EX-KAREIVIŲ vi
suotinas susirinkimas bus 27 d. 
bal., pirmos kuopo*. skaitykloje, 
4603 So. Marshfield Ave., 7:30 
v. vr 

Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra labai svarbių rei-
kahj aptarimui. 

Centro valdyba, 
J.Elvikis, rast. 

DIDŽIAUSIAS 1$ PO GAISRO 
[FIRE] IŠPARDAVIMAS 

CICERO, ILL. — L. Vyeių 14 
kuopos labai svarbus susirinkimas 
j vyks šį vakarą bal. 27 d. Šv. An-
tano par. svet. Valdyba. 

r — —. — . • - . — — — — — — — — 

Pranešimas 

ANGLIŲ FIRMA TEISMAN. 
N 

Viena didelė anglių firmai 
Cbieagoje traukiama teisman 
už neteisingų svėrima anglių 
juos parduodant. Firma*to
mis suktybėmis pelnijusi de-
Simtis tūkstančių dolerių. 

•J VISI WESTSAIDIEČIAI 
SUJUDĘ. KUN. GARMUS 
KALBA ŠĮ VAKARĄ, BAL. 
27 D., MELDA2IO SVET. 
KALBA IRr M BAGDONAS. 
FRIE TO BUS VISOKIŲ PA-
MARGINIMŲ. , 

I I IHI^ , P ' HiiiiiH 

84-TA SERIJA PRASTD&S ŠIAME KETVERGE 

BALANDŽIO 27, 1922 KEISTUČIO PASKOLINAMO 

BUDAVOJIMO NO. 1. AKCIJŲ KAINOS 12y2 — 

25 — 50 — $100.00. 

43FISAS ATDARAS KASDIENA. 

840 W. 33rd Street 
TELEFONAS YARDS 2790 

M. Randžio ir J . Janušausko KRAUTUVES 
[DRY GOODS STORE] 4617 S. Ashland Ave. 

IŠPARDAVIMAS JAU BAIGIASI, BET DAR YRA UŽ SlhlKĘ PATS GERIAUSIAS TA VORAS (PRĖKŽS) 

Kurių kainos yra paleista iki žemiausio laipsnio. 

Todėl kad jau atėjo paskutinės dienos, ir visas tąvf?-

ras (prekės) turi būti išparduota luiogreiėiausiai, į 

keliate dienu, iš priežasties, kad reikia užleisti vietą 

kitam biznui? 

Musij krautuvėje galjma gauti vyrams ir vaikams 

*# visokios rūšies aprėdalų kaip tai: marškinių apatiniu 

f* 

ii- viršutinių, siuto], overkautų, eeveryku ir kitko. 

Todėl kreipkitės dabar o viską gausite pusdykiai. 

MliCE KANDIS IR J. JANUŠAUSKAS 
4617 So. Ashland Ave. Chicag», Iii. 

Nepaprastą VAKARĄ 
, • — Rengia • >># 

MOTERŲ SĄJUNGOS 1-MA KUOPA 
_. STATO » SCENOJE 

"VARG&A TADA" ir "KUPROTĄ OŽELĮ" 
Veikalus sulos Mot. Sąjungos 4 kp. artistai-mėąėjiai 

Ned. Balandžio 3 0 , 1922 
Šv. JURGIO PARAP: SVET. 32 PL ir Auburn Ave. i 

Pradžia 7:30 ^val. vak. 
Vakaras ketfllk būti vienas iš puikiausių. Apie pačiąg 

veikalus nėra daug ka raš\i:i tiktaį reikia pačiam atsi
lankyti ir pamatyti. 

Nuoširdžiai kviečia visus , RENGĖJOS 

PINIGUS Į LIETUVA 
mes pristatom greitai ir pigiai į visas dalis Lietuvos per 
niusu korespondentą, didžiausią banką Lietuvoje. 

Norėdami sįusti pinigus j Lietuvą, išpildykite že^niau^ 
padėtą blanką, ir prisiuskite mums su jusu bankos čekiu 
arba money order, o mes atliksime visą darbą. 

K I M B A R K ^ T A T E BANK, 
10758 Michigan ,Ave. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 

(PRI IMS I P I B T I G I S LJETUVOJK) 
Pilnas Vardas 

Rėdyba *. -. Valsčius 

PaSta r « a l m a s . 

(SIUNTĖJO ADRESAS) 
Pilnas Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija . 

$ • • • T Ankrinfig . 

/ 


