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Suimtas Lenkų Sukilėlių Vadas 
Augšt. Silezijoj I

Vokietijos Vyriausybe Nesutinka 
Pakelti Karą Lenkams

SUTARTIES PROJEKTAS 
DEL VILNIAUS JAU 

PADARYTAS.

A “--- •
SENATE GINČAI DEL KA

RO LAIVYNO. NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DERYBOS LIETUVIŲ SU 
LENKAIS BRIUSELYJE 

TĘSIASI.

PRANEŠAMA. TALKININ
KAI NUTVĖRĖ K0R-

FANTY.

Prieš Lenkus organizuoc'a- 
,mi Vokiečiai.

Varšava, Geg. 7. — Iš Sos- 
novicų gauta kol-kas nepat
virtintų žinių, jog buvusis 
Lenkų komisijonierius Augš- 
tojoj Silezijoj, Adalbert Kor- 
fanty, talkininkų komisijos a- 
reštuotas.
- Su juo, anot žinių, areštuo
tas ir visas jo štabas.

Korfanty yra pasiskelbęs 
Lenkų sukilėlių vadu Augšt. 
Silezijoj. *

Varšuvos valdžia neva jį 
buvo atšaukusi iš komisijonie- 
riaus vietos. Tečiau jam leis
ta būt Sosnovieuose, Tx»nki- 
joje, ir vesti sukilimą A. Si
lezijoje.

zuoti 3,000 Vokiečių laisvano- 
rių ir juos pastatyti prieš Len 
kus.

Vienas vyresnysis Prancūzų 
karininkas apie Korfanty at
siliepė:

“Korfanty yra maištininkas 
ir su juo bus pasielgiama, kai
lio su maištininku.”

Kiti karininkai išreiškė nuo
monę, jog j kelias dienas Len
kai bus numalšinti. Nes vie
tomis talkininkai su kulkas- 
vaidžiais Lenkų barius skina, 
kaipo .žolę.

Lenkai užimtose vietose 
prievarta rekrutuoja visus vy
riškus 16—45 metų amžiaus.

BERLYNAS NENORI SIŲS
TI KARUOMENĖS.

ŠAUKIAMI VOKIEČIAI 
LAISVANORIAI.

Oppeln, Silezija, Geg. 7. — 
T)fi šimtu 'Tta1ųH<?ireivių, ku
riems vadovauja Anglų pulki
ninkas Bond, evakuavo Gross 
Strelditz miestą. Evakuavimo 
metu Lenkai sukilėliai su arti
lerija apšaudė miestą.

Pulk. Bond tvirtina, jog 
talkininkams Silezijoje būti
nai reikalinga gauti komome- 
nės, daugiau kulkasvaidžių ir 
amunicijos.

Prancūzų valdininkai sako, 
jos daugiau karuomenės yra 
sunku gauti. Nes plebiscito zo
noj permažai vyrų.

Lenkai sukilėliai turi užėmę 
visą rytinę Silezijos dalį net 
ligi Rosenbergo (j šiaurius). 
Paėmę ir pastarąjį miestą.

Kova Trenku su talkininkų 
karuomenę seka pietinėj Sile
zijoj ir Rybnik apylinkėse.

Talkininkų vadai yra nus
prendę kuoveikiaus suorgani

Neklausomi nacijonali3tų rei
kalavimai.

Berlynas. Geg. 7. — Čia bu
vo laukiama,- jog Vokietijos 
vyriausybė tikrai pakels karą 
Lenkams dėl Silezijos. Vokie
čiai naci jonai istai griežtai rei
kalauja Silezijon pasiųsti regu
liavę karuomenę, jei talkinin
kui nieko negali padaryti Len
kams.

Bet vyriausybė nusprendė 
nesiųsti karuomenės ir palauk
ti, kas toliau veiksis Silezijoje.

Na ei jonai i stų spauda tečiau 
griežtai reikalauja siųsti ka
ruomenę. Nes talkininkų bejė- 
gunias tenai’ Lenkus dar lab- 
jau padilgina vesti pragaištin
gą darbą.

Kolkas vyriausybė yra prie
šinga tokiam sumanymui.

Vokiečiai Lenkus pavadina 
bjiauriausiais*’ piratais'ir dar
buojasi padaryti galą jų mi- 
1 Mariams žygiams.

Daugel vietose Lenkų gau
jos šienuojamos talkininkų kul 
kasvaidžių. Reiškiama viltis, 
jog neilgai jiems prisieis džinu 
gties laimėjimais.

i D-ras Puryckis išvažiavęs Lat
vijon ir Estijon.

Šiomis dienomis gautos yra 
kelios “Eltos” kablegramos. 
Svarbiausioji — tai trumpa ir 
suvėlinta žinia iš Briuselio:

“Lietuvos delegacija yra 
išdirbusi projektą sutarties 
su Lenkija dėl Vilniaus. Mi- 
nisteris Galvanauskas pers- 
tatysiąs šį projektą Pary
žiuje, o T. Norus — Lon
done. Gegužės pirmą dieną 
jie gryžta į Briuselį. Dery 
bos prasidės išnaujo šiomis 
dienomis.” (“Elta”).

Kuomet pienuojami sutarties 
projektai, tai iš Lenkų užim
tosios Lietuvos dalies paduoda 
mos yra šios žinios:

“Gudų spaudos biuras 
praneša: nors l^enkų agita
toriai, o tarp kitų ir Seimo 
narys kunigas Maciejewicz, 
šaukia “remkite Lenkiją, ki
taip badu mirsite,” tečiau 
badaujantiems ūkininkams 
dalino Amerikos maistą. Ko- 
rn 22 dienų buvo LėR^ų'su
šaudytas Žibalu klebonas 
kun. Lajauskas, važiavęs 
Vilniun. .Jo lavonas rastas 
užkastas miške. Bus palai
dotas Širvi lituose.”
Be to suteikiamos šios ži

nios:

“Šventasis Tėvas pakėlė 
Kauno katedrą Baziliea Mi- 
nor. Balandžio 30 dieną d- 
ras Paryckis išvažiavo Ry
gon ir Revelin. Iki sugryži- 
ino ministerijos valdytoju y- 
ra paskirtas Balutis, kaipo 
iministerio pareigas einan
tis.” “Elta”).

Lietuvos Inforni. Biuras. 
Gegužės 4, 1921 m.

Pasibaigė streikas spaustu
vių darbininkų ir galvijų sker
dyklose 700 darbininkų.

Vokietija Supurtyta Talkininkų 
Reikalavimais

REIKALUS TRUKDO KABI
NETO ATSISTATYDI

NIMAS.

Nežinia kas bus padaryta su 
talkininkams ultimatumu.

Berlynas. Geg. 7. — Talki
ninkų ultimatumas čia Vokie
tijos prezidentų atrado be su
organizuoto naujo kabineto, 
kurio veikimas Imtinai reika
lingas.

Fehreribncho-Simonso kabi
netas nors dar laikosi savo 
vielose ir pildo pareigas, bet 
jo atsakomybė abejotina. Tuo- 
tnrpu Vokietijai šiandie reika
lingi labai atsakomieji vyrai. 
Nes iš Londono nuo talkinin
kų gautas taip svarbus doku
mentas, kokio Vokietija dar 
nebuvo gavusi padarius taikos 
sutartį.

Todėl Vokietijos padėjimas 
šiandie didžiai kritiškas. Tik 
penkios dienos belieka išpil
dyti talkininkų norus, jei no
rima apsisaugoti niilitarinės 
bausmės.

Kalbama už sutikinu
Ant greitųjų susisiekti su 

talkininkais Vokietija negali. 
Neturi atsakomingojo kabinę 
to.

Vokiečių diplomatinėse sfe
rose seniau į talkininkų siu 
tomus reikalavimus buvo tie
siog atkertama: “Negalima!” 
Šiandie jau kalbama kitaip. 
Sakomu, jog Vokietija visvien 
ankščiau ar vėlinu turės pusi- 
rašyti statomus reikalavimus.
Tad delko laukti toliau ir lei 

sti Prancūzams užimti svar
biausius Vokietijos i ndn.«t ri
jimus plotus.

Yra žinoma, jog įsibrovu
sius Prancūzus Rubr apskri
ti n nelengvas daiktas bus iš
krapštyti.

Tečiau dauguma Vokiečių 
yra nuomonės, kad nepripa
žinti talkininkų ultimatumo, 
nežiūrint pasekmių.

Soeijalistai šiaušiasi.
Kuomet galvojama naujau 

ministerių kabinetan pašaukti 
liaudies partijos lyderius, so- 
ei.jalistų partija, kuriai vado
vauja Scheidetnann, šiaušiasi. 
.Jos vadai sako, kad jei ka
binetan turėtų ineiti liaudies 
partijos atstovai, tad jie atsi
saką prisidėti prie kabineto.

Prezidentas Ebert patsai y- 
ra socijalistas. Jam gaila bu
tų pasilikti be savųjų valdžio
je. Tadgi jis tariasi su įvai
rių partijų vadais naujo ka
bineto klausimu.

Vietos laikraščiai skelbia, 
jog talkininkų ultimatumą stn 
dijuojn ir aptaria įvairių par
tijų vadai.

Borah ir Pomerene stovi už 
konferenciją.

Washington, Geg. 7. — A- 
teinančią savaitę senatas ims 
svarstyti karo laivyno reika
lams skiriamas išlaidas. Sena
to karo laivyno komitetas grą
žino senatui pinigų skyrimo 
bilių. Tš biliaus pašalinti visi 
pridėčkai, kuriais buvo nori
ma kuolubjausia susiaurinti iš
laidas. Prierašai pašalinti pa
reikalavus vačiam prezidentui 
Maldingai, kuris stovi už tai, 
idant Suv. Valstijos įsigytų 
naujus laivus ir turėtų stiprų 
laivyną.

Tuo.ni tatpu senatorių’ Bo- 
rali ir Ponierene stovi už su
siaurinimą karo laivyno. .Jiedu 
stovi už savo sumanymą, i 
dant Suv. Valstijos pakviefc- 
konferencijon Angliją ir .Japo
niją ir pasitartu susiaurinti 
kokiam laikui ginkluoties ju
rose.

Prezidentas nesutinka su 
tuo sumanymu. .Jis sako, apie 
tokius daiktus šiandie negali 
būt kalbos, kuomet pasaulis 
yra atsidūręs kaipir ant ko
kio ugnekalnio.

Tad ateinančią savaitę sena
te tuo reikalu pakils smarki 
kova. Nes Rezidentas kongre
se visgi tul daug įsravos.

Stebėtini ausias daiktas tas, 
lemt se'hntorKts Borab yra re- 
publikonas ir laikosi priešin
gos už kitus republikonus nuo
monės.

BERLYNAS. — Kunclieris 
Fehrembacli vakar vakare Rei
chstage pranešė, jog Vokieti
jos armija ruošiama galimiems 
nepaprastiems nuotikimus Au
gšt. Silezijoj. Soeijulistui ra
dikalai dėl to jo pranešimo 
pakėlė baisų trukšnią. Ar tai, 
sako, Vokietija turės būt grą
žinama į 1914 metus,

PARYŽIUS. — Berlynas tu
rįs žinių, kad Augšt. Silezi
jos rubežių perėjusi Jjenkų 
reguliarė karuomenė ir inėju- 
si į Tarnouitz. Tenai įsilau- 
žusi į privatinius žmonių na
mus ir pagrobusi civilių dra
bužių. Kareiviai apsitaisę tais 
drabužiais ir prisidėję prie su
kilėlių.

WASHINGTON. — Prezi
dentas Hardingas priėmė tal
kininkų pakvietimą turėti sa
vo atstovus vyriausioj tary
boj, atpildvmo komisijoj ir 
ambasadorių konferencijoj.

LONDONAS. — Pranešta, 
jog tomis dienomis čia įvyk
sianti Airių konferencija, ku
rioje busiąs ir de Valeru.

PARVEŽTA 1.255 KAREI
VIŲ LAVONAI.

PARYŽIUS. — Čia radika
liai gaivalai kelia riaušes, at
kreiptas prieš mobilizaciją at
sarginių 1919 metų.

/ _______
CHICAGO. — Rytoj visose 
Arkivyskupijos bažnyčiose bus 
skaitytas .Jo A. Malonybės Ar
kivyskupo raštas labdarybės 
reikale.

TREMTINIAI GRYŽTA IŠ 
RUSIJOS.

New York, Geg. 7 — Čia 
garlaiviu Sotume iš Prancūzi
jos parvežta 1,255 amerikoniš
kų kareivių lavonai.

DIDELIS GAISRAS KE 
NOSHO.T.

Kenosha. Wis., Geg. 7. — 
Čia gaisras smarkiai palietė 
departamentinę krautuvę Blo- 
ek Bros. Nuostoliai siekią 50 
tukst. dol.

PALANKIAUJA TURĖTI 
TARYBAS.

Cincinnati, 0., Geg. 7. - Iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykinamosios tarybos konfe
rencijos sužinota, jog “Uni
ted Brotlierhood of Carpen- 
ters and .Joiners of America” 
prezidentas Hutclieson prielan
kiau ja, idant statydinimo na
mų darbininkų unijos savo rei
kalus pavestų arbitracijai.

ANGLIJOS ANGLEKASIAI 
SUTINKA SU ARBIT- ,

RACIJA.

Londonas, Geg. 7. — Pra
nerta, jog streikuojančių aii- 
gleknsių viršaičiai pagaliau su 
tinką, idant jų reikalą rištų 
urbitraeijinė komisija.

ULSTERIEČIAI EINA SA 
VAIS KELIAIS.

Belfast, Airija, Geg. 7. — Ul- 
sterio unionistų partijos vadai 
čia susirinkime nusprendė ne
paisyti kitų dalių Airijos ir 
primti Anglų duodamą savy* 
valdą.

MATYT. MIESTAS PALIU0- 
SUOS DAUG DARBI

NINKŲ.

Cbicagos miesto tarybos fi
nansinis komitetas ir vėl ėnie 
džiovinti galvą apie miesto 
biudžetą šiems metams.

Išviso įplaukų miestas turės 
kiek daugiau 30 milijonų. 
Tuom tarpu komitetas dar ne
senai buvo išlaidas pakėlęs ar
ti 54 milijonų dol.

Komitetas taip buvo pada
ręs, nes tikėtasi gauti pagal
bos iš legislaturos.. Buvo jos 
prašoma dar daugiau padidint 
mokesčius už nejudomas nuo
savybes Cbicagoje,

šiandie nujaučiama, jog le- 
gislatura atmes tą prašymą. 
Taigi komitetas pradeda išlai
das jau taikinti prie įplaukų.

Tokiu budu visiems miesto 
departamentams bus susiaurin 
tos išlaidos. Kalbama, jog apie 
10,000 miestinių darbininkų 
busiąs atsakytas darbas.

Pandai miesto valdyba buvo 
pdariusi apie 8 milijonus de
ficito. f’iliečiai sutiko tą de
ficitą padengti paskola.

Bet tie patys piliečiai Šian
die smarkiai priešinasi dides
nėms mokestinis. Tegu valdy
ba nebus baisiai išlaidi, tegu 
ekonoriingiau gyvena.

Areštuota Mis. Dųllv llag- 
gerev, 26 metų, kuri apsukusi 
kelias bankas Cbicagoje.

ORAS. — Šiandie gražus o- 
ras išryto, paskui apsiniaukę; 
rytoj lietus; vidutinė tempe
ratūra.

Padarius taiką su Rusais ir 
pasirūpinus Lietuvos valdžiai, 
pradėjo gryftti gyventojai, ku
rie laike karo ar patys pabėgo 
iš Lietuvos, ar buvo Rusų val
džios ištremti. Bet tarpe tų 
tremtinių, dauginus yra kitų 
tautų, negu Lietuvių.

Štai ką rodo statistika, pa
imta iš Obelių karantino, pun
kto, per kurį daugiausiai gryž
ta pabėgėliai. Paimsim šiuos 
metus:

Sausio mėn. gryžo Žydų — 
1264, Lietuvių 717, Rusų 200.

Vasario m. gryžo Žydų 12- 
84, Lietuvių 1133, Rusų 564.

Kovo m. nuo 1—20 d. Žydų 
—1798, Lietuvių 1400, Rusų — 
346.

Mažesnis skaičius gryžta 
Lenkai, Čigonai, Vokiečiai. Iš 
to mątonie, kaip daug svetim
taučių plaukia į Lietuvą. Prie 
to reikia paminėti ir tą, kad 
86 nuoš. iš grvžusių yra val
kai ir seniai. Didesnė pusė už
sirašiusių Lietuviais, lietuviš
kai kalbėti nemoka.

Taip padėkime ir aplanki- 
nėtų skiepijant 347 užsiregis- 
travusių Lietuviais, tą kalbą 
moka kalbėti tik vos 100 
žmonių, iš 563 Žydų moka 
lietuviškai 96 žmonės.

Iš augščiau nunslytų skai
tlinių matyt, kad į Lietuvą 
plaukia elementai: invalblai 
(nepajėgėliai), seni, nuskurę, 
be tėvų vaikai ir dar pasitaiko 
kartais intarianios praei
ties, buk tai “politiniai kan
kiniai.” Sovietų “gubevakai ir 
centro-evakai” paverčia Lietu
vą kokiu tai ubagynu ir vieta, 
kur siunčiami jų “politiniai 
prasikaltėliai.”

Tr važiuoja visas tas “tur
tas“ be jokių kliūčių į Lie
tuvą. Rozanovoje, (ant Lietu
vių sienos) vienas musų įga
liotinis, žinoma, nesugeba išs
kirti ką leisti, ką neleisti ir 
leidžia visus. J Katkumis gi 
ateina musų traukinys, lydi
mas lig šiam laikui jaunų 
vaikinų — traukinio komen
dantu — (nuo Obelių karanti
no). Atėjus musų traukiniui, 
visi grųdasi į vagonus be jo
kios kontrolės ir važiuoja į 
Obelius. Ir štai tik Obeliuose 
tiksliau peržiūrint dokumen
tus, karantino viršininkui pri
sieina susidurti su tokiais 
“kuriozais.” Dokumente pažy
mėta: pilietybė — Žydas; gi
męs Kelev; gyvenąs ten pat 
—važiuoja į Kauną. Panašių 
dokumentų kiekvienam ešalone 
būva kelios įlešimtvs.

Savininkai tokių dokumentų 
siunčiami j vietas jų gimimo. 
Bet aš abejoju, ar jie ten <la- 
važiuoja: dėka musų apsilei
dimui, jie sugeba apsigyventi 
ir pačiame Kaune.

Obeliuose |M>ržiurimi tik do
kumentai, bet ką veža su sa
vim grvžtantieji — niekas tuo- 
mi neindomanja. Kalbama, 
kad grvžę iš Rusijos parda
vinėja kariškiams ir nekariš- 
kiarns. ginus tunuzerius (re
volverius). Gal tus ir tiesa! 
Galima vežti ir dinamitas, jei 
niekas nežiūri. Ko-gi negali
ma “laisvoje šalyje^”

■ Taip ilgiau būti negali. — 
Į. tą reikalinga atkreipti atvdą.

.Jei musų valdžia negali re- 
jguliuoti grąžinimo musų trem
tinių, Rusijoje, tai reikalingos 
kitos priemonės. Duokime, Lat 
viai įsileidžia tik 16 nuoš. 
svetimtaučių — ar nevertėtų 

‘padaryti tą ir mums?
1 Liųdnas apsireiškimas, dė
lei musų valdžios apsileidimo.

(Laisvė No. 74).
. *

Kupiškis. Šis miestelis yra 
nemažas ir didelė parūpi ja, ku
rioj yra daug pasiturinčių u- 
kininkų.

Daug yra jaunuomenės išė
jusios mokslus, iš kurios daug 
paliko kunigais, bet yra nema
ža bedieviais tapusiais. Tie tai 
paskutinieji ir pradėjo bedie
vystę platinti tarp žnBįjuiių, o 
ir čia bolševikų daug ąžlūra- 
do. Lietuvos valdžia pajutusi, 
kad čia daug yra bolševikų, 
suėmė kai-kuriuos jų vadus, 
tuomet ir raminu tarp gyven
tojų pasidarė. Dabar girdėtis, 
kad ir vėl pradėjo lankyties 
bolševikų komisarai, todėl ne 
prošal; bus valdžiai atkreipti 
didesnę atydą į tą Lietuvos 
kampų.

Garleva. Garlevos parapija 
bene daugiausia iš visos f je- 
tuvos parapijų nuo karo nu
kentėjo. Daugel natmf 
ta, daug turtų sunaikinta. Mat 
čia pat, kaimas su tvirtove, 
prie kurios Vokiečiai veržėsi, 
o taipogi ir pačiame kaime, jie 
neužmiršo Garleviškių, kaip 
arčiau plento esančių. Bet ir 
karui pasibaigus, Garleviškių 
vargai nesibaigia. Reikia me
džiagos triobėsiams privežti, 
stuikas atlikinėti. Atpigus gy
vuliams ir grūdams, beveik; 
per pusę, o darbininkų ir a- 
niatninkų • uždarbiams pabran
gus, kai-kuriems ūkininkams 
gan sunkus gyvenimas atsira
do.
SERBAI GRUMOJaTbULGA- 

RIJAI.

Sutraukia pasienin karuomenę

Sofia, Bulgarija, Geg. 6. — 
Santikiai ima artėti Bulgari
jos su kaiminingomis valsty
bėmis.

Čia gauta žinių, kad Jugos
lavija į Bulgarijos pasienį su
traukia karuomenę ir grūmoja 
užimti kai-kuriuos Bulganj 
miestelius ir soilžius.

Nesenai Jugoslavija, Rumu
nija ir Graikija buvo pasiun- 
tusios perspėjimą Bulgarijai, 
kad ji patvarkyti Bulgarų 
gaujas, kurios užpuldinėja ir 
plėšia Trakiją, Makedoniją ir 
Dobrudžą.

Bulgarija tų gaujų užsigy
nė. Pasakė, jog tame nėra tie
sos. 15 to ir nesutikimai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažinu $25,000, Gegužės G 
buvo tokia pagal Mercbanta Lo- 
en and Truat Co. s
Anglijos sterlingi) svarui $3.95
Prancuzijos šimtui frankų 7.51
Italijos šimtui lirų 4.88
Vokietijon šimtas markių 1.53
Lietuvos šimtas auksinų 1.53
Lenkijos šimtui markių .13
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DRAUGAS ŠęStadienis, Gegužė* 7, 1921

LIETUVIŲ KATALIKV DIENRAŠTI*

“DRAUGAS”
Blua kas<li<-n<i išskyrus ncdėldleultu. 

PRENUMERATOS KAINA:
CH1CAGOJ IK UŽSIENYJE:

■,•••,..«•••-••• 38.00
Pusei Mėty ....... <.>•• • • 4.00

8UV. VALSU.
Metams ...................................... |6.00
Pusei Metų  .......................... 3.00

Prenumerata mokant lškalno. lai
kas skaitosi nuo užalr&ftymo dlenoa 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti Uperkant krasoje ar esprese "Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus Į 
registruotų laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
2334 S. Oakley Avė., Ohicago.

Tel. Roosevelt 7791

paaiikės, kai tilps, išimtinai 
tani klausimui iškirti musų 
dienraščiui, straipsniai. Tuo
met tik “Naujienos” ir jų 
sėbrai galės komentuoti 
“Draugo” pažiūras apie dva
rus: ar jie reikia konfiskuoti, 
ar padalinti,ar suvisuomeninti. 
Ligi to nebus, visi “Naujieną” 
ir panašaus plauko kovotojų 
šūviai palieka tuščias burbu
las. Jeigu jis yra vaikų leidžia
mas — sakoma vaikiškas pa
sielgimas, jeigu juos paseka 
suaugę vaikai — sakoma kvai
lų darbas.

Žemes Reforma Lietuvoje. IŠ LIETUVOS.

Blogai Suprasta 
Ekonomija.

Vagie, Kepurė 
Dega.

“Naujienos” 102 nr. plaka 
savo artimų gi minę“ Vienybę”. 
Vadina jų nesąžininga, nes ji, 
girdi, iškraipiusi jos “tiesias” 
mintis...
Neginame “Vienybės” už jos 

paprastus/‘Naujienoms”, “Tė 
vynei”, “ Laisvei ”tolygius “sų 
žiningumo” darbelius. Dera te- 
čiaus pažymėti, kati ji drįsta 
“Vienybei” šūkterėti: “Vagie, 
kepurė dega”, kuomet pačios 
netik kepurė, bet ir pakaušis 
pradeda svilti.

“Draugas” savo drąsiu spė
jimu apie galimas Briuselio 
derybų kombinacijas išsireiš
kė, kad Lenkai geruoju Vil
niaus neužleis. Jie l>e kitų rei
kalavimų gali pastatyti ir šį: 
gausite Vilnių, liet grąžinkite 
musų poneliams dvarus.
Į tų galimų propozici
jų “Draugas” aukščiaus kiek
vienos partijos siaurų ribų 
stovėdamas atsiliepia: “norė
tume veikiau palikti dvarus 
ponams, kad tik Vilnius liktų 

‘Draugo” 91Lietuvai” (žiur, 
nr.)?

Į “Naujienų” nesąžiningų 
“Draugo” minties aiškinimų 
plačiau atsakyta “Djaugo” 98 
nr. straipsnyje: “Naujienos” 
parduoda Vilnių”, kur kiek
vienam sveiko proto žmogui 
galėjo paaiškėti kų tuomi no
rėjo pasakyti “Draugas”.

Jis tuomet negvildena kas 
bus su paliktais dvarais, tik 
nurodo, kad tie dvarai Lietu
vos piliečių — Lenkų dvari
ninkų rankosna pakliuvę tu
rės prisitaikinti prie esamų 
ar busimų ekonominių bei so
cijalių sąlygų, o taipat turės 
pasiduoti Valstybės nustato
mai žemės reformai.

Kad “Draugus” drįsta taip 
manyti, pigu suprasti. Jis 
griežtai skiria du dalyku: už
sienio ir vidaus politikų. Tuo- 
tarpu panašus “Naujienoms” 
laikraščiai tiek neišmano, kad 
nesugeba to skirtumo pastebė- 
ti. Tai-gi esant Briuselio kon
ferencijai tokiai alternativai: 
Vilnius ar dvarui, negalima 
svarstyti klausimo aukštyn ko
jomis jį pastačius, nuo dvarų 
pradėti — vidaus politikos ir 
baigti tuo kuo reikia pradėti 
— Lietuvos su Vilnium nepri
klausomybė.

Lietuva, učių Dievui, nėra 
pamišėlių namai. Ir nūn pasių
stoji į Briuselio •konferencijų 
delegacija savo sąstatu liudi
ja, kad ji panušiai negali pa
sielgti, nors “Naujienos” ir 
Co to norėtų.

Musų žemės reformos kinu-

Kaip privatiniame, taip vi
suomenės gyvenime pasitaiko 
žmonėms blogai suprasti eko
nomijų ir taupumų. Kartais 
žmogus dėl taupumo nepatai
so laiku prakiurusio namų sto
go. Užėjęs smarkus lietus už
lieja kambarius ir sunaikina 
juose daiktus. Tai tau ekono
mija ir taupumas.

(šiandie Suv. Valstijų kon
grese dar nepabaigtas svarsty
ti svarbus klausimas. Tai ar
mija ir karo laivynas. Tarp 
kongreso atstovų yra visokių 
nuomonių. Vieni stovi už skait- 
lingesnę armijų ir stiprų karo 
laivynų. Kiti sako, kad šaliai 
šiandie būtinai reikalinga eko
nomija. Sako, tam tikslui rei
kia skirti kuomažiausias pini
gų sumas.

Pirm buvusio karo Suv. Val
stijos tuo žvilgsniu labai eko- 
nomingai gyveno, šalies vy
riausybė buvo taupi. Atėjus 
karui pasirodė, kad ta ekono
mija buvo blogai suprasta. 
Prisiėjo už tai keleriopai už
mokėti.

Jtodosi, šitos vienos skau
džios pamokos užtektų šaliai. 
Nes nuo tos blogai suprastos e- 
konomijo* šiandie šalis kenčia 
ir dar ilgai kentės. Dar ilgus 
metus mokės pokarinius mo
kesčius šalies gyventojai.

Kitaip butų buvę, jei šalis 
išanksto butų buvus pasiren
gus karau.

Mes žinome, jog Amerika 
trokšta pasaulio taikos. Žino
me, j°g skaitlingą armijų už
laikyti nepigiai atsieina ir de
mokratinei šaliai dėl to yra ne
parankumų.

Bet ta pati Amerika turi 
taikinties prie gyvuojančių ap
linkybių. Ir toks verstinas pri
sitaikymas jokiu budu negali 
būt pavadinamas militarizmu. 
Tai nėra jokis militarizmas, 
jei šalis pasirengia apdrausti 
savo nvpaliečiamybę* ir nepri
klausomybę.

Tie visi, kurie šiandie prie
šingi išleisti didesnių sumų 
armijos ar laivyno reikalams, 
turi atsiminti praėjusio karo 
nelemtuosius epizodus.

Karo metu vyriausybė išlei
do tik vieųicms lakstytuvams 
dirbdinti daugiau milijardo do- 
lierių. Ir už tuos pinigus vos 
keli lakstvtuvai buvo pristaty
ti karo laukan.

Taip buvo su viskuom.
Šiandie aiškiai nepramato

mas Suv. Valstijoms pavojus. 
Bet už metų, kitų, ar dar vė
liau gali būt visai}). Tuo žvilg
sniu tad negali būt kalbos apie 
tokių ekonomijų, kuri vėliaus 
šimteriopai kainuotų.

Vienas opiausiu Lietuvos viT 
dnus politikos klaftsimas yra, 
beubejo, žemės reforma. Nors 
nekartų “Draugo” dienraštis 
yra minėjęs kas ir kaip yra 
daroma tuo klausimu, tečiaus 
šiandien beveik prinokus tani 
dalykui, dar kartų pagvilden
sime.

Kaip ji senai pradėta.

Vos Lietuva pro rukus išvy
do laisvės saulelę, jau rudenį 
1918 m. Laikinai Vyriausybei 
pradėjus valstybės kūrimų,
Vilniuje prie Žemės, Ūkio ir 
V. Turtų ministerijos buvo su
daryta komisija, kurios parei
ga — rinkti medžiaga ir ga
minti busiman Steigiaman 
Seimui žemės reformos pro
jektai.

Nežiūrint tikrų pastangų to
je srityje, darbas slinko labai 
palengva. Tik šiais metais ga
lutinai prieš Velykas pagamin
ta du žemės reformos projek
tu: vienas Vyriausybės, kitas 
Komisijos prie Steigiamojo 
Seimo.

Kodėl taip ilgai delsiama.
t

' Tas priekaištas nekartų te
ko girdėti iš žmonių lupų, laik
rašti jos Lietuvoje, tas pat ir 
Amerikos Lietuvių tarpe kar
tojama. Barama musų Valdžia, 
peikiama St. Seimas, keikiama 
viena, kita partija.

Pigu barti, kritikuoti, l>et 
ne taip lengva painus, opus, 
jautrus dalykas vienu plunks
nos pabraukimu išrišti.

Keikia žinoti, kad nuo tiks
lios agrarinės reformos įve
dimo pareina musų politinė, e- 
konominė, socijalė šalies atei
tis.
Kokiose sąlygose ji svarstoma.

1919 m. pradžioje apsiniaukė 
musų tėvynės veidas. Iš rytų 
Imlševikui, iš pietų Lenkai, iš 
vakarų Vokiečiai tyko praryti 
vos gimusių, laisvės spinduliu 
nušviestų Lietuvą.

Viduje pakilęs ūpas nuslū
go. Nusiminimas sunkiui spau
džia nepratusius tai}) didelio 
darbo veikti — politikus, vei
kėjus. Begaliniai uždaviniai 
jų Jaukiu. Keikia organizuoti 
karuomenė, steigti valstybinis 
aparatas, išvesti valstybės rū
mo sienas — ministerijas, pa
tiekti tojo rūmo vidaus paskir
stymų — valdiškas įstaigas. 
Visa padaryta.

Amerikos Lietuviai stebėjosi 
skaitydami laikraščius kai}) 
musų valstybė auga, organi
zuojasi. Jie pečiais traukė ir 
klausė: iš 'kur gi jie žmonių 
tiek turi? ir galvų — ne puo
dynių tokiam darbui reikia! 
Tai}), reikėjo žmonių-didvyrių, 
reikėjo pinigų surasti, karuo 
meilė išlavinti, apginkluoti, yni 
(liniukų legionai apmokėti ti

lt. Atminkite sunkaus tėvy
nei krizio metus.

Ateina^ 1920 vidaus tvarki- 
mosi, stiprėjimo metai. Tvar-

Mvidcarijoje yra trys valdiš
kos kalbos: Prancūzų, Italų ir 
Vokiečių.

Lietuvos padėčiai bestiprė- 
junt, jos priešų pavydas ir įn
irtimas auga. Bolševikuojau
tieji šori jai i štai viduje, Len
kai užsieny naujas pinkles sta
to. Vėl trukdoma rainus dar
bas. Lenkai steigia slaptas ka
riškas organizacijas, naudoja
si vietos bolševikų organizaci
jomis. 22 Vas. d. iškilo Pane
munėje (Kauno priemiesty už 
Nemuno) maištas artilerijos 
batarėjoje. 23 Vas. d. Aleksote 
lakūnai ir raitelių eskadronas 
ant Žaliojo Kalno juos pase
ka. Vilniuje Lenkų legijoninin- 
kai rengiasi 22 Vas. eiti Kau
nan. Visa laimingai apmalšy- 
ta.

Žemės reformos klausimas 
negalėjo būti svarstomas be 
Steigiamojo Seimo. 15 Geg. d. 
1921 m. lygiai metai kaip St. 
Seimas veikia. Kad per tuos 
metus neliko tas klausimas ga
lutinai išspręstas — nenuosta
bu. Pinnon vieton St. Seimas 
dėjo svarbesnius valstybei da
lykus: ministerių kabineto su
darymas, laikinosios konstitu
cijos nustatymas, taika su 
bolševikais, naujų pavojų pa
šalinimas: — bolševikų Vil
niun įsiveržimų, lyrikų puo
limus. šalis ginkluojasi prieš 
Lenkijos pastatytų Želigovs
kį.

Pjrmais trimis menesiais 
Seimas uoliai darbuojasi iš
leidęs 23 įstatus, daugiausiai 
apie žemės apsaugojimų nuo 
vertelgų ir didžponių išnaudo
jimo, apie miškus, ežerų, pel
kių ir žemės turtų nusavinimą, 
apie nuomininkų, ordinarninkų 
teisių apsaugojimą. Vis tad 
žemės reforma kortiisijose buvo 
stumiama pirmyn, bet negalėjo 
ji šuoliais kuomet vy
riausias uždavinys paliko vis 
tas pats — apsaugoti savo po
litinę gyvybę, pergalėti išori
niai priešai, gi susitvarkius iš 
viršaus, pigu ir vidaus tvar
ka nustatyti prisilaikant savo 
šalies socijalių bei ekonominių 
sąlygų.

Negalima tad perdaug rei- 
kalafiti nuo musų Valstybės 
žmonių, kurių kiekvienas šian
dien dirba už du, tris žmones.

Vėl, norėčiau spėti, kad že
mės reformos delsimas yra 
sveika musų Valstybei politi
ka. Kuomet bolševizmas gręsė 
— visa paskuba ji svarstyta, 
jam praūžus tempas silpnėjo. 
Mat, galima greit Jjenkų dva 
rus nušluoti, bet kokia nauda? 
Lenkai šiaip ar taip sakysime, 
galingi. Jie patys bankrotai, 
bet už savo pečių jie turi 
Prancūzus.

Prie pirmojo prezidento 
Smetonos, Anglai, rodėsi, ai 
timiausi musų prieteliai. Stam
biais žingsniais einant prie 
radikalių reformų, jie nuo mu 
sų atšoko. Užsienio politikoje 
mes statomi vienoje eilėje su 
bolševikais, prieš kuriuos visas 
pasaulis pasipūtė. Lenkai ypa-»

(Nuo musų korespondento).
Telšiai. Telšiuose ligšiol ge

rai gyvuoja “Saulės” draugi
jos laikoma gimnazija. Jų re
mia valdžia ir Telšių apskri
ties savivaldybė nemažu kapi-' 
talu. Mokytojų joje yra gana 
daug; dauguma yra išėję augš- 
tųjį mokslų.

Balandžio 4 d. įvyko Telšiuo
se, tos }xit gimnazijos salėje 
mokinių tėvų susivažiavimas. 
Svarbiausi reikalai buvo: val
dybos rinkimai, disciplinos 
klausimas, bendrabučio klausi
mas ir kit.

Susirinkimo pirmininku iš
rinktas kun. Dagilis, sekreto
rių J. Košys. Pirmiausia ins
pektorius Košys davė praneši 
mų apie Telšių gimnazijos sto
vį ir mokinių elgesį.

Išrinkta valdyba: pirminin
ku kun. kleb. Pov. Kordonas; 
nariai kun. Dagilis, Kenstavi- 
čius ir Svilienė. Be to pilnam 
tėvų komitetui išrinktu 8 na
riai.

Del disciplinos susirinkimas 
pareiškė noro, kad doros žvilg
sniu visi mokytojų tarybos nu
tarimai mokinių butų pildomi, 
kad mokiniai lankytų vakarė
lius tik kartų mėnesy, o kine
matografų tik mokytojam lei
džiant, kad tėvų komitetas ir 
mokytojai daugiau žiūrėtų mo
kinius ir lankytų jų gyvena
mus namus.

Įvedama mokinių gimnazistų 
uniforma: kepurė mėlyna su 
geltona juostele pryšaky ir su 
gerbu meška. Sermėga su sta
čia apykakle ir kelinės juodos 
spalvos.

Ypač daug ginčų kilo delei 
suvalstybinimo gimnazijos. Ra
dosi norinčių, kad ši gimnazija 
iktų valdiška. Ilgai įrodinėta 

nauda ir nenauda valdiškos 
gimnazijos. Galutinai balsavi
mu išspręsta: Už valdiškų gim
nazijų balsavo 38 asmenys, už 
“Saulės” (privatinę) 40 asme
nų. Tokiu budu Telšių Lietu
vių gimnazija liko “Saulės” 
draugijos privatiska gimnazi
ja. . S. P.

BOLŠEVIKŲ ATKAKLYBĖ.

komu valstybės ūkis, įstaigos.'tingai panaudojo musųskubius. 
gerinama finansai, visuomenę Igriežtus žingsnius žemės klau- 
suvyje organiauojusi, kultini- sime. Jie šimtcriofiui juos per

dėjo, bet tuomi jmt, musų už
sieninės }M)litikos barometru-’ 

Įpuolė. Lietuviai susigriebė. 
Pasuko dešinėn. Stengėsi visų- 
pirma politinę nepriklausomy

uės, ekonominės draugijos at- 
g'ja.

šiais metais, šokterėjo ir 
žemės reformos įžanginiai js 
lutai. Galvanausko ministeįių
kabinetas paskelbiu jų visą bę tvirtai pagrįsti, gi skaudžiui 
eilę: žemės pardavimas, pir visiem* jaučiamų — žemės rė
kimas, įkeitimas, dvaro berną formų į tolimesnius dienotvar-
laikymas, kareivių Šeimynų 
žeme aprūpinimas. Daugi&us 
negu 30 tūkstančių dešimtinių 
išdalinta kareiviams, dauginus 
negu 300 tukst. dež. miškų nu 
savinta, daug privatinių dvarųPernai Suv, Vai. portlandi-

nio cemento išilirbystė sunnh^žemės mažais sklypais ilnuo 
sime nusistatymas tik thoniet dojo dešimts unlij. tonų anglių. mota.

kės punktus įdėti. Noroms ne
norom* tai}). įvyko. II.

(Dauginu bus.) 
u-.1"-'.. -T:.'..___L . -

Sakoma, kad KynAi pirmu
tiniai pradėjo dirbti ir valgyti 
makaronu*.

Lietuvos Prekybos ir Pramonė* Banko Agentūra.

pranešu vinuomenės žiniai, kad nauja ofiso vietų randasi ant 
adreso 175 ADAMS HT., NEWAHM. N. J.

Visais pinigų siuntimo reikalais, jų perkėlimu J Lietuvą 
ant nuošimčių, Išruplnlmu pusportų ir kitų dokumentų, prašo
me kreiptis:

M. NARJAUSKAS
175 Adams Street, Nevvark, N. J.
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P. CONRAD !
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago, UI.
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatidellodaml pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimamo senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų.

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselljose, grupes, 
pavienius Ir tt Darba atliekame kuoge- 
rlausla. Phone Drover 68(9

U.S.MAILSTEAMSHIP

Generaliai Agentai dėl Vidurines ir Rytinės Europos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN

BREMENA, DANZIGA ir LIEPOJŲ
ANTIGONE išplauks Geg. S, Itir-ž. 15 d. Ir Liepos 28. 
*U*QUEHANNA išplauks Geg. 21, Liepos 5 ir Rugp. 28 
HUDHON išplauks Geg. 28. Liepos 13 ir Rugp. 30 

Tiesiai per Liepojų via Danzlg. Persėdant iš laivo Į laiva.
Atsišaukit pas H. Claussenius <Sfc Co. General. Pasažieriuiai Agentai | 

100 N. La SaUe St., Chicago, III. Tel. Eranklin 4130

_ )

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Caual 2118

ryto IkiValandos: 10 
Gyvenimas:

8 vakaro 18,

Phone Beeley 7439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specijallal visokius vyrų Ir 

moterų lytiškas ligas
2401 Madtson Str., kampas Wes- 

tem Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.
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Tel.
2811 W. 

Prospect 846*.
«3rd Str.

į V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Dtdmlestyl t _

I 29 South La Baile Street J■I ■■I
ii

Kambarį* 324 
Telefonas: Central 6S2*

Vakarais. 812 W. 33rd St
Telefonas: Yarda 4481

1 |Tel. 
■Res.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 
Canal 6222 
3114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnleyg i ei. aa.cu.miey »»»»”

...f

Tel. Yatčte 6G66 Blvd. 8448*
Dr. V. A. SIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chirurgaa Ir 
Aku še rus.

8203 B. Halated St. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—1 Ir 
6—8 vakar* Ned. 19—13 II ryto.

Rusijos bolševikų ofieijoze 
“Pravda” padėta indomi So
vietų Rusijos euro Lenino kal
ba. Jis tų kalbų yra pasakęs 
Maskvoje, dešimtame komunis
tų partijos suvažiavime.

Apie revoliucijų pasauly 
Leninas sako:

“Pagelba mums einu iš Va
karų Europos šalių. Ji neina 
taip sparčiai, kaip mes norė
tume. Bet eina ir auga savo 
stiprybėje. Suprantamas daik
tas, jog pasaulio revoliucija 
padarė didelį žingsnį pirmyn, 
palyginus su praeitai* metais. 
Yra žinoma, jog komunistų in- 
ternacijonalas, kurs pernai 
gyvavo prokliamacijų formo
je, šiandie kiekvienoj šaly gy
vuoja kaipo savita partija.

“Vokietijoje, Prancūzijoje ii 
Italijoje kųmunistų internaci- 
jonalas pavirto ne vien darbi
ninkų veikimo centras, bet jis 
paliečia visų politinį tų šalių 
gyvenimų. Tai musų laimėji
mas ir niekti* negali to mums 
išplėšti.”

Visas pasaulis šiandie užsi
sukę* nuo Rusijos bolševizmo. 
Tik kai-kuriose valstybėse. ap
sireiškia neskaitlingi būriai 
nenuoramų, pasivadinusių ko
munistais.

Vis-gi Leniną* turi drąsos 
šaukti, kad komunistų inter- 
nacijonalu* auga ir. pasauliui 
arl«iasr l*)lšev‘rnis teroras.

Didesnės atkaklybės nerei
kia. • •

Dr. I. E. MAKARAS
Llotuvys Gydytoja* tr ChlrurgM 

Oflsaa 10900 So. Mlcltigau Are., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po J

plot, 6:30 Iki 8:80 TOkJJe 
Keaidcncija: 10538 Perry Avė,

Tel. Pullm&n 862

J. P. WAITCHES 
La

LIETUVIS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.

Tel. Yarda 1053 
Dlcii. Room 518—159 N. Clark St.

Tel. Randolph 3507

,awyer
S ADVOKATAS

M. T. STRIKOL’iS j
Lietuvis Gydytojas Ir Chlrurgaa 1 

Pcoplce Teatro N.
Il«18 W. 47tb 8tr. Tel. Boal. 

■Valandos: 6 iki 
Ilki 12 ryte.
“ Ros. 2914

• DR. CHARLEs’sEGAll
| Perkėlė seavo ofisą po numPerkėlė seavo ofisą po num

s vak. Nadėi ioJ g4729 So. Ashland AvenueJ

IKpcciJallataa
gDftIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGU|

■ jvalandoanuo 10 Iki 12 Išryto; nno| 
" B2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8;IO| 

Svakate Nedėliotais 10 kii 1
Telefonas Drevei 2880

K»of

W. 48M Street
Nuo ryto iki plet.

|Trl. McKlnley 263 |

llllllllllllllllllllltlIlIlIlUI
Res. 1139 Indepriidence Blvd. 

Telefonas Von Btiren 2B4

OR. A. A. ROTH,
Rusus Gydytojas rt Chirurgas 
KlMx-iJallstaa Motcrlškiy, Vyrišką

Valką Ir visą chronišką Ilgą 
VALANDOS: 10—11 ryto 3—3 |x

pietą, 7—8 vak. Nedėhouds 10—18 d 
Ofisas 3854 So. Halated St., Ohl<v»M>

Telcfouaa Drover 9623 
llllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllli:

Tel. Canal 2G7 Vak. Canal 2118

OR. P. Z. Z ALATŪRIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Street

Valandos: 19 Iki 12 ryto: 1 Iki 6 
po ptaL 6 Iki 9 vakare.

/or LiUU /ZU“

Nušaldo ir ftr.lfal

Jeigu Nusidegi
Tul aprišk iaiz.ln ir uždėk

uŽRydo.

’s Llttle Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi 

duriai Nedirba
klažu Pktulka
Mažas Itosaa

Maža Kal.ta

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras turi |»a„įrašyme.

Krsajaa S’lortaU. G*t«<Mra 
urirtiMtlaS L’S IRON PILLS

Jums pafrlbe*. panacfflnkita v
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KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI,

Klausimas. Ar auksiniai ir 
.itlabriniai pinigai nupuola 
aip kaip ir poperiniai! Jeigu

Imilijardo teturi auksinių rnb-1 u»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiuiHlItllllllilIlllHimimtlimilliiimmiliiiiilllllllIlUlllUlIUlllUliu  
lių. Tokiu budu Rusijos rublis g 
yru vertas vienų šimtinę dali, g 
arba 1 kapeikų. Teeinąs dabar f 
už rusiškų poperinį rublį da
bar niekas neduoda rusiškos! 
varinės kapeikos, nes Rusijos] 
valdžia yra betvarkėje ir ne

labai* turėtum auksinius a o- m vj|tjes poperiniam rubliui 
tiškus 5 markius, ar jie taip

AtydaiVažiuojančių į Lietuvą
Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas 

jums nieko nekaštuos.
Jau tūkstančiai Iftvažlavo por musų Biurą ) Lietuva ir Alintai išvažiuoja dabar kas mėnesls. Vi

ltiem parūpinant pušportus, sutvurkom takaus ir pugelbstam Išsi tinsti bagažus. Pašportu padarinis už 
suvo darbą kainuojant tik $1.00. Už bagažu Ir taksu sutvarkymu mes nieko nekalnuojaiu. KIEK
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA
TRAUKINI t'HK AGOJE IKI JIS PAHI8EKE KAUNA.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDIMO Į = =

>at butų verti 8 centus, kaip 
r poperiniai! Kokia yru kaina 
rokiške sidabro, nikelio, ar va- 
io sukalto į pinigus! 
Atsakymas. Auksiniai pinigai 
įekuomet nepuola. Auksiniai 
?nki markiai ir šiandien yra 

ygus beveik dolieriui ir kvo- 
eriui. Tik mų neteko matyti 
okiškų auksinį pinigų niažes- 
lį kaip 10 markių.

Sidabras puola, bet netaip 
.markiai, kaip po perą. Prieš 
linistro J. Witte’s laikus Ru- 
ijoje sidabrinis rublis buvo 
'ertas pusantro rublio pope- 
iniais. Caro Mikalojaus lai- 
:ais skirtumas tarp sidabrinio 

poperinio pinigo buvo dar 
idesnis. Tada sidabrinis pini
gas Rusijoje skaitėsi taip t vir
is kaip ir auksinis.
Paskui Rusija pasigamino 

vejopos rųšies sidabrinių pi- 
igų: vienų kraštai buvo su 
luobutėmiš, kitų kraštai buda- 
o su karbučiais. Sidabriniai 
linigai su duobutėmis įplak 
omis į šonų aplinkui pinigo, 
□stiek ar tai buvo tik (luobu
os ar raidės, skaitėsi pilnasva- 
iai, t. V. jie svėrė tiek sidab- 
o, kad jį perkant butu reikė- 

užmokėti tiek kiek buvo pa
rašyta. Kitaip sakant nebuvo 
kirtumo tarp svaro ir para 
lo. Pilnasvariais pinigais Ru- 
Įi ja išmokėdavo savo išmokes- 
ius kitoms tautoms. Tie pil- 
lasvariai sidabriniai pinigai 
iidavo pigvn.
Karbuotais kraštais pinigai 

ors būdavo sidabriniai,bet ne- 
urėdavo savyje tiek sidabro 
:iek parašyta. Tai buvo 5, 10,

ir 20 kapeikų pinigai. Jie 
tpigo žymiai, kuomet pigyn ė

poperiniai pinigai. Bet ka 
a poperiniai atpigo žemiau 
uisės to, kas buvo parašyta 
nt jų, tada pasidarė skirtu

is tarp poperinių ir tarp ši 
sidabrinių nepilnasvarių

unigų, nes juose buvo sidab 
o peperiniuose sidabro ne

ivo visai.
Toliau poperiniai pinigai at 

igo labiau už varinius, ne 
iri s šio to vertas, o popera 
ivaimi beveik neturi vertės 
varas varinių pinigų visuo 
let tiek vertas kiek svaras 
irio, svaras išrašytas pope

negali lygintis su vario
aru.
Poperinis pinigas buvo ver

to kas ant jo parašyta, jei 
yra išleistas viešpatijos 

trdu ir tai tik tuomet, kuo- 
et viešpatija turi savo sande- 

)se tiek aukso, kiek iški
lia pojierinių pinigų. Jei vieš. 
itija turėdama 600 milijonų 
ikso išleidžia 900 milijonų
►perinių pinigų, tai ’poperi- 
ai pinigai būva aukso ver- 

nes viešpatija gali ifimni- 
rti auksu visus į jos iždų 
užmanius pinigus. Negali- 
k daigtas, kad dauginu kaip 

pinigų taptų sunešta į už
prašant išmainyti.

’operinis pinigas yra vais
ios skolos raštas be termino 
be nuošimčio. Kol kaltinin- 

gali apmokėti visus jam
((atomus skolraščins, tol 
skolraščiai turi pilnų ver- 
Kada viešpatija sustabdo 

•o poperinių pinigų mainy- 
į auksų, tada jie ima eiti

Jie atpinga tiek kiek 
jdaro poperos (langiaus ne- 
aukso. Rusija turi atsis- 

linus apie 50 milijardų 

inių rublių, o tik pusę

pasiekti tų auksų, kuris dar s 

Rusijoje yra.
(leriau yra su vokiškais pi E 

mgais. Vokietija turi 1 mili
jardų auksinių markių, bet jų 
neduoda už poperinius, nes ne
žino savo rytojaus. Poperinių |5 
pinigų Vokiečiai turi išleidę a- 
pie 12 milijardų, todėl pope-E 
rinė vokiška markė yra apie 
12 kartų pigesnė už auksinę. S 
Kada stiprėja viltis, kad Vo- = 
kiečiai pradės mainyti savo 
poperines markes į auksų, ta- E 
a Vokiečių pinigų kursas ky-IE 

a, kada ta viltis mažėja, tada E 
kursas eina mažyn.

Vokiški sidabriniai penkių IS 
markių pinigai tapo atmušti = 
ada, kada dar sidabras Vo- Ę 
rietijoje skaitėsi pinigu. Tie y- E 
ra pilnasvariai, todėl lygus E 
auksiniems. Smulkesnieji si-|S
dabriniai Vokiečių pinigai yra 
ne pilno svaro. Taip pat ne pil-

O(T
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Parandavojame 

Safety Boksus 

$2.50 metams
J

‘OKUem-AAOty

1^4-’

ai

<77:-— -

Padarome visokius 

notarijališkus 

raštus.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts.) Chicago, Ilk
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60

Idant žmonės važuodami per kelius rubežus nebutu nutaksnjaini už vežiamus pinigus, yra patar
tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES 
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA 
BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE.

(VALANDOS; Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. Ir Subatomis iki 9 vitl. Nedėl- 
dienais: 9 ryta iki 3 po pletų.

no svaro yra nikeliniai ir vari- s^ų. Dalis miesto, medžiais ap- 
niai pinigai. Jie yra brangesni sodinta, maždaug padailina jį. 
už poperinius Vokiečių pini- p aid. ir piliečių pastangomis,

Berlynas tapo įspūdingas mie
stas, bet nekuomet negali būt 
gražus, nes gamta Berlynu nc- 
apdo vanojo.

Imkime Petrogradą. 

Petrogradas turi garsų pa-j S 
jurį ant Neva upės. Žiemų 

Kiek metų atgal, vienų pa-1 jį apdengta lėtinis, sušalus, 
vasarį į Washingtonų atkelia- kad net patį orų šaldo; vasarų 
vo šimtai amerikiečių, ypatin- orų vėsina. Neva upė vienintė- 
gai studentų, kurie norėjo pa- lė Petrogrado grožybė, 
matyti savo sostinę. Petrogrado laukai lygus

Dabar Washingtonas visuo- ir delei daugybės prūdų ir 
met pilnas darbininkų ir sve- klampynių, kai-kurios vietosiu 

čių, nes kuomet Amerika pas- šlapios. Apart Nevos upės, Pe-I 
kelbė karų, miestas ištikrųjų trogradas neturi kitų gamtos i 
tapo pasaulio sostinė. grožybių.

“Negalima gyventi Wasli- “Paryžius gražus, bet ne 
ingtone ir nematyti jo vpaty- nuostabus. Neturi Washingto- 
bių ir ypatingo gražumo”, ra- no kalnų, gražumų ir vilio- 
šo Vikontas James Bryce į jančių grožybę jos neapdirbtų 

National Geograpbic Society. I gįrįų. Seine upė ir negali būt J 
Vikontas Bryce yra buvęs Bri- lyginta su amerikoniška Bo
tų ambasadorium Suvienytose tomac.
Valstijose. Jis gerai yra susi- <irn . , ,, ,

v. * . Tas pat su Madridu. Mad-
pazinęs su Amerika, nes 10 ■, . . , . . , , .knyga “A,Wrik„snPSpuWika”lrMlas stovl ,yKUI"OJ ,r kn,"n'

gus, bet nelygus auksui.
Kur. P. Bučys.

GRAŽIAUSIA PASAULIO 
SOSTINĖ.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus'}

plačiai vartojama mokyklose.

Potomako Vandenpuolis.

'‘Nei viena Europos vieta ne 
turi tokio puikaus vandenpuo- 
lio kaip Washingtonas, tai y- 
ra Potomako vandenpuolis. Sy-

per toli nuo miesto. Jos vie
nintelis vanduo, tai maža ir 

|menka upelė Manzanares. Mad
ride žmonės pasakoja apie at
sitikimų Alexander Durnas, 
garsaus Prancūzų rašytojo, 
kuomet jis atvažiavo į Mad-

,• •• u i ridų. Jį nuvedė ant Manzana-
kj pamatęs scenerija aplink e .

res upes tilto. Diena buvo bai
siai šilta ir Dūmas, užsinorėjęs 
gert, prašė vandens. Jam pa- 
|davė stiklų vandens. Imdamas 

stiklų jis žiurėjo į Manzana
res upę. Atsisukęs į draugus 
pasakė: “Ne, paimkite šitų 
vandenį, duokite tai biednni 
upei, nes jai daug (langiaus 
reikia atsigerti 

“Imkime Londonu. Tiesinga, 
| jog Surrey ir Sussex scenerija 
graži ir gražus medžiai apden- 

Įgia Bucks kreidinius kalnus,

vandenpuolį nekuomet
• _V •

mirsi.

Toliaus jis rašo:
“ Vienna turi gražius laukus, 

kalnus ir gražias girias. Londo 
nas ir gi turi gražų žemvaizdį, 
bet nežinau nei vieno didelio 
miesto Europoje (apart Kons 
tantinopolio), kuris inimtų sa 
vo apielinkėj tokių puikių sce- 
nerijų, kaip AVashingtonas, ku
ris turi savo Rock Creek Par
ke ir tokias gireles, kokios se
ka Potomako krantus.
“Washingtonas neturi gra

žios jūrių rankos prie savo

nepa-

bet gamta Londono ir gi neap- 
Įdovanojo. Tliames upė nors pil-

turų, kaip Konstantinopolis. ao«*tai PBkil"B I“"'! '„n

nei puikių kalnų, kurie apima 
Rio Janeiro arba Santiago de 
Chile sostines, nei tokios jū
rių įlankos, kaip San Francis- 
cos takas į okeanų. Bet tų ne
paprastų gamtos turtų labai 
maža pasauly randasi. Bet 
maža yra pasauly sostinių, ku
rios gali lygintis su Washing- 
tonų.”

Berlynas.
“Imkime Berlynu.
“Berlynas stovi smiltyne, vi

siškai lygus. Čia ir ten perkel
tas prūdas, arba ežeras, arba 
nerangi upė vinguoja per mic-

denui, bet negali lygintis su 
Potomako gražumu.”

5 Telefonas Boulevard 9199 J
I DR. G. KASPUTIS 3
g DF.NTIRTAS

8331 South Halsted Str. a
gvalandoe: 9—12 A, M. J
3 1—9; 7—9 P. M. *

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldiinale>-tvl 
AKSIKTATION BLDG.

18 8o. L* Balio St. 
Valandos: 9 ryto Iki 9 po pietų 

Panedėllals Iki 9 vakare 
Nedėllomls ofisas uždarytas

JŪSŲ NAMAI BUS LIETUVIŠKI JEI

“VYTIS”
Lietuvių Tautos “emblema” (ženklas) papuoš jūsų rašomoji stalą. 
Šis artistiškas dailės tvarinys, skaptuotas dailininko Juozapo Cibulskio 

6 coliai augščio ir 6 % ilgio.

i

KAINA $2.50
padarytas iš "alumnum" metalo. Parsiduoda "Draugo" ofise, 
Kaulukio Spaustuvėje 2259 W. 22 str., Tel. Canal 107 ir pas

PETRĄ CIBULSKI
2343 W. 23 PI. Tel. Canal 7233

1
Clihago, Illinois

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc*
STel. Canal 257

I DR. C. K. KLIAUGA I
LIETUVIS DENTISTA8 

ElS21 So. Halsted St., Chicago, III.Ę
Kampas 18th St.

SValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak E
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiim

KAIP jusy AKIS
Ar esi nervuotas. kentt galvos

Hkaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pallRta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamlstai geriausią pa
tarnavimą, '

JOHN J. SMETANA
1801 S<». Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-tnn gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-18-17
Viršui PLATT’H Aptlekoa
Tėmyklte mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliornis nilo 0 ryto iki 
12 dlen

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

P4l<WEjgjR>
riBV I8M8A8C1CO

or AMtoiCA
SOUTH LA SAULE STSCCT

• CHICAGO. ILL

šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

GARSINKITĖS “DRAUGE. M

S. D. LACHAWICZ
LIETI VYS GRABORIUR

Patarnauju laidotuvėse kopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu husito užganėdinti.
2314 W. 23ril Place Chlengo. III. 

Tel. Canal 21911

L. YAKUBOWSKI
Fotograttst&s

614 W. 18 Street 
Chicago, III.

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą 
Saviems Lietuvoje

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation 
(Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai pa
siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000) 
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon.

ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo sky
rius pasiunčia kas menėsis suvirš (5,000,000) penkis milijonus 
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai 
ir greitai patarnauja.

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir 
norintiems partraukti giminės iš Lietuvos.

PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus va
žiuojantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos.

VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelio
nėje visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite musu Bendrovės 
perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par- 
važevę pinigus gausite pačte.

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre
kybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba dau
giau 1,000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa
vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie 
dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils.

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo 
adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre. Pa.

E

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

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- E 
E re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. -3P 
E vak. Nedėliornis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PINIGUS SIUNČIANT LIETUVON

Gausite žemesnė kaina, pilna saugu
mą ir greitesni patarnavima šiame 
banke. Ant didesnių suma duodame 
žemesni kursą negu skelbiama laik-
raščiosc.

Siunčiame perlaidomis, čekiais ir 
telegramų. Parduodame draftus ku
rios išmainoma ant pinigu visoje 
Lietuvoje. Parduodame cash markes 
ir keliaujantiems Lietuvon parūpi
name pasportus.

Laivakortės parduodame Lietuvon 
ir iš Lietuvos ant visu linijų.

Šis didysis šešių Milijonų Dolierių 
Valstijinis Bankas yra prisirengės 
pilnai patarnauti Lietuviams visuose 
bankiniose reikaluose.

Norint pinigus siunstl Lietuvon Iš kitų 
miestu prlslunsklte Jūsų pavardė reikalau
dami aplikacijos blanku o mea prisiimsime 
hii pilnomis informacijomis. Rašykite Lie
tuviškai.

Šiame banke yra penki galius Lie
tuviai kurie stengiasi visiems man
dagiai patarnauti.

Central Manufacturing 

District Bank
A STATE BANK

1112 West 35-th Street

Įlankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Vakarais seredomls nuo (1 iki 
x valanda, Subatomis nuo 9 ryto atdaras 
per visa diena iki X vakaro.
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ALUMNŲ SUSIORGANIžA 
VIMAS CHICAGOJE,

Šv. Kryžiaus parapijos (To- 
wn of Lake) vaikeliai dar te- 
belankė mokyklą, kada geri), 
kun. N. Pakalnis mąstė, dirbo 
pienus, idant suorganizavus 
juos j vienj| krūvą; kuomet iš
ėję lietuviškų, katalikišką pra
dinę niokykh) stos gyveninuui, 
idant neišsiskirstytų,neužmirš- 
tų vienas kito, vienybėje gy
vendami daug darbų nuveiktų 
ir neištautėtų.

Baigiant mokyklą vaikeliai 
jau rupiuos, gailėjos atsiskirti 
nuo savo vadovų, draugų bei 
draugių. Tų jų rupesnį patė- 
mijo gerb. kun. N. l*akalnis. 
Užbaigusius mokyklų visas 
mergaites ir bernaičius sykį jis 
pakvietė suseiti, nes, sakė, bus 
pranešta svarbus dalykas. Vi
si nustebo!

Susėjo tų dienų skaitlingas 
būrelis vaikų. Kun. N. Pakal
nis nuodugniai išaiškino, išdės
tė reikalų jaunimui organi
zuotis, nes, sako: krūvoj arba 
vienytai j gyvendami daug nu
veiksime prakilnių darbų Baž
nyčiai ir Tėvynei.

Vaikeliai pradžiugo. Supratę 
naudų ir ėmė. organizuoti 
draugijėlę, kuri tapo ufcvar- 
dinta “Istorijos Tyrinėtojų”, 
išrinko valdybų ir komisijų su
statyti konstitucijai. Bet il- 
gainiu vardas tapo permainy
tas į “Alumnus”.

Tikslas.

Alumnų susiorganizaviino 
tikslas yra:

1. Vienyti jaunimų baigusi 
Amerikos lietuviškas katali
kiškas mokyklas; pripratinti 
prie ištikimo krikščioųės ka
taliko priedermių pildymo; pri
pratinti prie stropaus tolimes
nio lavinimosi ir mokiniinos 
pagal išgalės; pripratinti prie 
nekalto pasilinksminimo ir to
kiu budu išauklėti dorus, ge
rus žmones.

2. Kad žengti prie tautiško 
susipratimo, tyrinėti Lietuvos 
istorijų ir papročius.

3. Savitarpinė parama.

Nariai.
Į Alumnų organizacijų arba 

susivienijimų yra priimami a- 
biejų lyčių Lietuviai, mergai
tės ir bernaičiai, baigusieji lie
tuviškas katalikiškas mokyk
las.

Narių priedermės.
1. Nariai savo tarpe priva

lo auklėti vienybės <1 vašių; 
gelbėti nelaimės ištiktų narį.

2. Tautos įžvilgsniu, kiekvie
nas narys privalo pirmon vie
ton statyti savo lietuvybę.

3. Alumnai privalo lietuviš
kas katalikiškas mokyklas, ku
rias jie yra užbaigę, remti, t. 
y. prikalbinėti einančius į ne
katalikiškas mokyklas jiersi- 
kelti į savasias lietuviškas ka-

/ tai i k iškas .

Laipsniai.

Alumnai yra padalinti 
keturis laipsnius.

Pirmųjiu narystės luipsnin 
įeina visi jau esantieji aš
tuntoje (t. y. augščiausioje) 
pradinės mokyklos klesoje. Ir 
tie nariui pirmnme skyriuje 
vadinusi kandidatai į Al įmi

nus.
Pastaba: Kandidatai į Alum 

nūs nėra tikrais Alumnų na 
riais, užtat jie turi savo ats
kirą valdybų, luiko atskirai su 
sirinkimus, o iš augštesnių 
laipsnių Alumnai pasiunčia at
stovus, idant juosius pratinti 
prie tvarkaus elgimosi susirin 
kimc.

Į antrąjį laipsnį įeina visi 
gav usieji v... s, iiv.dijL*..- 
čius apie užbaigimų pradinės 
mokyklos kurso.

J tretį laipsnį — lankantieji 
uugštesnės mokyklas (lligli 
Sehools, kolegijas, akademijas 
ir t. p.) arba nors vakarinius 
kursus kokios nors mokslo ša
kos.

Į ketvirtų laipsnį — lankan
tieji universitetų ir įgiję ko
kios nors moksliškos profesi
jos laipsnį.

Mokyklas kinkantieji.

Šv. Kazimiero Akademiją 
lanko: O. Auškalnaitė, M. Juš
kaitė, O. Jesulaitė, Z. Bartkai- 
tė, S. Norbutaitė, J. Lukošai- 
tė, J. Riunšaitė, T, Bernotai
tė, Z. Jesaitė ir Z. Jurgaičiutė.

St. Xavero kolegiją lanko:
Z. Bajoriniutė.

Quigley’s Preparatory Se 
minary lanko: P. Jurgaitis ir 
P. Katauskis.

De La Šalie: C. Kušleiko, 
K. Baltrikauskis, K. Viskont,
A. Jesulaitis, J. Zaletorius, J. 
Jesulaitis. 8. Kanapaekis 
jau užbaigė augštesnę mokyk
lų.

Englevvood High School lan
ko: O. Jesulaitė.

Harrison High School: 11.
Brazauskaitė, P. Jansonas jau 
užbaigė.

Holy Family Academy lankė:
S. Kučinskaitė, bet dabar įsto
jo į Nazariečių vienuolynų, 
taip-gi ir dvi sesuti Merliuniu- 
ti įstojo.

JLinblom High School lanko:
J. Skinderaitė, Z. ir O. Puke- 
laitės, Z. Novickaitė, K. ftlapo- 
vičiutė, P. Ilkoekas, S. Zalu- 
naskas, S. ir O. Auškalnaitės,
J. Kuizinaitė, E. Beinoraitė, K. 
Y ai tiekai tė, J. Martinkus, H. 
Kraučiuniutė, K. Bražauskis,
B. Zabiela, ,S. Kazlauskas, V. 
Petrokas, P. Bakytis, J. Cel- 
1<is, A. Dorša, V. Gaižauskas,
K. Jočius, A. Klimas, J. Nor
kus, A. Palušius, A. Petraus
kas, B. Bockauskas, P. Rokai- 
tis, J. Rimkus, J. Sveikauskis, 
A. Sadauskas, V. Šatunas, O. 
Baltuškonaitė, O. Baltrokonai- 
tė, E. Benevioaitė, V. ir O. 
Butkevičaitės, M. Balsaitė, E. 
Lukošaitė, B. Sereikaitė, M. 
Stirbaitė ir A. Metrikis. Du 
yra karuomenėj: S.Ambroževi- 
čia ir B. Viskontas.

Kitų kolonijų Alumnų gyvavi- 
' mas.

Ne vien Town of Lake, bet 
ir kitos kolonijos paėmė 6v. 
Kryžiaus parapijos Alumnų 
pavyzdį, būtent šios koloni
jos: Šv. Jurgio par. (Bridge- 
port) Alumnai puikiai gyvuo
ja, Visų Šventų par. (Rofeeland 
III), Šv. Antano par. (Cicero, 
III.), Aušros Vartų par. (\Vest 
Side), Dievo Apveizdos par. 
(18-tli’Str.), tVaukegan.

Alumnai milžiniškų paramų 
teikia R. K. Moksleivių orga
nizacijai, nes kur Alumnai ge
rai gyvuoja, ten ir moksleiviai 
iš karto stojasi ant kojų, k. 
n. Tovvn of Lake iš karto išdy
go keliasdešimt* narių.

Didžiausia garbė ir padėka 
priklauso musų gerbiamam or
ganizatoriui kunigui N. Pakal
niui. Jaunimas, o ypač visi 
Alumnai niekados neužmirš jo 
gerumo ir širdies. Jis visa 
širdimi yra atsidavęs, myli ir 
gerbia jaunimų, ragina prie 
mokslo ir, tiesų pasakius, 
jei ne jis, tai ne pusė šiandie
nų neluukytų augštesnių mo
kyklų.

Mes, Alumnai, meldžiana 
Dievo idant suteiktų gerb. kun. 
Pakalniui visokių malonių, 
sveikatos ir daug, daug viso 

* gero. Alumnė.

Gausi 7%, 8%
už padėtus plnlgrua, jeigu pirksi mu
kų rekomenduojamus. užtikrintus

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai ISmolt«ral flu kartu ] metus 
blle vienoj bankoj.
Boudsiti po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvuls l&tnokėjlinuis.

Pcrkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
koinp. Bėrus.

Krelpkities J Lietuvių įstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street ltoonj 1422 

Tel. llarrfaon 2024 Chicago, I1L

Kasdien ir nedeiiomis nuo 12 iki S 
po piet.

ANT PARDAVIMO
Wisconsino žemė.

Tu gali nedirbama žemė pa
versti į tikra rojų. Išdirbus 
žemė gali piningus padvigu
binti į keletą metų. Žemė gali
ma dabar pirkti po $25.00 už 
akra į trumpa laika tų pati iš
dirbta žemė bus verta po $125 
už akra. Kuomet atsibos tau 
vergauti mieste, tuomet gali 
kraustytis ir ramiai sau gy
venti ana ūkės AVisconsine.

JONAS P. EVALDAS,
840 West 33rd St.

Chicago, UI.
Lietuvių Agentūra.

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 8803

M. E. ZALOOIAS
ARKITEKTAS

1263 N. Paulina St.
Kanip. Milmaukuc Avė. 

Chicago.

K-

AKIU
ŽINOVAS
Atitaiso žvairas akis 

vienu atsilankymu, be 
i Jokios chloroformus. 
Suvirs 800 Išgydymų 
užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomo- 
tani ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalla išstudijavo 
galvų. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR GERKLES

ligas.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos
Skaudamos
Raudonos
Žvairios

SkaudamaRėkauti
Kreivu
Uiktmftta

Aklei Kurčios 
Akįs Tekančios 
Akis Ūžiančios 
Akis' Užktinitos

Nosis
Nosis
NosisNosis

Skaudama
Silpna
Kataruota
Papūtus

Aus 
Aus 
Aus 
Aus s

GerklA
Gerklė
Gerklė
Gerklė

Franklin 0. Carter, M. D.
23 metai l»rle State gatvės 

120 State St., Chicago, III.

Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 
niaie nuo 10 iki 12.

Telefonas Armltoge 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MLZVKOS DIREKTORIUS 

Mokytojos Piano, Teorijas tr
Kompozicijos 

2021 M. WesU-rn Are.
Chicago, III.

nuo ugnies
Lietuviai, apbaugokit 
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

VP>Iiq.n:ee>
ĮTIK? IRftVRAnCK CO.

OF AMtBICA• r
y 29 SOUTH LA SALLl STRCŽT 

CHICASO, ILL. '

Šią didelę kompaniją 

valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

VAIjENTINE DKESMAKINO 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W
1850 N. Wcll» St

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko 8iuvUno, Pattemų Klrpl-

įmo, Designlng bianlui ir namam*. 
'Vieton duodamos dykai, Diplomai. 
^Mokslas lengvais atmokėjlmal*. 
Kieno* dienomis ir vakarai*. Pa- 
reikalauklt knygėlės.

Tel. Seeley 184$
SARA PATEK, pirmininkė.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
1JHTIVIB AKIU SITBCIAI.ISTAS

Palengvina visų aklų 
tempime kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votumg. skaudančiu* 

ir užsldorusius Intržčla aklų kreivos akys, 
katerakto. nemleglo, netikras akis Indedam, 
Daroma •■gzamtnan lėkt ra parodantis ma- 
tlausluH klaldaa Akintai pritaikomi teisin
gai. toli ir eiti matantiems pagolbsta. Ser
gėkite na v o regApmo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valanžon: nuo 12 iki ( vakaro.
Nedėįlomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 Bt. ir Ashland Av.
TelafkSas Oraver B6«0.

iiiHNUiiinnnmiiiiiiiiiiiiiimĮĮ.

j PRANEŠIMAS. į
= Siunčiame piningus Lie- = 
= tuvon, prisiuntimas užtik- E 
E rintas.
5 Inšuruojame nuo ugnies, E 
E namus, rakandus ir auto- E 
5 mobilius. =
5 Pardnodaine namus, sko- E 
E liname piningus.

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

Yards 2790

HiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimimiiiiiiimiiT
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j VISI LIETUVIAI 1
= Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir geriausia E 

vieta laikymui pinigų yra
UNIVERSAL STATE BANKAS

Tortas Apie

$3000,000.

Kapitalas ir Perviršis

$245,000.00
Turtas Jau Siekia

Tretį Milijoną Dolieriii
Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 2 2 nei ir Leavitt St.

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE
Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti musų 

bankoj draita; markėmis U. S. dolieriais arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
mainyti visuose Lietuvos Bankose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
kirtas per Cook County valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (pro- 
perty) sykių gausite ir pakvi tavoj ima.

Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam

Bankos 'Valand: kas dienų nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatonis iki 8s30 v. vak.

! Pinigai, Laivakortes Lietuvon
I Jau Išmokami į 26 dienas

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 
štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:

“Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 
Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti Štai ką. Nueikite pas 
p. Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo liaukų greičiausiai ir sųžlniškiauaiai pareina pini
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitus bankas laukia 
P° 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškui šen ir ten kol gavo pinigus. Po 
Baltuti siųsti kartu pareina su Utišku, o kartais ir greičiaus.

S Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas '

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega- 
liškus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.

Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

! PAUL P. BALTUTIS & CO.
| 901 W. 33rd Street , Tel. Yards 4669 Chicago, 111
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiniiimii!iiii!iiiiiH:ii;iii!iiiiii!iiicii]iniii!imiiiiiiiiiiHiii3iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiii

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj.
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių rųžių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (goverament) bondsus ir geležinkelių akcijas.
Apsaugoj am nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bank-
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban
kose. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Pa tarnaujam teisingai.

FlMRUB()ND^tatoY4fttNfflNW!IT

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL.
Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje

602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi-
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.

Čionale visų pinigai randasi saugioje vietoje, nes tų Baugumų už
tikrinu Huv. Vai. valdžia, kurį savo plnlgun laiko Siame banke. Pi
nigus Išmokame ant kiekvieno pareikalavimo.

PINIGUS Į LIETUVA 
• Ir kitur

Geriausiai ir greičiausiai pasiunčia
UNIVERSAL STATE BANK

Posinaiiilokit proga kolei žema*, kursas, ift kitų luleatų aiunsktte 
niurna dollerlala, o mes Išgilinsime Lietuvon auksinais pagal kurso 
su pilna garantija.

LnUakortcs parduodam ant vlaų linijų J Lietuva ir Iš Lietuvos.

Ar norite pirkti arba parduoti namą ar lotą?

Musų banko Real E,stati- Depą r talentas dabar turi 
nepaprastai gerus bargenus. Pasinaudokite proga. At
sišaukite tuojaus pas J. J. Krasowski, Vioe-Prezidenta.

Kviečiame visus susipažinti su šią didžiausią įstaigą.
Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. Iš ryto Iki 4 v. po Plotų Ir 

vakarais Vtarnlnkuls nuo « iki Hubatoinls visa d. iki 8:80 vak.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAfifl, iii.

iiiiiiiiiiiiiMiiimNiMHUiMiiiiiiiiiiiiiiifiiRMmiiiinmiNiniraiiititiiNitiiNiiiiiuinn

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CRįMGOJE

FLPPARL OIIBBN KONCERTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauit

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikai iširus instrumentus atsakančiai

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

Telefonas: DBOVEB 7309



ftvšBdieiiu, Gegužės 7, 1021 ORKOGKS

LIETUVIAI AMERIKOJE.
NEW YORKO APYLINKĖS 

LIETUVIŲ DOMEI.

Susivienijimo Lietuvių K. 
K. Amerikoje New Yorko 
Apskritys rengia prakalbas 
Susivienijimo reikalais sekan
čiose vietose.

Gegužio 11 d., 7:30 vai. va
kare, Bayonne, N. J.

Gegužio 14 dienų, 7:30 vai. 
vakare, Elizabeth, N. J.

Kun. A. Dėsnis aukojo $•*>; 
J. Vaičiūnas $2. Po $1.00: M. 
Vaičiūnienė, A. Mondeika, J. 
Štaras, L. Dakauskas, V. Za- 
leekiutė, A. Janeckas, J. Tu- 
ruta, A. Kemera, A. Virbila, 
J. Šuika, A. Galevičius, E. Že
maitienė, O. Šlegaitė, K. Aka- 
mavičienė, J. Teiberis, J. Bu- 
rinskas, A. Tolačka, P. Ka
mantauskas, J. liibinskas, S. 
Jurkšaitis, J. Karantavičia, J.

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Atliekamu laiku tamsta guli 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
j savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia.
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago.

Parsiduoda bučerne Ir grocerne la
bui geroj vietoj visokių tautų bet I 
daugiausia Lietuvių apgyventa. Par
siduoda greitų laikų nes savininkas 
Išvažiuoja Lietuvon. Norint Informa
cijų šaukite telefonų.

Lafayette 1082

Gegužio 22 dienų, 2:30 vai. Žemaitis, K. Skandis, V. Ado-

PADAVfcJlAI.
Reikalingi — Aš norių 6 paprastų 

vyrų kurte supranta teisybė kuųmet 
teisybė Jiems pasakoma. Tokiems 
vyrams aš salių užtikrinti pastovų 
darba. Clonais ne Įmingu pardavinė
jimas, nei namų nei real eatate. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų.

J. U. Kowny
23 K. Vau Bu re n Htr. 3-ūios lubos

BARGENAS
2 flatų mūrinis namas 6-6 kamba

rius, elektra 2 furnaces aržuolo me
dis viduj — kaina $10,500 Ant ifi- 
inokeBčio randam ant Garfield Bou- 
levard.

2 flatų mūrinis namas 4-4 kamba
rius, elektra pečių šildoma preke 
$7.600, raudosiant Garfield Blvd. At
sišaukite

Cuidll liros.
55 ir Ashluud Avė. Prospeet 580

po pietų, Linden, N. J.
New Yorke, Bronxe, C. ir

So. Brooklvne prakalbos bus 
paskelbta sekančiame numery- 
ivu' •

A. J. Valantiejus,
N. Y. Apskr. organizat.

maitis, P. Kučinskas, J. Ado
maitis, K. Urbaitis, B. Blave- 
ščiunas ir Pranukas. Su smul
kiomis $53.55.

Visiems aukotojams širdin
gas aviu.

Grand Rapietis.

VALPARAISO, IND.

L. R. K. M. S-ino 2-ra kuo
pa laikė susirinkimų 1-mą Ge
gužio d.

Tarpe kitų draugijos reika
lų, buvo pakeltas klausimas,

IŠ LONDONO (ANGLIJOJ).

Paieškau Močislovo Trilupaičlo iš 
Lietuvos paeina šiliniko kaimas, Gir
kalnio Vulsčlaus. Raseinių apskričio 
Kauno ltedibos, apie 18 metų kaip 
Amerika jam yra labai svarbos žinios 
iš Lietuvos tamstos giminės Lietuvos 
gyvenantėj nori apie tamsta žinoti ra 
esi gyvas ar miręs. Meldžiu tų kurie 
apie jj žinote malonėkite pranešti se
kančių antrašų už ką busiu dėkin
gas.

John Petrauskas
2344 W. 22ud PI. Chicago, Iii.

Parsiduoda 4 lotai labai puikioj 
vietoj "9-ta ir Ashland Avė. ir 4 lo
tai prie šv. Kazimiero Vienuolyno ir 
2 lotai prie Westcrn Electric Co. 
Visi po 30x125 pėdus, guzas suros ša- 
ligatvėj — viskas apmokėta. Atsi- 
šuukite greitai parduodu ant lengvų 
išmokėjimų.

J. Augaitis 
819 W. 33 Street

Greitas,Mandagus Patarnavimas
Lietuviu. Kalboj

Yra pamalu populiarumo, kokį turi.

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
Vienas didžiausių bankų Chicagoje.

Tūkstančiai L’ctmdų
Nuo daugelio metų laiko savo pinigus šitame stipriame banke, kuris yra 

kon t rolio j amas Illinois Valstijos.

Tūkstančiai Žmonių
Siunčia pinigus savo giminėms ir draugams Lietuvoje. Pinigai išmokami 

greičiau negu bile kada nors pirmiau.

Čia dirba gerai žinomi lietuviams p. GRIŠIUS, p. GEČIUS ir p. SEDEMKA. 

Atėję į Banką klauskite jų.

Paskolos Bonai.

Turėdami reikalų vienų die
nų nuvažiavova į musų pasiun 
tinybę Londone. Kaip kartas 

kati išreiškus viešų padėkų jau buvo sugrįžęs p. K. Gi-
prof. kun. Bučiui už atsilanky
mų su prakalbomis keletu kar
tų per paskutiniu du metu.
Paskutinį kartų atsilankęs 24 

d. Balandžio pasisakė, jog ne- 
turėsiųs daugiau progos musų 
aplankyti, kadangi netrukus 
apleisiųs Ameriką..

Todėl musų 2-ra kuopa la
bai yra dėkinga gerb. prof. 
kun. Bučiui už atsilankymų ke
letu kartų su taip naudingo
mis prakalbomis, iš ko mes 
katalikai moksleiviai jaučia
mės daug ko pasimokinę.

Ir musų kuopa linki koge- 
riausių pasekmių, gerb. prof. 
Bučiui, sugrįžus į Lietuvę 
darbuotis Bažnyčios ir tautos 
labui.

žemiau pasirašo kuopos val
dyba

S. Tirunaitė, pirm.,
A. P. Domeika, rast.

ueitis, sekretorius, platinęs 
Škotijoj per Velykų šventes 
Lietuvos Paskolos Bonus. Bu
vo rašęs net kelis kartus Kau 
nan, kad atsiųstų Bonų. Bet 
jų kaip negirdėt buvo, taip 
negirdėt. Galų gale Kaune 
pasigailėję ir atsiuntė už 100,- 
<00 auksinų bonų išparduoti. 
Ir nors darbai sustoję dauge- 
yje dirbtuvių, bet Anglijos

Liet., karštai atjausdami Tėvy 
nės reikalus, vos visų bonų ne
išpirko. Ligi Bal. 15 
mano p. K. Gineitis išsiųsti 
pilnų atskaitų Valdžiai. Gar
bė Anglijos lietuviams!

Bitikas

Paieškau Mateušų Užubalj, apie 40 
metų amžiaus. Paeina iš Biržų aps
kričio, Biržų parapijos, Stukirų so
džiaus. Amerikoj gyveno apie 15 me
tų; pirm vienuolikos metų gyveno 
Cicero. III. Turiu labai svarbų rei
kalų. Meldžiu jo atsišaukti. Kas apie 
jį žinotd mulonėkite pranešti.

Kaz. Gmsiuiia.s
1502 So. 50 Ct. Cicero, III.

Paieškau partnerio j bučerne ir 
grocerne, aš turiu dideliu ir gražia 
vieta tik noriu padidinti savo bizni 
todėl ir pareškau gero teisingo žmo
gaus kuris tyri apie $2,000 kad ir 
nemokanti išmokinsiu darbo ir biz
nio. Kreipkitės j

“DKAl'GA”
2334 Su. Oakley Avenuc

(J. V.)

PARDAVIMUI mūrinis namas, G 
gyvenimų ir iš fronto biznis. Po 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti 
pamnkumal. Kainu tik $8,000. Ren- 
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant 2 uugšto, iš užpakalio.

2844 W. 38th St..

Brigliton Parke.

■ ■

VALPARAISO, IND.

Balandžio 27 d. Valpuiaiso 
Universiteto Auditorium, kaip 
paprastai, buvo pamaldos. Vi
sų tvarkų vedė mokytojas Wil- 
liamas.

į Auditorium suėjo daug mo
kinių, nes nuo Balandžio 5 d. 
nebuvo žinios, kas liks mokyk
los prezidentu. .Mat, Balandžio 
5 d. mokinių Taryba pareika
lavo buvusio prezidento Dr 
llodgilon, kad rezignuotų.

Todėl susirinkusiems moki
niams į Auditorium vienas na 
rys iš “Board of Trustees’ 
pranešė, jog prezidentu liko 
Dr. J. E. Roessler, o vice prt 
zidentu Dr. A. A. \Villiamas 
Abu yru gerai žinomi, nes uni
versitete mokytojauja daugiau 
30 metų. Visi mokiniai liko pa 
tenkinti.

Tų pučių dienų Auditorijoj 
prezidentus pratiesė mokiniams 
jog mokslas universitete bus ir 
vasarų, kaip ir pirma buvo, l>e 
jokios pertraukos. Bertainis 
prasidės su pradžia Birželio 
mėnesio.

Augituolėlis.

PRANEŠIMAS LIETU
VIAMS!!

Mes esame didžiausia Lietu
vių Real Estate Agentūrų ant 
Nortbsidės. •

Čionnis nekurie bargenai:
G l ažus 2 pag. — 6 kambarių 

mūrinis namas su basementų 
gražioj vietoj, llumboldt I’ark 
G a rage užpakali j, kaina tiktai 
$6,500.

Pranešame visiems kad mes 
insuriname visky ir parduoda
me laivakortės.

Visas tegalįs (kubas yra at
liekamas musų advokato Juo
zapo \V. Grigai.

Reikale kreipkitės šiuo ad
resų :

RĖKUS REALTY CO. 
1656 Wabanria Avė. Chicago. 
Joseph W. Grigai

Advokatas
Joseph S. Rėkus.

Telefonas Monroe 2871

Ant pardavimo per savinlnka N. 
W. kampas 53-čios ir Wood me
dinis namas ir barne 2 lotai. At
sišaukite pas

Loulg Sehultz 
5254 S. VVood Str.

Telefonas Prospeet 1343

FOTOGRAFU ATYDAI.
Ant randos studlo arti Dievo Ap- 

veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis Storas viskas gatava cik ir dėk 
bizni.

Savininkas
3202 So. Halsted St.

(J. K.)

GRAND RAPIDS. MICH

Balandžio 24 d. musų kolo
nijoj lankėsi Dr. A. Rutkaus
kas, L. R. K. Itom. šv. Vincen
to a Paulo t Ir-jos reikalais. 
Gerb. vielinis klebonas A. Dex- 
nis pasakė trumpą prnkalbė- 
lę ir perstatė svečią, kuris pa
pasakojo apie Lietuvų, ypač 
apie našlaičius. Kadangi ne vi
si atjaučia jų vargus, tai ne 
daug ir aukų surinktu.

KAM REIKALINGAS GERAS 
NAMAS!

Pardavimui geras namus ant dvie
jų pagyvenimų su mūriniu belsmon- 
tu, tik 5 metai kaip budavotas. 
Kreipkitės prie savininko ant antrų 
lubų, po numoriu 4436 8. Artesian 
Avė.

$500 IŠKALNO.
5 kambarių namelis, muro apačių, 

elektra, lontina stotknms sudėti val
gomojoj; Kaina $3,800, bulancus kas 
mėnesi.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5083

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Didele Paroda
Vartotų Karų kurie bus ro

domi per Used Car Show Co- 
liseum nuo Geg. 7 iki 15. 
Galima bus juos pamatyti ir

MitcheJ Auto Co.
gf Vartotų KarųParoda bus 

atdara Nedėliomis
VARTOTI KARAI.

Parduodami ant Išmokesčio 
?, i’liano

Iš 100 karų galima pasirinkti
DIDELIS PASIRINKIMAS 

ATDARŲ IR 
UŽDARYTŲ KARŲ

$1000 iškalno nuperka gražų 6 
kambarių medini bungalovv muro a- 
jiaėta; furnace, elektra, cxtra dideli 
kambariai. Kambariai kaina $5,700 ’
ant lengvų išinokesčių.

$500.00 iškalno nupirks nauja 5 
kambarių medini narna su eonerete 
apačia furnace, elektra, valgomoji 
gražiai ištaisyta kaina $5,800.00 ba- 
laneas $50 kas mėnuo.

Calilil Bros,
5501 K. Asltland Avė. Prospeet 580

Scripps-Boolh
\Vescott
Chumniy,
Franklin,
Studebaker,
Overland,
National.

f

Velie, 
Cbalmers, 
Maxwell, 
Elgin, , 
Baigė,
Dixic Flyer, 
Cole,

Oldsmobile,
Chevrolet,

’ Fords, 
Dotlges,

Apperson,
VVillys-Knigbt

Marmon,
Cole,
Iteo,

Daige, 
King 8,

Kissel, 
Templar (Cal.

top),
Našlį. 1920.

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE BANK

III f KR N E IK GHOCERNK
Ant pardavimo, turi būti pifrduota 
trumpa laika. Didžiausia ir gražiau

sia visoj aplelinkėj, randasi ant di
džiausios gatvės, viskas už "c.-ish'’
fornišiai tik 2 metui kaip pirkti.

Atslšuukite:
••DKACG.1K”

2334 8o. Oakley Avė.
(J. V.)

Mėnesinio Išmokesčio Dliano

Didelis Bankas 
ant kampo - ; -A. .*Ė * ■ .*

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ mmmmmm..........mii.......iiiiimuiiiiiiiii.......iiiiiiiiniiiiimmiiiHHimmiiiimHMin

Mokykla! pinigai į Lietuvą
Mokinama: angliškos ir lietuviškos SS 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatėa, ste- X 
nografijos, typewrlting, pirklybos tei- 5 
šių, Suv. Valst. istorijos, abelnos lsto- — 
rijos, geografijos, politlkinės eokno- jjj 
tnljos, pilietystės, dailtarašystės.

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

3106 S. Halsted St., Chicago. =

Phono Ciceho 5963

DR. A. P. GURSKIS
I.IETUVIS DENTISTAS 

484” W. 44th Str. Cor. 40th A ve.
Cicero, III.

Vai. 9 Išryto iki 9 vpk. Išimant 
Nedėlios ir Seredas

X-

S fc
-Jf =

Tel. Drovsr 7042

Dr. C. Z. Vežei8s
JJtniriS DENTISTAS 

4713 SO. ASUI^AND AVKIl l
• arti 47-tos Gatvšs

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Seredomi* nuo 4 lig 9 vakar*

I =

DR.G. M. GLASER ’
Praktikuota 14 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St.
Kertė 82-ro St., Chicago. m.

8PECIJALJ8TAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ohro- | 

nlškų ligų. i
OFI8O VALANDOS: Nuo 14 ryte } 
iki S po pietų, nuo • iki 8 valan ; 
dų vakare
Nedėliomis nuo 9 Iki 1 po plet 

Telefonas T arda 487 
------------------------------------------- ---------------- -- I =

»

Kapitalas $18,000,000.00 
Instelgta 1841

Vyriausias Ofisas 
Amcrlcnn Ezpress Corapany 

45 Broadtvay, Ncw York

Stebėtinai pasekmingas nusiun
timas pinigų per American Ex- 
press Kompaniją į Lietuvą prieš 
karę, dabar vėl atnaujintas.

Sugrąžinti kvitai parodo kad 
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes ; 
Lietuvoje išmokame Markėmis, kn^ 
ric dabar tenai kursuoja. Musų V 
prekės žemos, patarnavimas ge
riausias.

American Express Kompunija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00 
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loe- 
ną 21 lubtj milžinišką namą ant 
Broadway, Ncw Yorke, kurį čio
nai matote, ir jame talpinasi vy
riausieji musų ofisai.

Naudokite musų “Dolerinius
Money Orderius” išmokė j imanti 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduod.ae viso

kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad 
siųskite per American Exprcss Kompaniją ir visados reikalau
kite kvitui nuo siunčiamų pinigų, kad- turėmėt prirodymą. 
Kreipkitės į bile musų ofisą arba rašykite Lietuviškai į musų 
vyriaus-jį ef'-ą:

AMERICAN EIPRESS COMPANY
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT

32 North Dearborn Street Chicago, Illinois.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis nama< 

ant 3 lubų 6-6 kambariai base- 
menttts 7 pėdų augščio cemen
tuotas, laundry apačioj, gazas, 
elektra ir vanos ir gražus *'at- 
tic” kaina $8,600.00 randasi 
ant Jxiwe Are., tarpe 31-mos 
ir 35-tos gutvės.

Parsiduoda įpėdinis namas 
ant Union Avė. netoli 3^-čios 
gatvės Kuiną $2,200.00.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į mano ofisą.

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402
8. Halsted St,
Chicago, III.

Parsiduoda mūrinis namas 5 kam
barių, Central furnace apšildoma. At
sišaukite.
7210 K. l<(M-kw<'ll H4. Cliicngo, III.

Parsiduoda automobilius Hatcon 
Kuper Hlx, visai naujas yra pirktas 
Gegužės 27, 1920 mokėta $3,300.00. 
Gerai jtaisytaa taip kaip naujus par
siduoda už $2100.00 randasi

724 U. 19-tli Street
Gnradžiui, klauskite Sidabro arba 

Jako.

Parsiduoda pigiai bevelk naujas 5 
kambarių muro namar. su gazu, elek
tra, maudynę Ir kitais parailku- 
inals Pulki vieta tam kuris myli 
gyventi unt tyro oro. Atsišaukite pas 
savininko unt vietos sekančiai.

1054 R. Tri|>|> Avė., ( Iilingo, III, 
Vienas blokas | šiaurė nuo Archer 
Avo., gatvekarlų.

ANT PARDAVIMO.
Eletirle Ceveryhų tainymo šapu. 

Pardavimo priežnallH išvažuojų Eu- 
ropon, gera vieta bizni* IŠdlrlita* At- 
niša u kito

175$ W. 17 Mr<d
Arti Atfhland Avenuc

.■—g-.-, .gar;

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Karo kaina 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
*00.00 
700.00 
800.00 
000.00 
1,000.00

mėn. Mok. 
$25.00 

30.00

1 miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiriiiimimiiiiiiiiiB
i

Iškalno 
$75.00 
100.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
300.00 
350.00 
400.00

Nereikia mortaugr laukėti 
Nereikia brukersge. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia tn\ų mdkėtl 
Nereikia freiglito mokėti

35.00
40.00
45.00
50.00
65.00
60.00
65.00

DR. S. NAIKEUS
LIKTI VT9

GYDYTOJAU IR CMIRI RGA» 
Ofl«a« Ir Gyvenimo .lota 

8253 South llalMcd Htrtvtt 
Ant rlrtaaa PBlreraal State Itaak 

Valandos nuo 14 tkl 11 ryta; nuo 
2 iki 4 po platų; nuo 7 Iki • vak 

Nadėllomla nuo 14 iki 1 
T.ltfMtM. V.rd. 1»«4

John Ruskin
BEST AND BIGGEST CIGAR

Juo dauginti rūkysi—Tuo dauginu pamėgsi Juos 
Pnreiknlnuk musų Katallogo No. 4.

1. 1. Lotvla Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Neprlgultningas Fabrikas Pasaullj.

Al'MAIMYK SAVO SENA KAItA 
Tavo seimą karas apmainomas ant

naujo atrokuojant Jo vertė.

pertaisyti Aliteholls turi pilna 
gvaruntija kaip nauji.

MITCHELL
Visi ŠTAI KUR

SEKRETAS SVEIKATOS
DVI KRAUTUVES

2328 2234
Mlehlgan Avė, Mlcliignn Avė.
Pertaisyti kurui parduodami ubejoao 

krautuvėse

ATDAROS
DIENOMIS
VAKARAIS

NEDALIOMIS
TelefoAns Vletory 3805

VAŽI N El< IS K A SDIENĄ. 
MOK AK SYKI f MENAS,.

Mes paskolblnino vlauomenel knd esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAI9TINYČIA vluoj Amorlkoj, kuri Išdirba vaistus, pagal 
Europos metodų nuo visokių ilgų.

Mes turime ą sekretų kurluota PERGALIME visokias llgns. Tg sek
retų. sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTĖS, neš musų PAŠIjOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Visuose gerose Ai’TIEKOHE visoj Amerikoj galima gauti šias mus U 
i llekarslas:

Halotum Riteri dėl vidurinių ligų.
IteguIntiirbiN dėl moterių.
Kraujo Valytojas kurie pats užvardljlinas Išaiškina reikalingumų.
Nalutaro Liulint-ntas dol visokių kaulų skaudėjimo Ir kitokių skausmų
Trnjaitka Kan-gl dar Jos nežino? Tos garsingos nnmų gyduolės.
Reikalaukite musų surašo vaistų Ir tolių --siunčiamo ui dykų.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St., Tei. CanaJ 6417 Chicago.

Parduod.ae


6 DRAUGAS t. IŠeštadienis, Gegužės 7, *21

■■■■■■■aaBDaaaaiiiiDaaiiaaviic >aank"x«at«niaMMiaaHi
“BIRUTE” Stato Pirmu Kart Chicagoje 

3-jų Aktų OPERA 

Muzika komp. M. Petrausko
Į&>

“Lietuviškos Vestuves” t
1 IU. V ,/JUt IVUIVVII Iii........

CHICAGOJE. /-“k.,,,...........j,.- k ... T , ,4 Universnl State Bank .

MUSĮI REPORTERIO UŽ- 
I RAŠAI.

IŠ NORTH SIDĖS.

Gegužės 3 d. čia mirt 
ikošienė, 90 metu sena 

ptuvės blls Gegužės 7 
Mykolo bažnyčios 

(Įazimiero kapines.
* Jot* vaikai ją gražiai globo
ja iki mirčiai. Ne visi taip 
$tro.

Elz. 
Lai- 

d. iŠ 
Šv.

Nedelioj, 8 gegužio, punktualiai 8 vai. vak. 

Aryan Grotto Temple, Waba«h ir 8 gatve

Vadovauja patsai komp. Mikas Petrauskas.
Bik'tus ant vietos gulima nupirkti nuo 4 vai.po piet. duris atsidaro nuo 7 vai. vakare uždan 

gn pasikels kaip 8 vai. » Kviečia visus “BIRUTĖ”.

I J. V.Zackarevičia..........10.00 susirinkti, nes bus svarstoma vi-
10.00 1 sieuis rūpimi klausimai.

dintojai bei vaidintojos dedu 
visas pastaugs, kad kuopui- 
kiausiai pasirodžius^

IŠ BRIDGEPORTO.

Geg. 7 d. Šv. Jurgio par. 
[svet. Šv. Aloizo dr-jos Šv. Jur- 
'gio skyrius rengia šokins.

IŠ WEST SIDĖS.

Geg. 8 d. Aušros Vartų par. 
įsvet. L. Vyčių 24 kuopa vai
dins “Paklydėlio kelias.”

5 Vietinis A. L. R. K. Fede- 
^tcijos skyrius uoliai darbuo
jasi įrengti viešąjį katalikišką 
Knygyną. Pirmiau L. Vyčių 
5-ta kuopa rūpinosi tuo kny- 
jpiu, bet ant galo pavedė Fe- 

racijos skyriui, tikėdamos,
R knygyno geresnių vaisių. 
$al tai bus pirmas toks kny
gynas tarp Lietuvių katalikų.

IŠ CICERO. ILL.

|^Geg. 24 d. Šv. Mykolo par.
svet. >bus vėl rodomi iud(wnie-•, t • -v T . . v pasižymėjusiosji paveikslai is Lietuvos, šiuo , • . į \ Lietuvkart nauji.“ i retos progos

Gegužės 8 d. Šv. Antano par. 
svet. L. Vyčių 14-ta kp. su 
Kai. Spaudos d-ja rengia smar 
kias prakalbas su puikia pro
grama. Kalbės nesenai iš Lie
tuvos atvykęs kun. dr. Ig. 
Česaitis.

Bus atvaidintas patrijotiš- 
kas, labai įspūdingas veika- 

“Už tėvynę.” Dainuos 
dainininkės,

iai neturi pialeisti šios

lėlis

10.00 Nariai prašomi atsivesti ir nau-

:W!
iW:

; Kaz. ir Leonora Šerpečiai, 
Susilaukė dailios dukters. Bal. 
30 d. ji pakrikštyta vardu Al
bina Leonora.

• Gegužės 3 d. vietiniui var
gonininkui ir veikėjui, p. Juoz. 
Brazaičiui, buvo pasekmingai 
padaryta operacija. Išpjauta
**tonsiliai.”

“Draugo” agentas Ciceroje, 
p. A. Valančius, gyvenęs 1511 
»So. 49-tli Ct., Cicero, Ilk, per
sikelt į naują vietą — po mini. 
1522 So. 49-tli Avė., Cicero, į

Ę. Freitikaitė ir M. Freitikie-
nė................................ 10.00
Po $5.00: M. Freitikaitė, .J.

Kirienė, P. Urba, A. Paulaus- 
kis, S. M. Glaser, M. ]\ M. 
Stupnicki, kun. J. Svirskas. 

Jonas Tekarus, $3.00:
Po $2.00: Lusteg, M. Tomu- 

lunas, B. Urba, J. P. Kastins- 
ki, A. Ziiuantas, ,J. Ashtor, E. 
Macaitė, J. Kazlauskas, Ig. .Vii-į 
letez.

Po -1.00: P. Žilvitis, L. Kas
putis, J. Budri k, S. Sasnauskio 
nė, B. I). Store, N. Lowich, C. 
Puleikienė, P, Pėcius, V. Pan- 
kauskienė, O. Navacki, V. Vais 
vilienė, M. ljescinski, J. Bud- 
rik, A. Balčaitė,' A. Petrovski, 
A. Girdžonienė, A. M. Sebeir, 
A. Olševski, V. M. Stulpinas, 
F. Aminis, J. K., P. Juozapai- 
tis, P. Petraitienė, K. Vardan 
skienė, A. Galinckienė, J. Vol 
terienė, Iz. Freitikas, Iz. Frei 
tikas, K. Zobvincki, J. Adoma
vičienė, E. Kareiva, S. Kareiva 
O. Gelgaudienė, P.. Zejnienė, 
Dr. Šimkus.

Po 50c.: F. Kanpikas, J. 
Kasakaitis, .J. Raudonis, T. A- 
boravicz 25c.

Viso.....................$180.75
Jei rastųsi klaidų, 5-toji 

kuopa prašoma pataisyti.
Aukotojams ačiū.

A. J. Bislis.

10.00 jų narių.

IŠ RRIGHTON PARK.

Geg. 8 d., tuojau po sumos Šv. 
Kuz. Ak. Pemėjų kuopa laikys su
si rinkimą bažnytinėje svetainėje 
(44 ir Fairfield Avė.).

Visos narės prašomos, atsilankyti. 
Nepriklausančių prie tos orga
nizacijos moterų ir merginų taip
gi prašome ateiti sus-inan ir įsi
rašyti.

"Valdyba.

A. f A.

KONSTANTAS MAKARAS

Gegužės 8 d. šv. Antano par. 
svet. Saldž. Širdies V. Jėzaus 
dr-.ja turės svarbų mėnesinį 
susirinkimą. Jame bus priima
mi nauji nariai nuo 16 iki 20 
metų be įstojimo mokesnio.

Z Gegužės 15 d. Šv. Mykolo 
tr. svet. A. L. R. K. Moterų 
-gos 4 kuopa rengia smarkų

^ikanj. \ aidins “Vagis”, kc- N0RJ pRFKYROS SU RU- 
fbrveiksmę komediją. Tikietus SJTA
galima gauti pas kuopos na-

Madison, Wis., Geg. t. — 

AVisconsino valstijos įstatymų 
leidinio augštesnysis rūmas 
pasiuntė kongresui memorija- 
lą. Reikalauja, kad Suv. Vals
tijos atnaujintų prekybą su 
Rusija. Sako, tuomet Ameri
koje butų daugiau darbų.

TŠ TOWN OF LAKE.

» Gegužės 8 d. Scliool Hali 
svet., 48-tos ir Donore gatv., 
Šv. Kryžiaus par. mokyklos 
auklėtiniai vaidins “Kome- 
iha.” Veikalas yra gražus. Vai- 
fc."-____ :-----------------------------

PETRONĖLĖ
AUŽBiKlENĖ

Mirė Gegužės 6 d., 11 vai. 
ryta. Eidama 31 m. am
žiaus. Paėjo iš Bikavėnų 
sodžiaus, Žvingių parap., 
Tauragės apskr. Paliko 
nuliudime vyrą Joną, sū
nų Joną. Zigmontą ir duk
terį Petronėlę. Moterystė
je gyveno 15 metų ir tiek 
pat metų kaip Amerikoje.

Jos kūnas yra po nuni. 
4740 8. Marsbf’eld avė. 
Laidotuvės įvyks utarnin- 
ke, Geg. 10 d., 9 vai. ryte 
po pamaldų iš šv. Kry 
žians bažnyčios bus lydi- 
ma į šv. Kazimiero kapin.

Visi giminės ir pažįsta
mi molonėkite dalyvauti 
laidotuvėse.

Graborius Ežerskis.

Pereitą parą Chicagoje pa
vogta 20 automobilių.

Policija areštavo vieną in- 
I tariamą žmogų sąryšy su ras
tu nužudytu pieno išvežioto
ji! McDonougli.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Katalikų Spaudos dr-jos kp., 
|Cicero, kviečia “Draugo” b- 
įvės šėrininkus ir skaitytojus 
'susirinkimai! pasitarti apie pn- 
i sekmingesuį katalikiškos spnu- 
dos, ypač “Draugo,” prupla- 
tinimą šioj kolionijoj

L. D. S. 20 kp. valdyba.
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s ** Iškilmingas 2fll! Rožinis Salius |
DR-TES ŠV. ANTANO IŠ PADVOS I

a

Sekmadienije, Gegužio 8, 1921 m. §
i Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj So. Union Avė. ir 18 gat., Chicago. Illinois = 

Pradžia 6 vai. vakare.

Valio-valio-vallo!! vist ant rožinio balinus merginos, vuikinai, moteris ir vyrai visi be skirtumo, ~ 
S nes čionai bus ift Klaipėdos gardžiu gėrimų, Palangos kvepenėiu cigaru, Kauno Birutės viešbučio sve- S 
a člų užkandžiu, Lietuvos kvepenėiu rožių pasipuošimui ir prie puikios muzikės Geležinio Vilko galė- E 
S alte sočiai prisišokti iki ausų. g
E ftto baliaus pelnas yra skyrlamns 10 nuošimtis Lietuvos Kaudonojam Kryžiui.

Kviečia KOMITETAS.
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DŪMEI. ■
Chicagos A. L. R. K. Moterų B 

Sąjungos Kuopoms.

Moterų Sąjungos 1 kuopa J 
iš Bridgeporto kviečia visas g 
Chicagos ir apielinkės kuopas ■ 

Mirė Gegužės 9 d., 1920 m. I svarbion konferencijon Nedė-'J 
Palaidotas Šv. Kazimiero ka- lįoj, Gegužės 8, 1921, 2 vai. po 

pietų, šv. Jurgio parap. salėj. 
Visos kuopos malonėkite daly
vauti, nes randasi labai svar-; ■

pinėse. Paėjo iš Šaulių apskri 
! čio, šaulėnų parapijos, Polo 
i kebų sodžiaus.

IŠ DIEVO APV. PARAPIJOS

Moterų Sąjungos 3 kp. yra 
nutarus apvaikščioti “Motini} 
Savaitę”.

Tuo tikslu Gegužės 7 d. pa
rapijos salėje kuopa rengia va- 
1 arą. Apart vakarienės bus 
programa.

Vietos publika ir kitų para
pijų svečiai prašomi atsilan
kyti musų vakaran.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Komisija.

IŠ T0WN OF LAKE.

Iš priežasties gerb. klebono, 
kun. A. Skrypkos varduvių, 
Geg. 8 d., Scliool Hali salėje 
Šv. Kryžiaus parapijinės mo
kyklos mokiniai, vadaujant 
seserims mokytojoms, rengia 
vakarą. Vaidins dramą “Cor- 
neli.įa”. Apart to bus dar ir 
kitokių pamarginimų.

Town of Lake publika pra
šoma atsilankyti ir pamatyti 
pirmą sykį statomą dramą.

Pradžia 7:30 vakare.
VIII sk. mokinė.

Metinės pamaldos už ji bus foį^ raikalu kuopu aptarimui. 
Gegužės 9 ryte šv. Antano ba - , Mot. Sąjt i Kuopa,
žnyčioje, Cicero, III.

Kviečiu giminės ir pažįsta 
mus dalyvauti pamaldose. _ ,Likusi žmona, Ęuropeai)merican Ruraau

Magdalena Makarienė. Į Fabionas ir Mickievicz vėd
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTAKIJLSAS

Kcal Estate, Paskolos, Tnsurinal 
Ir tt.

809 W. S&tli St., liamp. llnlstcd St. 
Tel. Boulevard 011 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 3 po plotų.

su r
Ta). Canol 6232 2 (

S DR. C. CHERRYS 3
•j LIETUVIS OENTISTAS O»Į
£2201 Wcst 22-n.l & So. Leavitt Kt * 

Chiesca # 1
^Valandos: 9:80 A. M. to 12 N.J? I 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o

■ ■ ■

m

SUSIRINKIMAI.

L. VYČIŲ KUOPŲ DOMEI.
Gegužės 8 d. MeKinley parko

Susirinkimas bus nntradie-( hiengos Apskritys 
laikys susirinkimą. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Visi kuopų atstovai prašomi kuo- 
skaitlinginusiai susirinkti.

A. S. Vnlunnn, rait.

nyj, Gegužės 10 <1., Šv. Anta
no par. svet.

AUKOS NAŠL. PRIEGLAU 
DAI SURINKTOS LABD. SĄ 

GOS 5 KUOPOS.

Rinkėjos: F. Freitikienė ir 
Laukžemienė.

Aukojo:
J. Mikšis, (Amž. narys) $25.00 
F. Ereitikaitė(Aniž.narė) 10.00 
S. Mažeika (Amž. narys) 10.00

IŠ NORTH SIDES.

Geg. 8 d. parapijos salėje, tuo
jau po sumos L. D. 8. 20 kp. bus 
mėnesinis susirinkimas. Kreipiame 
narių domę, kad nuo Gegužės mė
nesio musų kuopos susirinkimai 
bus laikomi kas antrą sekmadienį.

Visi nariai prašomi skaitlingai
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P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago Avenue

B■
B

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

Cash arba ant lengvu išmokesčių.
Telefonas Monroe 3683

■ amsi
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DIRBTUVĖ 1

Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- 
Iių ir kitokiu draugystėm reika- 
lingu dalykų.

A. J. POŽĖLA 5
1908 W. Division Str. Chicago. =
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Lietuvių Rakandų Krautuves B
ES
B

Atidarydamos pavasarinį sezoną aukauja savo pirkėjams nepaprastų pigumų. Padidindami musų krautuvė po 4201-3 Archer Avė., 
apart rakandų uždėjome naują skyrių per ką galime dabar, suteikti savo lankytojams, visokių namams reikalingą daiktų, kaip tai: 
puodų, viedrų, katilų, sudinų, visokios maliavos, dratinių tvorų, durių, langų, lopetų, greblių, kirviu ir daug kitokių dalykų kuriuos 
čion suminėti nėra vietos bet atsilankiusiųjų reikalavimai bus užganėdinti kaip ir visados, o patarnavimas ir prekes nustebins kiek
vieną, Išpardavimas prasidės 2-ra Geg. 1921 ir tęsis tiktai per visa mėnesi abejose krautuvėse.Oalite kreiptis prie bile vieno iš savo senų 
pažįstamų bendrovės direktorių ir pardavėjų V. Makaveekas, M. Kežas. D. Shemaitis, J. Krukus, A. Lapenas, J. Nakrošis ir J. Krotkus. 
Musų krautuvė latš atdara kiekviena diena nuo ryto 9 iki vakaro. 9.

Glbson L: daunes, suvartoja mažai 
ledo ir užlaiko lisral Haiti, tvirtai pa
darytos IA aržuollnio medžio su tft- 
baltintu valgio pasidčjimut , Aepukę 
visokio didumo pradedant $13.50

(•a-dninl pečiai. Baltai enameluo- 
tom durim nikeliniuose rėmuose, ga
lima ant Jo kieptt ir virti 6-kl degt u- 
vul su žiebtuvų pnsirlnkimasCOO 7R 
IA visokių didumų nuo .... *

Arzuollnes Komoilis, Su 
apvalu arba kertuotu stik
lų didelis pasirinkimas IA 
keliolika gatunku turi
me net Ir už .. $17.50

Valkams vežimėliai. Pinti
niai arba sulankstomi sku- 
rlnini, su tvirtais mediniais 
tekinėta ir uždangalų, galite
gauti sau patinka- $22.50 
minusia spalva už *

r-
n

1 i.

Plienine lova. Su sprlngsnls ir va
tinių matrusų visados kaAtavo 346.00 
ant Alo iApnrria.viino duosimo tiktai po 
viena kožnani pirkčjul už $22.50 
pusč prekės ............. ...............

Lovų K|>ring*al. Artavoto plieno
tvirtai padaryti, ir mtnkAtl gulėti
gvarnntuoti ant 26-ių metų, pilkai 
ar Juodai malėvotl tik- $6.95

Siuvamos mašinos. Dabar
atpigo. Jslglk viena $39.75 
už . ........................ *

Snpnmosl<»s ke«lės. Hų me
dine sodinė dailiai AQ
nupaltAuotos už .. * *

9umlture. Rūgs. Stovės. Sewlng Machines. 
Talkintf Machines, Pianos, foc.

1930-2 So. Halsted Street 4201-3 Archer Avenue


