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Suimtas Lenkų Sukilėlių Vadas 
Augsi. Silezijoj 

Vokietijos Vyriausybe Nesutinka 
Pakelti Karą Lenkams 

SUTARTIES PROJEKTAS 
DEL VILNIAUS JAU 

PADARYTAS, 

SENATE GINČAI DEL KA
RO LĄIV1TN0. 

PRANEŠAMA, TALKININ 
KAI NUTVĖRĖ KOR-

FANTY. 

*+ 

I 

Prieš Lenkus organizuoja
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 
Lenku siikUėlių vadu Angšt. 
Silezijoj. 

Varšavos valdžia neva jį 
buvo atšaukusi iš komisijonie-
riaus vietos. Tečiau jam kus
ta but Sosnovicuose, Lenki
joje., ir vesti sukilimą A. Si-
]ezfjoje. 

zuoti 3,000 Vokiečių laisvano-
rių ir juos pastatyti prieš Len 
k u s. 

Vienas Vyresnysis Prancūzu 
karininkas apie Korfanty at
siliepė: 

44Korfanty yra maištininkas 
ir su juo bus pasielgiama, kai
po su maištininku." 

Kiti karininkai išreiškė nuo-
morię, jog į kelias dienas Len
kai bus numalšinti. Nes vie
tomis talkininkai su kulkas-
v aidžiai s Lenkų būrius skina, 
kaipo žolę. 

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

DERYBOS LIETUVIŲ SU 
LENKAIS BRIUSELYJE 

T Ę S U S I . ' 

-ras Puryckis išvažiavęs Lat
vijon ir Estijon. 

Šiomis dienomis gautos yra 
kelios " E l t o s " kablegramos. 
Svarbiausioji — tai trumpa ir 
suvėlinta žinia iš Briuselio: 

BERLYNAS NENORI SIŲS
TI KARU0MENĖS. 

"Lietuvos delegacija yra 
išdirbusi projektą sutarties 
su Lenkija del Vilniaus. Mi-
nisteris Galvanauskas pers-
tatysiąs šį projektą Pary
žiuje, o T. Norus — Lon
done. Gegužės pirmą diena 
jie gryžta į Briuselį. Dery 
bos prasidės išnaujo šiomis 
dienomis." ( " E l t a " ) . 

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

ŠAUKIAMI VOKIEČIAI 
LAISVANORIAI. 

• 

Oppeln, Silezija, Geg. 7. — 
^ • ^ J D u . š i m t u Ttalu Jcaseivių, ku-

• 

riems* vadovauja Anglų pulki
ninkas Bond, evaknavo Gross 
Strehlitz miestą. Evaknavimo 
metu Lenkai sukilėliai su arti
lerija apšaudė miestą. 

Pulk. Rond tvirtina, jog 
• talkininkams Silezijoje būti

nai reikalinga gauti koruome-
nės, daugiau kulkasvaidžių ir 
amunicijos. 

Neklausomi nacijonalistų rei
kalavimai. 

Berlynas, Geg. 7. — Čia bu
vo laukiama, jog Vokietijos 
vyriausybė tikrai pakels karą 
Lenkams del Silezijos. Vokie
čiai nacijonalistai griežtai rei-
kaJuaja Sileaijon pasiųsti regu-
tiare karuomenę, jei talkinin
kai nieko negali padaryti Len-
kams. / 

Bet vyriausybė nusprendė 
nesiųsti karuomenės ir palauke 
ti, kas toliau veiksią Silezijoje. 

Nacijonalistų spauda tečiau 
griežtai reikalauja siųsti ka
ruomenę. Nes talkininkų bejė-
gumas tenai įlenkus dar lab-
jau padilgina vesti pragaištin-

1' Gudų spaudos biuras but kalbos, kuomet 

Borah ir Pomerene stovi už 
konferencira. 

Washinft©n, Geg. 7. — A-
teinančią savaitę senatas ims 
svarstyti karo tai vyno reika
lams skiriamas išlaidas. Sena-
ito karo laivyno komitetas grą
žino senatui pinigų skyrimo 
bilių. Iš biliaus pašalinti visi 
pridėčkai, kuriais buvo nori
ma kuolabjausia susiaurinti iš
laidas. Prierašai pašalinti pa
reikalavus vaciam prezidentui 
Hardingui, kuris stovi už tai, 
idant Su v. Valstijos įsigytų 
naujus laivus ir turėtų stiprų 
laivyną. 

TUOJU tarpu senatorių* Bo
rah ir Pomerene stovi už su
siaurinimą karo laivyno. Jiedu 
stovi už savo sumanymą, i 
dant Suv. Valstijos pakvies-
konferencijon Angliją ir Japo
niją ir pasitartų susiaurinti 
kokiam laikui ginkluoties ju
rose. 

Prezidentas nesutinka su 
tuo sumanymu. J i s sako, apie 
tokius daiktus šiandie negali 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
BERLYNAS. — Kanclieris 

FelirerJbacli vakar vakare Rei
chstage pranešė, jog Vokieti
jos armija ruošiama galimiems 
nepaprastiems nuotikiams Au 

TREMTINIAI GRYŽTA I š 
RUSIJOS. 

Padarius taiką su Rusais ir 
pasirūpinus Lietuvos valdžiai, 

gžfc Silezijoj. Socijalistai ra- pradėjo gryčti gyventojai, ku-
dikalai del to jo pranešimo 
pakėlė baisų trukšmą. Ar tai, 
sako., Vokietija turės but grą
žinama į 1914 metus, 

PARYŽIUS. — Berlynas tu
rįs iinių, kad Augšt. Silezi
jos rubežių perėjusi Lenkų 
reguliarė karuomenė ir inėju-
si į Tamowitz. Tenai įsilau-
žusi į privatinius žmonių na
mus ir pagrobusi civilių dra-

praneša: nors Lenkų agita
toriai, o tarp kitų ir Seimo 
narys kunigas Maciejewicz, 
šaukia "remkite Lenkiją, ki
taip badu mirsite,'* tečiau 
badaujantiems ūkininkams 
dalino Amerikos maistą. Ko-
\Q22 diena^fo*vp^l*nkų_ su
šaudytas Zibalų klebonas 
kun. Lajauskas, važiavęs 
VMniun. Jo lavonas rastas 
užkastas miške. Bus palai
dotas Širvintuose." 

Prancūzų valdininkai sako, 
jos daugiau karuomenės y r a | g ą d a r b ą ; 

sunku gauti. Nes plebiscito zo-1 Kolkas vyriausybė yra p r i e -
noj permažai vyrų. šiiiira tokiam sumanymui. 
- Lenkai sukilėliai turi užėmę Vokiečiai Lenkus pavadina 

visą rytinę Silezijos dalį net bjiauriausiais piratais ir dar-
ligi Rosenbergo (į šiaurius). 
Paėmę ir pastarąjį miestą. 

Kova Lenku su talkininku 
karuomenė seka pietinėj Sile
zijoj ir Rybnik apylinkėse. 

Talkininku vadai vra nus-

buojasi padaryti galą jų mi-
litariams žygiams. 

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

prendę kuoveikiaus suorgani-' gties laimėjimais. 

Be to suteikiamos šios ži-
mos: 

• 

"Šventasis Tėvas pakėlė 
Kauno katedrą NBazilica Mi-
nor. Balandžio 30 dieną d-
ras Paryckis išvažiavo Ry
gon ir Revelin. Iki sugryži-
mo ministerijos valdytoju y-
ra paskirtas Balutis, kaipo 
iministerio pareigas ' einan
t i s . " - -El ta" ) . 

Lietuvos Inform. 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 prezidentą atrado be su
organizuoto naujo kabineto, 
kurio veikimas būtinai reika
lingas. 

Fehrenbacho-Simonso kabi
netas nors dar laikosi savo 
vietose ir pildo pareigas, bet 
jo atsakomybė abejotina. Tuo-
tarpu 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 militarinės 
bausmės. 

Kalbama už sutikima 
Ant greitųjų susisiekti su 

talkininkais Vokietija negali. 
Neturi atsakomingojo kabinę 
to. 

Vokiečių diplomatinėse sfe
rose seniau į talkininkų sta 
tomus reikalavimus buvo tie
siog atkertama: '•Negalima!*' 
Šiandie jau kalbama kitaip. 
Sakoma, jog Vokietija visvien 
ankščiau ar vėliau turės pasi
rašyti statoanus reikalavimus. 
Tad delko laukti toliau ir lei • 

sti Prancūzams užimti svar
biausius Vokietijos industri-
jinius plotus. 

Yrą žinoma, jog įsibriovu-
sius Prancūzus Ruhr apskri-
tin nelengvas daiktas bus iš
krapštyti. 

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

Socijalistai šiaušiasi. 
Kuomet galvojama naujan 

ministerių kabinetan pašaukti 
liaudies partijos lyderius, so
či jai istų partija, kuriai vado
vauja Scheidemann, šiaušiasi. 
Jos vadai sako, kad jei ka
binetini turėtu ineiti liaudies 

pasaulis 
ant ko-yra atsidūręs kaipii 

kio ugnekalnio. 
Tad ateinančią savaitę sena

te tuo reikalu pakils smarki 
kova. Nes prezidentas kongre
se visgi turi daug įsravos. 

Stebėtiniausias .daiktas tas, 
kad senatorius Borah yra re-
publikonas ir- laikosi priešin
gos už kitus republikonus nuo-

bužių. Kareiviai apsitaisę tais 
drabužiais ir prisidėję prie su- 84,. Lietuvių 1133, Rusų 564. 

rie laike karo ar patys pabėgo 
iš Lietuvos, ar buvo Rasų val
džios ištremti. Bet tarpe tų 
tremtinių, daugiaus 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 — 
1204, Lietuvių 717, Rusų 200. 

Vasario m. gryžo Žyolų 12-

Taip ilgiau būti negali, r— 
Į tą reikalinga atkreipti atydą. 

Jei mūsų valdžia negali re
guliuoti grąžinimo mūsų trem
tinių, Rusijoje, tai reikalingos 
kitos priemonės. Duokime, Lat 
viai įsileidžia tik 10 nuoš. 
svetimtaučių — ar nevertėtų 
padaryti tą ir mums? 

Liūdnas' apsireiškimas, dė
lei mūsų valdžios apsileidimo. 

(Laisvė No, 74). 

kilėlių. Kovo in. nuo 1—20 d. Žydų 
—1798, Lietuvių 1400, Rusų— 
340. 

Mažesnis, skaičius gryžta 
YVASHINGTON. — Prezi

dentas Hardingas priėmė tal
kininkų pakvietimą turėti sa- Lenkai, Čigonai, Vokiečiai. Iš 
vo atstovus vyriausioj tai y- j to matome, kaip daug svetim-
boj, atpildymo komisijoj ir.taučių plaukia j Lietuvą. Prie 
ambasadorių konferencijoj. tp reikia paminėti ir tą, kad 

j 80 nuoš. iš gryžusių yra vai-
LONDONAS, — Pranešta,! kai ir seniai. Didesnė pusė už-

jog tomis dienomis čia įvyk- sirašiusių Lietuviais, lietuviš-
sianti Airių konferencija, ku- kai kalbėti nemoka. 

Taip padėkime ir aplanki-
nėtų skiepijant ! 347 užsiregis 

rioje busiąs ir de Valerą. 
. 

PARYŽIUS. — Čia radika-.. . . . . . . . . v travusiu Lietuviais, tą kalba 
liai gaivalai kelia riaušes, at- i / 1U . , . ,-, inn 

. L . v . . . . . . ' moka kalbėti • tik vos 100 

mones. 
. 

PARVEŽTA 1,255 KAREI
VIŲ LAVONAI. 

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

DIDELIS GAISRAS KE 
NOSHOJ. 

kreiptas prieš mobilizaciją at
sarginių 1919 metų. 

€HTCAGO. — Rytoj visose 
Arkivyskupijos -bažnyčiose bus 
skaitytas Jo A. Malonybės Ar
kivyskupo raštas labdarybės 
reikale. 

MATYT, MIESTAS PALIUO 
SUOS DAUG DARBI-

} NINKU. 

Kenosha, Wis., Geg. 7. — 
Čia gaisras smarkiai palietė 
departamentinę krautuvę Blo-
ck 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 Brotherhood of Carpen-
ters and Joiners of America" 
prezidentas Hutcheson prielan-
kiauja, idant statydinimo na
mų darbininkų unijos savo rei
kalus pavestų arbitracijai. » 

ANGLIJOS ANGLEKASIAI 
SUTINKA SU ARBIT-

RAGITA. 

Chicagos miesto tarybos fi
nansinis komitetas "ir vėl ėme 
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 pagel-
bos iš legfslaturos. Buvo jos 
prašoma dar daugiau padidint 
mokesčius už nejudomas nuo
savybes Chicagoje. 

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

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

žmonių, iš 563 Žydų moka 
lietuviškai 96 žmonės., 

Iš augščiau nurodytų skai
tlinių, matyt, kad į Lietuvą 
plaukia elementas: invalidai 
(nepajėgėliai), seni, nuskurę, 
be tėvų vaikai ir dar pasitaiko 
kartais intariamos 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 
t a s " be jokių kliūčių į Lie
tuvą. Rozanovoje, (ant Lietu
vių sienos) vienas mūsų įga
liotinis, žinoma, nesugeba išs
kirti ką leisti, ką neleisti' ir 
leidžia visus. Į Kalkunus gi 
ateina mūsų traukinys, lydi
mas lig šiam laikui jaunų 
vaikinų — traukinio komen
dantu — (nuo Obelių karanti
no). Atėjus mūsų 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 Keley; gyvenąs ten pat 
—važiuoja į Kauną. Panašių 

[dokumentų kiekvienam ešalone 

Kupiškis. Šis miestelis yra 
nemažas ir didelė parapija, 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 žmonių, o 
ir čia bolševikų daug atsira 
do. Lietuvos valdžia pajutusi, 
kad čia daug yra bolševikų, 
suėmė kai-kuriuos jų vadus, 
tuomet ir ramiau tarp gyven
tojų pasidarė. Dabar girdėtis, 
kad ir vėl pradėjo Jankytie* 
bolševikų komisarai, todėl ne 
prošal į bus valdžiai atkreipti 
didesnę atydą į tą Lietuvos 
kampą. 

Garleva. Garlevos parapija 
bene daugiausia iš visos Lie
tuvos parapijų nuo karo nu
kentėjo. Daugel namų sudegin
ta, daug turtų sunaikinta. M~aT 
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-
matninkų uždarbiams pabran
gus, kai-kuriems ūkininkams 
gan sunkus gyvenimas atsira
do. 

SERBAI GRŪMOJA BULGA 
RIJAI. 

Parniai miesto valdyba buvo būva kelios dešimtys 
pdariusi apie 8 milijonus de- Savininkai tokių dokumentų 

Londonas, Geg. 7. — Pra
nešta, jog streikuojančių an-
glekasių viršaičiai pagaliau su partijos atstovai, tad iie atsi- A. i • , . . ., , .v. . . . . . . . , į . (tmką, idant jų reikalą ristų 

ficito. Piliečiai sutiko tą de- siunčiami į vietas jų gimimo', 
ficitą padengti paskola. Bet aš Abejoju, ar jie ten da-

Bet tie patys piliečiai šian-įvažiuoja: dėka mūsų apsilei-
die smarkiai priešinasi didės- dimui, jie sugeba apsigyventi 
nėms mokestinis. Tegu valdy- įr pačiame Kaune. 

ULSTERIECIAI EINA SA 
VAIS KELIAIS. 

saką prisidėti prie kabineto. | ą r b i t r a c i j i n ė k o m į s į j a . 
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 stu 
dijuoja ir aptaria įvairių par
tijų vadai. 

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

ba nebus baisiai išlaidi, tegu 
ekonomingiau gyvena. 

kelias bankas Chicagoje. 

Obeliuose peržiūrimi tik do
kumentai, bet ką veža su ša

lvim gryžtantieji —niekas tuo-
Areštuota Mrs. Dolly Hag- m i neindomauja. Kalbama, 

gerey, 26 metų^. kuri apsukusi k a d gryžę iš Rusijos parda-
,vinėja/ kariškiams ir nekariš-
kiams gerus mauzerius (re-

ORAS. Šiandie gražus o- volverius). Gal tas ir tiesa! 
ras išryto, paskui apsiniaukę; Galima vežti ir dinamitas, jei 
rytoj lietus; vidutinė tempe- niekas nežiūri. Ko-gi negali

ma "laisvoje šalyje?" 

Sutraukia pasienin karuomenė 

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

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

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. Iš to ir nesutikimai. 

PINIGĮĮ.KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai 

nant nemažiau $25,000, Gegužės 6 
buvo tokia pagal Merehanta • Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui frankų 7.51 
Italijos šimtui lirų 4.88 
Vokietijos šimtas marinų 1.53 
Lietuvos šimtas auksinų 1.53 
Lenkijos šimtui markių .13 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* Išskyrus nedeldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams >• • • 
Pusei Metų . . . . . . ..<_*.• < 

8UV. VALST. 
Metams 
Pusei Metų -

Prenumerata mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

4.00 

$6.00 
3.00 

Vagie, Kepurė 
Dega. 

" Naujienos" 102 nr. plaka 
savo artimą giminę" Vienybe " . 
Vadina ja nesąžininga, nes ji, 
girdi, iškraipiusi jos " t iesias ' 
mintis... 
Neginame "Vienybės ' ' už jos 

paprastus,4 * Naujienoms' \ ' ' Te 
vynei", " Laisvei "tolygius " sa 
žiningumo'' darbelius. Dera te-
eiaus pažymėti, kad ji drįsta 
"Vienybei" šukterėti: ' 'Vagie, 
kepurė dega", kuomet pačios 
netik kepurė, bet ir pakaušis 
pradeda svilti. 

" D r a u g a s " savo drąsiu spė
jimu • apie galimas Briuselio 
derybų kombinacijas išsireiš
kė, kad Lenkai geruoju Vil
niaus neužleis. J ie be kitų rei
kalavimų gali pastatyti ir ši: 
gausite Vilnių, bet grąžinkite 
mūsų poneliams dvarus. 
Į tą galimą propozici
ja " D r a u g a s " aukšY-iaus kiek
vienos partijos siaurų ribų 
stovėdamas atsiliepia: "norė
tume veikiau palikti dvarus 
ponams, kad tik Vilnius liktu 
Lietuvai ' (žiu-r. " D r a u g o " 91 
nr.) . 

Į "Naujienų" nesąžiningą 
"Draugo" minties aiškinimą 
plačiau atsakyta " D r a u g o " 98 
nr. straipsnyje: "Nauj ienos" 
parduoda Vilnių", kur kiek
vienam sveiko proto žmogui 
galėjo paaiškėti ką tuonii no
rėjo pasakyti "Draugas" . 

J i s 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
či jaiiij Sfjlyįp.̂  o taipat turės 
pasiduoti Valstybės nustato
mai žemės reformai. 

Kad " D r a u g a s " drįsta taip 
manyti, pigu suprasti. J i s 
griežtai skiria du dalyku: už
sienio ir vidaus politiką. Tuo-
tarpu panašus "Naujienoms" 
laikraščiai tiek neišmano, kad 
nesugeba to skirtumo pastebė
ti. Tai-gi esant Briuselio kon
ferencijai tokiai alternativai: 
Vilnius ar dvarai, negalima 
svarstyti klausimo aukštvn ko-
jomis jį pastačius, nuo dvarų 
pradėti — vidaus politikos ir 
baigti tuo kuo reikia pradėti 
— Lietuvos su Vilnium nepri
klausomybė. 

Lietuva, ačių Dievui, nėra 
pamišei i Ų namai. I r nun pasių
stoji į Briuselio konferenciją 
delegacija savo sąstatu liudi
ja, kad ji panašiai negali pa
sielgti, nors "Naujienos" ir 
Co to norėtų. 

Mūsų žemės reformos klau-

paaiškės, kai tilps, išimtinai 
tam klausimui skirti mūsų 
dienraščiui, straipsniai. Tuo
met tik "Nauj ienos" ir jų 
sėbrai galės komentuoti 
" D r a u g o " pažiūras apie dva
rus: a r jie reikia konfiskuoti, 
ar padalinti,ar suvisuomeninti. 
Ligi to nebus, visi "Nauj ienų" 
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. 

sime. 

Blogai Suprasta 
Ekonomija. 

Kaip privatiniame, taip vi
suomenės gyvenime pasitaiko 
žmonėms blogai suprasti eko
nomiją ir taupumą. Kartais 
žmogus del 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 armiją rr stiprų karo 
laivyną.. Kiti sako, kad šaliai 
šiandie būtinai reikalinga eko
nomija. Sako, tara 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. 

Rodosi, šitos vienos skau
džios pamokos užtektų šaliai. 
Nes nuo tos blogai suprastos e-
konomijos 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, jog skaitlingą armiją už
laikyti nepigiai atsieina ir de
mokratinei šaliai del to vra ne-
parankunių. 

Bet ta pati Amerika turi 
taikinties prie gyvuojančių ap
linkybių. I r toks verstinas pri
sitaikymas jokiu būdu negali 
but pavadinamas militarizmu. 
Tai nėra jokis militarizmas, 
jei šalis pasirengia apdrausti 
savo nepaliečiamybę ir nepri
klausomybę. 

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

Karo metu vvriausvbė išlei-
do tik vieniems lakstytuvams 
dirbdinti daugiau milijardo do-
lierių. Ir už tuos pinigus vos 
keli lakstytuvai 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 but visaip. Tuo žvilg
sniu tad negali but kalbos apie 
tokią ekonomiją, kuri vėliaus 
šimteriopai kainuotų. 

Žemes Reforma Lietuvoje. 
Vienas «Į§*iausiu Lietuvos vi

daus politikos klausimas yra, 
beabejo, žemės reforma. Nt*rs 
nekartą "Draugo" dienraštis 
yra minėjęs kas ir kaip yra 
daroma tuo klausimu, tečiaus 
šiandien beveik prinokus tam 
dalykui, dar kartą pagvilden-

Liefcavos padėčiai bestiprė-
? W, JM priešų pavydas ir m-! ^ ^ T(AUmse l i g g k ) ! 
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ji senai pradėta. 
Vos Lietuva pro rukus išvy

do laisvės saulelę, jau rudenį 
1918 m. Laikinai Vyriausybei 
pradėjus valstybės kūrimą, 
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. 

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

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

Reikia žinoti, kad nuo tiks
lios agrarinės reformos įve
dimo pareina mūsų politinė, e-
konorainė, socijalė šalies atei
tis. 

Kokiose sąlygose ji svarstoma. 

1919 m. pradžioje apsiniaukė 
mvi&ų tėvynės veidas. Iš rytų 
bolševikai, iš pietų Lenkai, iš 
vakarų Vokiečiai tyko praryti 
vos gimusią, laisvės spinduliu 
nušviestą Lietuvą. 

Viduje pakilęs ūpas nuslū
go. Nusiminimas sunkiai spau
džia nepratusius taip didelio 
darbo veikti — politikus, vei
kėjus. Begaliniai uždaviniai 
jų laukia. Reikia organizuoti 
karuoinenė, steigti valstybinis 
aparatas, išvesti valstybės rū
mo sienas — ministerijas, pa
tiekti tojo rūmo vidaus paskir
stymą — valdiškas įstaigas. 
Visa padaryta. 

Amerikos Lietuviai stebėjosi 
skaitydami laikraščius kaip 
mūsų valstybė auga, organi
zuojasi. J ie pečiais traukė ir 
klausė: iš kur gi jie žmonių 
tiek turi f ir galvų — ne puo
dynių tokiam darbui reikia! 
Taip, reikėjo žmonių-didvyrių, 
reikėjo pinigų surasti, karuo-
menė išlavinti, apginkluoti, vai 
dininkų legionai apmokėti ii' 
tt. Atminkite sunkaus tėvy
nei kiizio metus. 

• .i 

Ateina 1920 vidaus tvarki-
mosi, stiprėjimo metai. Tvar
koma valstybės ūkis, įstaigos, į tingai panaudojo musųskubius, 
gerinama finansai, visuomenė i griežtus žingsnius žemės klau-
savyje organizuojasi, kulturi- sime. Jie šimteriopai juos per-, 

dėjo, bet tuorni pat, mūsų už
sieninės politikos barometrą* 
puolė. Lietuviai susigriebė. 

Šveicarijoje yra trys valdiš
kos kalbos: Prancūzų, Italų ir 

okiecių. 

Pernai Suv. Vai. portlandi-
nio cemento išdirbystė sunart-

sime nusistatymas tik tuomet Mojo dešimts milij. tonų anglių. 

irtimas auga. Bolševikuojan 
tieji fiocijaliatai viduje, Len
kai užsifcny, naujas pinkles sta
to. Vėl trukdoma ramus 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 legioninin
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. Hrmon 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 įsiveržimą, Lenkų puo
limus. Šalis ginkluojasi prieš 
Lenkijos pastatytą Zeligows-
kį. 

Pirmais trimis mėnesiais 
Seimas uoliai darbuojasi iš
leidęs 23 įstatus, daugiausiai 
apie žemės apsaugojimą nuo 
vertelgų ir didžponių išnaudo
jimo, apie miškus, ežerų, pel
kių ir žemės turtų nusavinimą. 
apie nuomininkų, ordinarninkų 
teisių apsaugojimą. Vis tad 
žemės reforma komisijose buvo 
stumiama pirmyn, bet negalėjo 
ji šuoliais bėgfcįjkuopiet vy
riausias ilždavin$J 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
kalauti nuo mūsų Valstybės 
žmonių, kurių kiekvienas šian
dien dirba už du, tris žmones. 

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

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

iw^ ekonominės draugijos, at-
gija. 

Šiais metais, šokterėjo ir 
žemės reformos įžanginiai į s- Pasuko dešinėn. Stengėsi visų-
tatai. Galvanausko ministerių pirma politinę nepriklausomy-
kabinetas paskelbia N jų visa. be tvirtai pagrįsti, gi skaudžiai 
eilę: žemės pardavimas, pir visiems jaučiamą — žemės rė
kimas, įkeitimas, dvaro bernų formą į tolimesnius dienotvar 
laikymas, kareivių Šeimynų 
žeme aprūpinimas. Daugiaus 
negu 30 tūkstančių dešimtinių 
išdalinta kareiviams, daugiaus 
negu 300 tukst. deš. miškų nu
savinta, daug privatinių dvarų 
žemės mažais sklypais išnuo
mota. 

kės punktus įdėti. Noroms ne-
noroms taip įvyko. II. 

(Daugiau bus.) 
• • 1 1 1 1 , —— — 

Sako)na, kad Kynai pirmu-

Iš LIETUVOS. 
(Nuo mūsų korespondento). 

ge-< 
rai gyvuoja " S a u l ė s " draugi
jos laikoma gimnazija. Ją re
mia valdžia ir Telšių apskri
ties savivaldybė nemažu kapi
talu. Mokytojų joje yra gana 
daug; dauguma yra išėję augš-
tajį mokslą. 

Balandžio 4 d. įvyko Telšiuo
se, tos pat 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 
mą apie Telšių gimnazijos sto
vį ir mokinių elgesį. 

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

Del disciplinos susirinkimas 
pareiškė noro, kad doros žvilg
sniu visi mokytojų tarybos nu
tarimai mokinių butų pildomi, 
kad mokiniai lankytų vakarė
lius, tik kartą mėnesy, o kine
matografą 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 pryšąky ir su 
gerbu meška. Sermėga su sta
čia apykakle ir kelinės juodos 
spalvos. 

Ypač daug ginčų kilo dėlei 
suvalstybinimo gimnazijos. Ra
dosi norinčių, kad ši gimnazija 
liktų valdiška. Ilgai įrodinėta 
nauda ir nenauda' valdiškos 
gimnazijos. Galutmai balsavi
mu išspręsta: Už valdišką gim
naziją balsavo 38 asmenys, už 
" S a u l ė s " (privatinę) 40 asme
nų. Tokiu būdu Telšių Lietu
vių gimnazija liko "Saulės 
draugijos privatiška gimnazl 
ja. 6. P. 

• 
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Lietuves Prekybas ir Pramonė* Banko Agentūra. 

praneša visuomenės Mniai, kad nauja ofiso vieta randasi ant 
adreso 175 ADAMS 8T., NEWAKK, » . *-

Visais pinigų siuntimo reikalais, ju perkėlimu į Lietuvą 
ant nuošimčių, išrupisimu paaportų ir kitų dokumentų, prašo
me kreiptis: 

5 • M. NARJAUSKAS 
• 175 Adams Street, Nevrark, N. J. • 

••••••••••••••••••••*••••••••••• 
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1 R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

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

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. 

Traukiams paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselljose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6149 
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Gcncraliai Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 
N0RTH GERMAN LL0YD, BREMEN 

i i Mew Yorko Tiesiai 1 
BREMENA, DANZIGA ir LIEP0JŲ 

ANTKJONK išplauks Geg. 8, Birž. 15 d. ir Liepos 28. 
s i SQI'KH A* N A išplauks Geg. 21, Liepos 5 ir Rogp. 28 
Hl'DSOK išplauks Geg. 28, Liepos 13 ir Rugp. 30 

Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo į laivą. 
AtsiŠaukit pas H. Ctaussenins & Co. General. Pasaiieriniai Agentai 

100 N. La Šalie St., Chicago, 111. Tel. Franklin 4180 

>> 
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BOLŠEVIKŲ ATKAKLYBĖ 
• 

Rusijos bolševikų oficijoze 
"•Pravda" padėta indomi So
vietų Rusijos caro Lenino kal
ba. J is tų kalbų yra pasakęs 
Maskvoje, dešimtame komunis
tų partijos suvažiavime. 

. Apie revoliucijų pasauly 
Leninas sako: 

"Pagelba mums eina iš Va
karų Europos šalių. J i 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 praeitais metais. 
Yra žinoma, jog komunistų in-
ternacijonalas, kurs pernai 
gyvavo prokliamacijų formo
je, šiandie kiekvienoj šaly gy
vuoja kaipo savita partija. 

"Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje komunistų internaci
ona las pavirto ne vien darbi-
.ninkų veikimo centras, bet jis 
paliečia visa politinį tų šalių 
gyvenimų. Tai mūsų laimėji
mas ir niekas negali to mums 
išplėšti.' ' 

Visas pasaulis šiandie užsi
sukęs nuo Rusijos bolševizirie. 
Tik teai-kuriose valstybėje ap
sireiškia neskaitlingi būriai 
nenuoramų, pasivadinusių ko
munistais. 

Vis-gi Leainas turi drąsos 
saukti, kad, komunistų inter
nacionalą* augą ir pasauliui 
artinasi bolševįmią^rpras. .' • 

DR. A, L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Oanal 2118 

. 8 

| 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakaro 
Gyvenimas: 

8811 W. 63rd Str. 
Tel. Prospect 1461. 

/ygį~t~žį ' - ' •-"'•g-b '̂ - , -ti^r^Sg 
Phone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyrų 

moterų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes-

tern Ave., Chicago 
Valandos: 2— i po piet 7—9 vak. 
t « o g y ; ;: ,T- , **•" 

S DR. S. B1EŽIS 

• V. VV. RUTKAUSKAS g 
ADVOKATAS 
Ofisas Dtftootestyi: 

29 South La Šalie Street 
• 

| Vakarais, 812 W. 83rd St. | 
i 
ir 

Telefonas: Vardą 4881 

UETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

• 
B ^ I R CHIRURGAS 
§ 2201 West 22ud Street | 
•Te l . Canal €222 
• R e s . 8114 W. 42nd Street . 

Tsi. McKlniey 4»88" 

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseras. 

1 

Dr. 1. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

j Ofisas 10800 So. Michigan Ave,, 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

plot, 6:30 iki 6:80 vakare 
Residencija: 10588 Perry Ave. 

Tel. Pullman 842 

I Dr. ALT. 
I Lietuvis Gydyto 
• Pcoples T< 

STRIKOL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Pcoples Teatro Name 
• l616 W. 47th $0r. T e l BooL t 

Valandos 
ki 12 ryte. 

Res. 8814 TT. 4Srd 
Nuo ryto iki piet. 
McKlniey 288 

ii 
11»8 

iki 2 vak. Nedai 1 0 -

M 

8988 8. Halstart St. 
Valandos: 10—12 18 ryto 1—S Ir-
f—8 vakare Ned. II—11 U ryto.. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 10 §3 
Dien. Room 518—159 N. Clark St. 

Tel. Randolph 8507 

(iuitiiiiiiiittiiftinittitiiiiiittftiiiittiiiiitts 
l i e s . 1130 I n d o p e n d e u c e B l v d . 

Telefonas Ton liurcn 284 

j DR. C H A R L Y S I E T A I ] 
g Perkėlė seavo ofisą po nom Jį 

14728 So. Ashland Avennej 
| Spocijalistas | 
g D a o V Ų , MOTERV ir VYRU L I G U | 

alandosnuo 10 Iki 12 Išryto; nuofl 
5 po pietų; nuo 7 lkl 8 : 8 0 | 

• , |Valand 
P K iki j 

• Zvakaie Nedėliomls 10 kii 1 
Telefonas Drevei 8880 • 

I 

Canal 2118 flR A k DATŲ i Canal 257 Vak Canal 2l: 

as Gydvtoias ri CJhlrurir&^ I DR. P. Z. ZALATORIS Rusas Gydytojas ri Chirurgą* 
Specialistas Moterišku, Vyriškq 

Vaiku ir visų chroniškų hgų 
VALANDOS; 10—11 ryto 2—8 Jh 

pietų, 7—8 vak. Nedėlioiuis M—18 d 
Ofisas 8854 6o. Halsted St., CMiagi 

Telefonas Drover 8888 
IHIIIIIlUUIlIlflIlilIlIlIlIlliaiflIlIlIlIlinti 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1881 So. Halsted Street 
Valandos: I I flci l t ryto; 1 lkl 4 

po plot l iki I vakarą. 

TU 
UtttiNvne 

for Uith ĮIU-

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

tamm 
Nu&aldo 4r greitai užgydo. 

m 

tmmi.priutejo dirbti ir v a l k t i Didesaes ^atka&lvbės n^rci 
makaronus. kia. 

Carter's Iittle Liver Pilis 
V autas Kuris 

Reikalingas 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi 
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

KoMM»a uftuiintU ' OslaKet 

Tikras turi pasirašymą* 

s "H 

SIRONPILLS 
•Tums pagelbės, pamėginkite y 

Pirmadienio 

KLAUSU 

/ 

Klausimas 
sidabriniai 
taip' kaip ir] 
dabar turėti 
kiškas 5 mi 
pat butų v 
ir poperiniai 
vokiško sidal 
rio sukalto 
Atsakymas] 

Iteknoroet nl 
penki marka 
!v£us beveil] 
teriui. Tik 
vokižką auk) 
nj kaip 10 J 

Sidabras 
smarkiai, k 
ministro J. 
sijoje sidabl 
vertas pusal 
rimais. Carj 
kais skirtum 
ir poperiniol 
didesnis. Tai 
gas Rusijojei 
tas kaip ir 

Paskui 
dvejopos rųl 
nigu: vieny I 
duobutėmis, 
vo su karbi 
pinigai su 
tomis į šoni 
vi stiek ar 
t^ ar raidės! 
riai, t. y. ji< 
ro, kad jį p^ 
ję užmokėti 
rašyta. Kita 
skirtumo tai 
šo. Pilnasval 
^ija išmokėd 
ėius kitoms 
nasvariai si 
neidavo pigĮ 

Karbuotai) 
nors būdavo 
turėciavo sa| 
kiek parašyl 
15 ir 20 kai 
atpigo žymia 
jo poperinįaj 
da poperinii 
pusės to, kj 
ant jų, tada I 
mas tarp poj 
tų sidabrii 
pinigų, nes 
ro, o peperi] 
l)iivo visai. 

Toliau po] 
pigo labiau 

4 varis šio to 
savaimi bev 
Svaras varii 
met tiek v< 
vario, svaraf 
ros negali 
svaru. 

Poperinis 
tas to kas ai 
jis yra išl< 
vardu ir tai 
met vieš pati j | 
liuose tiek 
tižia poperini| 
patija turėdi 
aukso išleidi 
poperinių p] 
niai pinigai 
tės, nes vieš] 
nvti auksu 
grąžinamus 
mas daigtas, 
2-3 pinigų ta 
dą prašant iJį 

Poperinis jj 
tvbės skolos 
ir IK? nuošiiml 
kas gali apnj 
pristatomus 
tie skolraščial 
te. Kada viel 
savo poperini| 
1114 i auksą, 
pigyn. Jie atl 
pasidaro pope 

^gu aukso. R 
pausdinus aj 
poperinių rul 
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KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI, 

Klausimas. Ar auksiniai ir 
sidabriniai pinigai nupuola 
taip" kaip ir poperiniai? Jeigu 
dabar turėtum auksinius vo
kiškus 5 markius, ar jie taip 
pa t butu; verti 8 centus, kaip 
i r poperiniai? Kokia yra kaina 
vokiško sidabro, nikelio, ar va-
rio sukalto į pinigus? 
Atsakymas. Auksiniai pinigai 

nekuomet nepuola. Auksiniai 
penki markiai ir šiandien vra 
lygus beveik dolieriui ir kvo-
teriui. Tik mą neteko matyti 
vokišką auksinį pinigą mažes
nį kaip 10 markių. 

Sidabras puola, bet netaip 
smarkiai, kaip popera. Prieš 
ministro J . Wit te ' s laikus Ru
sijoje sidabrinis rublis buvo 
vertas pusantro rublio popu
riu iais. €aro Mikalojaus lai
kais skirtumas tarp sidabrinio 
i r poperinio pinigo buvo dar 
didesnis. Tada sidabrinis pini
gas Rusijoje skaitosi taip tvir
tas kaio ir auksinis. 

Paskui Rusija pasigamino 
dvejopos rūšies sidabrinių pi
nigų: vienų kraštai buvo su 
(Tnobutėmis, kitų kraštai būda
vo su karbueiais. Sidabriniai 
pinigai su duobutėmis Įplak
tomis į šonų aplinkui pinigo, 
vistiek ar tai buvo tik duobu
tės ar raidės, skaitėsi pilnasva-
riai, t. y. jie svėrė tiek sidab
ro, kad jį perkant butu reikė
ję užmokėti tiek kiek buvo pa
rašyta. Kitaip sakant nebuvo 
skirtumo tarp svaro ir para
šo. Pilnasvariais pinigais Ru
sija išmokėdavo savo išmokes-
ėius kitoms tautoms. Tie pil-
nasvariai sidabriniai pinigai 
neidavo pigyn. 

Karbuotais kraštais pinigai, 
nors būdavo sidabriniai,bet ne
turėdavo savyje tiek sidabro 
kiek parašyta. Tai buvo 5, U). 
15 ir 20 kapeikų pinigai. J ie 
atpigo žymiai, kuomet pigyn ė-
jo poperiniai pinigai. Bet ka
da poperiniai atpigo žemiau 
pusės to, kas buvo parašyta 
ant jų, tada pasidarė skirtu
mas tarp poperinių ir tarp ši
tų sidabrinių nepilnasvarių 
pinigų, nes juose buvo sidab
ro^ o peperiniuose sidabro ne
buvo visai. 

Toliau poperiniai pinigai at
pigo labiau už varinius, nes 
varis šio to vertas, o popera 
savaimi beveik neturi vertės. 
Svaras varinių pinigų visuo
met tiek vertas kiek svaras 
vario, svaras išrašytas pope-
ros negali lygintis su vario 
svaru. 

Poperinis pinigas buvo ver
tas to kas ant jo parašyta, jei 
jis yra išleistas viešpatijos 
vardu ir tai tik tuomet, kuo
met viešpatija turi savo sande
liuose tiek aukso, kiek išlei
džia poperinių pinigų.. Jei vieš
patija turėdama 600 milijonų 
aukso išleidžia 900 milijonų 
poperinių pinigų, tai 'poperi
niai pinigai būva aukso ver
tės, nes viešpatija gali išmai
nyti auksu visus į jos iždą 
grąžinamus pinigus. Negali
mas daigtas, kad daugiau kaip 
2-3 pinigų taptų sunešta į iž
dą prašant išmainyti. 

Poperinis pinigas yra vals-
tvbės skolos raštas be termino 
ir be nuošimčio. Kol kaltinin
kas gali apmokėti visus jam 
pristatomus skolrašeius, tol 
tie skolrašėiai turi pilną ver
te. Kada viešpatija sustabdo 
savo poperinių pinigų mainy
mą į auksą, tada jie ima eiti 
pigyn. J ie atpinga tiek kiek 
pasidaro poperos daugiaus ne-

*gu aukso. Rusija turi atsis
pausdinus apie 50 milijardų 

milijardą teturi auksinių rub
lių. Tokiu būdu Rusijos rublis 
yra vertas vieną šimtinę dalį, 
arba 1 kapeiką. Teėiaus dabar 
už rusišką poperinį rublį da
bar niekas neduoda rusiško^ 
varinės kapeikos, nes Rusijos 
valdžia yra betvarkėje ir nė
ra vilties poperiniam rubliui 
pasiekti , tą auksą, kuris dar 
Rusijoje yra. 

Geriau yra su vokiškais pi
nigais. Vokietija turi 1 mili
jardą auksinių markių, bet jų 
neduoda už poperinins, nes ne
žino savo rytojaus. Poperinių 
pinigų Vokiečiai turi išleidę a-
pie 12 milijardų, todėl pope-
rinė vokiška markė yra apie 
12 kartų pigesnė už auksinę. 
Kada stiprėja viltis, kad Vo
kiečiai pradės mainyti savo 
poperines markes į auksą, ta
da Vokiečių pinigų kursas ky
la, kada ta viltis mažėja, tada 
kursas eina mažyn. 

Vokiški sidabriniai penkių 
markių pinigai tapo atmušti 
tada, kada dar sidabras Vo
kietijoje skaitėsi pinigu. Tie y-
ra pilnasvariai, todėl lygus 
auksiniems. Smulkesnieji si
dabriniai Vokiečių pinigai yra 
ne pilno svaro. Taip pa t ne pil
no svaro yra nikeliniai ir vari
niai pinigai. J ie yra brangesni 
už poperinius Vokiečių pini
gus, ,bet nelygus auksui. 

Kun. P. Bučys. 
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Atydai Važiuojančių į Lietuvą 
Pirmu negu pradėsit renktis j kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas 

jums nieko nekaštuos. 
Jau tūkstančiai iSvaŽiavo pter mūsų Biurą į Lietuva ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesis. Vi-

.siern parupinam pasportus, sutvarkom taksus ir pagelbstam išsiunsti bagažus. Pašpor tu padarime už 
savo darbą kainuojam tik $1.00. Už bagažu ir taksų sutvarkymą mes nieko nekainuojam. KIEK
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS P E R MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDIMO Į 

= TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIH PASISEKĖ KAUNA. 
•• 

| Parandavojame 

Safety Boksus 

$2.50 metams 
• 

* 

E 

Padarome visokius 
notarijališkus 

raštus. 

AMERICAN BUREAU 
FABIONAS ir MICKIE VIČE, Vedėjai 

809 W. 35th St., (Halstcd & 35th Sts.) Chicago, 111. 
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60 

• 

GRAŽIAUSIA PASAULIO 
SOSTINĖ. 

Idant žmonės važuodami per kelius roibežus nebūtu nutaksojami už vežiamus pinigus, yra pa tar -
5 t ina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus Apie t a jau buvo pranešta net s ie tuvos valdžios. MES -E 
| PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA 
= BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOKE. 
S VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais : Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 vai. Nedėl- g 
| dienais: 9 ry ta iki 3 po pietų. 
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(Pr is iųsta Iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kiek metu atgal, vien*} j)ti-
vasarį į Washingtoną atkelia
vo šimtai amerikiečių, ypatin
gai studentų, kurie norėjo pa-
matyti savo sostine. 

Dabar AVasliingtonas visuo
met pilnas darbininkų ir sve
čių, nes kuomet'Amerika pas
kelbė karą, miestas ištikiuju 
tapo pasaulio sostinė. 

' 'Negalima' gyventi Wash-
ingtone ir nematyti jo ypaty
bių i r ypatingo gražumo", ra-
šo Vikontas James Bryce į 
National Geographic Society. 
Vikontas Bryee yra buvęs Bri
tų ambasadorium Suvienytose 
Valstijose. J is gerai yra susi
pažinęs su Amerika, nes jo 
knyga ' 'AmerikosHespublika' * 
plačiai vartojama mokyklose. 

Potomako Vandenpuolis. 
u Nei viena Europos vieta ne

turi tokio puikaus vandenpuo-
lio kaip Washingtonas, tai y-
ra Potomako vandenpuolis. Sy
kį pamatęs sceneriją aplink 
vandenpuoli nekuomet nepa-

• v • • « 

mirei. 

a 

Berlynas. 
Imkime Berlyną. 
Berlynas stovi smiltyne, vi

siškai lygus. Čia ir ten perkel
tas prūdas, arba ežeras, arba 

poperinių rublių, o tik pusę j nerangi upė vinguo ja per mic-

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 tokią puikią sce
neriją, kaip Washingtonas, ku
ris turi savo ROCK Creek Par
ke ir tokias gireles, -kokios se
ka Potomako krantus.# 

"Washingtonas neturi gra
žios jūrių rankos prie savo 
durų, kaip Konstantinopolis, 
nei puikių kalnų, kurie apima 
Rio Janeiro arba Santiago de 
Chile sostines, nei tokios jū
rių įlankos, kaip San Franeis-
cos takas į okeaną. Bet tų ne
paprastų gamtos turtų labai 
maža. pasauly randasi. Bet 
maža yra pasauly sostinių, ku
rios gali lygintis su Washing-
tonų 

stą. Dalis miesto, medžiais ap
sodinta, maždaug padailina jį. 
Vald. ir piliečių pastangomis, 
Berlynas tapo įspūdingas mie
stas, bet nekuomet negali but 
gražus, nes gamta Berlyną ne-
apdovanojo. 

"Imkime Petrogradą. 
4 * Petrogradas turi garsų pa

jūrį ant Neva upės. Žiemą 
ji apdengta ledais, sušalus, 
kad net patį orą šaldo; vasarą 
orą vėsina. Neva upė vieninte
lė Petrogrado grožybė. 
Petrogrado laukai lygus 
ir dėlei daugybės prūdų ir 
klampynių, kai-kurios vietos 
šlapios. Apart Novos upės, Pe-
trogra(fes neturi kitų gamtos 
grožybių. 

"Paryžius gražus, bet ne 
nuostabus. Neturi Washingto-
no kalnų, gražumą ir vilio
jančią grožybę jos neapdirbtų 
girių.. Seine upė ir negali but 
lyginta su amerikoniška Po-
tomac. 

" T a s pat su Madridu. Mad
ridas stovi lygumoj ir kalnai 
per toli nuo miesto. Jos vie
nintelis vanduo, tai maža ir 
menka upelė Manzanares. Mad
ride žmonės pasakoja apie at
sitikimą Alexander Durnas, 
garsaus Prancūzų rašytojo, 
kuomet jis atvažiavo į Mad
ridą. Jį nuvedė ant Manzana
res upės tilto. Diena buvo bai
siai šilta ir Durnas, užsinorėjęs 
gert, prašė vandens. Jam pa
davė stiklą vandens. Imdamas* 
stiklą jis žiurėjo į Manzana
res upę. Atsisukęs į draugus 
pasakė: "Ne, paimkite šitą 
vandenį, duokite tai biednai 
upei, nes jai daug daugiaus 
reikia atsigerti". 

"Imkime Londoną. Tiesihga, 
jog Surrey ir Sussex seenerija 
graži ir gražus medžiai apden
gia Bucks kreidinius kalnus, 
bet gamta Londono ir-gi neap
dovanojo. Thames upė nors pil
na, augštai pakilus jūrių van
denili, bet negali lygintis su 
Potomako gražumu." 

JŪSŲ NAMAI BUS LIETUVIŠKI JEI 

"VYTIS" 
Lietuvių Tautos "emblema" (ženklas) papuoš jūsų rašomoji stalą. 
šis art ist iškas dailės tvarinys, skaptuotas dailininko Juozapo Cibulskio 

6 coliai augščio ir 6 % ilgio. 

s 

• 

kk'^^l^^lR^^K 

• • • 

• 

h 
KAD^A $2.50 

padarytas iš "a lumnum" metalo. Pars iduoda "Draugo" ofise, 
Kaulakio Spaustuvėje 2259 W. 22 str., Tel. Canal 107 Ir pas 

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

• 
Chicago, Illinois 

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą § 
Saviems Lietuvoje J 

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. 

' 3 
ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per sav,o sky

rius pasiunčia kas menėsis suvirs (5,000,000) penkis milijonus 
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai į 
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 mušu Bendrovės 
perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par-
važevę pinigus gausite pačte. 

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

~~ . 5 
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži

nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo S S adresu: 
# 

an Daies Corporation | 
414 Broad\vay, Boston 27, Mass. 

Jei patogiau tai kreipkities j mūsų skyrius 
Lithuanian Sales Corp. Lithuanian Sales Corp. 

| 3249 So. Halsted St. 300 Savoy Theatre Bldg. § 
| Chicago Tel. Yards 6062 Wilkes-Barre, Pa. 

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- 5 
5 re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 

vak. Nedėliomis: 10:00 rytb iki 4:00 po pietų. 
S E 
7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii7 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kentf galvos 

skaudėjimą, a r tamlstos akįs 
ažaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta ak]s be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų pa ty r imo , ' kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
ker tė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S AptieKos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien 

" 

*j Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS I 
i 
% 

DENTISTAS 
8331 South Halstcd Str. 

^Valandos: 9—12 A, M. 
J 1—6: 7—8 P . M. 

Tel. Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidomiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Smile St. 

Valandos: 9 ryto iki S po platu 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

ĮHiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit' 
3Tel. Canal 257 5 
I DR. C. K. KLIAUGA I 

IilETUVTS DENTISTAS 
= 1821 So. Halsted St., Chicago, 111.= 

Kampas 18th St. 
SValand. : 9—12 rytą, ir 2—9 vak.g 
uniuiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitf 

& D. LACHAVVICZ 
LIETUVVS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd Place Chicago, 111. 

Tel. C ina i 2199 

nuo ugnies 
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj 

O F A M E R I C A 
29 SOUTH LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL. 

Šią didelę kompaniją 
v a l d o L i e t u v i a i 

musų nauja tvirtove 

PINIGUS SIUNČIANT LIETUVON 

GARSINKITĖS "DRAUGE. . . 

• ' » ! » » » » < 

L. YAKUB0WSKI 
Fotograflstas 

614 W. 18 Street 
Chicago, 111. 

• 

Gausite žemesnė kaina, pilna saugu
mą ir greitesni patarnavimą šiame 
banke. Ant didesnių sumų duodame 
žemesni kursą negu skelbiama laik-
rašeiose. 

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 prisirengęs 
pilnai patarnauti Lietuviams visuose 
bankiniose reikaluose. 

Norint pinigus siunsti Lietuvon iž kitU-
miestu prisiunsk-ite jūsų pavardė reikalau
dami aplikacijos blanku o mes prisiunsime 
su * pilnomis informacijomis. Rašykite Lie
tuviškai. 

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

Central Manufacturing 
District Bank 

A STATE BANK 

1112 West 35-th Street 
Bankas a tdaras kasdien nuo 9 ryto iki 

3 po pietų. Vakarais seredomis nuo 6 iki 
8 valanda, Subatomis nuo 9 ryto atdaras 
per visa diena iki 8 vakaro. 

V 
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Šv. Kryžiaus parapijos (To* 
wn of Lake) vaikeliai dar te-
belankė mokykla, kada gerb. 
kun. N. Pakalnis mastė, dirbo 
pienus, idant suorganizavus 
juos į vieną krūvą; kuomet iš
ėję lietuvišką, katalikišką pra
dinę mokyklą stos gyveniman, 
idant ' neišsiskirstytu,neužmirš-
tų vienas kito, vienybėje gy
vendami daug darbų nuveiktų 
ir neištautėtų. 

Baigiant mokyklą vaikeliai 
jau rūpinos, gailėjos atsiskirti 
nuo savo vadovų, draugų bei 
draugių. Tą jų rupesnį patė-
mijo gerb. kun. X. Pakalnis. 
Užbaigusius mokyklą visas 
mergaites ir bernaičius sykį jis 
pakvietė suseiti, nes, sakė, bus 
pranešta svarbus dalykas. Vi
si nustebo! 

Susėjo tą dieną skaitlingas 
būrelis vaikų. Kun. N. Pakal
nis nuodugniai išaiškino, išdės
tė reikalą jaunimui organi
zuotis, nes, sako: krflvoj arba 
vienybėj gyvendami daug nu
veiksime prakilnių darbų Baž
nyčiai ir Tėvynei. 

Vaikeliai pradžiugo. Supratę* 
naudą ir ėmė organizuoti 
draugijėlę, kuri tapo užvar
dinta "Istorijos Tyrinėtojų", 
išrinko valdybą ir komisiją su
statyti konstitucijai. Bet il-
gainiu vardas tapo permainy
tas i " Aimanos* \ 

Tikslas. 

Alumnų susiorganizavinio 
tikslas yra: 

1. Vienyti jaunimą baigus: 
Amerikos lietuviškas katali
kiškas mokyklas; pripratinti 
prie ištikimo krikščionės ka
taliko priedermių pildymo; pri
pratinti prie stropaus tolimes
nio lavinimosi ir mokinimos 
pagal išgalės; pripratinti prie 
nekalto pasilinksminimo ir to
kiu būdu išauklėti dorus, ge
rus žmones. 

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

3. Savitarpinė parama. 

Nariai. 

Į Alumnų organizaciją arba 
susivienijimą yra priimami a-
biejų lyčių Lietuviai, mergai
tės ir bernaičiai, baigusieji lie
tuviškas katalikiškas mokyk
las. 

Narių priedermes. 

1. Nariai savo tarpe priva
lo auklėti vienybės dvasią; 
gelbėti nelaimės ištiktą narį. 

2. Tautos žvilgsniu, 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 persi
kelti į savąsias lietuviškas ka
talikiškas „ 

Laipsniai. 
Alumnai yra padalinti į 

keturis laipsnius. 
Pirmajin narystės laipsnin 

įeina visi jau esantieji aš
tuntoje (t. y. augščiausioje) 
pradinės mokyklos klesoje. Il
tie nariai pirmame skyriuje 
vadinasi kandidatai į Aluni-
nus. 

Pastaba: Kandidatai į Alum-
nus nėra tikrais Alumnų na
riais, užtat jie turi savo ats
kirą valdybą, laiko atskirai su
sirinkimus, o iš augstesnių 
laipsnių Alumnai pasiunčia at
stovus, idant juosius pratinti 
prie tvarkaus elgimosi susirin
kime. 

Į antrąjį laipsnį įeina visi 
gavusieji v.'x>ij::.i J, liūdij;ui-
čius apie užbaigimą pradinės 
mokyklos kurso. 

Į tretį laipsnį — lankantieji 
augštesnės mokyklas (High 
Sehools, kolegijas, akademijas 
ir t. p.) arba nors vakarinius 
kursus kokios nors mokslo Sa
ko*^ 

Į ketvirtą laipsnį — lankan
tieji universitete ir įgiję ko
kios nors moksliškos profesi
jos laipsnį. 

Mokyklas lankantieji. 

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

St. Xavero kolegiją lanko: 
Z. Bajoriniutė. 

(juigley's Preparatory Se-
minaiy lanko: P. Jurgaitis ir 
P. Katauskis. 

De La Salle: C. Kušleiko, 
K. Baltrikauskis, K. Viskont, 
A. Jesulaitis, J . Zaletorius, J . 
Jesulaitis. S. Kanapackis 
jau užbaigė augštesnę mokyk
lą. 

Englewood High School lan
ko: O. Jesulaitė. 

Harrison High School: H. 
Brazauskaitė, P. Jansonas jau 
užbaigė. 
Holy Family Academy lankė: 

S. Kučinskaitė, bet dabar įsto
jo į Nazariečių vienuolyną, 
taii>-t>i i r d v i :>osuti M e r l i u n i u -

ti įstojo. 
Linbiom High School lanko: 

J. Skinderaitė, Z. ir O. Puke-
laitėsj Z; Novickaitė, K. Slapo-
vičiutė, P. Ilkockas, S. Zalu-
naskas, S. ir O. Auškalnaitės, 
J. Kuizinaitė, K. Beinoraitė, K. 
Vaitiekaitė, J . Martinkus, H. 
Kraiičiuniutė, K. Bražauskis, 
B. Zabiela, S. Kazlauskas, V. 
Petrukas, P. Bakytis, J . Cel-
kis, A. Dorša, V. (Jaizauskas, 
K. Jočius, A. Klimas, J . Nor
kus, A. Palušius, A. Petraus
kas,' B. tlockauskas, P. Rokai-
tis, J . Rimkus, J . Sveikauskis, 
A. Sadauskas, V. Šatunas, O. 
Iialtuškonaitė, O. Baltrokonai-
tė, E. Benevičaitė, V. ir O. 
Butkevičaitės, M. Balsaitė, E. 
Lukošaitė, B. Sereikaitė, M. 
Stirnaitė 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 Šv. 
Kryžiaus parapijos Alumnų 
pavyzdį, būtent šios koloni
jos: Šv. Jurgio par. (Bridge-
port) Alumnai puikiai gyvuo
ja, Visų Šventų par. (Roseland 
111), Šv. Antano par. (Cicero, 
111.), Aušros Vartų par. (West 
Side), Dievo Apveizdos par. 
(18-th Str.), Waukegan. ' 

Alumnai milžiniška paramą 
teikia R. K. Moksleivių orga
nizacijai, nes kur Alumnai ge
rai gyvuoja, ten ir moksleiviai 
iš karto stojasi ant kojų, k. 
a. Town of Lake iš karto išdy
go keliasdešimts narių. 

Didžiausia garbė ir padėka 
priklauso mūsų gerbiamam or
ganizatoriui kunigui N. Pakal
niui. Jaunimas, o ypač visi 
Alumnai niekados neužmirš jo 
gerumo ir širdies. J i s visa 
širdimi yra atsidavęs, myli ir 
gerbia jaunimą, ragina prie 
mokslo ir, tiesą pasakius, 
jei ne jis, tai ne pusė šiandie
ną nelankytų augstesnių mo
kyklų. 

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

Šausi 1%$% 
už padėtus piHigus, jeigu pirksi mū
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGECIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $100 ir $600. Gali pirkti 
ir lengvais višmokėjimais. 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie Įvairių 
komp. šėrus. . 

. 

Kreipkities J Lietuvių įstaigą 
PEOPLES ĮNVESTMENT CO 
220 8. States Street Koom 1422 

Tel. Harrison 2024 Chicago, UI. 
, ~ - . • i ' — — • 

Kasdien ir nedenomis nuo 12 iki S 
po piet. 

Pinnadienis. Gegužė? 9, 192 Į . 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 3399 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
fcamp. Mllwauk.ec Ave. 

Chicago. 

— — — p — » t i — ^ — — — ^ 

AKIU 
ŽINOVAS 

. „ .. «• Mp 

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 
akrą į trumpa laika ta pati iš
dirbta žemė bus verta po $125 
už akrą. Kuomet atsibos tau 
vergauti mieste, tuomet gali 
kraustytis ir ramiai sau gy
venti ana ūkės Wisconsine. . 

JONAS P . EVALDAS, 
840 VVest 33rd S t 

Chicago, UI. 
Lietuvių Agentūra. 

Tclsfsass FnllM#ą HMf 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. sfJcfcJcap AvaniM 
••iulBml. m. 

VALANBOHi • ryte Ik* » 
įTel. Pullman M l tr SIS*. 

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios chJoroformos. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose. 

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomo-
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudijavo 
galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos 
Skaudamos 
Raudonos 
žvair ios 

Ak s 
Ak 
Ak 
Ak s 

Kurčios 
Tekančios 
Užlandos 
Užkimštos 

Aus|s 
Auajs 
Ausis 
Ausjs 

Skaudama Nosis I Skaudama Gerki i 
Rėganti - Nosis Silpna Gerklė 
Kreiva Nosis • Ka ta ruo ta Gerki i 
Užklin$ta Nosis J Papū tus Gerklė 

Franklin O. Carter. M. D. 
28 metai prie State gatvės 

120 State St., Chicago, m . 
Valandos: nuo 9 iki .7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Jau Siekia 

Tretį Milijoną Dolterių 
—- * 

Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

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

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALD2I0S BANKE 
Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti mu$ų 

bankoj drafta; 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 pakvitavo j ima. 

HE • " " • • " " " - " ' 

VALI >RES1 
COLLEGES 

1205 S. Halsted, 2407 W. 
1850 N. Wclls St. 

1S7 Mokyklos Jungt Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pattoroy Kirpl-J 

įmo, Deaigning bizniui ir narnama.i 
} Vietos duodamos dykai, Diplomai.j 
LMokslas lencvais atmokėjlmals.i 
[Kiesos dienomis ir vakarais. Pa-< 
{reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1641 
SAKA PATEK, pirmininkėj 

Dr. a VĄTTUSH, o. D. 

= — - = < 
Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. ROZYCKI 
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Pisjto, Teorijos tr 
Kompozicijos 

2021 N, Western 
ClUcaso, I1L 

ae = 

nuo ugnies 
T '. • = 

Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj 

p îiOjNiĘjER' 
O F A M E R I C A 

2 9 S O U T H LA SALLE S T * | ( T 
C H I C A G O . U-L / 

Sią didelę kompaniją 
v a l d o L i e t u v i a i 

musų nauja tvirtovė 

@ r ^ 
IJKTl VIN AKIV SfWCXaUSTAS 

PalsngviM visų akių 
t«fDPim% kai yra 

?rt«ža«tlmi Bkaud*-
Imo Kalvos, cvaigru-

lio, aptemimo, n«r-
votuma, skaudandiua 

ir uinUt«KU«iua Imrftriu akių kretvoa akya, 
ka terakto . nemiegio; ne t ikras ak is indedam, 
Daroma egsaiitinaa iek t ia parodant i s ina-
i iauaios klaidas. Akiniai pr i taikomi teisin
gai, toli Ir eiti ma tan t i ems pagelbėta. Ser
gėkite save regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo II iki t vakaro . 
Nedaliomis nuo lf> iki 1 vai. po plotu. 

1563 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam 
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 

W»W 
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Pinigai, Laivakortes Lietuvon] 
Jau Išmokami į 26 dienas 

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) • 

I ' f^il ' J1 W 

iilIlIlIlilIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilIli 

I PRANEŠIMAS. I 
Siunčiame piningus Lie- i" 

j tuvon, prlsiuntimas užtik- E 
= rintas. = 

Inšuruojame nuo ugnies, p 
s namus, rakandus ir auto- g 
E mobilius. 

Parduodame namus, sko- -
liname piningus. ž 

Evaldas & Pupauskas i 
I 840 W. 33rd St. I 
E Yards 2790 | 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiT 

Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo: 
"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygriąi 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 banką greičiausiai ir sąžiniškiausiai pareina pini
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siustus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas 

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

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

PAUL P. BALTUTIS & CO. 
W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. i 

5 
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Į VISI LIETUVIAI | 
| Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir geriausia = 
| vieta laikymui pinigų yra 

1 UlflVERSAL STATE BANKAS 
• 

• Turtas Apie 

$3000,000. 
čionais visų pinigai randasi saugioje vietoje, nes tą saugumą už

tikrina Suv. Vai. valdžia, "kurį savo pinigus laiho Siame banke. Pi
nigus išmokame ant kiekvieno pareikalavimo. 

PINIGUS Į LIETUVA 

• 

Ir kitur 
Geriausiai ir greičiausiai pasiunčia 

UNIVERSAL STATE BANK 
Pasuiuudokit proga kolei žemas kursas. Iš kitų miestų siunskits 

mums dolieriais, o mes issiunaime Lietuvon auksinais pagal kurso 
su pilna garantija. 

Laivakortes parduodam ant vieų linija į Lietuva * ir i i Lietuvos. 

Ar noriu pirkti arba parduoti namą ar lotą? 
Mmų banko Beal Estate Departmentas dabar turi 

nepaprastai gerus bargenu>s. Pasinaudokite proga. At--
sišaukite tuojaus pas J . J . Krasowski, Vice-Prejsidenta. 

Kviečiame visus susipažinti su šią didžiausią, įstaigą. 
Banko Valandos: Kasdiena nuc 9 v. iš ryto 4kl 4 v. po pietų ir 

vakarais Utarninkais nuo 6 iki C.-iiO. Subątomis visa d. iki 8:£6 vak. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTEŪ STREET CHICA60, ILL. 

lllllllillillllllllllllll!IIIIII<IIIIIIIIIIIIIIIIIHIllllllHHIIIHUIIIIIIIIIflHHHIIIIHIIHIHHII 

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 rušiŲ namus Chicagoj ir aplinkinėj. 
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas 
Apsaugojant nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 

! • I — I • « » ! • • • — • • • • ! • — IĮ — • — ^ — — H f c — — — — ^ 1 — • • I • • • • • • - , • • • • . , • . M Į . - , | , — Į I I I • ! • • I 

ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus ; Lietuva paštu, telegraraais ir bank 
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban 
koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Amerika^ Mes atstovauja^ 
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujant teisingai. 

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL. 
-ĝ P* 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. 

'•- -A * v • 
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KIIPBĄRL QiI8BN KONCBftTiNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena ii didffamių Chicagoje 
Parduodame oi žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Bliubi-
nios ir deimantinius; ^ramafonus lietuviškais rekordais i? 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiai ir 
muzikali Skus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVJ5., OHICAGO, UJU 

Telefonas; DBOVEB 7808 

http://Mllwauk.ec
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
—i 

NKW YORKO APYLINKĖS 
LIETUVIŲ DOMEI. 

Susivienijimo Lietuvių R. 
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 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Elizabeth, N. *J. 

Gegužio 22 dieną, 2:30 vai. 
po pietų, Linden, N. J . 

New Yorke, Bronxe, C. ir 
So. Brooklyne prakalbos bus 
paskelbta sekančiame numery
je. 

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

VALPARAISO, IND. 

Kun. A. Dexnis aukojo $5; 
J. Vaičiūnas $2. Po $1.00: M. 
Vaičiūnienė, A. Mondeika, J . 
Štaras, L. Dakauskas, V. 2a-
leckiutė, A. Janeckas, J . Tu-
ruta, A. Keniera, A. Virbila, 
J . Šuika, A. Galevieius, E. Že
maitienė, O. Šlegaitė, R. Aka-
mavičienė, J . Teiberis, J . Bu-
rinskas, A. Tolačka, P. Ka
mantauskas, J . Ribinskas, S. 
Jurkšaitis, J . Karantavičia, J . 
Žemaitis, K. skarulis, V. Ado
maitis, P. Kučinskas, J . Ado
maitis, K. Urbaitis, B. Blave-
ščiunas ir Pranukas. Su smul
kiomis $53.55. 

Visiems aukotojams širdin
gas ačiū. 

Grand Rapietis. 

IŠ LONDONO (ANGtLIJOJ). 

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

Tarpe kitų draugijos reika
lų, buvo pakeltas klausimas, 
kad išreiškus viešą padėką 
prof. kun. Bučiui už atsilanky
mą su prakalbomis keletą kar
ių per paskutiniu du metu. 

Paskolos Bonai. 

Turėdami reikalų vieną die
ną nuvažiavova į mūsų pasiun 
tinybę Londone. Kaip kartas 
jau buvo sugrįžęs p. K. Gi
neitis, sekretorius, platinęs 
Škotijoj per Velykų šventes 
Lietuvos Paskolos Bonus. Bu 

Paskutinį kartą atsilankęs 2l\™ r a ^ s n e t k * l i s k a r t u s K a u 

d. Balandžio pasisakė, jog ne
turėsiąs daugiau progos mūsų 
aplankyti, kadangi netrukus 
apleisiąs Ameriką. 

Todėl mūsų 2-ra kuopa la
bai yra dėkinga gerb. prof. 
kun. Bučiui už atsilankymą ke
letą kartų su taip naudingo
mis prakalbomis, iš ko mes 
katalikai moksleiviai jaučia
mės daug ko pasimokina. 

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

Žemiau pasirašo kuopos vai 
dvba 

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

nan, kad atsiųstų Bonų. Bet 
jų kai]) negirdėt buvo, taip 
negirdėt. Galų gale Kaune 
pasigailėję ir atsiuntė už 100,-
000 auksinų bonų išparduoti. 
Ir nors darbai sustoję dauge
lyje dirbtuvių, bet Anglijos 
Liet/, karštai atjausdami Tėvy
nės reikalus, vos visų bomj ne
išpirko. Ligi Bal. 15 d. 
mano p. K. Gineitis išsiųsti 
pilną atskaitą Valdžiai. Gar
bė Anglijos lietuviams! 

B i tikas. 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Atliekamu laiku tamsta gali 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia. s 

220 S. State St., Ruimas 1422 
Chicago. 

PADAVfcJIAI. 
Reikalingi — Aš norių 6 paprastų 

vyrų kurie supranta teisybė kuomet 
teisybė j i ems pasakoma. Tokiems 
vyrams aš gralių užtikrinti pastovų 
darbą. Čionais ne kning-ų pardavinė
jimas, nei namų nei real ©statė. At
sišaukite nuo 10 ryto iki S po pietų. 

J. B. Kowny 
Bnren Str. 3-čios lubos 

Parsiduoda bucerne ir gfocerne la 
bai geroj vietoj visokių tautų be t i 
daugiausia Lietuvių apgyventa. Par
siduoda greitų laikų nes savininkas 
i ivažiuoja Lietuvon. Nor int informa
cijų Saukite telefonų. 

Lafayctte 1082 

, BARGENAS 
2 flatų mūrinis namas 6-6 kamba

rius, elektra 2 furnades aržuolo m e 
dis viduj — kaina $10,500. Ant iš-
mokesčio randasi ant Garfield B o u -
levard. 

23 E . 

• 

Paieškau Močislovo TrMupatčio iš 
Lietuvos paeina ši l iniko kaimas, Gir
kalnio Valsčiaus. Raseinių apskričio 
Kauno Redibos, apie 18 metų kaip 
Amerike jam yra labai svarbos žinios 
iš Lietuvos tamstos g iminės Lietuvos 
gyvenantėj nori apie tamsta žinoti ra 
osi gyvas ar miręs. Meldžiu tų kurie 
apie jį žinote malonėkite pranešti se
kančių antrašu už ką busiu dėkin
gas. 

John PtJraiiskas 
2344 W. 2*ud PI. Chicago, IH. 

„Pa ie škau Mateuša Užubalj, apie 40 
metų amžiaus. Pae ina iš Biržų aps
kričio, ' Biržų parapijos, Stakirų so
džiaus. Amerikoj gyveno apie 15 me
tų; pirm vienuol ikos metų gyveno 
Cicero, 111. Turiu labai svarbų rei
kalą. Meldžiu jo atsišaukti . Kas apie 
jį žinote malonėkite pranešti. 

Iva/. Gašlūnas 
1502 So. 50 Ct. Ciocro, IU. 

VALPARAISO, IND. 

Balandžio 27 d. Yalparaiso 
Universiteto Auditorium, kaip 
paprastai, buvo pamaldos. Vi
sa tvarka vedė niokvtojas Wil-
Ii amas. 

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

Todėl susirinkusiems moki
niams į Auditorium vienas na
rys is 4 iBoard of Trustees'7 

pranešė, jog prezidentu liko 
Dr. J. E. Roessler, o vice pre
zidentu Dr. A. A. Williamas. 
Abu yra gerai (žinomi, nes uni
versitete mokytojauja daugiau 
30 metų. Visi mokiniai liko pa
tenkinti. 

Ta pačia dienę Auditorijoj 
prezidentas pranešė mokiniams 
jo£ mokslas universitete bus ir 
vasara, kaip ir pirma buvo, be 

Paieškau partnerio į bučerne ir 
grocerae, aš t u n ų didelia ir gražia 
vieta tik noriu padidinti savo bizni 
todėl ir paieškau gero teisingo žmo
gaus kuris turi apie $2,000 kad ir 
nemokant i išmokinsiu darbo ir biz
nio. Kreipkitės i 

"DRAUGĄ" 
2S34 80. Oaklcy Avcrnte 

(J. V.) 

P A R D A V I M U I mūrinis namas, 5 
gyvenimų ir iš fronto biznis. P o 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti 
parankumai. Kaina tik $8,000. Ren-
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant Z augšto, iš užpakalio. 

2844 W. 38th St., 
Brighton Parke. 

Ant pardavimo per savininką N. 
W. k a m p a s 53-čios ir \V00d m e 
dinis namas ir barne 2 lotai. At
sišaukite pas 

2 flatų mūrinis namas 4-4 kamba
rius, e lektra pečių ši ldoma preke 
$7,500, randasiant Garfield Bflvd. At
sišaukite 

CahiU Bros . 
55 ir Ashland Ave. Prospeet 580 

• ' 
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Parsiduoda 4 lotai labai puikioj 
vietoj 7 9-ta ir Ashland Ave. ir 4 lo 
tai prie Šv. Kazimiero Vienuolyno ir 
2 lotai prie VVestern Electric Co. 
Visi po 80x1 Ž5 pėdas, gazas suros ša-
l igatvėj — viskas apmokėta . Atsi
šaukite greitai parduodu ant lengvų 
išmokėjimų. 

J. Auga i t is 
819 \v . 33 Street 

Greitas,Mandagus Patarnavimas 
Lietuviu Kalboj 

Yra pamatu populiarumo, kokį turi. 

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK 
Vienas didžiausiu banku Chicagoje. 

2 Tūkstančiai L'etuvlų 
Nuo daugelio metų laiko savo pinigus šitame stipriame banke, kuris yra 

kontroliojamas 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 . GRISIUS, p . GEČIUS ir p . SEDEMKA. 

—»- -

KAM R E I K A L I N G A S G E R A S 
_. JT AMAS! 

Pardavimui geras namas ant dvie
jų pagyvenimų su mūriniu beismon-
tu, tik 5 metai kaip budavotas. 
Kreipkitės prie savininko ant antrų 
lubų, po numeriu 4436 St Artesian 
Ave. 

Dr. 
3107 So. Morgan 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
K po pietų Iki 8 vak. Nedėl lo-
mia nuo S Iki 8 Tai. vakare. 
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Paroda 

PRANEŠIMAS LIETU
VIAMS!! 

Mes esame didžiausia Lietu
vių Real Estate Agentūra ant 
Northsidės. 

Čionais nekurie bargenai: 
(iražus 2 pag. — 6 kambariu 

mūrinis namas su basementų 
gražioj vietoj, Humbokit Park 
(Jarage užpakali j , kaina tiktai 
$6,500. 

Pranešame visiems kad mes 
insuriname viską i r parduoda
me laivakortės. 

Visas legalis darbas yra at
liekamas mūsų advokato Juo
zapo W. (JrigaL 

Reikale kreipkitės šiuo ad
resų: 

RĖKUS REALTY CO. ' 
1656 Waban«ia Ave. Chicago. 
Joseph W. Grigai 

Advokatas 
Joseph S. Rėkus.; 

Telefonas Monroe 2871 

liOuls Srtmlts 
5256 S. Wood Str. 

Telefonas Prospeet 13^3 

FOTOGRAFU ATYDAI. 
Ant randos st'udio arti Dievo Ap-

veizdos bažnyčios, ereras langas, dide
lis Storas v i skas gratava eik ir dėk 
bizni. 

Savininkas 
3202 So. l la ls tcd St. 

(J . R-) 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda niurinis namas 

ant 3 lubų 6-6 kambariai base-
mentas 7 pėdų augšeio cemen
tuotas, laundry apačioj, gazas, 

$500 ISKALNO. 
5 kambarių namelis, muro apačia, 

elektra, lentlna stotkaras sudėti val
gomojoj ; Kaina $3,800, balancas kas 
įuėnesi. , 

$1000 iskalno nuperka gražų ^ 
kambarių medini bungalow muro a-
paeia; furnace, elektra, extra dideli 
kambariai. Kambariai kaina $5,700 
ant Irengvų išmokesčių. 

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

Caliill Bros. 
..501 S. AsMand Ave. Prospect 

Di 
Vartotų Karų kurie bus ro

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

Mitchell Auto Co. 
f į ^ " Vartotų KarųParoda bus 
atdara Nedėliomis 

* 
VARTOTI KARAI. 

Painiuodami ant Išmokeseio 
PI i ano 

Is 100 karų galima pasirinkti 
DIDELIU PASIR1NICIMAS 

ATDARŲ IR 
UŽDARYTŲ KARŲ 

Seripps-Booth Oldsmobile, 

į Banką klauskite jų. 
• 

STOCK 
YARDS 
STATE 

Didelis 
ant 

Bankas 

47tos ir Ashland Ave. 
* 

mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
AMERIKOS UETUVIŲ ilillllllllltliillllllll(ll!IIIIIIHIIIIIIIIItlllimi!imil!llt1lllll!!lll1R!lll!lll11MIHIIIIillllllll 

S 
Mokinama: angl iškos Ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, s te 
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos i s to
rijos, geo'grafijos, polit ikinės eokno-
inijos, pilietystės, dailiarašystės. 

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

3106 S. Habted St, Chicago. j 

PINIGAI [ 
Kapitalas $18,000,000.00 

Insteigta 1841 

mmim 
s 

I i»i) 

^ 

m « 5 K M K IR G R O J E K N E 
Ant pardavimo, turi būti parduota 

į trumpa laika. Didžiausia ir gražiau
sia visoj apiel inkėj , randasi ant di
džiausios gatvės, v iskas už "cash" 
fornišiai tik 2 metai kaip pirkti. 

Atsišaukite: 
"DRAUGAS" 

2334 So. Oakiey Ave. 
(J. V.) 

jokios pertraukos. Bertainis elektra ir vanos ir gražus <;at-
prasidės su pradžia Birželio 
mėnesio. 

Augštuolėlis. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Balandžio 24 d musij kolo
nijoj lankėsi Dr. A. Rutkaus
kas, L. R. K. Rem. Šv. Vincen
to a Paulo dr-jos reikalais, 
(ierh. vietinis klebonas A. Dex-
nis pasakė tiąimpa prakarbė-
lę ir perstatė svečią, knris pa
pasakojo apie Lietuvą, ypač 
apie našlaičius. Kadangi ne vi
si atjaučia jų vargus, tai ne
daug ir aukų surinkta. . 

t ie ' kaina $8,600.G0 randasi 
ant L*>we Ave., tarpe 31-mos 
ir 35-tos gatvės. 

Parsiduoda medinis namas 
ant Union Ave. netoli 33-čios 
gatvės Kaina $2;200.00. 

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į mano ofisą. 

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402 
S. Halsted St 

Chicago, 111. 

Tarsiduoda murittis namas 5 k a m 
barių, Central furnace apši ldoma. At
sišaukite. 
72 t ą 8. Koekwcl l St. Chicago, IU. 

Parsiduoda automobi l ius Hatcon 
Super Six,visal naujas yra pirktas 
(Jegužės 27, 1*920 mokėta $3,300.00. 
Gerai įtaisytas taip kaip naujas par
siduoda už $2100.00 randasi 

72« W. 19-tli Street 
Garadžiui, klauskite Sidabro arba 

Jako. 

Weseott 
Chummy, 
Franklin, 
Stu<lebaker, 
Overland, 
National, 
Buick, 
Velie, 
Clialmers, 
Maxwell, 
Elgin, i 
Paige, 
Dixie Flyer, 
Cole, 

• 

Chevrolet, 
Fords, 

Dodges, 
Apperson, 

Willys-Knight 
Marmon, 

Cole, 
Rėo, 

Paige, 
King 8, 

Kissel, 
Templar (Cal. 

top), 
1920. 

— 
• 

Mėnesinio Išmokesčio Pliano 

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

I sk i lno 
$75.00 
100.00 

200.00 
200.00 
250.00 
300:00 
350.00 
400.00 

Nereikia mortgage mokėti 
NcroikiH brokerage. 
Nereikia notarių mokėt i 
Nereikia tavu mokėti 
Nereikia irc ighto mokėt i 

mėn. Mok. 
$25.00 

30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

one Ciceho 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
L.IL7TUVIS DKNTISTAS 

U E 

4847 W. HUi Str. Cor. 40Ui Ave. = 
Cicero, IU. 

Vai. 9 išryto iki 9 v?k. Išimant 
Nedėlias ir Seredas 

rfcžssaįžs 

M 
3 

Dr. C. Z. Vezeflas 
LfiCTtJVIS DEMTISTAS 

• 

Tel. Drovar 7«4>S E 

4712 KO. ASHLAMD A V E F f . F 
. arti 47-tos Gatvėn 

Valandos: nuo 9 ryto Ik! 9 vak 
Soredomls nuo 4 lig 9 vakar* 

f . 
- M \ 
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DR, 6 . M, GLASER 
Praktikuoja S t metai 

or isa* 8141 So. Morgan St, 
Kertė S2-ro St., Chicago, IK. 

SPECIJALISTAS 
MoUrlškų. Vyriški], taipgi chro

niškų ligų. 
O F I 8 0 VALANDOB: Nuo l t ryto 
iki 8 po pietų, nno f iki 8 valau 
da vakarą. 

Nedėl iomis ano 9 Iki 1 po piat 
Telefoną* Y&rds 087 

j - Stebėtinai pasekmingas nusiun-
*tima8 pinigų per American Ex-

press Kompaniją j Lietuvą prieš 
karę, dabar vėl atnaujintas. 

Sugrąžinti kvitai parodo kad 
nusiusti į Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes 
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku
rie dabar tenai kursuoja. Mūsų 
prekės žemos, patarnavimas ge
riausias. 

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.09 
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loe-
ną 21 lubų milžinišką namą ant 
Broadway, New Yorke, kurį čio-
nai matote, ir jame talpinasi vy
riausieji mūsų ofisai. 

Naudokite mūsų "Dolerinius 
Money Orderius" išmokėjimams 
pinigų ir persiuntirmj Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduodame viso

kius Europmius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad 
siųskite per American Express Kompaniją ir visados reikalau

si kitę kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. , 
Kreipkitės į bile mūsų ofisą arba rašykite LietuviSkai į mūsų E 

S 

ne 
Vyriausias Ofisas 

American Erpress Oompany 
85 Broadtvay, N e w York 

vyriarrsvj- of>ą 
-

~ — « 

APMAINYK SAVO S E N A K A R Ą 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 

Parsiduoda pigiai bekeik naujas 5 
kambariu muro n a m a s su gazu, e lek
tra, maudynę ir kitais parariku-
mais t Puiki v ie ta tam kuris Jhyli 
g>'venti ant tyro oro. Atsišaukite pas 
savininko ant vietos sekančiai . 

4954 S. Tripp Ave. , Chicago, IU. 
Vienas blokas į š iaurė nuo Archer 
Ave., gatvekarių. 

ANT PARDAVIMO. 
Electric čėverykŲ taisymo šapą 

Pardavimo priežastis išvažuojų Eu
ropon, gera v ieta triznis išdirbtas, At 
siša ukite 

1758 W. 47 Street 
Arti Ashland Avenue 

Visi pertaisyti. Mitchells turi . pi lna 
gvarantija kaip nauji. 

ITCHELL 
DVI KRAUTUVES 

2328 2334 
Michigau. Ave. M k h i g a n Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse 

OR. S, NAIKELIS 
UBBTW1» 

GYDYTOJAS 0 1 CHIRCRGA* 
Otlona tr Oyvonlmo vieta 

3252 South Ilalsted Street 
Mat rtrtoas Ualrerkal Stote Bauk 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nno 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 0 vak 

Nedėliomis nno lt Iki % 
TeicfMuu T»nH MU4 

1 

į AMERICAN EXPRESS COMPANY i 
FOREIGN MONEY pRDER DEPARTMENT 

I 32 North Dearborn Street Chicago, Illinois. | 
TillllIlllflillllllIIIIUIIIIIIIIIIllllMIIU41llllllliIlIEIIIllllilllIIIIIIIIllBF]IItailffflllIllllIllflHffi 

John Ruski n 
B E S T A N D BIGGETST C I G A P 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi j u o « 

Pareikalauk m ū s ų Katal iogo No. 4. 
I. T. Lewia Cigar Mfgr. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Nepr igu lmingas Fabrikas Pasaulij . 

ATDAROS 
DIENOMIS 
VAKARAIS 

NEDĖLIOMIS 
Telefonas Victory .3805 

< " 'T VAŽINEKIS KASDIENA. 
PLATINKiTS "DRAUGĄ," MOKfilv SYKI TMENĖSĮ. 

ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA L I E 
TUVIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pa*al 
Europos metodą nuo visokių ligų. 

Mes turime la S0tereta kur iuom PERGALIME visokias ligas. Ta sek
retą sužinosite kaip Vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMUTOAI « T D O . 

Visuose gerose A P T I E K O S E visoj Amerikoj gal ima gauti Šias mūsų 
nekarštas: 

Salutara Bltcri del vidurinių Ilgų. 
Rcgulator ias del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Llnimci i tas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajankn Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės . 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žol ių—siunčiame už dyką, 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1797 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago. 

n 
! mm*ma 
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D R A O G S S Pirmadienis, GWgnžės> 9, 1921 

* - _̂ _ ~~* miiiiiuiiiiHimiiiiinBiii^imiiiiii 
"BIRUTE" Stato Pirmu Kart Chicagoje 

3-iii Aktu OPERA 

mileli 

Muzika k o m p . M. Petrausko 

Nedelioj, 8 gegužio, punktualiai 8 vai. vak. 
' • •• -c, -

Aryan Grotto Temple , Wabash ir 8 gatve 

s 

Lietuviškos 
Vadovauja patsai komp. Mikas Petrauskas. 

Biletus ant vietos galima nupirkti nuo 4 vai.po piet. duris atsidaro nuo 7 vai. vakare uždan 
VIS? i:a pasikels kaip 8 vai. Kviečia visus " B I R U T Ė " . 

S S B K f i S B B B B B I I B B B B I 

CHICAGOJE. 
•" • •* " : j : J. V.Zaekarevičia 10.00 susirinkti, nes bus svarstoma vi-

P. Baltutis 10.00 šiems rūpimi klausimai. 
i i Dr . A . J , K a r a l i u s ..« 10.00 Nariai prašomi atsivesti ir nau-

l M X K Į o » » » «» • • • — — ••> g 
MHQii DCPilPTUCin I I T uintojai bei vaidintojos deda 

; inuoy ntrunicmu ui- vi>as p̂ angs, kal kllopm_ 
Z D A O AI 'kiaušiai pasirodžius. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Geg. 7 d. Šv, Jurgio par. 

i 

Ui * 
Z. " I š NORTE SIDĖS. 
5 i 

| Gegužės ?, ,1. ,-ia n, i n- Klz. SV(.t. šv. Aluizo <l>'-jos Šv. Jur-
« gakoSien*. 90 .net!, sena. I J I I - ^ J , , „ k y r h u i w n g j a 5 o k i n s 

Uotu ves lm^ (Jegužcs 7 d. is 
S 8v. Myk(!o hažnyrios j Sv.! K W E S T SIDĖS. 
JĮ Kazimiero kapines. 

į Jos vaikai ja gražiai globo- į ( ; ^ 8 r, A B 5 r o s V a H n p a r 

iki min-iai. Ne visi taip s v e t L yy{t[ų 2 4 k u o p a va į_ 
dins "Paklydėlio kelias." 

Unfvorsal State Bank . . 10.00 jų nariij. 
F. Freitikaitė ir M. Freitikie-

nė ' 10.00 
Po $5.00: M. Freitikaitė, J . 

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

Jonas Tekama, $3.00: 

L. D. 8. 20 kp. valdyba. 

m BRIGHTON PARK. 

Geg. 8 d., tuojau po sumos šv. 
Kaz. Ak. Rėmėjų kuopa laikys su
sirinkimą bažnytinėje svetainėje 
(44 ir Fairfield Ave.). 

il!lilhitilftl(lllll!fFHIIfililllillllllHIIIIIIIIU11llllllllllll1llllllNlllll!lllllflH!IIHIIIIIIfllllllll!!!^ 

Iškilmingas 20!LS Rožinis Balius j 
DR-TES ŠV. ANTANO IŠ PADVOS 

Sekmadienije, Gegužio 8, 1921 m. 
~- Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj So. Union Ave. ir 18 gat.,. Chicago, Illinois 

Pradžia 6 vai. vakare. S 

JO .k 
naro. 

IŠ CICERO, ILL. Vietinis A. L. V.. K. Fede-
racijos skyrius uoliai darbuo
jasi Įrengti viešąjį katalikišką j ( ; ^ U , ( V S (1 S v > A l l t a n o p a r 

knvsrvnr*. Pirmiau L. Yve i r. i 
I S 

prakalbas su puikia pro-
; granra. Kalbės nesenai iš Lie-

*\vt. L. Vvėių 14-ta kp. su 
5^ta kuopa rūpinosi tuo k n y - į K a t S p a i u j o s ci-ja rengia smar 
ffynn. bet ant galo pavedė Fe- i • 
iteracijos skyriui, tikėdamos, 
| knygyno geresniu vaisių. į t u v 0 8 a t v y k c s k , l l L ( h , I g 
fJal tai l)us pirmas toks knv- •--, . - i - , \ - j (V>a!us. 
ajvnas tarp Lietuviu kataliku, i »>,, . .,. - i . 4o , •• ,-v 
R* ' c i>us at\aulintas pat n jotis-n oi i s Ar i i kas> l a b a i įapudin.iį-as veika-• Lee:. 24 d. Sv. .) vkoo par. ;•»• <<T-v .. ,, .. . ^ . . * . . . . ; b lis " l z tevvnę. Dainuos 
svet. bus vel rodomi imlomu1- . . . . . . 

. . . . . „ . _ . v. j pasižymėjusios damininke*. 
* 11 paveikslai »s Lietuvos, šiuo • • t • • . . . .. v. 

: * Lietuviai neturi pialeisti šios 
- kaii nauii. I . 

retos progos. 
Kaz. ir Leonora Šerpeėiai,' < a 
. , , . , . , - i w T> i l>iauft-o agentas Cicoroje, 

susilauk*1 dailios dukters. I>al. . x . , v. ,p* 
n n , . . , . , v, , , , P- A. \alaueius, gyvenęs 1511 
30 d. ji paknkstvta vardu AL L, i n , , / u .,. T11 
. . iSo. 4!)-iii C t.., Cicero, 111. per

si prašome ateiti sus-man ir įsi-
Maeaite, J. Kazlauskas, Ig. Mi-, r axytj 
letez. 

f>ina Leonora. 

Gegužės 3 d. vietiniui var
gonininkui i" veikėjui, p. Juoz. 
B^azaiėiui, buvo pasekmingai 
padaryta operacija. Išpjauta 
'•'tonsiliai." 

sikėlė i uaują vietą — po mun 
\}:>-2'2 ko. 49-tli Ave, Cicero, 

111 1 1 . . 

-

Gegužės L") d. Kv. Mykolo 
par. svet. A. L. R. K. Moterų 
Są-gos 4 kuopa rengia smarkų 
vakarą. Vaidins '"Vagis", ke-1 
turveiksmę komediją. Tikietus 
galima gauti pas kuopos na
res. 

deginės 8 d. Šv.. Antano pav. 
svet. Saldž. Širdies V. Jėzaus 
dr-ja turės svarbų mėnesini 
susirinkimą. Jame bus priima
mi nauji nariai nuo 16 iki 20 
metų be Įstojimo mokesnio. 

Po -1.00: P. Žilvitis, L. Kas
putis, J . Sudrik, S. Sasnauskie 
nė, B. 1). Store, N. Lowicb, C. 
Puteikienė, P. Pocius, V. Pan-
kauskienė, O. Navacki, V, Vais 
vilienė, M. Lescir^ki., J. Bud
ri k, A. Balčaitė, A. Petrovski, 
A. (Jirdžonienė, A. M. Sebeir, 
A. Olš^vski, V. M. Stulpinas, 
F. Aminis, J . K., P. Juozapai-
tis, P. Petraitienė, K. Vardau-
skienė, A. (Jalinckienė, J . Vol-
terienė, Iz. Freitikas, Iz. Frej-
tikas, K. Zobvincki, J . Adoma
vičienė, K. Kairei va, S. Kareiva 
O. (iclgaudienė, P. Zelnienė, 
Dr. Šimkus. 

Po ri(k\: F. Kanpikas, J . 
Kasakaitis, J , Raudonis, T. A-
lioravicz 25c. 

viso $isr>.7r> 
Jei rastųsi klaidų, 5-toji 

kuopa pnršoma pataisyti. 
Aukotojams ačiū. 

A. J . Bislis. 

. Valdyba. 

Kviečia KOMITETAS. 
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KONSTANTAS MAKARAS 
Mirė Gegužės 9 d., 1920 m. 

Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse. Paėjo iš Šaulių apskri
čio, Saulėnų parapijos, Polo 
kėlių sodžiaus. 

Metinės pamaldos už jį bus 
Gegužės 9 ryte šv. Antano ba 
žnyčioje. Cicero, EI. 

Kviečiu giminės ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose. 

Likusi žmona, * 
Magdalena Makarienė. 

DOMEI. 
Chicagos A. L. R. K. Moterų 

Sąjungos Kuopoms 

• • • • • • • • • • • C B B B B K B B I l B M B B C r K B B B B B 

m P. KV0RKA & SONS j 
i kuopa 1 1549-51-53 W. Chicago Avenue • S 

1 
Radandai, Pečiai, Kar- -

petai, Pianai, Victrolcs, ; 
Siuvamos Maš'nos, Plau
namos Mašinos etc. 

• 
I 

IŠ DIEVO APV. PARAPIJOS 

IŠ TOWN OF LAKE. 

NORI PREKYBOS SU RU 
SIJA. 

Madison. Wis., Geg. 7. — 
AViseonsino valstijos įstatymų 
leidimo augštesnysis rūmas 

Gegužė> S d. Sebool Hali I pasiuntė kongresui memorija-
svet., 4S-tos ir ITonore gatv., |la. Reikalauja, kad Suv. Vals-
Sv. Kryžiaus par. mokyklos jtijos atnaujintų prekybą sn 
auklėtiniai vaidins "Korne- Rusija. Sako, tuomet Ameri-
l ia ." Veikalas yra gražus. Vai- koje butų daugiau darbų. 

į ^ K C S K J S ^ ' 1 

- f 
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PETRONĖLĖ 
AUŽBfKiENĖ 

Mirė Gegužės 6 d., 11 vai. 
ryto. Eidama 31 m. am
žiaus. Paėjo iš Bikavėnų 
sodžiaus, Žvingių parap., 
Tauragės apskr. Paliko 
nuliūdime 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 num. 
4740 S. Marslifield ave. 
Laidotuvės įvyks utarnin-
ke, Gag. 10 d., 9 vai. ryte 
po pamaldų is Šv. Kry 
Maus bažnyčios bus lydi
ma į šv. Kazimiero kapin. 

Visi giminės ir pažįsta
mi molonėkite dalyvauti 
laidotuvėse. 

Graborius Ežerskis. 

Pereitą parą Chicagoje pa-
ogta 20 automobilių. 

Moterų Sąjungos 3 kp. yra 
nutarus apvaikščioti "Motinų 
Savaitę ' \ 

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

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

Pradžia 7:30 vai. vak. 
Komisija. 

DR. C. A . RRVS 
Canal C*2* - 2 

' LIETtTVI8 DENTIKTAS I 
^2201 Wcst 22-nJ & 80. I.euvitt Si J 
3 ChJca|?o * I 
į Valandos: »:80 A. J* to 12 N. J ! 
^ 1:00 P. M. to 8700 P. M. 51 

Moterų Sąjungos 
iš Bridgeporto kviečia visas g 
Chicagos ir apielinkės kuopas 1 
svarbion konferencijon Nedė- j 
lioj, Gegužės 8. 1921, 2 vai. po | 
pietų, Šv. Jurgio parap. salėj. J 
Visos kuopos malonėkite daly- j g 
vauti, nes randasi labai svar- I 

I m 

bių raikalų kuopų aptarimui, i j 
Mot. sąj. i Kuopa 11 Cash arba ant lengvų išmokesčių. S 

n Telefonas Monroe 3 6 8 3 , 
• 5 

FuropaanĄmBriCEn Ru reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrait is Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARJJUSAS 

Rcal r-tntt-, Paskolos, Insurinal I r t t . 
800 W. 35th St., R a m p . HaLsted St. 

Tcl. Boulevard 611 
Vai.: 9 Iki 6 kasdiena 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po piety. 

j 
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DIRBTUVĖ | 
Vėliava, Karuny, Šarpu ženkle- | 

liu ir kitokiy draugystėm reika- y 
lingy dalyky. 

A. J. POŽĖLA 
1908 W. Division St?. Chicago. | 

i M i 11 i i H i H i * n i f 111 M 111111 n • 1111 * s iiiiiiiiiiiimmiiiniiiiiinitiiiiHiiiHiiiiiuiiiniHiiiiiiiiif 

. 

: 
B P B B B B 3 B B B • • • • • • 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Policija areštavo viena^ in-
tariamą žmo^ii sąryšy su ras
tu nužudytu pieno išvežioto- k i t o k i ų pamarginimų. 
ju MeDonough. 

Iš priežasties gerb. klebono, 
kun. A. Skrypkos varduvių, 
Geg. 8 d., School Hali salėje 
Sv. Kryžiaus parapijinės mo
kyklos mokiniai, vadaujant 
seserims mokytojoms, rengia 
vakarą. Vaidins dramą "Cor-
nelija". Apart to bus dar ir 

t 

t 
E 

Atidarydamos pavasarinį sezoną aukauja savo pirkėjams nepaprastų pigumų. Padidindami mūsų krautuvė po 4201-3 Archer Ave., B 

apart rakandų uždėjome naują skyrių per ką galime dabar, suteikti savo lankytojams, visokių namams reikalingų daiktų, kaip tai: a 

puodų, viedrų, katilų, sudinų, visokios maliavos, dratinių tvorų, durių, langų, lopetų, greblių, kirviu ir daug kitokių dalykų kuriuos 
eion 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.Galite kreiptis prie bile vieno iš savo senų 
pažįstamų bendrovės direktorių ir pardavėjų V. Makaveckas, M. Kežas, D. Shemaitis, J. Krukas, A. Lapenas, J. Nakrošis ir J. Krotkus. 
Mūsų krautuvė bus atdara kiekviena diena nuo ryto 9 iki vakaro, i). 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Katalikų Spaudos d r-jos kp., 
Cicero, kviečia " D r a u g o " b-

i vės šėrininkus ir skaitytojus 
susirinkiman pasitarti apie pa-
sekmingesnj katalikiškos spau
dos, ypač "Draugo, ' ' prapla

t inimą šioj kolionijoj.. 
Susirinkimas bus antradie-

nyi, Gegužės 10 d., §v. Anta
no par. svet. 

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

Pradžia 7:30 vakare. 
VIII sk. mokinė. 

I AUKOS NAŠL. -PRIEGLAU 
i DAI SURINKTOS LABD. SA-

S U S I R I N K I M A L 

L. VYČIŲ KUOPŲ DOMEI. 

Gegužės 8 d. McKinley parko 
salėje L. Vyčių Chicagos Apskritys 
laikys susirinkimą. Pradžia 2 vai. 
po pietų. 

Visi kuopų atstovai prašomi kuo-
skaitlingiausiai susirinkti. 

A. S. Valūnas, rast. 

i 
GOS 5 KUOPOS. 

Rinkėjos: F . Freitikienė ir 
Laukžcmiienė. 

Aukojo: 
J . Mikšfs, (Amž. narys) $25.00 
F. Freitikaitė(Amž.narė) 10.00 
S. Mažeika (Amž. narys)-10.00 

. 

Gibson I>cdaunes, suvartoja mažai 
ledo- ir užlaiko ilgai šaltį, tvirtai pa
darytos iš aržuolinio medžio su iš
baltintu valgio pasidėjimui šepukę 
visokio didum-O pradedant $ 1 3 6 0 
nuo • ." 

a 
B 

L 

• 
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IŠ NORTH SIDES. 

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

Visi nariai prašomi .skaitlingai 

Gasiniai pečiai. Baltai enameluo-
tom durim nikeliniuose rėmuose, ga
lima an t jo kepti ir virti 5-ki degtu-
vai su žiebtuvy pasir inkimas$OQ 7K 
iš visokių didumo nuo . . . . 

Vaikams vežimėliai. Pint i 
niai a rba sulankstomi sku-
riniai, su tvirtais mediniais 
tekineis ir uždangalų, galite 
gauti sau pat inka- $ 2 2 5 0 
miausia spalva už V^C-iJiJ 

Plienine lova. Su springsais ir va
tinių matrasų visados kaštavo $45.00 
ant šio išpardavimo duosime tiktai po 
viena kožnam pirkėjui už $ 2 2 5 0 
pusė prekės ." 

Arzuolines Komodės. Su 
apvalu a rba kertuotu stik
lų didelis pasirinkimas iš 
keliolika gatunku tur i 
me net ir už . . $ 1 7 , 5 0 

Lovų springsai. Artavoto plieno 
tvirtai padaryti, ir minkšti gulėti 
gvarantuoti an t 25-ių metų,- pilkai 
a r juodai malėvoti t ik- Cfi Q 5 
tai 

Siuvamos mašinos. Dabar 
atpigo, įslgik viena $ 3 9 7 5 
už 

Supamosios kėdės. Sų me
dine sedinė dailiai $ 0 AQ 
nupališuotos už . . V<J.*T57 

m Inc. msBBSSBOBBgBtBSSatSaSSBsA 
Uumiture. Rūgs. stovės, Seving MdcKines, 

Tfllkintf Machines. Pumos, Ctc; 

1930-2 So. Halsted Street 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • B • I 

4201-3 Archer Avenue 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Lei 

Pai 

100,000 
K] 

Reikia 

Oppej 
Čia Pr; 
Lenkai 
tus ir, s| 
tas imli 
kiek taij 
pasakyt) 

Šalima 
baisi kol 
kuoja \\ 

Vokįe 
kininkų 
Silezijoj] 
kieeius 
liūs. 

Augštį 
giau brj 
fie eiiu 
nuo lenl 
Yra žinii 
ninkai 
brutaliail 

Talkini] 
tijos atsl 
pareiškij 
karuomej 
numalšin 
Ii įsiveij 
e i ai. Tvi 
karas pi 

Tuo U 
talkininkl 
tų Lenki 
tininkų s| 
Jiems Vi 
cierai. 

Juos 
kams reil 
000 karuj 
jnenės tai 
T l 

Silezijon 

Paryžii 
vyriausiai 
tojoj Sil< 
siuntė įsa 
kti prieš 
malšinti i 
iui turi lj 
kininkų lj 

Be to, 
no komiai 
žius Ijėnkl 
gštojoj Si 
buvusiojo | 
tais. Rubt 
šios t&ryĄ 
negalėjo Ą 
nebuvo si 
tatvmu ri 

Iš Pary] 
rvžo komi 

•r 

gen. LeroĮ 

Vokiečiai 

Paryžn 
žinių, jog 
Augštosio^ 
pagrobė PI 
pitaną Dl 
apskrities 
čiai tą pt 

i 
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