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Meksika Pripažino Lietuvą ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
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Varšava Neprisiima Kaltės už 
Maištus Silezijoje 

•m 

Parancuzai Saukia Nesimaišyti 
Ten Vokiečiams 

PAGALIAU PRABILO IR 
VARŠAVA. 

Nabagė nesanti ka l t a sukili
mams Silezijoje. 

Varšava, Geg. 10. — Po il-
,2:0 tylėjimo pagaliau prabilo 
i r Lenkų valdžia apie maištus 
Augštojoj Silezijoj. Paskelbė, 
jog ji ruošianti dar vieną no 
tą talkininkams, kurioje pažy
mėsianti , kad jf nesutinkam*" 
su Lenkų maištais Silezijoj?. 
Be to, j i paskatys iant i talki
ninkus, idant Silezijos prob
lema kuoveikiaus butij išriš
ta, pasiremiant Versailk so tai
kos su tar t ina . 

Lenkų valdžia pripažįsta, 
jog Silezijoje maištus nukėlė 
Atlalbertas Korfanty, buvęs 
ten Varšavos paskir tas komi-
sijonierius. Bet podraug parei
škia, kad to maišto motivai 
e1?n pa t r i o t i n i a i . 

Vietos Lenkai tvir t ina, kad 
jei Silezijoje maišt ininkams 
grūmotų pavojus nuo Vokie
čių, tuomet jiems Varšava ei
tų pagelbon. 

Taigi Silezijoje a tkar to jama 
tokia pat i istorija, kas įvyko 
su Vilniumi. 

Be ki tako, Lenkų valdžia 
sakosi, jog ji paskelbusi at
siliepimą į Silezijos maištinin
kus padėti ginklus ir gryžti 
pr ie savo darbų. 

KORFENTY PASEKĖ d'AN-
NUNZIO. 

Už maištus Silezijoje kalta 
Varšava. 

Berlynas, Geg. 10. j— Iš ne
vokiškų militarinių versmių 
pa t i r ta , .kad Lenkai užėmė kuo 
ne visą Augštąją Sileziją li
gi žinomos Lenko Korfanty 
nusta tytos linijos ir ten apsis
tojo. 

Varšavos paremiamas Kor
fanty pakėlė ten maištus pa
sekdamas Italą d 'Annnnzio. 
kurs savame laike buvo pa
garsėjęs mieste Fiume. 

Vyriausieji Vokietijos valdi
ninkai už tą maištą kalt ina 
Varšava. 

NE VISOS VALSTIJOS NO
RI NUSIGINKLUOTI. 

LENKAI ATSIPRAŠO ITA
LIJOS. 

PRANCŪZAI STOVI UŽ 
LENKUS. 

Paryžius, Geg. 10. — Kuo
met Augštojoj Silezijoj Len
kai pakėlė maištą, tuomet Vo
kietijos vyriausybė pasiuntė 
ta lkininkams smarkų protes
tą. 

Prancūzi ja per savo amba
sadorių Berlyne atsakė į tą 
protestą. Pirmiausia pareiškė, 
kad Vokiečiai nesimaišytų į 
tą aferą. Nes k i ta ip jie per 
žengtų Versailleso taikos su
tar t į . 

Prancūzų vyriausybė pažy
mi, jog talkininkai ir be Vo
kiečių pagelbos apsidirbsią su 
Lenkais Silezijoje. 

Rymas, Geg. 10. — Nuo Len 
kų maistininkų Augštojoj Si-* 
lezijoj daugiausia už ki tus nu
kentėjo I ta lai . Ten daug Italų 
kareivių nukauta i r sužeista. 

Varšavos pasiuntinys Ryme 
Ski rmunt aną dieną atsipra
šė Itali jos valdžios. Išreiškė 
apgailestavimą del tų nuoti-
kių. 

Sk i rmunt sakė, jog ten mai
štai pakilę prapl i tus girdui , 
buk plebiscito komisįja len
kiškas apskr i t is pr iskyrusi 
prie Vokietijos. 

(Varšava skelbia, jog ji ne
ima an t savęs atsakomybės u ž 
maištus A. Silezijoj. Taigi da
bar , klausimas, a r Skirmunt 
Ryme.. atstovauja Varšava a r 
Silezijos maištininkus. Lenkai 
visokias suktybes bevartodami 
ka ip bematai i r suklumpa) . 

BOLŠEVIKAI NUGALABI
NĘ TŪKSTANČIUS 

ŽMONIŲ. 

Stockhobnas, Švedija, Geg. 
10. — Iš Gelsingforso praneš
ta, jog bolševikai Kronš tadte 
už revoliuciją nugalabino ke
lis tūkstančius vyrų, moterų 
i r net vaikų. 

Tuo tarpu bolševikai sakosi 
j ie nugalabinę vos 13 revoliu-
cijonierių vadų. 

NESUTIKIMAI TARP TAL
KININKŲ. 

Oppeln, Silezija, Geg. 10. — 
Smarkus nesutikimai pakilo 
čia ta rpe I ta lų ir Prancūzų. 
I ta lai kal t ina Prancūzus, kad 
šitie nežiūri teisybės, bet tar
nauja Lenkams. 

I talų karuomenės viršinin
kas gen. Marini pranešė, jog 
j is atšauksiąs savo karuomenę 
iš Silezijos, jei Prancūzų vir
šininkas gen. Lerond nesutik
siąs pr i imti Vokiečių liuosno-
rių kovoti prieš Lenkus. 

PRANCŪZIJA PASKYRĖ 
ATSTOVĄ VATIKANAN, 

Bavarija, Saksonija ir Olden-
burgija nutarė priešinties. 

Berlynas, Geg. 10. — Be ki
tokių daiktų talkininkai r e j _ 
kalauja, idant Vokietija nusi
ginkluotų. 

K a s tiesa, Vokietija j au se
nai pr is i ta ikė pr ie Versailleso 
taikos sutart ies sąlygų. Re-
guliarės karuomenės pasiliko 
tik tokį skaitlių, kaip reika
lavo talkininkai . 

Bet kai-kurios atskirios Vo
kietijos valstijos tur i suorga
nizavusios ginkluotas militari-
nes organizacijas. Kai-kurios 
tur i štai kad i r Bavari ja, Sak-
sonija ir Oldenburgija. Tai 
vis laisvanoriai. Nes Vokieti
joje priverst inas kareiviavi
mas įs ta tymais panaikintas . 

Prancūzai dreba ka ip dre
bulės lapas prieš visokias Vo
kiečių mili tarinės organizaci
jas. Reikalauja, kad ir tos or
ganizacijos butų panaikintos. 

Centralė Vokietijos vyriau
sybė su tuo reikalavimu sutin
ka, nors aiškiai mato, kad 
tuomi daroma Vokietijai netei 
sybė. 

Neteisingi reikalavimai. 

Tos t rys Vokietijos - valsty
bės, sako, jog jų militarinės 
organizacijos netur i nieko ben
dra su militarizmu. J o s suor
ganizuotas palaikyt i šalyse 
tvarką. J o s reikalingos šalims 
ginties nuo komunistų sukili
mų. Tad del jų tokia Prancū
zija netur i reikalo nei teises 
kabinties Vokietijos. 

Centralė Berlyno valdžia rei 
kalauja jų pasiduoti talkinin
kų norams. Bet tos atsako, 
jog nekuomet to nepadary
siančios. Sako, tegu Prancūzai 
ateina ir nuginkluoja. 

Šiandie kuomet talkininkai 
turi indavę Vokietijai ultima
tumą,' dauguma Vokiečių šau
kia tiesiog atmesti Įjondoiio 
reikalavimus nežiūrint iš to 
galimų kilti pasekmių. Soci-
jaldemokratų, centristų i r de
mokratų part i jos sako vienu 
žodžiu nepasiduoti talkinin
kams. 

Prancūzai nepermaldaujami. 

Vokiečiai tą savo nepasida-
vimą ta ip išvedžiojai Sako, 
šiandie talkininkai grūmoja o-
kupuoti didesnius Vokietijos 
plotus. Tegu mes sutiksime su 
j ų norais. Tai kiek palaukus 
Prancūzai a t ras kitokių prie
kabių i r visvien okupuos iš 
seniau nužiūrėtus plotus . J e i 
j ie gali, tegu dabar tą daro. 

MEKSIKOS RESPUBLIKA 
PRIPAŽINO PILNAI 

LETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBE, 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
BERLYNAS. — Vokietija su

tiks pildyti visus talkininkų reika
lavimus be jokio išsisukinėjimo. 
Vokietijos prezidentas Ebert pa
lankus pasiduoti talkininkams. 
Šiandie tuo klausimu Reichstage 
įvyks balsavimai. Išvakaro visų 

Meksikos respublika, kaipo I d i į ž j u l h j p a r t i j l }" &Mmų d a u K U 

viena iš didžiųjų Amerikos j m a miSko p a s i d u o t į talkininkų 

• 

respublikų, y ra suteikusi pilną 
de jure Lietuvos Respublikai 
pripažinimą. Ta i an t ras iš ei
lės Amerikos pripažinimas. 

v 

Gegužės 5 dieną mūsų le-
gacijos biuran prisiųstas iš 
Meksikos ambasados žemiau 
paduodamas laiškas ir inteik-
tos kortelės Meksikos respub
likos Atstovybės nar ių: Ma-
nuel C. Tellez, kaipo reikalų 
vedėjo, J u a n B. Saldana, kai
po sekretoriaus, Manuel J . de 
Negri, kaipo antrojo ir Ser-
vando Barreza, kaipo trečio
jo sekretorių. Adresuotas Lie
tuvos Atstovui Amerikoje, J . 
Vileišiui, laiškas v r a tokio tu-
r inio: 

Gerbiamas! 
Meksikos Respublikos Vy

riausybė, kurios reikalus aš 
tur iu garbės atstovauti šioj 
sostinėj, y r a pavedusi pra
nešt i p a m i š t a i , jog j i , po 
t inkamo apsvarstymo Tamis 
tos laikų iš Vasario 20-os 
i r 21-os dienų, š. m.,* adre
suotų šiai Ambasadai , ofici-
jal iai pripažįsta Lietuvos 
Respublikos nepriklausomy-

ę. 
Šiuomi meldžiu leisti man 

iš tar t i Tamista i mano ypa-
tišką nusidžiaugimą, jog 
man prisiėjo tą žinią suteik
t i Tamista i ir drauge užtik
rint i Tamistą, jog Meksikos 
liaudis i r Vyriausybė negai
lės bi . kokių pastangų pa
laikyti sutar t inus ir drau
gijinius ryšius, kurie kaip 
aš tikiu, visados užsiliks 
t a r p Meksikos ir Lietuvos 
Respublikos liaudies ir Vy
riausybės. 

Naudodamasis šią proga, 
meldžiu pri imti mano tik
ros pagarbos užtikrinįmą 

(Parašas) Manuel C. Te-
llez. 

Apie tokį Meksikos Respub
likos draugišką pareiškimą su
teikta žinia Lietuvos Valdžiai. 

L W ^ v o s Inform. Biuras. 

norams. Tik vienos liaudies parti
jos dauguma atstovų priešginiau-
ja. Reiškia, Vokietija pildys tal
kininkų ultimatumą. 

COPENHAGEN. — čia gauta 
iš Rusų versmių žinių, ~jog An
glija pripažinusi de faeto Sovietų 
Rusiją. I š kitur toji žinia nepat
virt inama. 

KODĖL LENKŲ VALDŽIA 
UŽDARĖ VILNIUJE 

VISUS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIUS. 

Balandžio mėn. pradžioje, 
VHniaus Reikalų departamen
tas uždarė šiuos Lietuvių lai
kraščius: " S t r a ž L i t w y , " Nas-
za Z iemia , , i r " L i t w a . " Šie 

PROF. AD. BEZZENBER-
GERIS. 

Balandžio 14 d. sukako ly
giai septynios dešimtys metų 
nuo šito vyro gimimo dienok. 
Adalbertas Bezzenbergėris y ra 
Karaliaučiaus universiteto re-
klonius ir profesorius, labai 
daug dirbęs lyginamajam kal
bos mokslui, Lietuvių kalbos laikraščiai puikiai platinosi 

mieste ir sodžiuose i r Len- mokslui ir apskritai Lietuvos 
kų laikraščiai neįstengė jiems 
atsispirt i . Obstas, nuolat nuga
limas Lietuvių spaudoj, išsi
rūpino iškelti prieš M. Biržiš
ką bylą. Dabar Lenkai vieni 
viešpataus spaudoj ir be pa
sipriešinimo skleis apie Lietu 
vius i r Lietuvą melagingų ži 
nių, tuomi nusistatydami vi
suomenės nuomonę. 

PARYŽIUS. — Krcuzberge, 
Augst. Silezijoj, civiliai gyvento
jai (ar Lenkai?) užpuolė Pran
cūzų garnizoną. Vienas kareivis 
užmuštas, 3 sužeisti ir* 70 nugin
kluota. 

ŠVEDIJOJE VEIKS REFE
RENDUMŲ ĮSTATY

MAS. 

PRANCŪZAI SU BELGAIS 
LAUKIA 13-os DIENOS. 

"Kur. Polski / ' rašo, kad 
Vilniaus gyventojai nerimauja 
del pavėlinto naujo atstovo 
išvažiavimo į Londoną. Tečiau 
atst . Vrublevskis važiuosiąs 
tik Bal. 15 d., nes turįs tinka
mai prisiruošti Briukselio kon
ferencijai, skiriamai Balandžio 
pabaigoje. 

LIETUVOS PILIEČIAMS 
* LATVIJOJE. 

BERLYNAS. — Čia talkininkų 
sferose tikrai bijomasi galinčio 
pakilti Vokiečių-Lenkų karo, ku-
rin galėtų įsivelti visa vidurinė 
Europa. . 

Lietuvos i r Latvių vyriau-
SOSNOWICE, Lenkija, - Len- sybės y ra susitarusios išleisti 

kai maištininkai Augt. Silezijoj [iš Lietuvos Latvių piliečius ir 
gavo įsakymą (matyt, iš Varša-
vos) žut-but paimti dar kaikuriuos 
Silezijos vokiškus miestus. 

Paryžius, Geg. 10. — Pran
cūzų i r Belgų armijos stovi 
paruoštos i r laukia Gegužės 
13 dienos, k a d okupuoti Vo
kietijos ptotus, jei Vokietija 
nesutiks pildyti talkininkų rei
kalavimų. 

SVEIKINAMAS JAPONUOS 
SOSTO ĮPĖDINIS LON

DONE. 

Londonas, Geg. 10. — An
glijos karal iaus rūmuose čia 
vieši Japonijos sosto įpėdinis 
princas Hirahi to. 

Vakar jis čia atvyko iš Por-
tsmouth specijaliu t raukiniu 
su Anglijos sosto įpėdiniu. Vi
ktori ja stoty svečią sutiko ka
ralius su augštai šiais valdi 
ninkais. 

iš Latvių Lietuvos piliečius fttt 
visu jiems priklausomu tur
tu. Mūsų vyriausybė daug 
tokių leidimų y ra davusi . 

Reikia tad Lietuviams, gy
venantiems Latvijoje, jei ne
pavyktų tur tų išvežti iš ten, 
pranešt i mūsų Užsienių Rei
kalų Ministerijai, a rba mūsų 
atstovui gyvenančiam Latvi
joje. 

senovei. Mūsų šių dienų kal
bininkas ir Lietuvos senovės 
tyrinėtojai y ra daug ko patys 
pasimokę iš jo darbų. Bezzenr 
bergeris yira gilus, labai dide
lio darbo mokslininkas, turįs 
daugybę šalininkų ir bičiuolių\ 
t a rp mūsų mokslininkų. Visi 
t ad Lietuvos augšti valdinin
kai, mokslininkai ir ' studen
tai, pasveikino gerb. profeso
rių i r palinkėjo i r toliau dar-
buoties toje mokslo šakoje. 

Panevėžys. El tos korespon
dentas paneša, kad Panevė
žio apskri ty esą kareiviams ir 
bežemiams išdalinti 7 dvara i : 
77 sklypai, 1,088 hektarų. Vi
sų kareivių norinčių ir užsira
šiusių gauti žemę iki š. m., 
Balandžio m. y ra 443 žmonės. 

LIETUVOS LENKŲ GINČAS 
ANGLŲ ŽEMESNIUO

SE IŲĄIŲ0SE. 

TRUKŠMAUJA KOMUNIS 
TAI PRANCŪZIJOJE. 

Stockholmas, Geg. 10. — 
Švedijos par lamentas svarsto 

— 
Paryžius , Geg. 10. — Pran

cūzų vyriausybė savo atstovu 
Vat ikanan paskyrė Ch. A. Jo -
nnartą, buvusį komisijonierių 
Atėnuose ir buvusį specijaJį at 
stovą Vatikane. 

Tasai paskyr imas apribuo-
tas tik šešiems mėnesiams. 
Paskui galės but prai lgintas . 

Tokiomis pa t sąlygomis 
Šventasis Tėvas savo nunci
jum Prancūzijai paskyrė pase-
kretorių pralotą Cerretti . 

Vokiečiai pasitenkins nors tuo, naują šaliai įstatymą. Ta i re-
kad jie nebus davę garbės žo- ferendumų įstatymas. Je i , tas 
džio savo priešams. įs ta tymas bus pri imtas, tuo 

Ka ip Bavarijoje, ta ip ir ki
tose atskiriose Vokietijos val
stijose vedamos plačios agita
cijos nepasiduoti talkininkų 
norams. Gyventojai kurstomi 
imties ginklų, jei bus mėgi
nama prieš tas šalis pavarto
ti kokią-nors prievartą. Šita
me atsit ikime didelę rolę lo
šia, buvusiojo Vokietijos mili-* 
tarizmo užsilikusieji šulai. J ų 
y r a daugybė. 

met kiekvienas vyriausybės ar 
parlamento sumanymas a r 
koks naujas įs tatymas nega
lės but vykinamas be aiškaus 
visų gyventojų sutikimo. Tuo 
tikslu gyventojai turės refe
rendumus i r statomą klausi
mą jie pa tys savo balsais ap
spręs. 

Tokiuo būdu Šalies valdy-

Paryžius, Geg. 10. — Praei
tą sekmadienį čia ir kuone vi
soj Prancūzijoj Prancūzai kri-
krikščionys iškilmingai pami
nėjo N metines sukaktuves *del 
panaikinimo Orleano apguli
mo. Tai buvo padariusi Orle
ano mergelė, šv. Joana iš Are 
1429 m. 

Komunistams tos iškilmės 
baisiai nepatiko. Čia i r k i tur 
jie buvo pakėlę riaušes. Dau-

Linkuva, (Šiaulių apskr . ) . 
Aukštadvar io dvaro žemę par
davinėja nuo p a t rudens. Per
ka daugiausia ūkininkai. Kai
na už dešimtinę 1,000 auks. 
Dvaro savininkas jau prieš ka
rą gyveno Vbkietijoje, žemę 
pardavinėja įgaliotin. Stabulis 
Bežemių i r mažažemių ūpas 
nupuolęs, nes jie tikėjosi gau
ti žemės, o dabar su pora tuk-
kstančių auks. negalima nei 
manyt i kokį sklypelį žemės į-
s įgyti.. Sako: kol tokius įs
ta tymus išleis, tai visi dvara i 
pa teks turtuolių rankosna. Ži
noma, iš to naudojasi bolše
vikai savo agitacijai varyti . 
Reikėjo valdžiai tokius dva
rus nusavinti , a r leisti pirkt i 
tokiems, kurie neturi 10 dešim
tinių. 

Londonas. Reuterio agentūra 
praneša, Anglų žemesniuose 
rūmuose, palietus diskusijo
mis Lenkų-Lietuvių diploma
tų konferencijos Briuksely 
klausimą, diplomatinis kores
pondentas pastebėjęs, kad 
Lietuviai parodę savo išmin
tingą, politiką, tuose ginčuose, 
tuo tarpu Lenkai, rodos, ty
čiojas iš santarvės i r iš Tau
tų- Sąjungos. Dabar laukia
mas santarvės valstybių pri
pažįstant Lietuvą, kad jai duo 
ti galimybės išrišti kaimini-
nius nesutarimus. Korespon
dentas tikisi, kad dabar ir 
Prancūzai sutiksią pripažinti 
Lietuvą. 

\ 

Vilkaviškis. Čia nesenai į-
vyko Kr . Demokratų Vilka
viškio apylinkės susirinkimas, 
kuriame buvo plačiai kalba
ma apie šių dienų baisius gir
tybės vaisius ir apie blaivybės 
siekimo reikalingumą. P . A. 
Krikščiukait is laikė paskaitą: 
"Nelaimių šaltiniai ir priemo 

TEISĖJAS LENGVAI BAU
DŽIA JAUNUOLĮ. 

nes iš jų i šbr is t i . " Paska i t a 
gybė jų i r policijos sužeista, smerkianti gir tybę ir kelianti 

zanga. 

St. Etienne komunistai t a ip 
buvo įsiutę, kad jie pakėlė 
riaušes bažnyčioje .pamaldų 
metu. 

ORAS. — Pramatomas lietus 
me bus įvesta nepaprastoji pa [šiandie ir rytoj; maža atmaina 

temperatūroje. 

"Special De l ive ry" laiškų 
pristatytojas į namus teisėjui 
Landis prisipažino, kad jis iš 
paštu siunčiamų siuntinių vo
gęs menkesnės vartės daik
tus. 

J o pavardė y r a l Įerber t 
Sliultheis. 

J i s y ra 15 metų. Bet k a d 
gauti darbą, buvo pasisakęs 
einąs 18 metus. • 

Teisėjas jį nubaudė 30 dienų 
kalėjimu, nupeikdamas pastos 
viršininkus, kurie samdo dar
ban tokius jaunuolius. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gegužės 9 
blaivybes idėja. P a s k m buvo taw ^ p a g a i M e r e l u u l t , ^ 
Pavasarininkų susirinkimas, 
kuriame vėl buvo kalbėta, ka ip 
surast i būdą gir tybę praša
linti i r blaivybę praplat int i 
t a r p jaunuomenės. Nu ta r t a įs
teigti Blaivybės Draugijos 
Skyrių. 

an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.99 
Prancūzijos šimtui frankų 8.20 
Italijos simtli lirų 5.03 
Vokietijos šimtri markių 1.49 
Lietuvos šimtui auksinų 1.49 
Lenkijos šimtui markių .13 
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rUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAIKIAS" 
kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
ICAGOJ IR UŽSIENYJE: 
•Ssetasas . * . . . • « . . . 8©.oo 
Pusei M( tu v«v-rfi« • • *'W 

V ALSI. 
Metams $6.00 
**se i Metų 8.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai-
skaitosi nuo užsirašymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint permai-
adresa visada reikia prisiųsti ir 

inas adresas. Pinigai geriausia sių-
iiperkant krasoje ar exprese "Mo-

Order" arba įdedant pinigus i 
ruota laišką. 

" D R A U G A S " PUBL. C0.« 
S. Oakley A ve.. Chicago. 
TeL Roosevelt 7791 
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Atmainos Wash-
ingtone. 

t 

Suvienytų Valstybių vyriau
sybėje įvyksta kokios tai ypa
tingos atmainos. 

Mes atsimename, kaip pre
zidentas Hardingas savo raštu 
Kongresui buvo pareiškęs a-
pie busimuosius santikius A-
merit^os su Europa. J is sakė, 
jog Amerika nesimaišysianti 
į naminius Europos reikalus, 
kurie neturi jokių sąryšių su 
Suv. Valstijomis. 

Prezidentas aiškiai pasmer
kė Tautų Sąjunga. J i s pasių-
lė Kongresui ratifikuoti tik 
tas Versailleso taikos sutarties 
dalis, kurios paliečia Ameri-
ka. Su kitomis sutarties dali
mis tesižino Europa, sakė jis. 

Galop prezidentas sutiko 
-f ltno veikiausi a įvykinti taiką 

£u Vokietija. Patarė kongre
sui padaryti taikos rezoliuci
j a 

Sekdamas girtinus preziden
to patarimus Senatas nesenai 
priėmė senatoriaus Knox 'o tai
kos rezoliuciją. Ta rezoliucija 
šiandien žemesniojo Kon
greso Rūmų svarstoma. I r bu
vo laukiama, kad rezoliucija 
šiomis dienomis pasieks Bal
tuosius Namus ir prezidento 
bus patvirtinta. 

Nes tarka su Vokietija bū
tinai reikalinga. Visos šalys, 
kurios kariavo su Vokietija, 
jau senai susitaikė. Tik Suv. 
Valstijos to nepadarė per pus
trečių metų. Taika reikalinga 
ypač ekonominiais atžvilgiais. 
Nes kuomet atsidarytų Vokie--} 

iįį tijos sienos, gal čia praretėtų 
nedarbių legijonai, gal suma
žėtų vargas. 

Bet Šiandie atrodo, kad, tai
kos negreit sulauksime. Patys 
kongreso nariai, ir tai repub-
likonai, tvirtina, jog preziden
tas Hardingas atmainąs savo 
poziciją Europos klausimu. 

Va kas yra: 
Šiomis dienomis Londone 

Vyriausioji Sąjungininkų ta
ryba posėdžiavo. J i nusprendė 
pakalbinti Suv. Valstijas pri
sidėti prie tvarkytinų Europos 
reikalų. Vėl pasikvietė Suv. 
Valstijų atstovus į Vyriausią 
Atstatymo tarybą, ir j amba
sadorių konferenciją. 

Prezidentas Hardingas tą j 
pakvietimą gavęs sutiko. Tai 
padarė jis net nepasitaręs su 
senato vadais, kurių patarimai 
prezidentui kartais .yra labai 
reikalingi ir naudingi. 

Nors prezidentas talkinin
kams pranešė, jog Suv. Valsti
jų atstovai skaitysis neofici-
jalųs atstovai, vis-gi jis žymiai 
palinko talkininkų pusėn. Kai-
kurie kongreso atstovai vis-gi 

mano, kad tokiu pasielgimu iš-
naujo norima Ameriką įvelti 
į painius Europos reikalus. 

Republikonams senatoriams 
nemalonu kelti ginčus su savos 
partijos prezidentu. Bet kai-
kurie senatoriai demokratai, 
kurie priešingi'Versailleso su
tarčiai ir Tautų Sąjungai, pa
reiškia, jog toki žygiai tveria 
naujas Amerikos politikoje at
mainas. Gal palengva preziden
tas prisiglaus ir prie pačios 
jo atmestos Tautų Sąjungos. 

WasMngtone kalbama, kad, 
turbūt, prezidentas pasiduodąs 
valstybės ir komercijos sekre
torių įsravai. Nes kaip Hughes, 
taip Hoover stovi už tai, kad 
Suv. Valstijos prisidėtų prie 
Sąjungininkų ir bendrai su jais 
atitaisytų pokarinę ekonominę 
padėtį. 

Jei tos visos žinios iš Wash-
ingtono pasirodytų teisingos, 
kongreso su prezidentu susi
kirtimas butų neišvengiamas. 
Iš to nebūtų naudos nei Euro
pai, nei pačiai Amerikai. 

Tokie įvykiai ir mums, Lie
tuviams, yra svarbus. Neaiš
kus mums yra valstybės sek
retorius, gi komercijos sekre
torius yra labai palankus Len
kams. Jei jiedu turėtų savo įs-
ravą į prezidentą, tada jų įs-
rava turėtų siekti ir toliau. 
Turėtų ji paliesti ir tautinius 
Europos klausimus. 

D R A U G A S 
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Trečiadienis, Gegužės 11, 1921 
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Lietuvių Kolegijos Reikalu. 

Susisiekimai Oru. 
Nuolatiniai susisiekimai oru 

Chicagos su New York u, pas
kui Chicagos su San Francis-
co, žmonėms žadami 1922 me
tais pavasarį. Galimas daik
tas, kad tie susisiekimai oru 
bus praplėsti taip, jog laksty-
tuvais bus galima susisiekti 
su visomis pasaulio dalimis. 

Tai lyg pasaka atrodo. Bet 
kiek tai tokių pasakų fantazi
jų realizuota. Kas mūsų pro
tėviams rodėsi fantazija arba 
nepaprasta stebėtina, šiandie 
tai visa yra paprastas daik
tas. 

Augščiau minėtam projektui 
įvykinti AVashingtone suor
ganizuota bendrovė su 
50 milijonų dol. J kapita-

[lu. Bendrovė, anot žinių, vei
kiai pradėsianti dirbdinti mil
žiniškas oro mašinas arba lak-
stytuvus. Tos mašinos 752 pė
dų ilgio, 96 pėdų dijametre ir 
3,000 arklių spėkos kiekviena. 
Į valandą nulėks* 80—100 mai
lių. Kiekviena galės pakelti 
apie 80 tonų sunkumo ir vežti 

po- 52 keleiviu. 
Kuomet padarys pirmuti

nius milžiniškus lakstytuvus,, 
juos išmėgins, tuojaus susisie
kimas tarp Xew Yorko su Chi
cago prasidės. Gorų pasekmių 
sulaukus, iš Chicago oro lini
ja bus pailginta ligi San Fran-
ciseo. Tai-busianti vyriausioji 
oro linija. Nuo tos linijos pas
kui bus įsteigtos šalutinės li
nijos. I r tokiu būdu visa šalis 
tomis oro linijomis bus ap
juosta kaip kokiu tinklu. 

Jei tasai sumanymas pa
vyks, Suv. Valst. užims pirmą
ją vietą pasauly oro susisie
kime. 

Tas labai galimas daiktas 
turtingoje šaly. 

Pernai teko skaityti " Lie
tuvoje' y mūsų prie Vatikano 
atstovo pranešimas, buk šv. Tė 
vas atidavęs Lietuvių kolegi
jai Romoje §v. Jurgio bazili
ką/ 'D rauge" 1920 m., Gruo
džio 22 d., yra patalpintas 
karštas atsišaukimas į Ameri
kos Lietuvius, ypatingai į ku
nigiją rinkti Lietuvių reika
lams Romoje aukas. Tarp ko 
kitą atsišaukime minimas y r a | 
taipat Lietuvių studentų Ro
mos universitatėse šelpimas. 
Amerikos Lietuviai, turėdami 
omenyje tai visa, bent pasta
ruoju laiku? pradėjo plačiai 
kalbėti apie Lietuvių kolegi
jos Romoje įsteigimą. Šiame 
straipsnelyje norėčiau busimos 
kolegijos reikalu pajudinti ke-
lėtą mmcių. 

Daugeliui jau yra girdėtas 
kolegijos vardas, bet jos pras-

[ mė, nekalbant jau apie žmones 
pasauliečius, net kunigijos tar
pe dažnai yra neaiški. Pir
miausia išsiaiškinkime, kas tai 
yra kolegija. Dažnai yra kal
bama, kad vienas mokinasi Vo
kiečių kolegijoj, antras Lenkų, 
trečias Prancūzų, ketvirtas vėl 
kokioj kitokioj. Vienas studi
javo septynerius metus, kitas 
trejus, kitas tiktai du. Vienas 
teologiją, kitas filosofiją, tre
čias bažn. teises arba ką ki
tą. Tai-gi daugumas mano, kad 
kolegija yra t ikra mokykla, 
arba kas tai labai panašaus. 
Vienok visai netaip yra. Kole
gija yra ne kas kita, kaip tik
tai bendrabutis, arba konvik-
tas, kuriame gyvena nuolat 
mokslus einanti jaunuomenė. 
Kolegijos tikslas teikti studen
tams pašelpą ir globą. Jose 
gyvena vien tiktai dvasinių se
minarijų auklėtiniai, arba jan 
net kunigai. Kiekviena kolegi
ja turi savo knygyną, bažny
čią arba bent koplytėlę ir yra 
išimtinai dvasinės valdžios 
priežiūroje. Ten yra tam tikri 
prefektai, repetitoriai ir kiti 
kolegijos palaikymui reikalin
gi asmenys. Kolegijos užsilai
ko arba iš valdžios teikiamų 
pašelpų, arba iš visuomenės 
aukų, nežiūrint kokiu būdu tos 
aukos yra renkamos. Taip yra 
sutvarkyta, kiek žinau, galinga 
Vokiečių kolegija, Prancūzų, 
Lenkų, Ispanų ir kitų tautų. 
Manau, kad ir Lietuvių kole
gija nedaug kuo galės skirtis 

I š MOKYKLOS. 

Tėvas: 
— Ir ką gi Jonuk, ko šian

dien mokykloje pramokai ? 
— Mes turėjome rašto dai bą, 

aš buvau pirmas. 
— Pirmas mokinys, mano 

Jonukas? 
Jonukas iškilmingai: 

— Aš jau raides m rašiau, 
gi kiti vos kuolus statė! 

nuo šių pastarųjų. 

Delko bemaž kiekviena • di
desnė katalikiška tauta turi 
Romoje savo kolegijai Yra ke
letas priežasčių. Pirmiausią 
Roma yra katalikiJQs centras. 
Antra, joje dideli meno ir dai
lės turtai. Nėra abejonės, kad 
kolegijos turi šiokią tokią 
reikšmę ir politikos žvilgsniu, 
ypatingai Vatikano akyse. Bet 
labiausia dėlto, kad Romoje y-
ra keletas garsių mokslainių. 
Ten yra Biblijos Įstitutas, di

ldėte jėzuitų vedama, katalikiš
ka universitatė su teologijos, 
filozofijos ir teisių fakultatė-
mis. Be šių dar yra keletas ma
žesnės vertės mokslainių. Šios 
mokslainės labiausia kreipia į 
save visų tautų domę. Kadan
gi dideliam mieste mokslei
viams, ypatingai kunigams, 
labai yra nepatogu gyventi 
privatiniuose namuose, steigia-

[mos yra kolegijos.Be abejonės, 
butų naudinga ir Lietuviams 
turėti Romoje šalyj kitų tau
tų savo kolegiją. Bet visai ki
tas yra klausimas, ar tikslinga 
butų, kad Lietuviai ypatingai 
dabartinėse sąlygose steigtų 
ten kolegiją. Aš manau, jogei 
netik butų netikslu, bet tiesiog 
neišmintinga. Tai bus ; aišku 

reikalą apmąstys, susipažins 
arčiau su šių dienų Lietuvių 
reikalais ir pačių Romos moks
lainių stoviu. 

Kiek šiandien atseitų kole
gijos įsteigimas? Kolegija pri
valo turėti, kaip jau minėjau, 
knygyną, bent koplytėlę, kam
bariai privalo būti geri, kitaip 
nebus kolegija, bet studentų 
kalinys, niekas nenorės, joje 
gyventi. Jeigu visa taip su
taisyti, prie dabartinio bran
gumo reikia paskirti apie 300,-
000 lyrų (apie 12,000 dolierių) 
Pinigai dailus, bet ar didelė 
bus iš to Lietuvai nauda! 
Man rodos, nelabai. Roma 
garsi yra daile, muzika, mė-
nu. Nevienam dailininkui arba 
muzikui labai apsimokėtų at
silankyti Romoje. Kunigai-gi, 
busimosios kolegijos nariai, 
daile arba muzika mažai užsi
ima, tai visai ne jų dalykai. 
Šiaip mokslo žvilgsniu bent 
mums Lietuviams Roma nė 
kiek neįdomi. Jos mokslainės 
toli <iiažu neatatinka mūsų 
šių dienų reikalams. Mums 
šiandien stoka specijalistų 
moksle, stoka svetimų, bet 
mums artimų ir naudingų, 
kalbų žinovų, stoka pagaliaus 
prityrusių katalikų veikėjų. 
Ar yra viltis laukti tokių iš 
Romos universitačių? Labai 
reikia abejoti. Plačiai žinoma 
yra patarlė: Doctor romanus, 
asinus germanus. 

Geriausia gal pastatyta teo
logijos fakultatė, kuri apima 
keturių metų kursą. Vienok, 
turint omenyje, kad teologija 
imama iš pat pradžių, kad di
delis skaičius yra tokių, kurie 
įstoja dar visai teologijos ne
pažindami, labai didelių speci
jalistų laukti nėra vilties. Filo-
zofija baigiama į du metu, di
sertacijos nėra. Bažnytinių tei
sių kursas baigiamas taip-pat 

[per du meta. Jeigu kas studi
juoja tris metus, gauna net du 
doktoratu, būtent bažnytinės 
i r rymėnų teisės. Tai-gi nei 
filozofai nei juristai perdaug 
dideliais specijalistais būti ne
gali. Tokių daktarų, kaip kad 
Romos, Lietuviai jau turi pil
nus kampus. Toliau, visose Ro
mos universitatėse dėstomoji 
kalba jeigu ne Italų, tai būti-Į 
nai lotynų. Šiodvi kalbi Lietu
viams kuomažiausia prieinami 
ir kuomažiausia reikalingi. La
biau reikalingi yra mums Vo
kiečių, Anglų arba Prancūzų 
kalbų žinovai, kurių kaip tik 
Romos universitatės mums 
duoti negali. 

Toliau mums yra reikalingi 
prityrę katalikai veikėjai, ku
rie galėtų tą didelį katalikiš
kų organizacijų tinklą tinka-

|mai palaikyti. I r jų nė Romos 
nė visos Italijos universitatės 
mums duoti negalį. Čia gal 
nevienam pasirodys keista. 
Juk Romoje visų katalikų gal
va, iš ten visa gyvybė! Taip, 
Romoje visų katalikų galva, 
bet Italijos visuomenės kata
likybės žvilgsniu pavyzdyn 
mes jokiu būdu imti negalime. 
Katalikų akcija ten labai že
mai stovi, parlamente katalikų 
tiktai maža saujelė, visose įs
taigose virių ima masonai ir 
socijalistai, katalikybė tiesiog 
prislėgta, bedievybė ir ištvar-
kimas giliai suleidę šaknis. 

Tai-gi mokslo ir praktikos 
žvilgsniu Roma mums laetu-

[viams nelabai yra svarbi. Ke
letą kartų svarbesnė yra 
niuuis, pavyzd-, ^veiearija, Vo
kietija arba Belgija. Koks 
tuomet išskaitliavunas steigti 

[taip tolimoje mums Romoje, ir 
dar pirmoj vieloj, kolegiją* su į -
^Km%m%mm%m%%%%\%m%% ^. 

LUCKY 
STRIKE 
c i garėti e 

Its toasted 
jfcJ«M thąfrfįįmjį 
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Galima gauti iios 

MALDAKNYGES 

lyrų?! Ners Roma visais žvilgs 
niais butų mums tinkama, ir 
tuomet kolegiją užlaikyti butų 
tiesiog negalima. Roma begalo 
yra Lietuvai tolima, pertai ma
žai prieinama ir mažai žinoma. 
Gyvenimo sąlygos gana sun
kios, ypatingai klimato žvilgs
niu. Lietuva daugiausia gali 
turėti Romoje metas į metą 8-
10 studentų. Bus tokių tarpų 
kad nebus ten nė viene Lietu
vio. Ar-gi tad apsimokės mums 
turėti ten kolegiją?! Kas ja 
naudosis? Gal svetimtaučiai?! 
Bet ar išlaikys mūsų kolegija 
konkurenciją?! Pagaliaus ko
kia mums iš svetimtaučių nau
da?! 

išimtą kartų butų naudin
giau, kad mes,Ainerikos Lietu
viai, savo aukomis padėtume 
įsteigti pirmąją katalikiškąją 
universitatę Lietuvoje, kurios 
visuomenė taip labai laukia. 
Ten mušu. aukos atneš gauses
nius vaisius ir Lietuvos mok
slus einanti jaunuomeAė širdin
giau dėkos mums už tai. Taip-
pat, jeigu mums rupi Lietuvių 
studentų šelpimas Romoje, o 
rūpėti turi, i nes jų šiandien 
padėtis užsienyje dėlei pragy
venimo brangumo ir dėlei Vo
kiečių markių kurso nupuoli
mo yra ttesiog apverktina, 
privalome surasti tinkamesnį 
šelpimo būdą, negu kad pro
jektuojama kolegija. 

Mąstąs. 

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) . . . . . . $3.50 5 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 I 

I Ramybė Jums (audeklo apd.) 1 0 0 | 

šios maldaknygės formatas yra 5%xS%. Puslapių turi 958, bet M = 
5 stora, nes spausdinta ant plonos popieros, Joje yra įvairių įvairiau- £ 

slų maldų. " 
• • • • 

Aniolas Sargas — juodas apd . $1.25 
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 | 

| Aniolas Sargas — juodais apd . . . .* L50 | 
.Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. L75 I 
Dangaus Žvaigšdudė — baltas celluloid apd. su | 

paveikslėliu ant apd . 1.75 5 
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. . . . . . . 1.50 = 
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. . . . . . . 1.00 = 

E Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 | 
5 Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 E 
| Aniolėlis — juodais apdarais , 0.75 į 
E Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. -
5 Spauda aiški. ~ 
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 | 

•PnlKim ant kelių » 2.50 5 
2.00 I 
1.85 I 

I Pulkim an t kelių 1.50 | 
ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų = 

{vairumas priguli nuo apdarų. " 
75c. 

. 50c. 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UL | 
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. . . . . . . . 
g Pulkim ant kelių 
g Pulkim ant keliu \ 1 

I Maldų Knygelė 
Maldų Knygelė 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* . . . . . . . . 

Užsisakydami adresuokite: • 

DR. G. M. GLASER 
Ofisas 3J40 80. Morgan Si. 

Kertė 82-ro Bt., Chicago, DL 
8PECIJAJL1STAJB i 

Į Moterišku. TyriSkų, taipgi caro-
niakų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
I Iki I po Platų, nuo t Iki 8 valan

dą, vakarą. 
Nedėliomis nuo 8 Iki t po piet 

Telefonas Yards 087 

\ 
Pnone Seeley 74,39 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specijalial visokias vyrų 

motery lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes-

tern Ave.. Chicago i 
balandos: 2—4 po piet 7—9 vak.( 

4 
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DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 
. 111 CHIRURGAS 

DR. S. NAKELiS ( 
LLETUVtS " 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Ofisas Ir Gyvenimo vl«ta 

1252 South Halated Street 
Ant Tirtao* UnlTenal *tat« &•** 

Valandos nuo 10 iki 13 ryte: nno 
t Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nno I I lkl 3. 
Yefsl 

2201 Wcst 22nd Street 
BTel. Canal 6222 

Rcs. 3114 W. 42nd Street 
TeL McKlnley C 

I 
1 
3 • 

4 » 8 8 l 
I M I 

i 
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VYTURYS. 
• 

• 

Vos tik saulės spindulys 
Nutirpdino šalta, sniegą, 
Štai parskridęs vyturys 
Kelia čiulbesiu mųs jėgą. 

Nuo pat ryto, 
Vos prašvito 
J is per dielia. 
Vis tą vieną 
Skelbia liksnią mums 

(naujieną: 
Čir-vir-vir pavasaris. 

Paprasta ta jo daina, 
Kas pavakarį girdėta, 
Bet jausminga visada 
I r labiausiai numylėta. 

Vos atšilo ' 
I r pakilo 
Tik saulutė, 
Mes sukrutę, 
Laukiam suskambant 

(dainutę: 
Čir-vir-vir pavasaris. 

O išgirdę ją ankst?-
J a u gėles, žiedus šapnuo-

(jam. 
Ir linksmybės apimti, 
Mes su vyturiu dainuo

j a m j 
Buki sveikas 
Meilės laikas! 
Tu mums duotas 

. Pumpuruotas. 
Giedrink mi|s jaunys

t ė s puotas: 
Čir-vir-vir pavasaris! 

Putinas. 

Tel. Drovar 7 t i l ] 

Dr. C. Z. VezelSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND ATOMU* 
arti 47-tos Gatves 

balandos: nuo • ryto iki 
Seredomis nuo 4 lig 9 

9 vak 
vakare 

nuo ugnies 
» . — - — . • • . • i. , „11 _ - • . n , , . . , „ . , . , . • - . . • a — . i - i .. i . . . . . 

Lietuviai, apsaugokit 
savo uamus ii turtą 
Lietuviu kompanijoj 

v 

?5ft _ „ ©r A H I P I C A 
* " w - — * ^ ^ 29 SOUTM LA SALLC STRCCT 

CHICAGO. nx.f 

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

, . L 

musų nauja tvirtove 

~ f Tel. Yards 6666 *Blvd. 8448 
Dr. V. A. ftnLKUS 

j Lietuvis G^yj°ill!i cft,lmr«,l• te 

SSOS a HaLsted S t Chioago. 
| Valandos: 10—12 ifi ryto 1—S ir 

6—8 vakar* Ned. l t—1 1 Ii ryto. J 

g 
J . P. VVAITCHES 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4500 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 1053 

f Dien. Koom 518—150 N. Clark St. 
Tel. Randolph 3507 

I 

I 
I g DR. CHARLES SEGAL • 

§ Perkėlė seavo ofisą po nnm | 

54729 So. Athkmd AvenueJ 
• Specijalistas fl 
•DŽIOVU, MOTERŲ Ir VYRŲ U C T 

iValandosnuo 10 iki 12 išryto; nu 
3 iki i po pietų: nuo T iki t : t t 
vak ai e Nedėliomis 10 k ii 1 

Telefonas Drezel 2880 i. J 

n 
utueujjLuuiiga.. o.ai uusrtų&i&u u i u , p i r m u j vitrtuj, tim«įC44^r s w i ~ ~7 7 T ~ ~ r 

kiekvienam, kuris geriau ta/kišt i ten ištisus' tuk&tančvus | įLATINlCIJB ^'DĘAUCrĄ. *t 

IIUIHIIIIIIIIIIIIIlllllHIIUIIiUIIUItilIIIIIIil 
Rea. 113» Ludependence Blvd. 

Telefonas Von Buren 204 

DU.A .R0TH, 
Rasas Gydytojas ri Cbirurga« 
SpeciJaUstas Moteriško, Vyriakv 

Vaiku ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 p* 

pietų,-7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Ohlcaft 

Telefoną* Dreve* 0008 
llllllllIlllllllllllIMIlIlIlIIIIIHIUlUllllillIb 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118! 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1801 So. Halsted Street 

{Valandos: 10 lkl 18 ryto; 1 Iki 4 
po piet C iki • vakare. 

į p w w < l • • • » • » < » • » • > ' • • » w*^*m*mtm»m*mtm»', 

| Dr. I. L MAKARAS 
• Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mlchigan Ave., 
Vai. 10 lkl 12 ryte;* 2 lkl 4 po 

piet, 6:30 iki 8:80 vakare 
\ Residencija: 10880 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 
•^••^^^»>«sr*^te*8»^s>«B»-^^^a« 

•-Bfl^^I In. 
Generaliai Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 

N0RTH GERMAN LL0YD, BREMEN 
i^ew Vbrko Tiesiai T T Kew l o r k o Tiesiai j _ _ ^ 

BREMENA, DANZIGA ir LIEP0JU 
ANTIOONE išplauks. Geg. 3, Birž. 15 d Ir Liepas 20 
SCSQLT1SHANNA išplauk* Geg. 21, Licpo"s 5 ir Hugo *28 
HIDSON išplauks Geg. 20, Liepos 13 ir Rugp SO 

Tiesiai per Liepojų vfa Danaig. Persėdant iš laivo i laivą. 
Ats.ša^kit pas H. C^ussenius & Co. General. Pasažierinlal Agontal 

100 N. La Sali© St., Chicago, p i . Tel. Fraaklin 4800 
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iVttiadieiib, Geguž?s if, 1921 O R K 0 G K S a 
-PAAIŠKINIMAS APIE SU

VIENYTŲ VALSTIJŲ KRA-
SOS TAUPYMO SIS

TEMĄ. 

perkant pačtos taupymo ženk-[našlaičių prieglaudos reika
lėlius po 10 centu, kiekvienas, lais. Susirašė apie 30 asmenų, 

(Prisiųsta iš Ara. Raud. Kryžiaus) 

Tikslas. 
Suvienytų Valstijų valdžia 

priima pinigus taupyti prie 
pačtos, moka nuošimtį ir gva-
rantuoja išmokėti kada kas 
pareikalaus. 

Kas Gali Pasidėti. 

Kiekvienas asmuo virš 10 
metų amžiaus .gali pradėti tau
pyti pinigus savo vardu, pasi-
dedant viemj dolierj ar dau
giau pačioje, kurioje priimami 
pinigai taupyti. Nė vienas ne
gali tuo pat laiku turėti pasi
dėjęs daugiau kaip vienoje vie
toje. Jeigu ištekėjusi moteris 
taupo pinigus paetoje, jos vy
ras negali į tai jokiu būdu 
k išties. Pačtos valdininkams 
uždrausta išduoti kam nors, 
kiek keno pinigų padėta; tik
tai įdėjusiam privalo šių žinių 
suteikti. 

Kiek Galima Pasidėti. 

Kiekvienas asmuo gali pa
sidėti po kiek ir kaip tankiai 

g gali, kol visa suma pakils iki 
$2,500; priaugantieji nuošim
čiai prie tos sumos nepriskai-
tomi. 

• Kaip PTadėti Taupyti. 

Asmens norį pradėti taupyti 
pinigus, tesikreipi į pačta, 
kur plačiau bus viskas išaiš
kinta. Jeigu del kokios prie
žasties patsai negali atsilan
kyti pąčtoje teprisiunčia at
stovą, kuriam bus paaiškinta, 
kaip ir ką veikti. Vietų gy
ventojai, kur pačtoms neleista 
priimdinėti taupomuosius pi
nigus, gali pasidėti artimiau
sioje paetoje, kuri priima to
kius padėlius (depozitus) ir 
vietinės krasos viršininkas pa
tarpininkaus, suteikdamas rei
kalingi} žinių. 

Pinigų Pasidėjimas. 
Pradžią padarius, vėliau ga

lima pinigai pasidėti pačiam, 
per pasiuntinį, pasiunčiant Mo-
ney orderiu, arba apdrausta
me (registruotame) laiške, 
jeigu money orderiai ant vie
tos negaunami. 
Sudėjus taupomus pinigus, iš

duodama tam tikri pačtos cer-
tifikatai, išrašyti pasidėjusio 
pinigus vardu, kurie skaitosi 
paliudijimais. Šitų paliudijimų 
negalima parduoti, nė kitam 
pavesti.. .Jei atsitiktų juos pa
mesti, sunaikinti arba kam 
juos pavogus, išduodama nauji 
paliudijimai. 

Kaip Atsiimti Pinigus. 
Sutaupytus pinigus galima 

kada tiktai norint atsiimti ai
tai visus arba tiktai jų dalį, 
pareikalavus iš tos pačtos, ku
rioje yra sudėti. Pinigai gali
ma atsiimti pačiam, per įga
liotinį, arba laišku pareikala
vus. 

Nuošimčiai 

Mokama po 2% ant metų 
nuo sumos išrašvtos ant kiek-
viena paliudijimo (certifika-
to). Nuošimčiai, pradedama 
skaityti ne nuo tos dienos, ka
da paliudijimas tapo išrašy
tas, bet nuo pinuos sekančio 
mėnesio dienos juos pasidė
jus ir gali būti išmokami su
ėjus kiekvieniems pilniems 
jnetama taip ilgai, kol pinigai 
piu laikomi paetoje. Atsii
mant pinigus, neišlaikius pilnų 
ipetų, nuošimčiai nėra mokami. 

Pačtos Taupymo Lapeliai Ir 
Ženkleliai. 

Sumos, mažesnės negu vie-

Pačtos taupymo korčiukė, su 
dešimčia ženklelių, prilipintų 
prie jos, bus priimama į vieta 
doJįerio ar tai kaipo pirmas 
padėlis pradedant taupyti, ar 
t a i p r i d e d a n t p r i e j a u s u d ė t u . 

pinigų, arba gali būti iškeista 
pinigais. Pačtos taupymo lape
liai dalinama dovanai. 

Pačtos Taupymo Bondsai. 

Pinigų taupytojas gali iš
mainyti visa sumą, arba jos 
dalį, į tam tikrus Suvienytų 
Valstijų Krasos taupymo bond 
sus, registruotus ir išduoda
mus kuponais, sumose 20,100 
ir 500 dolierių vertės; tokie 
bondsai atneša 2l/m% nuošim
čio. Už kiek perkama bondsų 
iš visos sutaupytos sumos, ant 
tiek susimažina visų sudėtų pi
nigų suma ir taupytojas gali 
toliaus taupyti, pridėdamas 
prie likusiųjų pinigų, pakol 
suma vėl pasieks 2,500 dolie
rių. Cirkulerai, plačiau aiški
ną apie pačtos taupymo bond-
sus, gaunami kiekvienoje pae
toje, kur tiktai priimami tau
pomi pinigai. 

Paaiškinimai, 

Reikalaujant platesnių pa
aiškinimų' apie pačtos taupy
mo sistemą, galima gauti kiek
vienoje paetoje, arba atsišau
kiant prie: 

Tliird Assistant Postmaster 
General, Division of Postai Sa-
vings, Washington, D. C. 

. 

VARGONININKAS, auprafitas baž
nytinę muziką, tuojaus rali užimti , 
vietą prie Lietuvių Šventųjų Petro 
ir Pauliaus Bažnyčios Homeatead, P a 

Kun. S. J. Čepananis, 
SIS Fourth Ave. Homestead, Pa. 

Į.'JU.TO.lIU,.1 

suaukojo apie 30 dol. Be to dar 
palikta keli desėtkai knygu
čių, kurių viena kainuoja 10c. 
Labai pageidaujama, kad visi 
t i e m n i f f a i k a i r i a « k « « t a m t

P a r d a v i m Q P * 1 6 * ^ 1 * Ufr»*w>l» Kūn e pUU&tU, K a i p aaHOS, Xa ip į r < ) p o r i i K e r a v į e ta. biznis išdirbtas. At-
i r u ž k n y g u t e s , t a i p - g i i r l i k u -

sios knygutės, butų prisiųsti 
Lab. Sąjungos Centro iždinin
kui kun. F . Kudirkai, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, Ui. 

S. Jucevičius, 
Lab. Sąj. agitatorius." 

ANT PARDAVIMO. 
Electric čeverykų taisymo lapą. 

siSauit i te 
175S W. 47 Street 

Arti Ashland Avenue 
rw."-L :«., '.g m 

ROSELAND. ILL. 

Lietuvos Vyčių 8 kuopos su
sirinkimas įvyks utarninke, Oe 
gūžės 10 dieną, 7:30 vakare pa
rapijos svetainėj. 

Nariai prašomi atsilankyti. 
Turime aptarti svarbius reika
lus. Prašomi atsivesti ir naujų 
narių įrašyti L. Vyeių organi
zacijom Valdyba. 

. 

NEW YORKO APYLINKĖS 
LIETUVIŲ DOMU. 

Paieškau partnerio J bučerne ir 
grocerpe, aš tunų didelia ir gražia 
vieta tik noriu padidinti savo bizni 
todėl ir paieškau gero teisingo žmo
gaus kuris turi apie 12,000 kad ir 
nemokanti išmokinsiu darbo ir biz
nio. Kreipkitės i 

"DRAUGĄ" 
2334 So. Oakley Avenue 

(J. V.) 

BRONE .URNEŽAITĖ (Lithuania, 
Raseiniai, Raseinių apskrities valdy
ba) paieško savo tetos ANICETOS 
STANEVIČAITES — BUTKIENĖS, 
paeinančios įš Mernaitelių kaimo, 
Rietavo valsčiaus, ir dėdės Hllerijaus 
Stanevičiaus, te paties kaimo ir vals
čiaus. 1918 m. jie buvo Chicagoje. 
Prašo rašyti į Raseinius. 
ffi'1',*1.',!'. F'ji '.- . ' r u i „ t i , ' ss 

. 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
CICERO. ILL. 

SO. OHICAGOS UHTU-
VAMS. 

. - - • • • • • • • 

Praeitais metais du syk šio-
Mam dolieiii, galima taupyti"je kolonijoj buvo prakalbom 

Labdaringosios Sąjungos 3čios 
kuopos darbuotė. 

Peržiurėjus Darią mokesčių 
knygas, pasirodė, jog L, S. 
o-eia kp. turi Garbės narių: 
kun. A. Ežerskį, O. Nąusie-
daitę, A. Mastavieienę, Ogentų 
šeimyną, F. Bubinienę, Bu
kauskų šeimyną, J . Povilaitę, 
kun. J . Vaičiūną, V, Bronislo
vą, vieną be pavardės davusi 
$100.00, ir kitą davusį $200.00, 
M. Boekaitę, MotinosDievo So
pulingos dr-ją, Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus vyri} ir mo
terų dr-ją, pati L. S. 3-eia 
kuopa, Apaštalystės Maldos 
dr-ja, Moterį} Sąjungos 2-rą 
kuopą (pasižadėjo). Viso 17. 

Paprastų narių kuopa turi 
38 ir 3 narius, kurie kas mė
nuo moka po 1 dol. 

Geg. 12 d. vakare per pa
maldas Ims pamokslas apie 
našlaičius, kurį sakys gerb. 
kun. Baltutis, &v. Mykolo pa
rapijos klebonas. *> 

Geg. 15 d. po niLsparų (4 
vai.) bus prakalbos našlaičių 
reikalais. Kalbės nauji darbuo
tojai. 

Su Sekminių diena prasidės 
našlaičių savaitė. Bus renka
mos aukos. Rinkėjai eis per 
Lietuvių namus. Lietuviai ne
turėtų atsisakyti, bet kiek ga
li paaukoti, kad greičiau pas
tačius našlaičiams prieglaudą. 

Geg. 15 d. pripuola 3-čias 
nedėldienis. Tai-gi Labdarin
gos Sąjungos 3-čios kuopos 
bus susirinkimas parapijos 
mokyklos kambary. Prašoma 
eicerieeių skaitlingai dalyvau
ti. 

Pradžia 1 vai. po pietų. 
Buvęs vakaras 3-čią šešta

dienį po Velykų davė nuosto
lio. 

Jonas Mikolainis. 

—-

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

Gegužio 14 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Eliaabeth, 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
j e 

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

Neužmirškite aplankyti Boo-
to No. 7 Used Car Show ku
ris prasidėjo CoKseum, Gegu
žio 7 ir tęsįs iki Gegužės 15. 

Used Car Show bus atda
ras Nedėliomis. 

Parsiduoda bučerne Ir grocerne la
bai geroj vietoj visokių tautų bet 
daugiausia Lietuvių apgyventa. Par
siduoda greitų laikų nes savininkas 
išvažiuoja Lietuvon, Norint informa
cijų Saukite telefonų. 

Lafayetto 1082 

$600 I SKALNO. 
S kambarių namelis, muro apačią, 

elektra, lentina stotkams sudėti val
gomojoj; Kaina f3,800, balancas kas 
mėnesi. 

$1000 i skalno nuperka gražų f 
kambarių medini bungalow muro a-
pačia; furnace, elektra, extra dideli 
kambariai. Kambariai kaina $5,700 
ant tengvų išmokesčių. 

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

t'ahill Bros. 
5501 S. Ashland Ave. Prospect 580 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHIOAGO, ILLINOIS 

Valandos: — S iki 11 11 ryt*: 
B p o pie tų iki 8 vak . Nedėl io
ta is n u o Iki 8 vai . v a k a r e 

^įfy^^sĄĄtftfggsf^s-

itiiiiiiiiiiiiififiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiffiifiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiit 

[Tel. Canal 0222 

DR. C. .i. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 West 22-iuI & So. Leavltt BL\ 
Chicago 

Valandos: 9:20 A. M. to 12 N.„ 
1:00 P. M. to 2:00 P. M. ot 

telefonas Boulevard 2122 

DR, C. KASPUTIS 9 

8 .'t, DENTISTAS 
9S31 South Halstcd Str. 

alandoa: 2—12 A, M. 
t 5» 7—8 P. M. 

^a^A*ajA*A2^#ajiA#aiA#aj 

Jelefenas PuUnuui s ildm 
Lietuvis Dentistas 

10»01 8o. Michigan 
ITanlasal. 11L 

VAl^NDOSi • ryta Ibi • 
l. Pullman 842 Ir 8180. 

Mitchell Auto Co. 
paroda vartotų karų iš 100 ga
lima pasirinkti. 

Scripps-Booth 
Wescott 
Chummy, 
Franklin, 
Studebaker, 
Overland, 
National, 
Buick, 
Velie, 
Chaime re, 
Maxwell, 
Elgin, 
Paige, 
Dixie Flyer, 
jCole, 

Okismobile, 
Chevrolet, 

Fords, 
Dodges, 

Apperson, 
Willys-Knight 

Marmon, 
Cole, 
Beo, 

Paige, 
King 8, 

Kissel, 
Templar (Cal. 

top), 
Nash, 1920. 

Mėnesinio Išmokesčio Plianb 
•ąĮt 

Karo kaina 
$200.00 • • 
300.00 
400.00 
500.00 
200.00 
100.00 
aoo.oo 
•JOO.OO 
1,000.00 

Nereikia 
Neveikia 
Nereikia 
Nereikia 
Nereikia 

Iškalno uu-n 
175,00 
100.00 
176.00 
200.00 
200.00 
250.00 
200.00 
350.00 
400.00 

niortgage mokėti 
brokerase. 
notarių mokėti 
ta\ų mokėti 
frcighto mokėti 

|25.00 
20.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 

Viai pertaisyti Mitchells turi pilna 
ffvarantija kaip nauji. 

Visi neparduoti karai po 15-
tos dienos Gegužės rasis pas 

Mitchell Auto Co 
DVI KRAUTUVES 

2388 2384 
Michigan Ave. Michigan Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse 

ATDAEOS 
DIENOMIS 

• VAKARAIS 
NEDALIOMIS , 

Telefonas Vietory 8805 

VAŽINEKIS KASDIENA. 
MOKĖK SYKI Į MENĖSĮ. 

i— 

l'ADAVĖJIAI. 
Reikalingi — Aš norių < paprastų 

vyrų kurie supranta teisybė kuomet 
teisybė jiems pasakoma. Tokiems 
vyrams aš galių užtikrinti pastovų 
darbą, čionals ne kningų pardavinė
jimas, nei namų nei real estate. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų. 

J. U. Kuu-ny 
28 K. Vau Buren Str 3-čios lubos 

• — 
sse 

ANT PARDAVIMO 
Wisconaino žeme. 

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 j 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 West 33rd St. 

Chicago, HL 
Lietuvių Agentūra. 

• " ' " - » — — 

FOTOGRAFU ATYDAI. 
Ant randus studio arU Dievo Ap-

veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis storas viskas gatava eik ir dėk 
bizni. 

Savininkas 
3202 So. Halsted St. 

(J. R.) -

BARGENAS 
2 flatų mūrinis namas 6-6 kamba

rius, elektra 2 furnaces aržuolo me
dis viduj — kaina 110.500. Ant iš
mokesčio randasi ant Oarfield Bou
levard. 

2 flatų mūrinis namas 4-4 kamba
rius, elektra pečių šildoma preke 
$7.500. randasiant Garfield Blvd. At
sišaukite 

CabJU Bros. 
55 Ir Ashland Ave. Prospect 680 

ALENTINE DRESMAKING 
COLLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,\ 
1850 N. WeUs St. 

137 Mokyklos <lungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-J 

mo, Designing bizniui ir narnamai 
Vietos duodamas dykai, Diplomai.j 
Mokslas lengvais atmokė jimaiB.< 

dienomis Ir vakarais. Pa-
eikalauklt knygelės. 

Tel. Seeley 1«43 
SARA PATiBK; pirmininkėj 

V, W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Šalie Street 
Kambarį? 194 

Sfetefona*: OentraJ CS0H 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
9021 N. Westera Ava. 

Gbieago, III. 

= 

Phone Ciceho 6963 

DR. A P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14Ui Str. Cor. 4»th Ave. 
Cicero, UI. 

Vai. 9 išryto iki 9 rak. Išimant 
Nedėlias Ir Seredas 

Tel. Randolph 2898 

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidnmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto lkl B po pietų 

Panedėliais lkl I vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 
•» — • • • ! » • • » » • • • » m m mm m mm —^ M 
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Jūsų Akjs | 
Ar jos raudo- ] 

nos, vandenėtos ; 
ar užsidegė? Ar į 
kenčiate nuo vai- S 
kio, užaugu, nusil ] 
pnintų akių vo- E 
kų, Žvairumo, ar s 
k i tų kok ių ak i e s j 
ligų? Jus nega- ' 
lite atidėti gydy- i 

ma nes laikas yra brangus. Ne-
; toli visos akių ligos galima iš-
| gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
| ilgiau jus atidodate prideramą S 
į priežiūrą, tuo liga darosi aršes-
; nė ir tuo labiau jus esate pavo-
I jui liekant. neregiu. 

SS 

I Pasiteiraukite pas f 
f manę uždyka 
E Daleiskit man išegzaminuo-
S ti jūsų akis be užmokesčio. Jel-

! gu aš galiu jums apgelbėti, aš 
į taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
i aš lygiai atvirai ir tai pasaky-
; siu. Aš dalelsiu jum pašinaudo-

S ti mano 23-jų metų patyrimu 
| kaipo akių specialistu ir mano 
| gabumu Išgydyme tūkstančių at 
i sitikimy, kuriuos* kiti buvo at-
| sisake gydyti. Jus neprivalote 

daleisti dalytėti jūsų akis kitam 
i kaip tik okulistui augščiausio 
' laipsnio, o tai aš jums galiu su-
I teikti. Nedaleiskite trukumui 
į pinigų jums kenkti. Mano kai-
[ nos yra prieinamos ir mes galė-

g sime susitaikyti aat Išmokėjimų 

S 

Greičiausiai 5: teiksite Pagelbą 
Saviems Lietuvoje 

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

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

LAIVAKORTES parduoda ant vigų linijų LIETUVON, Sr 
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 paSte. 

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre
kybos Bendrovės serų 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
vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie 
dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils. 

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

mt i i i 
s 
š 

i 
I 

* K 

Lithuanian Sales Corporation 
414 Broadvvay, Boston 27, Mass. 

Jei patogiau taį kreipkities į mūsų skyrius 
Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

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

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4KM) po pietų. 

1 -
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite*savi5kiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Kataliką 

5 5 — ™ ;. 

f Nelaukite-—atsišau- | 
Į kita šiandieną 

Tą dalyką neatidėliokite. Juo 
S areičiau pradėsite gydymą, tuo 

• greičiau pasveiksite. Juejj akjs 
S pačios nepasveiks, bet jos daro-

į si vis blogesnės. Tam tikras gy-
! dymas, ir tam tikri akiniai išgy 
į dys JŪSŲ akis jeigu tiktai padą-

Ę ̂ rysitej laiką. Ateikite Šiandien 
I pasimatyti su manim. Išegza-

mmuosiu dykai. 

I 
[ 
• • 

Ii I 
i 

Dr.F.O.Garter 

. , - • • • , , . , , , , , „ , B = 

Vakarais, 812 W. 33rd 8t 
Telefonas: Yards 4M1 

S i 
| Specialistas Akių, Nosies | 
I ir Gerklės Ligą. 
I 120 S. State Stv 2 augštas 

Chicago, III. 

Metraštį 
1916 m. 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 
- * 

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyeių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. rotra'.tio fJ3sc?va toi i jos j« prictnisij ir c) lutų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į-
vairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami t^ 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 

Kaina: Neapdarytos 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10e. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti [ Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBUSHING C0. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

i 
• 

• 
I 

—« 

IMPERFECT IN ORIGINAL 1 
B Vai.: 9 iki t ; Ifedėl. 10 ik 12 
• Vienos duris į Siaurf auo 

Falr Krautuvė* 
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Lines 
Tleeofials 

NEW YORK 
Geriuu»u»s kilfaui L 

DidŽiMMi 

MINNKKAHDĄ (Naujas) 
Gegužio 21 
(Srd Kliasas Tiktai) 

NEW YORK — HAMBURG 
LENKIJĄ GI 

Tre*i» Mlmam U Kew 
Trečia KIUUA U N«w 

Trrfloh kllHMON pasaitėliai valgo didžiam dininr kambaryj, kur tarnai . 
patąraauja. UidanrU kambariai reaarvu^aml moterims Ir valkams. Atelianlrtta 
1 slompanijob Ofisą, U KeT Dearbera SI, CMotm; arte t " 

MONGOL1A 
Birželio l t 

[BAU ir DANZIG 
.10 25 
*unus f 130.00 

Liepojų $131.00 
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CHICAGOJE. : 

JAPONUOS AMBASADO 
RIUS CHICAGOJE. 

KATALIKŲ LABDARYBIŲ 
SĄJUNGA CHICAGO-

J£. 

Šita Sąjunga apima visą 
Chicagos arkivyskupiją. Pra
eitą sekmadienį visose arki
vyskupijos bažnyčiose iš pa-
moksliniu buvo skaitomas spe-
cijalis J o Augštosios Malony
bės Chicagos Arkivyskupo 
Jurgio Mundeleino raštas \ 
tikinčiuosius. Tas raštas taip-
pat atskiriai buvo dalinamas 
žmonėms. 
(Lietuviai galėjo patirti, kas 

rašoma mūsų Arkivyskupo 
Ganytojo apie labdarybės rei
kalus. 
.: Perniai arkivyskupijos kata
likai lalnlarybės tikslams gau
siai pasirodė. Buvo surinkta 
pusė milijono dolierių. Metų 

.pabaigoje pagaliau pasidarė 
deficito, nes labai daug atlik
ta visokių gailestingųjų dar
bų katalikiškose įstaigose. 

Visi katalikai bendrai auko
ja pinigus vienan fondam Pas
kui iš to fondo skiriamos rei
kalingos sumos įstaigoms. 

Katalikiškose arkivyskupi
jos įstaigose yra daugybė ir 
Lietuvių našlaičių, ir senelių, 
ir pavargėlių, ir liguistų žmo
nių. Taigi kas iš Lietuvų duo
da aukas tan Katalikiškų Lab-
darybių Sąjungos fondam tas 
šelpia savuosius. 

Ateinantį sekmadienį visose 
bažnyčiose nuo tikinčiųjų bus 
renkamos aukos. 

Šita visa savaitė pašvęsta 
tų aukų rinkimui. Kas negalės 
duoti tam gailestingam dar-
įbui aukos bažnyčioje, gali pa
duoti savo klebonui, arba gali 
pasiųsti Sąjungos ofisan,Room 
604, Mallers bklg., Chicago. 

Nesvarbu, kaip kieno auka 
bus gausi. Bet svarbu, idant 
visi katalikai prisidėtų prie 
to.labdaringojo darbo arkivy
skupijoje. 

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI, 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS. 

43,000 DOL. PAPIRKIMO. 

Legislativei Bailey'o komi
sijai, kuri tyrinėja darbininkų 
unijų "business" agentų ne
doruosius darbus, ėmimą pa
pirkimų, vakar patyrė, jog a-
nais metais ChicagoJe staty
dinant State-Lake teatrą tiems 
agentams išmokėta 43,000 dol. 
papirkimo. 

Tas buvo padaryta, kari 
išvengti darbininkų streiko 
ir kitokių nesmagumų su unis-
tais darbininkais. 

Gegužės 22 d. Dievo Apvet-
zdos bažnyčioje, 9 vai. ryte, 
virš šimtas mokinių pirmu sy
kiu priims Sv. Komunija. A-
peigos bus iškilmingos. 

Vakar Chicago je su savo 
šeimyna lankėsi iš Washingto-
no Japonijos ambasadorius, 
baronas Shidehara. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Vietos parapija rengiasi Į 
savo pikniką, kuris bus Birž. 
19 d^ National darže, Riversi-
de. Norima smarkiai pasiro
dyti. -

Gegužės 8 d. parap. svet. 
Šv. Antano dr.-ja įrengė ba
lių. 

. . moterų sa-
Sa-jros 3-čin j - > ' 

Paminėjimui 
vai tės" Moterų 
kp. įrengė vakarienę su prog
rama Gegužės 7 d. pa r. svet. 
P-lė B. Abromaitė — kalbėjo 
apie Moterų Sų-gos tikslą ir 
svarbą; kum J. Čužauskas pa-
gvrė šitokius draugiškus va-
karėdius, kun. Jg. Albavičius 
pagyrė moteris ir jų darbuo
tę. 

Paskui padainavo: p. A. Be-
naitis, p-lės V. Valteraitė ir 
F. Butneraitė. P-lė A. Petkiu-
tė pijami akompanavo. Kelios 
mergaitės garžiai padekliama-
mavo. 

Buvo daug žmonių. Gražiai 
ir padoriai pasilinksminta. 

Parapijos mokyklos mokinių 
— berniukų Aniolų Sargų ir 
mergaičių Nekalto Prasid. Pa
nelės Svenč. dr-jos turėjo iš
važiavimą Gegužės o d. Lin
coln parke. Su jais drauge bu
vo ir klebonas, kun. Tg. Alba
vičius, kun. J . Čužauskas ir 
kun. dr. T«r. Česaitis. 

Parapijos mokyklos berniu
kai žaidė "indoor ba l l " su 
kaiminingos miesto viešosios 
mokyklos mokiniais ir laimė
jo. 

Dabar visa kol Jonija džiau
giasi savo narsiais ir gabiais 
kovotojais sporto srityje. Ki
tą sykį daugiau apie juos bus 
parašytą. 

IŠ WEST SIDĖS. 

JUOZAS BURBA 
Mirė Lietuvoj, Baland.. 6, 
6 vai. ryte, 1921, 56 m. 
amžiaus. Paėjo iš Kauno 
rėd., Skapiškio miestelio 
ir Skapiškio parapijos, 
Rokiškio apskr. Lietuvoje 
paliko dideliame nuliūdi
me moterį Kamilię i r fivi 
dukterį: Uršulę, 7J ** ** 
vieną dukterį Am 
Kmuijy. 

Pamaldos 
Gegužės 11, 
Dievo Apve 

Nuoširdžiai 

Oeg. 8 d. Aušros Vartų pa r. 
svet. L. Vyčių 24 k p. atvai
dino veikalą "Paklydėlio" ke
lias." Pavyko. Žmonės skait
lingai atsilankė. Pelnas pas
kirtas Šv. Kazimiero vienuo
lynui. 

Lietuviams žinotina. 
• 

Kas įdomauja busiančia naš
laičių prieglauda, kam rupi 
senų ir paliegusių darbininkų 
likimas, tegu Oeg. 11 d., po 
pamaldų, ateina parapijos sve
tainėn paklausyti prakalbų. 
Kalbės įžymus asmenys, pla
čiai išsėdami būtiną reikalą 
našlaičiams prieglaudos. 

Apart prakalbų, bus įvairi 
programa. Dievo Apveizdos 
parapijos Lietuviai nuoširdžiai 
prašomi atsilankyti. Įžanga 
veltui. 

Rengimo Komitetas. 
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NELAIMĖ LIETUVIŲ 
ŠEIMYNOJE. 

» 
• 

Bal. 29 d. apie 6 vai. vaka
re Baltikauskus patiko nelai
mė—mirtinai apdegė keturių 
metų mergaitė. Buvo taip. Ant 
tuščių lotų vaikai buvo sukū
rę ugnį. Belakstant jiems apie 
ją, staiga užsidegė Balti-
kauskaitės 'drabužėliai. Pama
tę vaikai išsigando ir išbėgio
jo, o mergelė klykdama bė
go namo. Pamatęs tėvas puolė 
gesinti ugnį, bet jau buvo per-
vėlu. Apdegus mergaitė nuvež
ta Šv. Ant. ligoninėn mirė. Pa
laidota Šv. Kaz. kapinėse. 

Motina sunkiai serga, tėvas 
dabar turi abi nudegintas ran
kas. Jiedu dar turi 4 vaiku
čius; vyriausias 7 metų. 

Gailestingą darbą atliktų, 
kas galėdamas sušelptų nelai
mės paliestą šeimyną. 

Praeivis. 

L. D. S. KUOPŲ DOMEI. 

Liet. Darbininkų Są-gos 
Cb. Apskritys yra paskyręs 
dovanų toms kuopoms, kurios 
daugiausia prirašys naujų na
rių. Laikas paskirtas, ligi 
v'eg. 29 d. 

Tat kuopos, subruskit, nes 
l a i 'o liko tik trys savaitės. 

Matysim, kuri kuopa dau
giau pasidarbuos. 

A. J. Bislis. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI. 

PERBRANGUS PIENAS. 

Miesto tarvbos komitetas, 
kurs tyrinėja gyvenimo bran
gumo klausimą, sako, jog Chi-
cagoje pieno kompanijos vis
gi dar gero pelno turėtų, jei 
jos papigintų pieną 4 centais 
kvortai. 

Reikia žinoti, jog kompani
jos farmeriams už pieną mo
ka tik 3 centus kvortai-, gi 
Čia paima net 14 centų kvor
t a i ^ 

įjiffDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

(Surinktos kun. Mikšio) Ohi 
cago, m. (šv. Kryžiaus 

parapijoj). 

(Pabaiga.) 

Davė po $1.00: V. Daukša, 
A. Venckevičia, J . Stirbaitė, K. 
Slušnaitė, J . Šetikas, M. Šer-
mulis, A. Šimkus, J . Kornele-
kis, S. Vaičkus, K. Vaškelis, 
A. Konon?, P. Pinas, K. Bau-
šis, «P. Padauskas, I. Vaišno
ras, L. Nemunas, A. Kriaučia-
nis, J . Preikšis, K. Reksnis, 
J . Šumskis, E. Gedraitienė, A. 
Suckus, A. Jurgelevičia, A. Ju-
cevičia, J . Bonzas, R. Bandža, 
K. Urbaitis, I. Jucius, A. Gar-
djurgis, A. Dzešalskas, J . Jan
kauskas, J . Zobiela, A. Zdonas, 
B. Jakatis, S. Gečas, P. Kuk-
ša, J . Limantas, J . Laveikis, 
B. Jaubra, P. Sakutis, J . Cu-

cilevičia, V. Blažys, M. Da
maską, M. Girštis, A. Damas
ką, A; Banis,. V. Gibauskas, J . | 
Gurskis, P. Gaidanaviči% A. 
Urbanavičius, S. Kuizinas, P . 
Stenkevičius, M. Bisinskis, J. 
Gerčius, A. Petkus, P. Gečas, 
J . Šanauskis, J . Kanisenas, L. 
Petrauską, A. Rusteika, A. 
Paukšta, J . Jakutis, J . Gobis, 
M. Vaičiulis, M. Vasilauskas, 
L.. Pakalka, P. Kinderis, J . E-
žerskis, Z. Petreikis, A. Mačiu
lis, A. Ginčauskis, A. Zaka-
rauskis, J . Kažauskis, V. As-
traukis, P . Druktenis, P. Bu-
dreckis, T. Alšauskas, A. Vaš-
kevičia, A. Šadbenas, J . Kakta, 
M. Vaičulis, S. Druktenis, P. 
Dilinskas, K. Kinderis, O. Nor
kus, J . Rodavičia, A. Verbila, 
A. A'lkimavičia, L. Petrauskis, 
J . Vaitekaitis, J . Vartaševieia,* 
J . Kaminskis, L. Šarauskis, M. 
Kriauklis, M. Cicėnas, P. Šim
kus, A. Katauskis, A. Banis, 
S. Olbergis, A. Matukas, J . 
Česna, J . Rastenis, A. Vilima-
vičia, J . Bulavas, J . Vaitkus, 
A. Karkalis, G. Girdžiusas, P. 
Aukštikalnis, K. Norvilaitė, M. 
Ralzinska, M. Bielska, K. 
Venckus, J . Nomeika, J . Zan-
dari s, O. Mockienė, M. Bila-
vienė, J . Šiaudvitienė, T. Va-
lentienavičia, P . Gotautas, B. 
Girekienė, B. Bartkienė, A. 
Krnjelis, Z. Riškienė, M. Bani-
tienė, P. Jucius, O. Jaselskie-
nė, O. Janikienė, P. Neviekie-
nė, R. Dambauskienė, A. Kas-
mauskienė, V.. Vamagienė,- K. 
Kutui i s, P . Martišius, J . Na-
livaika, A. Bernotas, J . Ka
minskas, P . Naulis, M. Ska-
liauskas, J . Moluška, P. Var-
nauskas, A. Juška, F . Genis, 
K. Žimenas, S. Veli s, A. Zaba-
levičius, J . Bilaišis, A. Šikšne-
nas, P . Gudonis, J . JukneviT 

čius, J . Kačinskas, P . Armo-
nas, K. Kliukas, J . Matėjunas, 
K. Slušnaitė, J . Viskontas, J. 
Juraška, A. Kušleikaitė, B. Ke-
perša, P. Petrauskis, A. Venc
kevičia, J . Tarvidaitė, D. Meš-
kienė, A. Knčkienė, J . Kaz
lauskienė, A. Kaminskienė, P. 
Ubartaitė, O. Jurgaitienė, B. 
Sukaitė, B. Tovaišaitė. J . Ku-
tauska. 
Surinkta $1,771.00 
Smulk. aukų 3.25 
Viso labo $1,774.25 

Visiems aukotojams nuošir-
dingiausiai ačiū. 

Atydai Važiuojančių Į Lietuvą 
Pirma negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas 

jums nieko nekaštuos. * 
Jau tūkstančiai išvažiavo- p>er mūsų Biurą J 'Lietuva Ir fiimtat išvažiuoja dabar kas mėnesis. Vi

siem parupinam paSportus, sutvarkom -taksus ir pag-elbstam išsiunsti bagažus. Pašportu padarime už 
savo darbą kainuojanti tik $1.00. Už bagažu ir taksu sutvarkymą mes nieko nekainuojam. KIEK
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDIMO J 
TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS PASISEKĖ KAUNA. 

Parandavojame 

Safety Boksus 

$2.50 metams 

Padarome visokius 

notarijališkus 

raštus. 

-EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
I FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai 
§ 809 W. 35th St., (Halsted& 35th Sts.) Chicago, 111. 
i Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 | 
| Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60 i 
r: Idant žmonės važuodaml, per kelius rubežus nebūtu nutaksojami už vežiamus pinigus, yra patar- ; 

tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES 
B PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA = 
S BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA RANKOSE. = 
•: VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 vai. Nedėl-
-i dienals: 9 ryta iki 3' po piety, 1 

iiiiiiiuiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiuiM 

• Dr. M. T. STRJKOL'IS I 
1 Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 
2 Peoplca Teatro Name • 
I l 6 1 6 \V. 47tb Str. TcL Boul. 16oJ 
•Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t j 
• i k i 12 ryte. t 
ti Res. 2914 W. 43rd Street $ 

Nuo ryto iki piet t 
Tel. McKinley 26S f 2 

DR. A . L . YUŠKA 
1900 S. Hakted Str. 

Tel. Canal 2118 
! 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 \V. 6Srd Str. 
Tel. Prospect 8488. 

» • • • - • i 
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CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

čioje. 
gimines ir pažįsl 
lyvauti pamaldose. 

Pasilieka dideliai 
lindime moteris ir 
ris. 

* 

V 

A. L. B. K. Federacijos Chi
cagos Apskritis šiandie, Ge
gužės 10 d., turės susirinkimą 
Aušros Vartų parapijos svet., 
"VVest Sidėje. 

Susirinkimo pradžia 8:00 va
kare. Kviečiamos visos. kolio-
nijos turėti savo atstovus šia
me susirinkime. Valdyba. 

BARGENAS. 
Pigiai parsiduoda Grosernė, 

blokas nuo Lietuvių bažnyčios. 
Turi būti parduota į trumpa 
laiką. Priežastis važiuoju i 
Lietuvą. Atsišaukite. 

A. G. 
1736 W. 47th Str. Chicago, 111. 

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

986—Maskviciui D., 
990—Martišauskui Ka^., 
992—Medeniui Pit., 
994—Mezlaiskiui J., 

. 996—Milkiutis V., 
999.—Miziui Juozapui, 
1023—Šalnai Vincui, 
1027—Sekanai Mik., 
1039—Stanevicui Ant, 
1044—Tamašauskui Jul., 
1045—Tumosienei Jevai, 
1047—Vaicekauskui Konst, 
1048—Vaineckienei Ag., 
1049—Varneckienei Ver., 
1050—Vaškeliui Jurg.,' 
1051—Vezgirdienei Dom., 
1058—Vladistauskiui Simonui. 

puropean American R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTAIUJUfiAS 

Real Estate, Paskolos, Insurlnal 
Ir U. 

800 VV. S5th St., Kamp. Halstod St. 
Tel. Bonlevard 611 

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

Nod.: iki S po pietų. 

• • • • 
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PRANEŠIMAS 
Naujas kantoras po vardų. ATLAS REALTY COMPA 

NY, 4601 So. Hermitage Avenue. Chicago, Illinois. 

Perkame ir parduodame namus, lotus ir farnms. Siun
čiame pinigus j Lietuva ir visur. Parūpiname Pašportus 
ir Laivakortes važiuojantiems į Lietuva ir kitur, insu-
ranee, apdrauda nuo ugnies ir visose kitose šakose. Mū
sų ofise vienas iš savininku, J .P. Waitches, jaunas ir la
bai garsus Lietuvis advokatas yra pasirengęs! visiems 
Lietuviams teisingai patarnauti visuose teismo ir lega
li škuose reikaluose. 

Todcl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės į mūsų o-
fisa, o mes iš savo pusės užtikriname kad užganėdinsime 
jumis visuose viršminėtuose reikaluose. 

E. D. Witkowski A. M. Barčus J. P. Waitches 

P 1 
I • • • 
3 
• • • • 
i • • 
S 
• 
I • 
• • 
J Atlas Realty Company { 

4601 South Hermitage Avenue, . Chicago, Illinois. | 
(Ant kampo prieš pat Šv. Kryžiaus Bažnyčia) ^ 

Telefonas Boulevand 6080 < ^ 

nuo ugnies 
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj 

4 

S»5iL. O r AMERICA 
* ^ •. 2 9 S O U T H LA SALLE S T R E E T 

CHICAGO ILL 

Šią didelę kompaniją 
va ldo L i e t u v i a i 

musų nauja tvirtovė 

*t%Š 
LittUNuršš 

forUtlUUU" 

Jeigu Nusidegi 
Tai api'išk žaizda ir uždėk 

Itlentholalūm 
Hušaldo ir greitai užgydo. 

"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem P 

Kūdikiai mėgsta jį! 
Jie prašo daugiau s I 

Net ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktj; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO. 
3rd Avenae ic 35th Street, Botough of Brooklyn, New York Oty 
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| Pinigai, Laivakortes Lietuvon | 
i Jau Išmokami į 26 dienas i 
i Visuose paštuose liet. pinigais (CASH) E 
I štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo: * 1 
E "Gavome tuOT pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 5 
S Mikalojus Baltutis visus 'mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas ^ 
S P- Povi lo Baltučio ir~ padėkuokite jam, nes per jo banką, greičiausiai ir sąžini&kiausiai pareina pini- = 
£ gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus, 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 5 
E Baltuti siųsti' kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. E 
— Naumiest is , "Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas — 

H Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega- E 
| liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto- = 
I vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padą l 
| rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugniesir kitų nelaimių. :i 
E Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas E 

1 PAUL P. BALTUTIS & CO. i 
i 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. | 
s E 
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