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Bolševikų Priešai Paeme • '• 

Vladivostoką 
i 

Berlynas Bara Lenkus; 
navo Sapieha 

Rezig-

LENKAI NETURI TEISĖS 
SAVINTIES SILEZIJĄ. 

Taip sako Vokietijos kanc-
lieris. 

GEN. KAPPELL VLADIVO 
ŠTOKE. * 

Freiburg, Badenas, Geg. 28. 
— Vokietijos kanclieris Dr. 
Wir th čia kalbėdamas pareiš
kė, jog Lenkai savo pastaruo
ju sukilimu suklastavo savo 
moralę teisę, kokią pirmiau 
gal turėjo prie plebiscito plo
ti) Augštojoj Silezijoj. ' 

Pranei jos premjeras Briand 
kituomet pasakė, jog Vokieti-[ofisus, 
ja Silezijos provinciją su prie
varta pasisavinusi pirm šešių 
šimtmečiu. 

Dr. AVirth užgynė tą Brian-
<lo pasakymą. 

"Lenkai neturi jokiu isto
rinių teisių kabinties Augšto-
sios Silezijos/ ' kalbėjo kanc-
lieris. "Taippat jie neturi tei
sės paniekinti arba atmesti 
plebiscitinės Vokiečių balsų 
daugumos. , 

"Ekonominiu žvilgsniu 
prie kai kurių apskričių Len
ku reikalavimai yra be pag
rindų. Nes visa provincija y-
ra vokiška ir ji Vokietijai pri-
mili." 

Priešbolševistinė karuomenė 
nesutiko pasipriešinimo. 

Tokyo, Geg. 28. — Gen. Ka-
ppello, priešbolševistinio vado 
Siberijoje, karuomenė visai ne 
tikėtai Geg. 26 d. inėjo Vladi-
vostokan ir užėmė didesne da
lį miesto. Antrytojaus kappe-
llistų rankosna atsidūrė visas 
miestas. Karuomenė užėmė vi
sus valdiškuosius namus ir 

VOKIEČIŲ PLENAS —KON
FISKUOTI BRANGU-

MYNUS. 

Socialistai stovi už tą suma
nymą. 

Berlynas, Geg. 28. — Gali
mas daiktas, kad trumpoj a-
teity Vokietijos vyriausybė 
nuo visų -gyventojų atims vi
sus brangiuuynus, kokius kas 
turi. Tuo keliu norima palen
gvinti -vyriausybei atmokėti 

PUOLUS BOLŠEVIKAMS 
RUSIJOJE BUS NAUJA 

ANARCHIJA. 
Ryga, freg, 28. —. Turėju

sieji Maskvoje diplomatines 
misijas Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos diplomatai ir veikėjai 
sako, jog Rusija ilgus lai
kus negaus atsigaivinti. 

Jie tvirtina, kad kuomel 
Sąjungininkams reikalaujamą grius dabartinė bolševikų val-
karo kontribuciją. džia, Rusijoje pakils nauja ir 

Vokietijos gyventojai, kiek !kur-kas baisesnė anarchija, 
žinoma, turi daugybę deimen-jTa anarchija tęsis kuoilgiau-
tų, žemčiūgų ir visokių auk
sinių daiktų. Jų vertė gali 

KITI KITUS ŽUDĄ SILEZI
JOJE? ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

Dezertuoja savanoriai Vokie
čiai. 

Berlynas, Geg. 28. — Aną 
dieną per čia namo nuvyko 
būrys Vokiečių savanorių iš 
Augštosios Silezijos pasienių. 

Savanoriai dezertavo, kuo
met įsitikino, kad jie tenai 

APIE LIETUVĄ. 

Briukselis. IV—27. (Elta). 
Lietuvos korespondentas iš 
Briukselio praneša, kad Belgų 
ir Prancūzų supratimas kas 
link.Lietuvos ir jossantikių su 
Lenkais ima keistis diena die
non nuo to, kaip konferenci-

negavo to, kas jiems buvo ža- | j 0 ' s n a r i a i ir spaudos atstovai 
dama. Jie įsitikino jog^ sava
norių organizacijos esančios 
tik muilo burbulas, daugiau 
nieko. 

LENKAI PERSEKIOJA GU-
• DUS. 

sius metus. I r Rusų tautai ne
bus lemta per šimfą metų pa

siekti milijardus. Tad visa no-.tvarkyti savo buvusios impe-

ganuna-
rima konfiskuoti. 

Šitame klausime 
mas sumanymas. J is bus pa 
duotas Reichstagan. 

Bus sunkenybių. 

LENKAI PRAKIŠO 120 
"MAIŠTININKŲ." 

Bavarai gryžta namo iš Sile
zijos. 

Berlynas, Geg. 28. — Ang
lų karuomenė, kuri per Vokie
tiją keliauja, manoma, vyks 
tiesiog į industrijinius centrus 
Augštojoj Silezijoj. Tenai, ma
tyt, pildys policijos pareigas. 

Pranešta apie naujas smar
kias kovas Vokiečių savano
rių su Lenkais Augštojoj Si
lezijoj. * 

Anot žinių šalimais Gross-
tein ir Neiderellergutb Vokie
čiai paėmė nelaisvėn 120 "mai 
štininkų. , , 

Vokiečių nuostoliai kasdien 
siekią ligi 20 žmonių nukau
tais ir sužeistais. 

Depešoej iš Municho sako
ma, jog Bavarai savanoriai 
gryžtą nuo% Augštosios Silezi
jos pasienių. 

Pietrytinės Silezijos mies
tas Myslowitz papuolė Lenkų 
rankosna. Tą miestą Lenkams 
atidavė Prancūzai. 

Nors Vokiečiai yra žinomi 
Buvo pramatomas puolimas., dideli patriotai, bet, manoma, 
(k>n. K a p e l i o karuomenė r c t a s k u r i { ? i š M sutiks be 

Vladivostoke kas valanda bu-1 niekur-nieko vyriausybei ati-
vo laukiama, kuomet ta ka
ruomenė Geg. 21 d. buvo paė
musi miestą Nikolską ir iš ten 
pasileido pirmyn. 

Ramonienės štabo viršinin
kas paskelbė, kad ji Vladivo-
stokan buvus pakviesta nesoči
ai istų organizacijų tarybų. 

Dalis Vladivostoko milicijos 

duoti savo brangius daiktus, 
kuriuos arba brangiai įsigiję 

j arba paveldėję nuo savo bo
čių. 

•Tečiau kad ir patsai Berly
nas tais visokiais brangumy-
nais yra turtingas. Jubilieri-
nių krautuvių langai apkrau
ti visokiais brangiais blizga-
lai s ir žibučiais. 

pasprūdo iš miesto 
Buvo areštuoti steigiamoji) 

seimo atstovai. Bet paskui pa-
liuosuoti. 

Krautuvės uždarytos. % 

Japonų laikraščio Nichi Slu-
mbun korespondentas iš Vladi
vostoko praneša, jog Kappello 
kareiviai nuginklavo milici-
jantus. Kai-kurie priešinosi. 

Kappello kareiviai miestan 
įvažiavo automobiliais ir pir
miausia užėmė geležinkelio 
stotį ir kitus namus. 

Visos mieste krautuvės už
darytos. 

Šalimais Vladivostoko Ka
ppello kareiviai užėmė miestu 
Razdolnoje ir Pokrovka. 

Japonai neapleido Vladivo
stoko. Japonų vadas paskelbė, 
jog jis neturįs reikalo maišy-
ties į politinius Rusų ginčus. 
Ir nemano nuginkluoti gen. 
Kappello kareivių. 

S. V. PASIUNTINYS MEK
SIKAI. 

ATSISTATYDINO SAPIEHA 

Jo vietą užėmė Dąbski 

Varšava, Geg. 28. — Len
kijos viršininkas Pilsudskį pa
tvirtino užsienių reikalų mini-
sterio Sapiehos atsistatydini
mą. 

J o vieton pašauktas užsienių 
reikalų pasekretorius Jan Dą
bski. 

Mexico City, Geg. 28. —Čia 
atvyko S. V. pasiuntinys Mek 
si kai, Georgo T. Sumerlin. 

Apie politiką jis klausiamas 
nieko nesako. Tik pareiškė pa
simatysiąs su prezidentų Ob-
regonu. 

NUO ŽAIBO ŽUVO UKININ 
KAS. 

ORAS. 
Chicago. — Šiandie ir rytoj 

gražus oras; rytoj vėsiau. 

Parkersburg, Iowa, Geg. 2S. 
— Netoli nuo čia žaibas už
mušė ant vietos ūkininką Ge
orge Cramer. • 

Chicagoje konferuoja geležin
kelių kompanijų atstovai su 
geležinkelių darbininkų unijų 
atstovais. Čia lant geležinke
lių norima darbininkams gra
ži nti t 10 valandų darbą dieno
je. 

rijos. 
Vieni tų diplomatų tvirtina, 

kad Rusiją nepasitvarkys per 
pusantro Šimto metų. 'Kiti sa
ko, per 50 metų Rusijoje nie
ko gera nebusią griuvus bol
ševikų valdžiai. 

Kas-kita \mvo imperiją su
griauti. Gi kas-kita ją paskui 
tvarkyti. 

tuojuus i^Hlav,--. Kita to&sfį^^ V o k i e t f t , v a i k š , , i o . 
įb apsitaisiusios deimantais ir 
žemčiūgais. Kaipir nebūta pra-1 
gai&tingo karo. 

Bet jei vyriausybės suma
nymas butų padarytas įstaty
mu, vargiai vyriausybė gale 
tų daug pelnyti. Nes jau ir 
šiandie Vokiečiai daugybę tų 
brangių daiktų siunčia į už
sienius savo pažįstamiems. Ki
ti tuos daiktus paslėptų taip, 
kad paskui nei jiems patiems 
nebūtų lengva surasti. 

Socialistai už sumanymą. 

Socialistų laikraščiai tą su
manymą karštai paremia. Ra
šo, kad sumanymą Reichsta
gas priimtų be jokių atidė
liojimų ir " diskusijų. I r tuo-
jaus paskelbtų ^gyventojams, 

TAIKOS SUTARTIS TURI 
BUT PILDOMA. 

Taip sako gen. Ludendorff. 

Briukselis, Geg. 28. — "Vo
kietija reikalinga evoliucijos, 
bet ne revoliucijos," sako ži
nomas PT̂ n. Ludendorff, buvęs 
Vokiečių armijos kvartermeis-

[tras ir dežinėji fieldmaršalo 
von Himkti*»urgo ranka. 

" T a i pagedęs daiktas butų 
šiandie mintyti apie karą prieš 
Pranei ją," sakė generolas ko
respondentams. "Mes turime 
sutikti ir pildyti taikos sutar
ties sąlygas. Po buvusių savo 
gerųjų žydinčių Jaikų, Vokie
tija turi susipažinti ir su savo 
vargu. Tai geriausias vais
tas pačiai prisipažinti prie nes-
tiprybės. Darbas — tai svar
biausioji mūsų užduot**. Dar
buotė namie pirmiausia mums 
turi rūpėti. Darbuotė užsie
niuose — tai antraeilės svar
bos daiktas. . 
"Vokiečių doma turi but nuo 

lat atkreipta į bolševistinį pa
vojų. Kai-kuriam laikui bolše
vikai su savo propaganda nu-

Žadėta 50 mark. dienoje. 
Dezerteriai tvirtina, kad jie 

į savanorius įstojo Silezijos 
propagandos viename ofe^eJų 
kiekivenam buvo žadama mo-
kėti po 50 markių dienoje. 
Jie neskaitlingomis grupėmis 

buvo išsiųsti į Breslau. Tenai 
patyrė, kad savanoriams va
dovauja studentai ir buvusios 
Vokiečių armijos karininkai. 

Jiems duota menkai valgy
ti. Tad dažniausia jie maisto 
gavę pas aplinkinius ūkinin
kus. Savanoriams trūkstą ma
žųjų ginklų. Bet amunicijos 
užtektinai. 
Įsakyta šaudyti nelaisvius. 
Savanoriams esą įsakyta šau

dyti paimtus nelaisvėn Len
kus. Nes jiems sakyta, jog ir 
patys Lenkai taip darą su Vo
kiečiais nelaisviais. 

Čia Sąjungininkų sferose 
manoma, kad Vokįečiu sąvano-
rių organizaciojs išnyks kaip 
nebuvusios. 

t-: 

LENINAS VISGI YRA CA
RAS. 

Ryga, Geg. 28. .— Gegužės 
24 d. Maskvoje pasibaigė e-
konominis bolševikų kongre
sas. 

Anot žinių, tas kongresas 
pripažino visus Lenino parė-
dymus ir visus pienus, suriš
tus su Rusijos valdymu. 

PASIUNTINYS ITALIJAI. 

kad jie atiduotų savo brangu-' s i s u k o į A z i f e > ; B e V ] i e veikiai 
mynus ant tėvynės "aukų 
ro . " 

Socialistuose įžiūrima kiek 
gudrybės^ J ie stovi prie val
džios aruodo. J i e nori, kad tas 
aruodas visuomet jiems butų 
pilnas. 

CHICAGOS UNIJOS GINS 
SAVO VADUS. 

Daugybė Chicagos darbinin
kų unijų t. v. "bus iness" a-
gentų už imamus papirkimus 
statant namus papuolė krimi-
nalin teisman. 

Tad amatninkų unijos pa
kyla ginti tuos* savo vadus, 
kad jie nebūtų nubausti katė
jimu. Pirmutinė karpenterių 
unija nutarė savo narius ap
dėti specįalėmis tam tikslui 
mokesti mis. 

Sakoma, ir kitos unijos taip 
darysiančios. 

Tuo tarpu legislativė Daile-
yo komisija toliau tyrinėja ir 
išvelka aikštėn naujus grafte 
rius. Gi "grand j u r y " tuos 
grafterius paduoda krimina-
lin teisman. 

ir vėl atsisuks į mus . " 

Washington, Geg. 28. — 
Pasiuntiniui Italijai preziden
tas Hardingas paskyrė Rich 
ard YVashburn Child. Senatas 
patvirtino. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
WASHINGTON. — S. V. senatas 42 balsais prieš 22 

nusprendė neturėti nieko bendra su europine Tautų Sąjun
ga. Tas klausimas senate buvo pakeltas, kuomet senatas 
autorizavo prezidentą sušaukti konferenciją reikale susiau
rinimo ginklavimosi jurose. Vienas senatorius sumanė ton 
konierencijon be Anglijos ir Japonijos pakviesti Tautų Są
jungą. Senatas atmetė Sąjungą. 

y. LONDONAS. — Premjeras Lloyd George vakar konfe-
ravo atskiriai su streikuojančių janglekasių atstovais ir ka
syklų savininkais. J is perspėjo kasyklų savininkus, idant 
jie taikinfusi su darbininkais. 

PARYŽIUS. — Augštojoj Silezijoj Vokiečiai su Lenkais 
paskelbė R i a u b a s . Pertraukti mūšiai. Abiem pusėm Pran
cūzai tarpi niiiKau ja. 

LONDONAS. — Anglijos su Airija nėra taikos. Anglija, 
trumpoj ateity Airijon žada pasiųsti dar daugiau 50,000 ka-
•ruomenės. Šiandie Airijoje Anglija turi 56,000 kareivių. 

LONDONAS. '— Imperialė Britanijos konferencija čia 
prasidės Birželio 15 dieną. Sakoma, ta-konferencija be kit
ko aptars Anglijos-Japonijos sąjungos klausimą. 

YVSAHINCTON. — Prezidentas Hardingas čia sušauks 
Ikonferencijon Chicagos ir vakarinių valstijų bankininkus. 

gaUna informacijų ir klausim 
|nušvietimą iš Lietuvių pusės. 

Ypač žymiai tai matoma iŠ 
"Etoile Belge" straipsnių, ku
rie atvaizduoja liberalų i(Hy-
mans taippat liberalas) nuo
monę. 

Taip "Etoile Belge" No. 109 
straipsny "Lietuvių-Lenkų 
konfliktas" rodo dar#tikrų ži
nių trukumas, o jau No. 110 
mušu klausimas nušviečiamas 
visai objektingai, kas. yra y-
pač indomu, nes paperkama 
gų spauda iki šiol laikydavo 
vLenkų pusę. 

Čia teikiame ištraukas iš 
"L'Etoi le Belge" atstovo su 
Tautų Sąjungos politinio sky
riaus vedėja p. Montoux pasi
kalbėjimo, del kurio straipsnio 
manoma Lenkus darysiant di
delio trukšmo. -

"Vilnius" , rašo "L'Etoile 
Belge" yra Lietuvos sostinė ir, 
anot iLetuvių, jie. negalį nei 
valandai manyti, kad ji bu
sianti atimta Lietuvai: Len
kai is savo pusės negina, e-
sant Vilnių Lietuvos istorine 
sostine, bet jie pertenduoja, 
kad tai esąs Lenkų miestas— 
Lenku ir Žvdu. (Del to Len-
kai ir kelia trukšmą). (Elta). 

Ilga unija, kuri buvo tarp 
Lenkų ir Lietuvos, sudarė pa
dėtį, kad daug Lietuvių laiko 
save Lenkais. Maršalas Pilsu
dskis vadina save Lietuviu, 
kunig. Sapieha taippat. Bet 
kas iš to? Yra žmonių taria
mų Ispanais, bet jie .nėra Is
panai... 

Žodžiu, tarp Lenkų yra kraš
tutinių, tautininkų — užside-
gėlių, fcurie vien norėtų pri
jungti visą Vidurinę Lietuvą 
Lenkams, net daugiau, jei tik 
pajėgtų. Lietuva turi but man! 
Laimei, greta tų su ilgom ran
kom patriotų yra nuosaikes
nių Lenkų, kurie gerai sup
ranta, Vilnių turint priklau
syti Lietuvai, bet geidižia, kad 
Lietuva kuriuo nors būdu, pa
vyzdžiu, federacijos pagelba 
patektų į Lenkų taką." 

" Lietuva, — sako toliau 
" L 'Etoile Belge '\ yra stam
bios nuosavybės kraštas. Ket
virta žemės dalis priklauso sa
vininkams, turintiems daugiau, 
kaip po 1,000 ;ektorių, ir tie 
savininkai — Lenkai. Aišku, 
smulkus ūkininkas Lietuvis 
tegali būti antilenkas. 

Toliaus, paliesdamas tautų 
mažumas Lietuvoj, autorius 
sako: 

"Be Lietuvių i r -Lenkų e-
sama Lietuvoj daug Žydų, y-
pač Vilniuje. Ir jei plebiscito 

| metu jie turėtų balsą, galima 
spėlioti, kad jų balsas butų 
ne Lenkų naudai. Lenkai per
daug persekioja Žydus, jie ta
tai linktų prie Lietuvos." 

" A r Lenkams pakaks išmin
ties paveikti į savo klajojan
čius patriotus, kurie tesvajoja 
apie kivirčius? 

Kaunas. IV—26. (Elta). Gu
dų spaudos biuro pranešimu, 
Lenkų valdžia Gardine uždariu 
vartotojų (kooperatyvas) dr-
jas Gaidukų ir Duonos mies
teliuose už tai, kad koopera
tyvų atskaita buvo vedama 
Gudų kalba. 

Kaunas. • IV—27. (Elta). 
Gudų spaudos biuro praneši
mu. Lenkų valdžia uždarė 
Varšavos (aidų komiteto Gar
dino skyrių. Butą uždarė.po
licija. Drauge uždaryta Gudų 
biblioteka ir skaitykla. 

Kaunas. IV—27. (Elta). 
Lietuvos tremtinių ir belais
viu atvvko į Obelius iš Pet-
rapiliogešelonas iš 930 asmenų. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Gesr. _ 2 d. Šv. Kazimiero, 
brolių ir seserų dr-ja laikė mė
nesinį susirinkimą Šv. Myko
lo par. svet. Susirinkimą ati
darė pirm. AL Andriuškevičia, 
su malda. Iš priežasties iškil
mių bažnyčioje, sus-mas nebu
vo skaitlingas. Naujų narių 
negauta. 

I 

jPraeito sus. ̂ protokolą vien
balsiai priėmė. Taippat ligo
nių komitetų raportai vien-
baisiaį priimta. Vienam ligo
niui išmokėta $15.00 pašelpos. 

Atstovai į Labd. Są-gą pa
aiškino, kad visos dr-jos pri
sidėjo prie nupirkimo užkan
džio Geg. 30^ d. Šv. Kazimie
ro kapinėse del labdarių nau
dos. Ir ši draugija paaukavo 
$5.00 tam tikslui. Į susirinki
mą atsilankė kleb. kun. A: 
Baltutis. Išreiškė 'dr-jai savo 
linkėjimus. Paragino prisidėti 
prie vietinio A. L. R. K. FėV 
deracijos skyriaus steigiamo 
knygyno. Draugija iš savo iž
do tam reikalui paaukavo $10.-
00. Gerb. klebonas paočiavo 
ir pagyrė draugiją. 

Komitetas rengiamo parapi
jos bazaro pranešė, kad serijį 
tikietai jau pagaminti ir da
bar visiems reikią po vieną 
seriją pasiimti. Tada atsirado 
du nariu, kurie tam neprita
rė. Savo neramumu susirinki
me nemalonumo pridarė. Ar-
gi jau jie. matytų, kad drau
gija gali bujoti, kuomet tik 
po 25 centus kas mėnesį su
moka į ją, prie jokios darbuo
tės nėprisidedant? Tuomet 
draugija turėtų nukentėti. 

Ši draugija rengia pikniką 
<3eg. 29 d. National grove Ri-
verside, 111. 

Geg. 29 d. bus iškilmingos 
pamaldos su procesija Šv. My
kolo bažnyčioje. U. S. Rep. 

PINIGŲ KURSAS. 
-

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau 25,000, % Gegužės 2? 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Angį i j t«s sterlingų svarai 3.,93 
Prancūzijos limtui f ranki] 8.46 
Italijos šimtui lirų 5.40 
Vokietijos šimtui markių 1.63 
Lietuvos šimtui auksinų 1.63 
Lenkijos šimtui markių .13 
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DftKUOS Antradienis, Gegužės 31, 1021 

VAINIKU DIENA - DECORATION DAY 
Vainikų Diena yra švenčiama daugelyje Amerikos valstijų. Tai šventei pradžią davfe naminis Amerikos Karas (Civil War 

1861-1865). Tais metais žuvo daug Amerikos jaunuomenės. Po karo buvo paskirta "Memorial Day" (Atminimo Dienai, kurioje bu
vo puošiama kare žuvusių kareivių kapai. Nuo puošimo ta diena gavo vardą "Decoration iDay". Amerikos armijos vyriausias va
das J. A. Logan 1868 m. tai šventei paskyrė gegužio 30 dieną. 
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Ą 1 
Šios dienos Draugo numeris skiriamas mirusiems paminėti. Kas ties dieną, nuo kurios pareina velionies amžinybe, svarstykime visuotinu žmonių įsitikinimu į mirusiojo asmens dusios nemirtin-

suras šeimyną, kuri nelankys savo mylimųjų kapo? Visi liūdnai, 
gedulingais rūbais žengs į kapinyną. Kiek čia supiltu kapų! 

Vaikai raudos prie savo tėveho, mamytės kapo, tėvas, motina 
savo vaikelių ašaros, vyras savo moters, moteris savo vyro gailiai 
verks. Jaunas bernelis savo sužiedotinės, sužiedotinė savo bernelio 
gailiai aimanuos. Ką ir suskaitysi šios dienos dūsavimus, sielvartus, 
kuo ir susaikuosi išlietas skausmo ašaras! Visi liūdi, visi mini savo 
mirusius... 

Draugas nuolat savo skaitytojų rupesnius, reikalus sekdamas, 
visuomet jų giliausiais jausmais besidalindamas pasirįžo rietal-
pinti politikos straipsnių. 

Bent vieną, svarbiausią laikino žmogaus gyvenimo dieną, mir-

pastovią tiesą — mūsų dusios nemirtingumą. 
Kiek džiaugsmo ir vilties, kad mes suprantame tą tiesą! 

Mūsų mylimi asmens, kuriuos beširde mirtis pakirto amžinai gyve
na! -Mūsų laikinas nesimatymas, ašaros, savo metu pavirs dide-
liausiu džiaugsmu, kuomet mes.'draug su jais amžinai Dievuje lai
mingi busime. Kokias kilnias tiesas skelbia mūsų Mokytojas-Kris-
tus! Kaip laimingi jas priėmę! Net ir artimiausio, mylimiausio as
mens mirtis negali mūsų misifttinitaan vėsti. Ne> niekados. 

Mes tikime, savo protu pažįstame, kad žmogaus dusia yra ne
mirtinga. Dėlto mes gerbiame mirusius laikinai, bet amžinai gyve
nančius, dėlto už jų dusias mes meldžiamės, jeigu jos dar nėra ga
lutinos laimės atsiekusios. Dėlto šią dieną galime tiksliai pavadinti 

Sun* . ; -frtiili 
Švęskime Vainikų dieną gyvu įsitikinimu į mirusiųjų asmenų 

dusios nemirtingumą, kaišinkime ją kapus, karštas maldas Viešpa
čiui siųskime, rammkimės ir guoskimės amžino gyvenimo, pasima
tymo viltimi. 

Netiktninėkime išeivijoje — Amerikoje mirusiųjų asmenis, bet 
nuskriskime savo malda tėvynėn — Lietuvon. Malda neturi erd
vės, ji siekia visus. Gyvo tikėjimo, karštą širdies amžiną atsilsį tar
kime savo karžygiams — broliams už tėvynės nepriklausomybę ir 
laisvę galvą paguldžiusiems. 

Anžiną ramybę duok dūšioms Viešpatie, 
o amžina šviesybe tesViecia joms per amžius. 

Draugo Redakcija. 
i 

Žmogui miras, ne viskas mirė. 
Mano draugo skausmas. — 

Dvasia nemiršta. — Vidujis 
įmogaus įsitikinimas. — Lai- lus,- rankoje alyvų šakelę turė-
mės reikalas .— Žmonijos Ii u-
dymas. — Nemirtingumas, tai 
teisybės šauksmas. — Sąžinės 
ramybė. — Piktadarių baus
mė. — Raupuotojo hosanna. — 
Išvada. 

Mano draugo skausmas. 
• 

Nelemtas karas ilgiems me
lams buvo mudu atskyręs. Aš 
išvažiavau užsienin, gi mano 
mylimas draugas Petras su sa
vo tėvais apleidęs tėvynę iš
bėgo Rusijon. Per kelis metus 
aš nieko nežinojau apie jo li
kimą, jo tolimesnį mokslą. 

Žiaurusis karas vis siuto, 
jaunus bernelius — kareivius 
rijo. I r kas gal pasotinti keiv-
to pagauta žmoniją! Visa Eu
ropa pavirto dideliausiu gaiš 
ru, vieną šalį išėmus. Joje aš 
gyvenau. 

ba, baltais rūbais dėvinti mo 
teris. J i galvą aukštyn pakė-

dama siūlo ją kaimynams 
kraujuose paplukusiems. 

Argi nesimpatinga Šveicari
ja — ramybės sala! 

Karui pasibaigus grįžau tė
vynėn. O kiek čia naujai su 
piltą kapų! Kiek ašarų išlie
ta, vargo, skurdo regėta! Daug 
savo pažįstamų jaunų ir senes 
nių neradau. Lankiau jų ka 
pus, meldžiaus gailią ašarą lie
damas. 

Vieną dieną beeidamas ša 
lygatviu pamačiau savo drau
gą Petrą. Stipriai spaudeva 
viens kitam delnus. Tiek me
tų kaip mudu nesiniatėva! Kas 
gera? kur gyveni? ar sveiki 
tėveliai? — šie ir kiti klausi
mai bėgo iš vienų lupų į kitas. 

Deja, mūsų susitikimas buvo 
liūdnas. Aš ir jisai karo metu 
oetekova savo mylinių mot'uiė 

Toli nuo tėvynės, savųjų, aš lįų. Apsiašarojo va. 
nežinau kodėl apsaugojo mane — Petreli, ką-gi padarysi, 
Apvaizda nuo bado, vargo ar savo mainytes mudu regėsiva, 
į i r t i e s . Visi mano broliai ken-jgs laimingos, dievobaimingos 
čia, tik aš galiu mokslus tęsti.Ižimroos, vien pasimelsti už jų 

Mirtis, tai atsiskyrimas du 
šios nuo kūno; nebesant du-
šios,' žmogaus kūno dalys dali 
naši. Dūšia, siela, turi nuosa
vų gyvenimą. J i negali dalin
tis kaip medžiaga., 

Kūno elementai (dalelės) ne
nyksta. Tai taisyklė visų mok-
slavyrių pripažinta miekas gam 
toje nenyksta. Malkos ugnies 
sunaikintos pavirsta pelenais, 
pelenai susimaišę su žeme pa
lieka augalų maistu. Malkos 
pasikeitusi 'dalelė įėjo į auga
lo gyvybę. Taip yra su kūno 
eleiųentais. Kaip-gi dusia ga 
lėtų pranykti, jeigu net me 
džiaga konservuojasi. 

— Taip, aš tą suprantu. 
J i negali pasidalinti, nes ji 
neturi skirtinų dalių, kurias 
turi medžiaga, o Dievas jos 
nenaikina.' Aišku-
Vidujis žmogaus įsitikinimas. 

Aš laimingas ir nelaimingas. 
Laimingas, nes nuo karo žiau
rumų paslėptas, aš nelaimin 
gas, nes negaliu savo tautiečių 
paguosti, suraminti, jų sielvar
tų k ii įloti. Aš gyvenu ramybės 
saloje. 

Taip praminė Šveicariją, nes 
ji iš visų pusių karo liepsnos 
laižoma neįsikūrė. Ar-gi ne 
nuostabu! Prancija, Belgija, 
Vokietija, Austro-Vengrija, Ita 
Kja ginklais žvangena, armotų 
šūviais dunda, griuvėsiais vi
sa verčia, ramins gyventojus 
kankina, jaunuolius tūkstan
čiais, milijonais žudo, o mažu
tė jų viduje sala ramybe 
džiaugias! Ar ne teisingai Švei 
carija pavadinta ramybės sa
la! 

Vienas dailininkas taip nu
piešė ramybės sala. Žemės ru-
tulys. Ant jo, kur Šveicarijos 
geografinė padėtis stovi lai-

dušias galime. 

tiki į amžiną gyvenimą. Aš dė 
ja, Rusijoje begyvendamas vi
sa ko nustojau. Mano mamy 
tės-tikėjimas man svetimas. Aš 
dabar netikiu į dūšios nemir-
tingumą, man regis, kad tai 
sena dainelė žmonijai sura
minti.— 

Nustebau išgirdės nuO Pet 
ro panašius žodžius. Pažinau jį 
tikintį, gerų tėvų sūnų, gi 
nun jis nustojo tikėjimo. 

— Petrai, ar turi valandė
lę laiko f Ei va pas mane- Pa
sivaikščiosi va sodne, senus lai
kus atrainsiva. 

Petras sutiko. 

dymas. Visur ir visuotnet žmo . 
nes tikėjoi į dūšios nemirtina -

Mes visi trokštame save per 
gyventi, nemirybės nusimany
mas yra vidujis žmogaus pri
gimties reikalas. Karžygis sva
joja apie garbę, mokslo vyras 
nori pasižymėjimu savo ai
niams žibėti. Kaimietis nori 
save pergyventi savo vaikų 
širdyje. J i s norėtų prikergti 
savo vardą triobai, karią pas-

— O, drauge, matau kad tu ta tė , medžiui kurį pasodino, 
žemei, kurią jis kruvinu pra
kaitu laistė, 

Delko-gi žmogus nustotų tu-
rėjęs reikalo, būtinybės gy
venti amžinai f 

Laimės reikalas. 
Žmogus trokšta laimės, gi 

šaulį. I r jį matė verkiant. Jpi jo tėvo palaikos, arba ge 
Ta laimė yra kįtame gyve 

nime, gyvenime kur mirtis ne 
viešpatauja. 

Jeigu taip galingas mūsų, 
dūšioje laimės troškimas reiš
kiasi, kam Dievas jį mums į-
diegė? 

Žmonijos Jiudymas. .. * - -. 
Tai yra visoT žmoni jos liu-f1*1 ] ^ a l e s a m e • • » • » « ^ ** pasakysi, kad sąži 

kad mirtis yra vien garbingas 

gumą. 
Labai įdomus Aigiptiečių 

mokslas. Po mirties dūšia nu-
bengia į žemybes (pragarus), 
gi vėliaus grįžta, dūšiai gyvy
bę, grąžina. Dėlto aigiptiečiai 
su tokiu rupesniu ir pagarba 
laidojo numirėlius, balsamuo-
davo lavonus, saugodavo mu
mijas. Labai nepaprastas du 
šios teisinas ąrį>ą syėrimas. 
Velionies širdig, padėta ant 
svarstyklių, kurias laiko Ho-
ras ir Anubis, vyriausi teisė 
jai asistuojant keturįasde-
šimts dvieins asesoriams. Jei
gu žmogus buvo teisus, jis po 
ilgų bandymų įeidavo į Plero-
mą arba į begalinės laimės 
vietą. 

Pas Graikus ir Rymiečius 
teisingieji eina į Elizėjaus lau
kus, pasmerktieji į tamsųjį 
Tartarą. Žiaurios Galų tautos 
svajojo apie laimėjimo Rojų, 
kur nugalėtojai fceria kraują 
iš kaušų savo priešų. 

Gedulingos apeigos visuomet 
primena apie dūšios nemirtin 
gumą. Pas Ryinie&ūs miritan-

naus, ar jis pažįsta savo tėvą, 
jo kūdikystės reikalams pra
nykus? Tarp visų tvariniu, 
vienas žmogus renka savo gi
minės palaikus ir duoda jam 
religinę pagarbą. Iš kur kįla 
galinga idėja (mintis), kurią 
mes turime pakasynų metu f.. 

Mano brangus drauge, tavo 
mokina, buvo dievobaiminga 
krikščionė, ji daug kentėjo. 
Ąr^gi tu nesupranti, kad ten 
danguje ji turi gražią užmo
kestį? 

i— Taip, aš turiu vilties. J i 
buvo taip gera, mano .mamy
tė. 

Nemirtingumas yra teisybės 
balsas. 

Reikia, kad tame butų tei 
sybė, nes Dievas yra. 

Dievas negali lygiai žvelgti 
į ge-rą ir blogą, į ištvirkėlį ii 
nekaltos širdies, į sąžiningą 
darbininką ir jo išnaudotoją*, 
skriaudiką. 

<£i ką mes dažnai regime? 
Mes matome pagedusi fccisi 
džiaugiant iatCT8ini||ąijį»'beken-i 
eiant. Dorybė paniekinta, yda 
garbinama, 

Dažnai girdime nusiskundi 
mų: Kokiems galams rūpintis 
doray jeigu Dievas mums tiek 
kentėjimų siunčia? 

mus, nes yra kit^s gyvenimas, 
kuriame kiekvienas atsiims sa-
vo užmokestį snlyg da-rbų.Lyg-
svara atitaisyta. 

Šis gyvenimo kančios yra 
bandymai t u r i pašvenčia, to
bulina sielfc jos yra kovos 
garbėn keliančios, amžinybės 
pastabos pareigos ištikimybės 
reikalatijančids. Dievas Ėfori, 
kad tie kurie kenčia butų drą-

nės ramybės užtenka žmogaus 
laimei? 

'A 

Sąžinės ramybė. 

— Ne, gerasai Petrai, beabe. 
jo ji būtina mūsų laimei, bet 
ji neužtektina. Kuomet, tu 
jaunas, kentei ligos prispaus
tas, tavo motina nebuvo lai
minga, nors .ji- turėjo gerą są
žinę. 
, Mūsų laimei reikalinga pa
šalinti kiekvienas sielvartas. 
Ir dar kartą, Hąme, tų tą rasi 
žemele? 

Yra tad anapus grabo gy-
Yjenimas. Dvasinė dūšia nega
li Mirti. 

, • • 
Piktadarių bausmė. 

Ai* tiki į pragarą? klausė 
Dievas prileidžia k e n t ė j i > k u n i g 0 r e V o l i u c i j o n f e r i ų teisė. 

Dvasia nemiršta. 

— Drauge, dvasia nemiršta, 
- tęsiau. 
Gi tavo dūšia yra dvasia, aš 

tau išrodysiu. 

niekas jo šiame pasauly nega
li pilnai patenkinti. Jeigu jis 
pakįla garbėje, jis dar aukš-
čiaus nori kopti; jeigu jis pra 
turtėjo, jis dar turtingesnis no 
ri būti. 

Petrai, ar tu sutikai visiškai 
laimingą žmogų? 

Tu matei ašaras, gedulą, net, 
regis, laimingiausių žmonių 
tarpe, kame gi ta laimė? 

Salamonas turtais ir garbe 
pertekęs, pareiškia kad visa 
yra tuštybė. 

Aleksandras nugalėjo pa

čiam dėdavo bumon p i n i g ą ^ * blanksta visi bandymai 
kad dužia galėtų savo kelio
nėje į kitą pasaulį užsimokė
ti. Kai-kuriose apielinkėse dė-

siela galėtų save maitinti. De
gindavo -velionies arklius, ver
gus, žmoną, kad jis galėtų 
juos atrasti Įritame gyvenime. 

" Štai kame, sako Chateąu-
briand, žmogaus prigimtis ro
do savo viršenybę palyginus 
su kitais tvariniais ir pareis 
kia savo aukštą paskyrimą. Ar 
gyvulys pažįsta grabą ir rupi 

palyginus su amžina laime. 
Bet tai visa nematų tiesa, 

nebūtų teisybės, jeigu dusią 
davo ant grabo maisto, kad|mirtu kaftu su kūnu. Kame 

Dievo teisingumas,. jeigu bu
tų visų lygi dalis? 

šventraščio mokslas reikia 
apmąstyti: " P o saule (žemė
je) aš mačiau, ištvirkimą už-

jai. — Gi kaip,' atsakė, aš ga
lėčiau abejoti jumis matyda
mas ir viską svarstydamas? 
Bučiau netikintis, kad galėčiau 
palikti tikįs. Apie kito .gyveni
mo esamybę geriausiai įsitiki
nu matydamas piktadarių ne-
baudimą šiame gyvenime. 

Raupuotojo hosanna. 
Ispanų kunigaikštis medžio

klės . metu paklydo tamsiame 
miške. Staiga jo ausį palietė 
maloni žmogaus balso melodi
ja. J i s žengia įstabaus balso 
pusėn ir juo jis artyn eina, me
lodija vis skambesnė ir bar-

fnoningiau raliuoja. Galop jis 
pamato £ro medžių šakas žmo
gaus išvaizdą, pusiau atsigulu
sį prie medžio kamieno. Ku-

v t 
uot teismo ir pagedimą užuotjnigaikštis dar skubiaus artina

si prie to žmogaus kurs jo ne
girdi ir vis dainuoja; bet koki s 
nusistebėjimas ir nusigandi-

hasi savo pelenais? Ar jam ru-daiktų atstatymas. ' ' 

teisybės ir aš tariau savo sir-

Dievas teis teisingą ir netei
singą, ir tuomet, įvyks visųlmas, kuomet jis pamato ne

laimingąjį .raupais ir žaizdo

mis pridengtą, kurio kūnas 
gabalais krinta! Kunigaikštis 
šaukia: 

— E! ar tai tamistos balsas 
stebėtinai skamba šiame miš
ke!... Ir kaip gali dainuoti 
taip nelaimingas būdamas? 

— E! ir kaip aš nedainuo
siu? ir kaip a$ nesidžiaugsiu, 
atsako raupuotasis, regėdamas 
kaip kas valandą griųva mano 
purvo kalėjimas, kurs laiko 
mano dusią nelaisvėje! O J aš 
jaučiu, -greit ji bus laisva; ji 
kaip girios paukštelė pakils, 
suplasnos ir nuskris* tėvynėn 
pas Kristaus laimingo^ armi
jos kentėtojus, amžiną hosanna 
begiedodama! 

Išvada. 
O! jus kurie verkiate savo 

mirusiųjų, mąstykite kad juos 
atrasite laimės gyvenime. Ne; 
ne ' visa žlugo grabą žemėn 
įleidus. 

Kristus Išganytojas tarė 
šiuos paguodos žodžius: Pa
laiminti kurie verkia, nes jie 
bus paguosti. Palaiminti gry
nos širdies, nes jie Dievą re
gės. 

Mes turime amžinojo gyve
nimo pažadėjimus. Mes žinome, 
kad geresnis pasaulis mūsų 
laukia, va delko mes esame 
drąsus ir pastovus skausmui 
užėjus, suraminti ir laimingi 
sielvartams suspaudus. 

Kokis prasikaltimas tų, ku
rie savo ištvirkusiu mokslu at
ima džiaugsmą, viltį 'nelaimin
giems skausmo' sugeltiems! 

Taip, mano brangusai, tu iš
vysi savo dievobaimingą moti
ną kurios verki. Iš dangaus 
aukštybių ji budi ant tavęs. 
Gyvenk kaipo geras krikščio
nis ir pasimatysi su ja. 

Petro akys ašaromis paplu
ko. Aš jį apkabinau. J is atsi
sveikino su manimi dėkoda
mas. 

K\io to laiko jis tapo geres
nis. Nelaimė jį išgydė. J is su
pranta, kad jis turi dusią ir 
kad dvasia negali mirti. J i s 
bus tikras krikščionis. 
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VALENTINE DKESI 

COLLEGES 
8203 8. Halnted, 2407 W. 

1850 N. WeUs Sfc 
187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 

M.oko Biuvlmo, Patternų Kirpl-* 
mo, Designing bizniui Ir oaaiama. 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa
reikalauki knygelės. 

Tai. Seeley K 4 I 
SARA PATEK, pirmininke. ttonmnine* 

= 
Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCK1 
MUZTKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

M31 M, Westem ATS. 
. OhJcago, DL 

- Tel. Canal 257 Vak. Canai 11X1 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1U1 So. RALsted Street t 

Valandos: I I lkl II ryte; I iki 4 
po pi«t • iki S vakare. 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Cblrurgas 

Ofisas 10000 got Michigan Ave., 
Vai. 10 lkl I I ryte; 2 iki 4 po 

pieV 6:80 Iki 8:10 vakare 
Residencija: 10588 Perry Are. 

Tel. Pullman 141 

—« 

elefonas Boulevard 9191 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8881 South Halsted Btr. 
alandos: 9—11 A, U. • 

1—5;. 7—8 P. M. s 
&tA»&t&»<ia»&taiAt»4fcft>aiž 

Ttl. P r o t t r 7841] 

Dr. C. Z. Vezęlis 
LKETUV1B DEKTUrTAS 

4718 SO. A 6 H L A 9 9 AVUTUB 
arti 47-tos Oatvis 

[valandos: nuo 8 ryto iki 8 v*k. 
Seredomis nuo 4 Ug I vakar* 

TeL Ysrd3 W a B l ? ^ 8JH8 Dr. v. A. maem 
Idetuvit Gydytoja., Cbirtn^as tr 

JISOS B. Halsted 88. Ohioago. 
; r«Sdo.j lo-ij « w b g-** 

8—8 vakare Ked. 18—II 18 ryto. 
<m>mtm m m Ą it»» • • 

j T e , K a n d o l p k , i m 

ADVOKATAS 

^ O ^ A T l S S ^ D G . 
18 So. V* SaU© St. 

Valandos: I ryto Iki | pa pletu 
Pknedėliais lkl S vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

g a » • *ęm • • • • • p ^ i » w • • wi» p > n m»W 
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J. f. WAITtHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Sermitage Ave. 

• Tel. Boulevard 8080 
•^Hi 8h I 

f uropean Ątfftffcan R u raau 
Fabionas Ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. I* Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARUrftAS 

Real į s ta te , Paskolos, Insurinai 
Dr tU 

809 W. 88tta St., Kamp. Halsted St. 
TeL Boulevard 811 

Vai.: 9 iki 8 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 8 po pietų. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
4442 So. Western Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-1 po 

• pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 iki 6. 

B1ZN 
" D 

1 GARSINKITE* 
A U G Ę . " 

<m 

Pbone Seeley 748 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo speciJaUai visokias vyrų 
moterų lytiškas ligas 

3401 Hadison Str., kampas W< 
t e m Ave., Chlcago 

VaJandos: 2 ^ 4 uo piet 7—9 vak. 
C 5 l** • • % aeiivski,*. -ii • n* 
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IŠ CHICAGOS TARYBOS 

Chieagos Lietuvių Taryba 
sujaukė Geg. 6 dienai susirin
kimą j Mildos svet. Jau 8:41 
vai., o nei pirmininko, nei jo 
pagalbininko nėra. Sus-mas ne-
kantrmija. Raštininkas dr. A. 
Graieiunas atidaro sus-mą, siū
lydamas J. Dimšą ir Janulį į 
sus-mo vedėjus. Besiginčijant 
apie vedėjus įeina pirmininko 
pagelb. Loeaitis ir užima vie
tą. Dviems besipešant trečias, 
naudojasi. 

Ras-kas skaito protokolą. 
Priimtas. Be niekam neįdomių 
ginčų pažymėsime svarbes
nius, ypač kur "Senatas'' nori 
vaidinti Steigiamojo Seimo ro
lę. Graži karikatūra, nors į 
"Perkūną" dėk f 

1 Atskaitos. " Lietuvos Ūki
ninkai", Liet. Piliečių D-kų 
Kliubas^per laikraščius reika
lavo iš "Senato" atskaitų už 
įrengtą Tarybos vakarą 15 
Rugp. 1920 m., į kurį suktybe 
publiką priviliojo. 

Andriulis skaito atskaitą- Iš 
vakaro pinigų beliko vos $330.-
34. 

Liet. Misijos priėmimas Vas. 
,,.15 d. 1920 už įžangos tikietus 

neapsimokėjo. Yra deficito. A-
• pie deficitą komisija nutyli. 

Reikėjo padengti išlaidos iš vi
suomenės suaukotų pinigų. Sa
vęs ji neskriaudžia, jo gailes
tingumas aukščiaus savęs 
ir jos sėbrų nesiekia. Pa
sipelnė kurie turbūt už aukso 
kalbą "pašenavoti svečiai", 
"seną krajų" ir tt. liko ap
mokėti, nes išleistos sumos 
tiksliai nebuvo pažymėtos. 

Tas tai niekis. Juk laisva
manių šulams pinigai reika
lingesni negu Raud. Kryžiui. 
Apie jį katalikai tesirūpina. 

Kad pateisinus save visuome
nės akyse, visa bėda reikia 
ant kitų suversti. Taip ir 
padaryta. 

Krukonis, sako, kad kun. 
Serafinas, kun. Briška ir p. 
Pocius juos surijo po 100 ti-
kietų paėmę, bet pinigų ne
grąžino. 

Taip pratarė Krukonis apie 
tikietus Liet. Fin. Misijai pa
rengtas 15 Vas. 1920 m. vai
šes. Čia jis pasirodė nieko ne
išmanąs, dalyko nepatyręs. 
Kam reikia tiesa pažinti no
rint savo negryną sąžinę pa
teisinti, kitus apšmeižti. 

A. a. kun. Serafinas, kuris 
mylėjo visuomeninį darbą ir 
jam visa širdim pasišventė, nė 
cento už jį nereikalaudamas. 
Kadangi liberalai-tautinin-

kai nesiliovė tuos šmeižtus 
skleisti, A. L. R. K. Federa
cijos Chieagos Apskritys išty
ręs dalyką, sus-me Birž. 8 d. 
1920 m. Dievo Apveizdos par. 
svetainėje išnešė šią rezoliu
ciją, kuri buvo paskelbta 
Draugo 160 num. Liepos 8 d. 
1920 m. 

A. Liet. R. Kat. Federacijos 
Chieagos Apskritis, išklausęs 
p. St. Jucevičiaus ir kun. Pr. 
Serafino kalbų randa, kad 
kun. Serafinas įžangos ženklų 
pasitikimui Lietuvos Finansi
nės Misijos Chicagoje, parda
vinėti nepaėmė. Atrado, kad 
bendras Liet. Fin. Misijos pa
sitikimui komisijos susirinki
mas įgaliojo kun. Serafiną -pa
kviesti L. Vyčių Chieagos ap
skričio chorą ir už patarna
vimą chorui duoti 250 tikie-
tų. Jis ir įteikė tuos tikietus 
choro vedėjui, p. A. Pociui. 
Federacijos Apskritis išreiš
kia nusistebėjimą ir pasitipik-
tinimą išgirdęs užmetimus, da
romus kun. Pr. Serafinui są-
ryšyje su įžangos- /ženkleliais. 

Šią rezoliuciją paskelbus lą rankon duoti. Jų nusim&n?-
lib.-taut. buvo aprimę su tuo mu, už kulisų kirškim viens 

kitam ausin, nes yra už ką, 
bef ne spaudoje, viešai įgavo 
4'darbelius" rodykime. Taip, 
nebent tokia politika galima 
savo narius už nosies vadžio
ti! 

Svetimi pinigai parupo. 
Pradėjo rupinties Tautos 

Fondo pinigais. Įsikando Tau
tos Fondo atskaitą. Tada gy-
vesnieji tarybiečiai pasakė po 
spyčių, no kitą. Kam esą Tau
tos Fondas ne visus, o tik 
200,000 auksinų tenusiuntė 
Liet. Gynimo Komitetui, kuo
met beveik du milijonu auksi-

L. Vyčių Chieagos Apskri- n u n u s į u n t ė Lietuvos preziden-

melu. Dabar p. Krukonis vėl 
atnaujina nežinodamas nei 
kiek tikietų kun. Serafinas bu
vo paėmęs. Bepig tokios rų-
šies šmeižikams juodinti mi
rusį darbuotoją, nes žino, kad 
jis nesikeis iš grabo savęs gin
ti. Ko vertės yra Chieagos 
Liet. Tarybos iždininkas už 
tokį darbą t 

Kito kun. A. Briškos išski-
rus Nekalto Pras. Pan. Švcnč. 
par. kleboną nežinau. Šis kle
bonas sako netik, kad tikietų 
nebuvo paėmęs, bet nieko ben
dra su iškilme neturėjęs. 

čio choro vedėjas, p. A. Po
cius sakcį kad išskyrus tuos 
tikietus, kuriuos paėmė nuo a. 
a. kun. Serafino paskirtus cho
ro įžangai į svetainę veltui, jo
kių kitų tikietų neėmę. Už 
juos pačius kun. Serafinui pa
rašęs gavimo kvitą. 

P-nas A. Pocius nusamdė 
Steinway pijaną tai dienai Ei
to RegimentoArmory svet. Pa
prastai mokama $25.00 už tos 
kompanijos pijaną; p. Pocius 
gavo jį už $10.00. Bet jam nė 
$10.00 negrąžino. 

Čia Krukonio kriminalis 
prasižengimas, ir ne tiek pai
kas kaip kito tarybiečio, p. A. 
Kareivos pro skylę matymas 
kunigus mitinguojant ir Lie
tuvą parduodant. 

Tarybiečių rietenos. — Iš
leidžiame jų rietenas, kurios 
pakįla už $100.00 Raud. Kry
žiui. Dimša net katastrofa gra
sina tarybai, o Valančius kro-
kodiliaus ašaras lieja, kad 
tarpusaviniais ginčais duoda
ma priešams ginklas. — Pas 
tarybiečius mat, įšvirkšti dora: vos gynimui, tai savo tikslą pa 
teisybei tarnauti atskaitas 
skelbti reiškia, priešams gink-

to palaikymui. ]f ors tie pinigai 
ne tarybos surinkti, svetimi, 
bet jie esą visuomenės^ užtai 
taryba galinti jų padėjimu rū
pintis. Ugi ir St. Valančius 
prisipažino du dolieriu davęs. 
Tai-gi dar^ drąsiau taryba ga
li tais pinigais rūpintis. 

Hertmanowicz. Tie pinigai 
buvo renkami besiskelbiant 
vienu tikslu, o sunaudoti ki
tam tikslui. Pinigai buvo ren
kami Liet. Gynimo Komitetui, 
pasiųsti Lietuvos prezidentui, 
o jis gali juos sunauduoti kam 
nori (reiškia nepasitiki Lietu
vos valstybės garbingiausiam 
asmenui). Kadangi pinigai su
rinkti Liet. Gynimo Komitetui, 
o buvo sunaudoti nemorališ-
kiems tikslams, mes, kaipoLie-
tuviai, turime pilną teisę pro
testuoti. Lietuvos prezidentas 
ne iždininkas. (Pinigai buvo 
renkami Lietuvos gynimui, bet 
neįvardinta kuriam komitetui. 
Tautos Fondas ne vien Lietu
vos gynimui rinko aukų. Kas 
buvo aukotojų skirta l ietu-

MES GARSINAME TIKTAI 
BARGENUS 

Puikus mūrinis namas storas ir 
3 flatai 2 po 6 kambarius ir 1 
5 kambariai ant plataus kampinio 
Loto, cimentuotas basementas, e-
lectrikai, vanos, visi parankumai. 
BrightonPark. parsiduoda už $13,-
ooo.oo. 

Puikus murinįs namelis; 2 pa
gyvenimu, 4 ir 5 kambariai, base
mentas arti puikiaus McKinley 
Parku, parsiduoda laiai pigiai už 
$4,800.00. 

Medinis namelis 5 kambariu, 
augštas beismentas apšildomas, 
Brighton Park. už $2,800.00. 

Puikus mūrinis namas 3 flatai 
viskas pagal naujausios mados, 
Brighton Park už $8,500.00 

Kampinis Lotas 40 pėdu platus 
arti Lietuviškos Bažnyčios tiktai 
už $1,350.00 

2 Lotai priešais Lietuviška Baž
nyčia parsiduoda pigiai 

Taip-gi turime daugel kitų na
mų ir Lotu po visa Chieagos ypa
tingai Brighton Parke. 

Kreipkities .pas: 

Frank Stasulis 
4438 So. Fairfield A ve. 

Telefonas Lafayette 5948 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii iniiiiiiiiiiiiiiirrrrfTTTriifrriirfiitfriffiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuitiitiuj 

f Atydai Važiuojančių į Lietuvą |? 
| Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas g » 

jums nieko nekaštuos. 
Jau tūkstančiai išvažiavo per mūsų Biurą i Lietuva ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesiu. Vi- «-

šiem jfcarupinam pašportus, sutvarkom taksus ir pagrelbstam išsiunsti bagažus. PaSportu padarime už 
savo darbą kainuojam tik $1.00. Už bagažu ir taksu sutvarkymą mes nieko nekainuojam KIEK
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDIMO 
TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS P A S I S E K Ė KAUNA-. E ~ 

Parandavojame 

Safety Boksus 

$2.50 metams 

Padarome visokius 

notarijališkus 

Yaštus. 

EUROPEAN AMERICAN 
§ FABI0NAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai 

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts.) Chicago, 111. 
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60 
Kainos laivakorčių iš New York į Tilže $106.95 

i z 
s ** 
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s «• 
Idant žmonės važuodami per kelius rubežus ne butu nutaksojami už vežiamus pinigus, yra patar

tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES 
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAD DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA 
BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE. 

VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis^ iki 9 vai. Nedėl-
dienais: 9 ryta iki 3 po pietų. 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii.iiiiiiiiiiiri^^vk^iiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

siekė be Chi. Liet. Tarybos 
sielvartų. (Bus pabaiga.) 

Miiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

i Teisingą, Greitą ir Mandagų 
I Patarnavimą 

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ (Lithuanian 
Sales Corporation). 

| LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROV]*; siunčia pinigus per-
laidoms, čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pa
siunčia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija 
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar-

§ nauja. 
— 

MUŠU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje. 
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia issipirkite mūsų Ben
droves drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par* 
važiavę pinigus gausite pačtose ir bankose. 

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir ii Lietuvos ant 
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pašportus ir 
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus. 

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas lietuvių Pre
kybos Bendroves šėrų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
1,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendroves šėrn. kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos 
1 d. iki $8.00. 

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

i Lithuanian Sales Corporation 
Į 414 Broadway, Boston 27, Mus. 
• I 

Jei patogiau tai kreipkities į mūsų skyrius 

Dr. O. VAITUSH, 0. D. 
LIKTUVIS AKIO 8PBCIAU8TAS 

Palengrvlna visi) akli) 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudo* 
Jlmo Kalvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančius 

tr užsidegusius karalių akiu kreivos a k y s 
katarakta, namtegio; netikras akis indedam. 
Daroma ogsamlnas loktra parodantis ma-
ilausiaa klaidas Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli tr oltl matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo II iki t vakaro. 
Nedaliomis nuo 10 Iki 1 vai. po ploti). 

1553 W. 47 St ir Ashland Av. 
Telefoną* Drover M M . >• 

i Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago TeL Yards 6062 

Lithuanian Saks Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa. 
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9.-00 ryte iki 6:00 Vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomia iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

UIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 

| PRANEŠIMAS, f 
Siunčiame piningus Lie- i 

j tuvonį prisiuntimas užtik- j 
i rintas. 

Inžuruojame nuo ugnies, \ 
\ namus, rakandus ir auto-
I mobilius. 

Parduodame namus, sko-
E liname piningus. | 

Evaldas & Pupauskas 
I 840 W. 33rd St. | 
g Yards 2790 | 
TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT 

Gausi !%&% 
ui padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
šti rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGECIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu \ metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
Ir lengvais išmokėjimais. 

i 

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

Kreipkities f Lietuvių įstaiga 

PEOPLES INVESTMENT CO 

L YAKUB0WSKI 
Fotografistas 

614 W. 18 Street 
Chicago, III. 

^̂ "̂ "nrmtĮ̂ ^̂ ŝ ^ r,» „n u i' 

920 S. States Street 
Tel. Harrison 2024 

Room 1422 
Chicago, III. 

Kasdien ir nedenomis nuo 12 iki 3 
po piet 

JUIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIUIIIIIIUIIIU 
STel. Canal 267 

Į DR. C. K. KLIAUGA Į 
LIETUVIS DENTTSTA8 

_1821 So. Halsted St., Chicago, Jb.Z 
Kampas 18th S t 

SValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak. 5 
uiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiimiiiimiimiiii 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ardėsi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akis 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akis be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. < 

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

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PliATT'S Aj.tiekos 
Tėmykite mano parašą. 

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

llllllllllllllillllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllir 

R CONRAD 
UETUVIS FOTOGRAFAS 

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

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

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir t t Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover CICf -

— 
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P. KV0RKA & SONS I 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Radandai, Pečiai, Kar-
pelai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Masinos etc. . 

Cash arba ant lengvų išmokesčių* 
Telefonas Monroe 3683 

I • • • • 
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S. D. LACHAWICZ 
«IJETUVYS ORABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 28rd Place Chicago, Iii. 

TeL Canal 2199 

••v 
Tel. Off. Humboldt 4830 

Res. Humboldt 339S 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mihvaukce Ave. 

Chicago. 

PIRMO MORGEČIAUS AUKSO 
BONDSAI NEŠANTI 7% 

Nuošimtį m o k a m e kas pusmetis . 
š ie bondsai užtikrinti pirmu mortgačlum, Chieagos Real Rstate. 
Visos savastys tvarkomos. N 

HOOL RĖALTY COMPANY 
Trustisai: Chieagos Title & Trust Co. 

šie pirmo mortgečiaus aukso bondsai absolučiai saugus, ne 
spekuliacijai. 

Leiskit mums paaiškint mūsų dalinius išmokėjimo planus Ir 
kitus dalykus. 

EVALDAS & PUPAUSKAS 
840 West 33-rd Street 

Tel.: Yards 2790 

* 
* 

•tt 

i f Phone Ciceho 5968 

DR. A. P. GURSKIS 
lilETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Str. Cor. 49th Ave. 
Cicero, Ilh 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
.Nedėlias ir Seredas 

AMERIKOS UETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Šuv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarafiystės. 

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

3106 S. Hslsted St., Chicago. 

Tk* 
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Jeigu Nusidegi 

Tai aprišk žaizda ir uždėk 

Nušaldo ir greitai užgydo. 

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

Kūdikiai mėgsta ji f 
Jie prašo daugiaus I 

Net ir mažyčiai žino. kad 

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes boti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 60e. arba už 60e. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog is labaratorijos. 

F. ADa RICHTER & CO. 
3cd Avenae & 351h Street, . Borotigh of Brooklfn, New York Otf 

•» 

•« 
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LINCOLN PARKAS. 
Šiaurinėje Clueagos įyiesto 

dalyje, prie pat Michigan eže
ro, yra didelis ir puikus Lin
coln parkas. * 

Kiekviena tauta gerbia savo 
didvyrius. Tos pagarbos iš
reiškimui įtaiso jų vardu di-HLinne—įžymausFransų' rašyto-
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jo, Oglesby — pasižymėjusio 
Amerikos gubernatoriaus. 

" Tos visos stovylos pažymė
tos ir nepažymėtos dabina par
kų, istorine spalva jį tepa. 

Į tų didvyrių paminklus 
žiūrėdamas stebies jų darbais, 
kuriuos jie nuveikė tautai ir 
visam pasauliui. 

Garbė didvyriams! 
Lietuvos didvyriai. 

Kaip kitos tautos turi ir 
gerbia savo didvyrius. Lietu
vai jų taipat netrūksta-

Imkime, pavyzdžiui mūsų 
didįjį kunigaikštį Vytautą. J i s 
tuomi yra Lietuvai, kuomi 
Lincoln'as Amerikai. Jeigu a-
merikieciai, Vokiečiai, Fransai 
stato paminklus savo didvy
riams, kuo mes prastesni turė
dami savo didvyrių? Ar mes 
negalime jų paminklais pagerb 
t i, jų darbų pasekti! 

Metas butų savo didvyriams 
paminklų statyti. Neužtenka 
jiems vien istorijos lapuos 
džiūti, kelkime juos aikštėn, 
rodyki m -pasauliui mūsų už
mirštus didvyrius. 
Tokiame Lincoln parke jiems 

tiktų pasirodyti. Ar neverta 
rimėiaus tuo mums Amerikos 
Lietuviams susirūpinti? 

Gėlių daržas, 
eiti keliai. Ųžtad ėia žmonių, I Negalima praeiti tylomis ne-

deliausius sodus — parkus, 
miestus, tiltus, gatves. 

Kolumbui pagerbti įkurta 
tuo vardu valstija, Lineolnui 
pagarbos ir dėkingumo jaus
mams išreikšti, Clueagos gy
ventojai praminė didžiausią 
savo parką Lincoluo vardu; jo 
stovylų jame pastatė-

Parko gražybės. 

Žiūrint iš toliaus Lincolno 
parkas išrodo, tarsi, didedis, 
tamsus miškas; kiek arčiaus 
privažiavus kitas vaizdas tave 
pagauna. Kiek čia žmogaus 
rankos darbo, prasimanymo, 
prakaito taisyta? 

Jame įvairių-įvairiausi me
džiai auga ir kerai plečias. 
Vienį iš jų didesni, kiti mažes
ni; va mūsų ąžuolas išY* tieses, 
eglelė aukštai-aukštal viršun 
išbėgusi, pušelė įsirėmusi, an
tai baltas berželis svyruonėlis 
lieknomis šakelėmis siūbuoja, 
prie savęs vilioja. 

Visi medžiai — dideli ir ma
ži — lygiai rūpestingai prižiū
rimi, tvarkomi. Sausos šakos 
genėjamos ir deginamos. Kerai 
kur reikia nauji įsodinti, gi 
nudžiūvę iškapoti. 

Per sodo vidurį ir šalimis 
eina automobilių keliai, rai
tiems pajodinėti ir pėstiems 

Scliiller'is laiko plunksną 
rankoje ir \x*z\ i puikias g0n 
lyses, pražydusius jų žiedus iŠ 
kur jis tiek įkvėpimo savo 
poezijoms sėmė. 

Kaip čia jauku ir malonui 
Šiaurinėje parko daly dar 

keletą stovylų randi. Kaip, 
Goethe's **• Vokiečių poeto, 

1 

2-ras Gegužinis Piknikas 
Draugystes Leib-Gvardijos 

D. L. K. Algirdo 

Nedelioj, 29 d. Gegužio-May, 1921 m. 
G. M. CHERNAUSKO DARŽE Lyons, BĮ. 

Pradžia 9 vai. ' ryte 
ITra!: Ura! kaa yyyas! Vyrai, moterys, merginos ir vaikinai ant ne

paprastai puikaus Gegužinio Pikniko 
Kviečia vuus KOMITETAS. 

PASARGA: Iš visų dalių miesto važijiokite 22-ros gat. kwr. iki Og-
den, o iš ten paimkite I^yons karą, kuris^ nuvežš iki daržo. • • 

* i • i m • i f • • i i. • . 

kaip bičių avily. Vieni auto
mobiliais vėžinasi, kiti jodinė
ja, treti žygiuoja. O svietelio, 
o gražiausio! Jaunas ir senas, 
vyrai ir moterys visi sugužėjo. 

Kadangi Lincoln park guli 
greta ežero, jo gražybė, dide
nybė kįla. Ežero pakrantėmis 
svečių prisikimšę. Vieni dairos 
j plūduriuojančius laiveliuose, 
kiti šūkauja, "žaidžia, vaikšti
nėja gaivindami save tyru oru. 

v 

Paminklai. 

Lincoln parke gali pastebėti 
nemaža gražių stovylų. Jos 
dažniausiai nulietos iš kieto 
metalo arba iš akmens iškal
tos. Jžymiausioji parko stovy-
la — buvusio Suv. Vasltijų 
prezidento Lincoln. 

Kiekvienas įžengęs sodnan 
beregint jų pamato. J i stovi 
aikštėje, pryšakinėje parko da
lyje, 10 pėdų aukščio. Svetys 
užtrunka valandėlę ir stebisi 
ne tiek stovy la, kiek Lincoln'o 
protu ir gera širdimi. 

Parko viduje, jo vakarinėje 
daly, matai garsaus muziko 
Bethoveno biustų ir garsaus 
Vokiečiu rašytojo Schiller'io 
stovylų. 

pastebėjus Lincoln parke di-
deliausio Chicagoje gėlių dar
žo. Visos gėlės, o net ir karš
tų kraštų medžiai sutalpinti 
stiklo namuose. Dešinėje namų 
pusėje yra takas, per visa dar
žų vedąs, gi kairėje grįžtan
tiems takas. Viduriu teka ma
žytis upelis kuriame plaukio
ja auksinės žuvlkės, smalsiai 
žiūrėdamos į daržo lankytojus. 

(lėlių darže įvairiausios gė
lės žydi žiemą ir vasarą; vie
nų žiedai nubiro, kitos pražy
do. (Ji jų gražumėlis, niargu-
mėlis! Kokių čia gėlių nerasi? 
Iš viso pasaulio jos surinktos: 
Brazilijos, Australijos, Euro
pos, Indijos, Azijos, Meksikos, 
Japonijos, Kinijos. 

Kaip gėlių, (žiedai skirtingi, 
taip ir jų kvapsniai įvairus. 
Žiuri i r stebies Dievo Visaga
lybės stebuklu. 

(Dar ne galas) 
Kun. A. Briška. 

TŽMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVIČIĄ 
314 E. Kensington A ve. 

r 
P U I K U S 

KONCERTAS 

SIŲSKITE PINIGUS DABAR 
• 

. 

Tavo draugai ir giminės turi nukirsti javus 
ir nuvalyti laukus nes kitaip jiems bus nuos-

« 
tolis — tas reiškia daugiau samdininkų ir 
daugiau" išlaidų. 

. 

Siųsk piningus į Lietuvą dabar, per šj stiprų 
Valtsijinį Banką. Greičiausias patarnavimas, 

mos. v 

Pinigai siunčiami Lietuvon ir 
visas dalis pasaulio šif-

kartes ant visų linijų. 

žemiausios 

o 

. 

J. S Czaikauskas, Manager Foreign Skr. 

Central Manuiacturrog 
District Bank 

' 

Valdžios Priežiuro 
West 35-th Street 

Turtas suvirs $6,000,000.00 

• 

Atdara Scredos tr Subatos vakarais. 

T 

Snfraaienis, ĖepSes fr, 1§21 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

• Turtas Jau Siekia 

Tretį Milijoną Doliertų 
Pirmutine Lietuviška Valstijinė Banką Amerikoje 

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

KURIEMS RUPI SAUGI KELIONE Į LIETUVA, Kreipkitės į šią Banką 
Mes parupinsim pasų, vizų ir kvitą nuo uždarbio valdiškiu mokesčius, visiems ku

rie pirks pas mųs Laivakortę vežant pinigus į Lietuva patarame iškeisti* perkant mūsų 
Bankos Drafta, Čeki, Markes, U. S. dolieriais arba Anglijos svarais. Pagal dienos kursą 
kuriuos galėsite išmainyti. Visose Lietuvos bankose Kaune, Vilniuje, Virbalyje, Mari
jampolėj, Šiauluose, Raseiniuose, Panevėžį, Telšiuose, Klaipėdoj arba visuose Paštuose 

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

Marei 

I • IMiom- l'ulliuaii 3490 • 

i Roselando ir Apielinkės Lietuviams \ 
i . . j . M j Žinotina! ^ 8 
B 
I 

5 
Kad s iuvame vl«okiu stylitj SIUTU8 OVKKKOTtTS \ir K E P U R K S 

i5 geriuusių ir styliškiausuj, sezonui pritaikytų materijų. Uui IKI. pil
nai gvarantuojaiue. Kainos žymiai nupigintos. 

Taip-gi užlaikome visokių reikmenų vyrams: Marškinių, kalnie-
rių, kaklaraik&čių, dlrsų. parniūki; ir t. t. ko tik vyriškiams reikia 

I pas mumis rasite, ir tai pigiau* negu kitur 

• 

• • 

Malonėkite atsilankyti, o patįs persitikrinsit mūsų darbu, kai
nomis ir patarnavimu. 

10715 Michigan Avenne 

. 
-

• 

Roseland. UI. 

1 I < 2 tLMJ\,'MM STEAMSHIP 
<iciu>ntliai Arentai Centrui** ir NytineN KurepoM 

NORTH GF.RMAN LLOYD, BREMEN 

Veža ticNiai l Liepojų via Danzig. 
Tiesi traiisportacija ii laivo J laivą 

H. #. III l»so.N GesoiėH »», Liepon 13. Itutrpjnėio .to. 
•S. H. s |S(JH5HAXNA Btritelio 8. U*t*o* *3. Kimsėjo T 

S. H. I'OTHIMAC (bnvea Antijrone) Birželio 15, l i epė* 'i». KUKĖJO 14 
Iš N"ew Yorko i Plymoirth — Cherbourff — ltivmeii. 
\MKKICA — Btrielio 22. IJepon 23, Kmrujueio 24 

(iKORGK W.ViUINGTON — I.iepo* 30, KURT*. 27. Kuir^jo 24 
K. W. KK.MPF. Genj We»tern l*a»»encfr Agentas 12« N. T* Mnlle Ktr. < liica«o. 

• 

RENGIAMAS 

S 
• 

Siunčiame pinigus, parduodame laivakortes, parų- * 
pinam pasportus ir pagelbstam atsiteisti su teksais. 

Į LIETUVĄ 

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik vi8#se valstijose ir Kanadoj. 
j^t . m • * « • i « -mm i 1 1 

ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagaj ir aplinkinėj. 
Geras f anaas mes visada perkam ir pardnodam. Mes perkam, parduodam 

Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkeiių akcijas. 
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 
ant namų ir ukitf. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, tejegramais ir bank-
Čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos. Vokietijos ir Latvijos ban 
j ' - _ - • — . » . " T 1 . . . j • , . • . ' a . . ^ . ' — : r— kose. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Amerika- Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai. 

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL. 
•gp> Egzekutyvis ofisas randasi pačiame viduriniestyje -5£-
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSaHe St, CHICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi-
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste. 

ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mesv paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaiatua, pagal 
Europos metodą nuo visokiu ligų. 

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mūsų 
liekarstas: 
. Salų ta ra Blteri del vidurinių ligų. 

ItcguInLoritts del moterių, 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Sauitaro Linimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajauką Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Hakted St, M Canal 6417 Chicago. 

» • • 

Aušros Vartų Parapijos Choro 
Po vadovyste p. A. POCIAUS 

Geg. 29, 1921 • 
M. MELDAŽIO SVET. 
^ ^ 7 : 3 0 , ^ ^ 

• 

Bua sohj, duoti), kvartetų ir choras*. Nuoširdžiai 
kviečia atsi lankyti R E N G Ė J A I . 

-

Padarome visus legališkus dokumentus. Mūsų offi-
* S / 

se yra praktiškas ir labai gabus lietuvis Advokatas 
J. P. Waitehes. Praktikuoja visuose Amerikos Teis
muose. Perkam ir parduodame namus, lotus ir farmas. 

A. M. Barčus E. D. Witkowskas k P. Waitches 

Atlas Realty Company 
4601 South Hermitage Avenue, Chicago, Blinois. 

Telefonas Boulevand 6080 

(Ant kampo prieš pat iv . Kryžiaus Bažnyčia) 

i 
D10ZIAUSU ĮIETUVISKA KRAUTOVE CHICABOJE 

*5̂ ' 

B;PBAKL QUBCN KONCBRTINA 

, NLM0KES1 PINIGUS BEREIKALO 
Musų krantuvė—viena 11 didžianaių Ohioagoje 
Parduodamo nl žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių lsiikanu drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
aios mados.; Uflaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
uius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertiniu geriausių, armonikų rusiškų ir prūsišku iždir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reliną. Dir
bame visokius ženklus draugyatėms, taisome laikrodžius ir 
musikalilkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4932 So. ASHLAND AVB., OHIOAOO, ZLL. 

Telefonai: DBOV1I 7809 
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 
Zeligowskio Nota. 

Marcinkonių Kaimiečių Pa
reiškimas. 

Varšavos radio pranešimu, i 
Kovo 25 d. Lenkų Užsienių 
Reikalų Ministerio Sapiehos 
notų del Tautų Sąjungos nu-
tatrimų Lietuvių Lenkų gin-
eo klausiniu Zeligowskis pa^ 
siuntė notą, kurioj konstatuo
ja buk Vilniaus paėmimas 
buvęs Vilniaus gyventojų gy
nimosi aktas prieš 1920 m. Lie
pos 12 d. Lietuvių bolševikų 
sutartį, tai buvę gyventojų 
neužginčijamos teisės apsisprę
sti. 

Seimo sušaukimas butu pa
dėjęs išrišti tų klausima. 

Žinių, kad Tautų Sąjunga 
padėsianti išrišti Lietuvių-Len
kų ginčus, Vilniaus gyventojai 
sutikę pasitikėjimu, kad tas 
ginčas bus tarptautinio vy
riausio teisės tribunalo beša
liai išrištas. Ginčai tie esn ne 
tik tarp Varšavos ir Kauno, 
bet ir ta ip Kauno ir Vilniaus. 
Manvta, Vilnius turėsiant ma-
žiausiai bent tokios teisės, 
kaip Kaunas. Kontrolės Komi
sija vietoj to, kad sutaikinąs 
abi puses, pasielgė taip, kad 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
NASHUA, N. H. 

Senai mes šios kolonijos Lie
tuviai katalikai turėjome to
kias iškilmes, kaip dabar. 

Nuo Gegužės 16 d. vakaro 
prasidėjo misijos. Jas vedė Tė
vas Kulikauskas, Marijonas iš 
Chicagos. Nuo 20 d. ryto prie 
misijinių iškilmių prisidėjo 
da 40 valandų pamaldos. Žmo
nių rinkosi daug, nes pajuto, 
kokia didelė nauda jų sieloms 
& tų pamaldų ir tų visų ju
dinančių dvasių pamokslų. Vie
nok atsirado ir tokių, kurie 
šalinosi nuo misijų, kiek gale- adminirtracga 
darni. J ie mato sau bai
siausi pavoju, kad nereiktų 
stoti į kovą su atgijusia sąžine, 
nes mainyti savo 

šVėDIJOJE ŽYMIAI PADI
DĖJO MOKESTYS 

Municipalitetai turi milžiniš
kas išlaidas. 

• 

Stockholmas, Geg. , 23. — 
Pastaraisiais metais kiekvie
nas Švedijon atkeleivis nega
li atsistebėti čia gyvenimo pa
brangimu Gi patsai miestas 
Stoekholmas šiaJBie pagarsė
jęs savo milžiniškomis išlai
domis. 

Reikalinga stenografe mo
kanti Lietuvių rašyba. Atsi
liepkite ypatiškai: 

Fabionas ir Mickevičia 
809 W. 35 Street 

išgverusio 
gyveninio nenori. 

Aplamai imant, labai gerai 
pasinaudojome misijomis.Daug 
svyruojančių sustiprėjo ir pra
deda gražiai, katalikiškai gy
venti. Mes netiktai tikybiniai 
čia imame atgyti, bet ir tauti
niai. 

Atėjus į mūsų parapiją kle
bonauti kun. P. Daniunui, pra
sidėjo nauja gadynė. I r misi
jos ir 40-ties vai. iškilmės jo 
rupesniu padaryta. Jau ir pra
kalbų nemažai turėjome. Žo
džiu, pradedame gyventi, kaip 
kitur Lietuviai katalikai gy
vena. 

Dar turime vargo su skait-
Vilniaus gvvetitolai ne tik ia ,. 

,.- .,••, ./• ^ - m •lingiausiomis mūsų kolonijom 
negalėja pasitikėti, bet ir l au - ' 
tų Sąjunga, jos vyriausia ins
tancija. Kontrolės Komisijos 
Intervencijos: 1) Nebuvę atva
duotos teritorijos, užimtos 

pašelpinėmis draugijomis. Jo
se yra keletas bolševikėlių ir 
jie savo suktybėmis ir savo 
veidmainingu prielankumu 
draugijoms, sulaiko jas nuo 

'Kauno karnomenes, neat- „ ,. . , , . ~ v 
.v . . # . ' v naudingo pasidarbavimo Baz-

laryti plebiscite buvę sulai-j v w l a ^ ^ ^ d ^ ^ 
cyti rmtana i Į seimą; 4) Bu- , j k t i gmių k o n c e r t . , K 

sižvelgiant į tai, kad buvę ža
dėję atsitraukti antrapus de-

'markacinės linijos; 2) Buvęs 
sulaikytas gyventojų mobiliza-
vimaSjkurio tikslas buvęs ap
ginti gyventojus. " K a u n o " 
valdžia tuo laiku koncentra
vusi pajėgas j kart) paliaubų 
liniją; SJ^eatsižvelgiant į gy-

vventojų norus, po nutarimo 
d 
k 
vusi atmesta apsisprendimo 
forma. 

Zeligowskis sutikęs, kol į-
vyks derybos Brnksely, pri-
taikvti savo civilinę ir karo 
administraciją prie Lenkų val
džios direktyvų. Tečiau Zeli-
goNvskis reiškia vilties: 1) Kad 
Lenkų va ldž ia nekuomet nesu
tiksianti Lietuvių-Lenkų kon
flikto arbitražo keliu rišti; 2) 
kad Vilniaus gyventojų noras 
jų krašto klausimu nebusiąs 
pamirštas, net ir tuomet, jei 
Brukselio derybos tarp Lietu
vių ir Lenkų pasibaigtų drau
gingai. Vilniaus teritorija ne
galinti būti dalinama, nes su
daranti nedalini mą vienatą; 
3) kad Brukselio deryboms ne
davus pozitingų išdavinių, 
Lenkų valdžia negaišuosianti 
sušaukti tuoj seimą, be to dar, 
kad ji išsistengsianti iš Tautų 
Sąjungos leidimą rinkti atsto
vus ir tose teritorijose, kurios 
" K a u n o " valdžios žinioj. Kito-
kis Vilniaus klausimo išrišima.s 

sukelsiąs gyventojų nepasiten-
, kinimą ir jie pajusią, patys 

turį nuspręsti savo likimų. 
(Pabaiga bus). 

*-• — » 
* 

• 

nyčiai ir tautai. Galima tikė
tis, kad ir draugijose fvyks 
gerosios dvasios atgijimas.Ka-
talikai turime gražią bažny
čią, puikią kleboniją ir daug 
vietos, ant kurios galima bus 
ir mokyklai namas pasistatyti. 

Mūsų vargonininkas p. Vi-
čins sudarė mažųjų ir suaugu
siųjų chorus ir juos gražiai 

tai pas mus retenybė. Jie pas 
mus gana daug naudos daro. 
Jaunimas apsipažįsta daugiau 
su tautiška daile ir dvasia, o 
pas senesnius kįla ir auga pa-
trijotizmas. Jei klosis taip ge
rai ir toliaus, kaip dabar, tai 
mūsų kolonijos Lietuviai ne 
t i k s u s i l y g i n s s u k i t u k o l o n i j ų 

Lietuviais, bet gal ir pralenks. 
VŪtis. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI. 

Plymouth, Pa. 
Drauge paskelbta $289.40; 

turėjo būti $531.00. 

Sv. Kryžiaus Parapijoj. 

-$10.00 aukojo Jonas Prato
pas. 

$5.00: Kleopas ir Ona Mišei
kiai, Petronėlė Zičkaitė, Ona 
Dimskienė, P. Rumšas. 

$2.00: J . Bačys, O. Dapku
vienė. 

$1.00: B. Gudienė. 
Viso $35.00. Buvo $17.71. 

Smulkių, aukų $103.25. Išviso. 
$1,909.25'. • 1 ' 

-

Nežiūrant nepaprasto gyve
nimo brangumo, Stockholmo 
gyventojai dar apkrauti mil
žiniškomis mokestiniis. Miesto 

nepaprastai 
brangi. • •,. v 

Pirm dešimties metą nuėsto 
metinis biudžetas buvo apie 16 
milijonų amerikoniškų dol. 
Šiais metais biud&etan ineina 
jau arti 69 milijonai dol. 

Padidinimas mokesčių sudri
bo ant miesto gyventojų. Mies
tas skaito apie 420,000 gyven
tojų. Taigi kiekvienam žmo
gui per metus išpuola 64 dol. 
mokesčių. Pasirodo, jog muni-
ei/palinės mokestys per 20 pra
eitų metų padidėjo septynioli
ka kartų. 

-
Už tokias išlaidas kaltinami 

socialistai, kurie inėjo mies
to vąldybon ir savo veikimui 
praplėtė lauką, nesutinkantį su 
ribomis. 
Sunkus gyvenimas. Žmonėms 

uždarbiai eina mažyn. Tuo 
tarpu miesto administracija 
brangsta. 

, f 
VARGONININKAS, suprantąs baž

nytinę muziką, tuojaus gal i užimti 
vietą prie Lietuvių Šventųjų Petro 
ir Paul iaus Bažnyčios Homestead, Pa. 

Kun. S. J. čcpnnanis , 
SIS Foar th Ave. Homestead, Pa . 

Reikal ingas Malioris Darbas užtik
rintas visai vasarai. Lietuvis turi 
pirmenlbe. tiktai patyręs savo a m a 
te. Atsišaukia. , 

Petras Cibulskis 
234S AVVst 23 Place 

IVI. t a n a i T2.it 

Reikalauju suaugusios merginos 
prie namų darbo kuri galėtu pamelš-
ti karve. 

* 
Gco. M. Chcrnauckas 

Lyon.H 111. 
Tt-1. 300 or Calumet 3612 

• • • • • • • • • • • * • • • • * 

f Y. W. RUTKAUSKAS j 
ADVOKATAS ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

20 Sonth La Salle Street 

i Kambarls 1S4 

Telefonas Central 6800 

Vakarais. 812 W. 33rd St 

ii 

Ant pardavimo 115 akerų žamės 
h* biznis buvusia šaitanas ir krau
tuvė; vienintel is biznis šitoj vietoj 
— kito tokio nesiranda. Biznis iš
dirbtas nuo senai, tarpe daugel io Lle 
tuviu. Reikia jnešti $4,000 cash, l i
kusieji $2,000 ant mortgtčl&us arba 
lengvų išmokeačių, kas mėnesis. Se
m s visa lygi, t inkanti del visokių 
Javų, o labiausiai daržovėms. 6 k a m 
bariai pragyvenimui J 2 tvartai, l e -
daunė ir garadžius. Priežastį par
davimo ir daugiau informacijų, k lau
skite per laišką 

A. M I M I K A 

L Telefonas: Yards 4681 

i«*ta*****m \ 

Dr. M. T. STRIKOL'IS | | j 
Lietuvis Gydytojas tr Cfairurga* | 

Peoples Teatro N a m e I 
161« W. 47th 8tr. Tel. BouL į e o l 
Valandos: < lkl 8 vak. Nedė l I I I 

11 ryte. 
B e s . 2814 W. 43rd Street j 
N u o ryto lkl p i e t 

f 

• v a l i 
• i k i 

ffeL McKJnlcy 263 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ą 

j ūidžiausis Gegužio. Piknikas i 
Rengia 

Švento Kazimiero Dr-ja Brolių ir Seserų 

| Nedėlioj, £egužes-May 29, 1921 m. 
National Darže, Riverside, 111. 1 

1 
Pradžia 

fteiL. L -

10 vai. ryte 

l • Įžanga 25c. Y pa tai 

I 
Tai bus pirmas piknikas gražiausias nes dclto, kad bus labai 

įvairių pamargini m ų ir bus visokių lenktiniu su dovonomis, todėl 
kvieč iame visus jaunus ir senus kuoskaitl ingiausia atsilankyti, ir 
paklausyti , nes mūsų orkestras gros da pirmų kart Chicagoj. 
x Kvieč ia Komitetas . 

I 
I • • • • i 
• 
• 
• 
I 
• 
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DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. OansJ 2118 
Valandos: l t ryto lkl t vakaro 
Gyvenimas: 

8811 W. 8Srd Str. 
Tel. Prospect 84t8. 

571 Ilhtnclandcr, Wis, 

>f 

ROSELANDIEČIŲ DOMEI. 

Jeigu kas negannat regulia 
riškai dienraščio "Draugo 
malonėkite pranešti 

ANT. LEVGAUDA 
10624 So. MichiganAve. 

Ant pardavimo farma 120 akerų, 
budinkai ir žemė gers, visokios ma
sinos, visi gyvuliai, 8 blokai nuo 
didelio miesto yra Lietuvių ir Len
kų apgyventa 5 bažnyčios, Katal ikiš
ką High School. Kaina $6500 fm'o-
kėt reikia $3000. 

Slauite 
2137 N. Westeru Ave. 
Tel. l i t imbohlt 6277 

Ant pardavimo grocerne su n a m ų 
arba be iš priežasties ligos. Atai<-
šaukite. ' 

4619 So. Hcrmitage Ave. 
Tel. Yards 5824 

ANT PARDAVIMO. 
Ice Cream Parlor 

Su pragyvenimo kambariais, 
tyroje miesto dalyje. į 

Kreipkitės 

"DRAUGAS" 
2334 South Oakley Avenue. 

Tel. Roosevelt 7781 

Ant pardavimo mūrinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina tik $14,000. 
N a m a s ant i pagyvenimu. Atsišaukite 
pas savininką-
5600 So. Ada St. Chicago, III. 

Parsiduoda grocerne ir bučerne 
geroj vietoj Lietuviu , apgyventoj 
1 blokas nuo LtetuviSkos Bažny
čios, West Side. Atsišaukite pas 

Jiivtin Mai'kicu'ez 
2842 S. Lcavitt St. 

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
narnas ant 2 pagyvenimu pO 4 k a m 
barius. Randos neša i mėnesi $60.00 
viskas geriausia įtaisyta 3 metai kaip 
statytas. 

J. A. P o š k a savininkas 
4483 So. Campbell Avenue 

Tel. Lafayette 5608 

Pardavimui bučerne ir groserne. 
Lietuviais apgyventoj vietoje. Priešai 
šv. Jurgio bažnyčia, biznis gerai e i 
na, pardavimo priežastis • 2 partne
riai. 

Kreipkitės po šiuo adresu: 
858 W. 33 St. ClUcago, UI. 

-—: 
I H 1 I Si "8 

DR. 
LIETUVIS GYDYTOJAI* I 

IR CHIRURGAS 
8801 We«t 22nd Street 
Canal « 8 U \ j i 
8114 W . 4 8 n d , S * o e i )A 

TeT? K c g l n l s y # j g 
« H W * 8 l H i a i B l B B H 8 8 f l A B I 

t 

Parsiduoda biznis geroj vietoj prie 
didelio kel io skersai mokyklos biznis 
labai eina gerai priežastis pardavi
mo savininkas serga turi parduoti 
su trota Pasinaudokite proga ir nu
sipirkite prieš kapinų švente, labai 
didelis pinigus uždirba, vertos $1,000 
parsiduoda už $600.00. Atsišaukite: 

Mr. J. Gusky, 
P . O. Bok 8 Mt. Groeimood, 111. 

N ( W. Corner H o m a n A v. and 111 s t . 
. 4 — > » ' - I !•!•—• •! i-l—p-l.^. — • • • • • » • • 

Ant pardavimą 5 kambarių m ū 
rinis namas . Atsišaukite 

4056 Montgomery Str. 
1 blokas i rytus nuo California 

Avet arti Archer Ave. 

Anj: randos kambaris del pavienio 
vyro kas mylit šviežia ora ir kas no
rite gyventi prie vyrų o ne prie gas -
padines. Atsišaukite pas: 

. S. V irk utis 
218 W. 67 Str; Cuicago, 111. 

PRANEŠIMAS LIETO-
VIAMS!! 

M e s e s a m e d i d ž i a u s i a L*ietti-

vių Eeal Estate Agentūra ant 
Northsktes. 

čionais nekurie bargenai: 
3-4 kambarius su basementų 

geroj vietoj ant Fullerton Ave. 
Elektra, vanos ir tt., namas 4 
metai kaip statytas parsiduos 
už $8,900.00 Mortg. $4,500.00. 

Pranešame visiems kad mes 
insuriname viską ir parduoda
me laivakortės. , 
Visas tegališkas darbas yra at
liekamas mūsų advokato Juo
zapo W. GrigaL 

Reikale kreipkitės šiuo ad
resų: 

REKTJS REALTY 0 0 . 
1656 Wabansia Ave. Ohicago. 
^oseph W. Grigai 

Advokatas 
Joseph S. JB^ekus. 

Telefonas Mdnrbe '2871 

• • p f « » » ^ » » » » » » » » » » w » » » » » m^ 

ei. Canal 6221 

DR. C. A . CHERRYS 
l i lKTU VI8 DEHTI8TAS 

Weat 22-nJ * So. Leavitt 

E Chlcago 
ndos: 9:96 k. M. to 12 N . ? 

1:00 P. If. to 8:00 P. M. 
l#&Jt£ *fiJt£#fiJl£«Atfi»* 

! M . CHARLES SEGAL j 
^

Perkėlė seavo ofisą p o o n a 

729 So. A.hland AvcnueJ I 

E 

Miisy Turtas Apie 

3,000,000 
Dolierių. 

i 

| Specijallstas ii 
EDŽIOvc , MOTERŲ ir VYRŲ LIGI 
j v a l a n d o s n u o 10 lkl 12 Išryto; 
• 2 iki 6 po pietų: nuo 7 Iki 
S r a k a i e Nedaliomis 10 kii 1 

I 
Telefonas Drexel 1880 

U . S. N AIKELIS 
L1JLTIJV1B 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAM 

8 S M < 8 o « ^ a S 2 t o £ l d Street 
Ant Tirtotu Ualvenal tMais Btmk 

Valandos nuo 10 lkl 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po. platų: nno 7 lkl t rak. 

Nedėliomls ano 10 lkl i. 

! UNIVERSAL STATE BANK 1 
£ s 

Didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje. 

5 - . S 
Bedarbė Praeina. 

S = 
Dabar, kada šimtai Fabriku vė\ atsidaro ir darbai vėl praat-

dėda, kaip tik yra laikas pradėti taupyti pinigus apsisaugojimui 
nuo bedarbes ir nelaimių ateityje. ' 

1 Kas Čedija Pinigus Universal State Banke Tas Nemato I 
Bedarbės Ir Bloga Laiku. 

Todėl, Tautiečiai, visi į savo' t ikra Valst. Banką! 
Išsi imkitc Universal State Bfuiko Knygutė šiandie. 
Mūsų Bankas i šmoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuo

šimčiais. 
Suv. Vai. ir Chicagos mies to valdžia laiko savo pinigus š iame 

Banke. Geresnės garantijos mūsų Banko tvirtumo nereikalaujamą. 

Pinigai Eina Brangyn! 
Dabar yra paskutine proga pasinaudoti pinigu — markiu kursu 

manant iems važiuoti arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon. 
Mes pristatom pinigus Lietuvon Į 4 savaitės su pilna garantija. 

Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir 
vakarais Utarninkais nuo 6 iki C:00. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 

I 

• -

įuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiifiiiiiiniinifiiiitimti 
Res. 1120 Independeucd Blvd. 

Telefonas Voa Baren 2t4 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas' rl Chlrurgaa 
Specijallstas MoterlSkų, Vyriškų 

Vaikų t r visų chroniškų Bgų 
VALANDOS:. 10—11 ryto 9—I |M 

pietų, 7—8 vak. NedėOomis 1 0 — I I d 
Ofisas 3354 So. Halsted St„ Chieag* 

T e l e f o i u u D r o » e r »<I»S 
iiiiiiiiiiiniimiiiiiifiiiiuiiiinimrtinfsii* 

STATE BANK 
i 3252 SOUTH HALSTED STREET CHiCAGO, IIL. i 
B ' a 
*illllIIIIIIIIIIIIilllIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllfllIIIIIlfflllIIillllllllfftflllfflffflIIlIIlllllltHlllllllfflllB 

\ 

1 

«) IJHOADttAV NbA\ YORK NA 
TIESI Kel ionė B e Persėdimo Iš N E W Y O R K O . P c r LIBAVĄ Arba 

HA3IBURGA — EITKŪNUS 

I L I E T U V A 
d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai Išplaukia: 

J 'POLONIA" L i e p o s «• 
"LTrUANIA" Liepos 20 

Laivai išplaukia kas 14 
"LITUANIA" Birželis 1 

"ESTONlA" Birželio 22 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kl iasos kele iv iams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų, mieste arba pas 
K. K E M P F , General Western Passenger Agent 

120 Korth La Salle St., Chicago, Illinois. 

HIIIIMIIIHIHIIIIinillllllllllllllNlMHiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItlHIIIUIIIIim 
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1 
G 

81, 
Jau Išmokami Į 26 dienas 

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 

Lietuvon i 
X 

štai pavyzdis kaip apie mus ir mošų iš Lietuvos giminiems rašo: 
"Gavome tuo*? pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 

Mikalo3us Baltutis v isus m u m s pinigus ifimokėjo Iki skatikui. Ir turime praneSU štai ką. Nueiki te pas 
p. Ppvilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo banką, greičiausiai ir sažtniškiąusiai pareina pini
gai. D a u g mūsų kaimynu per Baltuti s iųstus pinigus gavo. Kiti kurie s iuntė per ki tas bankas laukia 
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net trįs kartus laiškai Šen ir ten kol gavo pinigus. Vo 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiest is , Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonaa 

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega-
liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
vybės Wasningtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padą 
rome paskolos ir apdraudiiam nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

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

PAUL P. BALTUTIS & CO. 
l#Gi W.!£3ra Street Tel. Yard* 4669 Chicago, 111. 
iiiiiiiiuiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiNimiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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ORKOBKS Antradienis, Gegužės .31, 1921 

•«svwriwriiWMiwriwritw4wnwmwM™ 
DIDELIS KERMOŠIUS Bergmann's Crove, Riverside, III. J 

35 Pradžia 11 vai. išryto. Įžanga 35c. Y patai. 

IIIIIIIIIIIIIUmilllUIIIIIUHIlHIItlUIIIUIIIIIinilttlIlIlIlIlKIIIIIIitlllCI^!! nilllllH!ll!IIIHIIIIIIIIII!!lll!Hl(iil(!!IIII!li:ilfllllllllllllll!llllllllll = 

S*'. Antano Parapijos, Cicero, UI. Į 
Bus puiki muzika, visokiausių žaislų. Įvairiau siu pramonių, net Bobules su šimtais kišenių. Imty

nių, ristynių. Visokių trunku, Vilniaus viešbutis pietaut Kauno šaltakoše, gaspadines Ciceros. Do
vanos bus duodamos. 

iimiiimiiHiiiiiiiiHimimmiiiiiimiiiiiiiiiiH 
PASAKO A: Privažiuoti galima 22 karais iki kol sustos, paskui imti La G range karus iki darziu 

= Pieta nesiveškite gausite darže. 
K 

M E D . B I R Ž E L I O - J U N E 5 ( j . , 1 9 2 1 I Kviečiam visus Chicagiškius ir Ciceriecius. Klebonas ir Komitetai 

• s 

CHICAGOJE. 
SEIMAS. 

i 
i ' 

i ^ — » » i 

LAISVAMANIU SUSIRIN
KIMAS. 

Tarybos atstovai važiuos sa
vo lėšomis. 

Raštininkas išaukė, kokios 
dr-jos ir kiek atstovų siunčia 
į Washingtona. Pasirodo, kad 

..Laisvamanių arba Chicagos T a r y h a s[uj^m 5 a t s t o v u s : L< 

komiteto susirinkimas jvyko i L & i ' s y^ P a s k o l o s a p s k r . s i i m . 
Geg. 5 d. š. m., Šv. Jurgio par. ^ 3 I g v i s o g š i a m - s u s m o 
s ' ' išrinkta vienas. 

Visupirma pasirodė scenoje • T a r y h o B n a r i a i a t s i m i n , s k a < i 

& Valančauskas, benešąs s f e t - ' ^ y ^ p ^ Į j ^ į i r a n t k a t a l i . 
• H l r d v i k™h- kn ir sykiu ant L. B. K. Fe-

Apie 9 vai. p-as Elias ati- , l e r a c i j o s 
darė susirinkimą ir paaiškino, j T „ o t i k s l u atsi^toio p-as 
kad šitas susirinkimas esąs TvOtaat, ir atidarė savo pur-
bepartyvis, ir tik keli asr.ie- n a .pl.i(.. k a t a l i k a s h . F e ) ) o r a . 
nys norė<iami važiuoti į Wa , c i j ^ feam j į e n c s i ū n ? i a a t s t ( m j 
shingtona, D. C. sušaukė &.;. W a s h i n g t o n a f 

ta susirinkimą tu, kurie ne-. _, - . 
"... . • -EI j •• ""as Zaiclokas paaiškino, 

priklauso nei prie J* ederaeiios,' . _ T> rr _, . .. 
. „, f ~ . . kad L. It. K. tederama siun-

nei prie Tarvbos. Bet susirin- v. . ,1T . . _ • 
». , " • • m v. s c i a J naskmgtoną 3 atstovus, 
kime buvo visi Tarybos su-, ' 
lai. Kiek daugiau paaiškinus. 

:monowicz pradėjo kriti-
" TCI.*"" 'T0.'?" T7T*." kuoti Federacija. Jis sakė, kad 

p. Elias pasiute susirinkimui T1 . .. ' f . \ . 
fx . , .. . . . v.. . 'federaciją valdo visus, kaip 
išrinkti pirmininką ir ra^stinin-» . . . ' . . / 

koks vienas generolas. Žade jo 
ką da.itgiau tarti, bet nedrįso 
ar užmiršo. Atsisėdo. 

pirmininke 
ką. Tik stebėtina, kam p-as 
Elias pradėjo pliovoti ant p-o 
B. Sekleekio, kad net reikėjo, 
pašaukti polienionas. Kuomet" d o g e l i s , sėdintis šalip Her-
pradeta šaukti, kad policmo- **tuiowicz, atsistoja ir - d i l i 
mas gali pasirodyti, r>as Eli- a u t federacijos. Jis sakė kaip 
m greit nubėgo nuo scenos. - ^ . n e t tr>'s ^ e n y s atsto-
" „. . vauti Federacijos sanjalę žmo-

kiek nusiraminus p r a d ė t a ^ , .a ( ] a t o k i f ) S m ^ 
nnkt. pirmininkas, Perstatyti j n i z a e i j o S i k a i S u s i v i e n L f e t 
£ » žąMokas, .r p-as B i»c .a - į A m y j s a i ^ ^ ^ a t s J o 
hs. žaldokm ats.sak,us, p-as v o • W a s h i n ^ K a s k a l t 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos antrasai Sei-

|mas įvyks sekmadieny, Bir
želio 12 d., 1921 m.. Šv. Kazi
miero Vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IU. 

Seimas prasidės su šv. Mi-
šiomis ryto 10 vai. Sesijos pra
sidės lygiai 2 vai. po pietų. 

Visi skyriai šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jos 
teiksis prisiųsti delegates su-
lyg konstitucijos reikalavimų. 
Delegatės privalo turėti man
datus su skyriaus valdybos ir 
kapeliono parašais. Skyriai, 

PRANEŠIMAI. 
ĮŠ BRIGHTON PARK. 

Rinkėjoms ženkleliai. 

Ženklelių Labdaringos Są
jungos aukų rinkėjoms Šv. 
Kazimiero kapinėse Geg. 30 d. 
galima' gauti pas J. Stepon
a i t į , 4545 So. Faiffield ave., 
JSrighton Parke. • 

Daugiau ženklelių bus gali
ma gauti Šv. Kazimiero kapi
nėse. Komisija. 
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4 ™ METINIS KONCERTAS 
Rengiamas f 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Liet. Vyčių 36 kp. domei. 
1 

Sekmadieny, Gegužės 29 d., kurie negalės prisiųsti delega
čių, teiksis savo pageidavimus 9:30 vai. ryto visi Lietuvos 
bei sumanymus prisiųsti Sei- Vyčių 36 kuopos nariai—60 
mui rastu. prašomi susirinkti bažnytinėj 

Visi skyriai malonės taip-gi svetainėn. Iš ten "in corpore'*-
prisiųsti Seiman smulkius ra-j dalyvausime pasitikime mtsijo-
portus raštu iš savo skyriaus norio, tėvo Alfonso, Pasionis-

£ 
Pianistes P-Ies E. L Makariutes Mokinių 1 

| NEDĖLIOJ, BIRŽELIO-JUNE 5 d., 1921 m. f 
| School Hali Svetainėje, 48ta ir Honore gatves | 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
s =•- 3? V 

Bus sčlų, duetų, kvartetų Jr choras. Visa programa išpildys visiems gerai 
žinomos pianistės ir mokytojos p-lės E. I. Makariutes mokiniai. Po programui 

šokiai. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus koncerto. Tikie-
tus galima gauti prieš ir dienoje koncerto. » 

Braziulis užlipo ant scenos. 
^.Prasidėjo rinkimas rastinin-

Susivienijimas Lietuvių (Lais
vo atstovo, įei ne Lietuvos 

fco. Perstatyta p-as 2klankus ir Atstovbė? Juk pats atstoas 
§. Valanėauskas. Zilankus ne 
apsiėmė. 

P-as J. Šliogeris prašo pir
mininko išaiškfnti susirinkimo 
tikslą ir komiteto vardą, ku-
OS sukvietė susirinkimą. P. 
Bračiulis bandė aiškinti, bet 
^iretorius matydamas, kad 
Ponas advokatas išaiškinti neį
stengs, pats griebėsi to sun-
iTaus darbo. 

Išreiškė nuomonę, kad reikia 
siųsti į Wasbingtoną keliolika 
gimtų žmonių, bet kam — ne
pasakė. P-as Sekleckas prašo 
Ualso ir atkerta, kad patsai 
sekretorius Wasbingtonan va
davimo tikslo nesuprantąs. Šo-
i a j pagelbą Braeiulis sekreto
riui. P a s Elias malšina įsikar
ščiavusius. 

P-as Elias malšina įsikarš
čiavusius. 

Iš jo kalbos paaiškėjo, kad 
žmogus turėdamas pinigų pri
valo važiuoti į Washingtoną. 
P. Elias pasisakė, kad jis va
žiuosiąs savo lėšomis i r ' kvie-i 
tė savanorius su juo keliauti. 

P-as Hertmanowicz pasisa-

saukia. 
P. Elias, matydamas, kad 

netvarka « kįla, prašo susi
rinkimo užtvirtinti Tarybos iš
rinktuosius delegatus. 

Dar vienas asmuo pradėjo 
vadinti visus šunimis. Tas ne
patiko, nei Tarybos šulams. 
Visi, stojo nuo kėdžių. Nešva-
raburnis užsičiaupė. 

P. Vitkus. 

dabuotės pereitais metais. 
Moterų pašalpinės draugijos 

bei kuopos, kurios šv. Kazi
miero Vienuolynui aukojo pe
reitais metais nemažiau $25.00 
turi teisę pasiųsti savo (2) at
stoves Seiman. 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos skyriai priva 
lo stropiai prisirengti prie šio 
Seimo, nes yra labai svarbių 
reikalų Seimui aptarti, taip-gi 
savo darbuotei turime užsibrė
žti p!atesn| veikimo planą. 

Su augšta pagarba, 
Antanina E. Nausėdienė, 

Šv. Kazimiero A. R. D. 
Centro pirmininkė. 

to, kuris mūsų bažnyčioje pra
dės laikyti misijas. Valdyba. 

L. VYčiŲ^PAŠKOLiOS TAU
PYMO B-VĖS SUS. 

L. Vyčių Paskolps ir Tau-
* * * 

pymo bendrovė laįfys susirin
kimą antradienyj, Geg. 31 d., 
7 vai. vak., Šv. 3urgio par. 
svet. Susirinkimą^ atkeltas iš 
pirmadienio Geg. 30 d. del tą 
dieną pripuolanėios Vainikų dienos*. Valdyba. 

— 

ŽODIS CHICAGOS LIETU
VIŲ VISUOMENEI. 

PALIUOSUOTI INTARIAMI 
PLĖŠIKAI. 

Kriminaliame teisme prisie
kusieji teisėjai pal mosavo Pa-
tricką Geary ir Roy Dennis, 
kurie buvo intariami dalyva
vime užpuolant Kenwood Tru-
st and Savings banką Vasa
rio 1 d. 

Jų advokatas prirodė, kad 
to užpuolimo metu jie buvo 
savo namuose. 

Užpuolime dalyvavo 6 plė
kai. Paimta 80,000 dolierių. 

• 

VALGIAI KAPINĖSE. 

kė nors buvęs du syk Washin- \ Vainikų dienoje, Geg. 30 d., 
gtone, dar trečią sykį važiuo- S v # Kazimiero kapinėse Lab-
B1^* [dannga Sąjunga turės valgių 

Koks tai žmogus su žila-il-, ir gėrimų suvažiavusiems 
ga barzda pranešė, kad visi žmonėms. Labd. Sa-gos dar-

SKAITYKITE IR PLATINKITE "ORAUGį" 

Kaip kasmet, taip ir šiuos-, 
met gražiuoju šios šalies pa
pročiu Vainikų dienoje (Geg. 
30 d.). Chicagos ir apylinkės 
Lietuviai suvažiuos į Šv. Ka
zimiero kapines atlankyti mi
rusius i r ten palaidotus savo 
tėvus, brolius, seseris gimines, 
draugus bei pažįstamus ir pa
simelsti už jų velės (dūšias). 

Visiems jau žinoma, kad tą 
dieną ant Šv. Kazimiero ka
pinių Labdaringoji Sąjunga 
renka aukas našlaičių prie
glaudai. Šiuosmet Sąjunga y-
patingai deda pastangų, kad 
kapinių rinkleva butų didesnė 
negu ji buvo kitais metais. 

Todėl, vardu Lab. Sąjungos, 
atsiliepiu į gerb. Lietuvius-ves 
prašydamas tą dieną nepamirš
ti nė našlaičių. Kad nė vienas, 
nė viena nepraeitų pro rinkėją 
neįmetęs dėžutėn savo aukos. 
Kiekviena auka, didesne ar 
mažesnė, bus plyta busiančiai 
našlaičių prieglaudai. 

A. Nausėda, 
Lab. Sąj. Centro pirm. 

- • - Į ^ ^ — ~ - - Į. || u i 

buotojai prašo Lietuvių, kad 
jie jų šį žygį paremtų. 

Praeitą parą Chicagoje -pa
vogta 10 automobilių.. 

J& BRIGHTON PARKO. 
Šiuomi pranešame Saldžiau

sios Širdies V. Jėzaus dr-jos 
nariams, kad mūsų draugija 
dalyvaus "in corpore , , pasiti
kime gerb. Misijonieriaus į mū
sų Bažnyčią nedėlioj, 29 d. Ge
gužės. * • 'a \ • ' ' 

Tai-gi kviečiame visus drau
gus būtinai susirinkti į bažny
tinę svetainę 9:30 "ryto. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Šiuomi pranešame visiems 
Gvardijos Pinuos Divizijos Šv, 
Kazimiero Karalaičio dr-jos 
nariams, kad praeito susirinki
mo nuarimu visi susirinktumėt 
sekmadienio, Geg,, 29 d. ryte, 
9:30 valandą į Bažnytinę sve
tainę. Ten susitvarkę su kito-
mis draugijomis i\ pasitiksime 
gerb. Misijonorių, kuris atsi
lankys tą dienę mūsų bažny* 
čion ir pradės misijas. 

Kareiviai prašomi dalyvauti 
uniformose. Puti nariai prašo
mi pasiimti dr-jos ženklus 
(šarpas). 

Jonas Podžiuvelis, pirm., 
Bern. Nenartonis, rast 
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Dr. M. Stupnicki 
i 3107 So. Morgui Street 

CHIOAGO, ELLUf OI8 
Telefonas Vardą 5013 

Valandos: — S Iki 11 U ryto: 
6 po pietų lkl S vak. Nedėllo-
mifl nuo I lkl I vai. vakarą. 

! § • • • • • 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai. 

Oftaaa Sl4t to. Morgan M. 
ILert* SS-vo St., OhJcaco. DL 

8PBCIJAJLI8TAS 
Motarlikų. VyrlSky. taipgi chro

niškų Ilgo. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
įki s po platų, ano c lkl s valan
da Takam. 
Nadėllomlt nno 9 lkl I po pint 

13-tas Metinis. Piknikas 
Su Dovanomis 

—į Rengiamas 

Simano Daukanto Teatrališko Jaun. KJiubo 

Nedėlioj, Gegužio-May 29, 1921 m. 
Bergmann's Darže, Riverside, 111. 

Pradžia 9 valandą iš ryto įžanga 35c. Ypatai 
'ii i 

Nuoširdžiai užkviečiame Gerhiamą Visuomenę kuo-
skaitlingiausiai atsilankyti ant musy iškilmingo pik
niką, c 

Kviečia KOMITETAS. 
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Nepriklausomybė Lietuvos Respublikos 
atgauta per PASAULINĮ KARĄ 

Traukia Širdis daugelio Lietuvių, čia gyvenančių, aplankyti savo gimimo vietą — 
tėvyškę. Vieni važiuoja Tsad apsigyvenus, kiti kad apsilankius. 

Žinoma, kiekvienam norėtųsi turėti kuopuikiausią kelionę. VISAI DYKAI. 
Galima gauti visus patarimus ir nurodymus reikale kelionės pas 

PE0PLES S T O C K 
Y A R D S 
S T A T E BANKE 

IŠ NORTH SIDES. 

Lab. Sąjungos 6 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadieny, 
Geg. 29 d., šv. Mykolo parapi
jos salėj tuojau po pamaldų. 

Yra daug svarbių klausimų, 
kuriuos šis susirinkimas turės 
išspręstu 

Visi nariai todėl prašomi 
susirinkti. A. Nausėda, pirm. 

Ant pat kampo 47-tos ir Ashland Ave. , 

Mes parūpiname pasportus. pagelbėtame - atsilyginti su mokesčiais nno uždar
bių, (Income *Tax), panariname laivakortes nu vežame ant stoties bagažą ir atlie
kame viską reikalingą kelionei. jfcpiV * 

Kas čia stebėtina kad šimtai Lietuvių išvažiavo ir važiuoja per šitą banką į 
Lietuvą? 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

Pinigų siuntimo ir kelionės reikalais matykitės su p. R. GEČIUM prie 4 langelio 

Didelis Bankas 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Gerai žinomas lietuviams greitu, 

ir mandagiu patarnavimu 
lietuvių kalboj. i i : * . , 

^ 

mz.<^» * 

Čia jausitės kaip namie. 

i 


