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tone, D. C. 
tų, kurie buvo nepasitenkino 
tuomi, jog parašai po petici
ja, prašančia Lietuvai nepri-

(Tęsinys). 

Prezidija. 

Pirmininką, rinko iš trijų' gulrayfeės, išgulėjo du metu 
kandidatų. Katalikai *ar©!n*jteikti. Daktaras nesigaili 
kandidatų nestatė. P-nas (Jegu- Į aštrių ir neteisingų žodžių 
žis gavo 81 balsą, p . Ju r ikas ! ti« ms, kurie mintijo, jog peti-
gavo 18, p. Hertmanavičius 7,'cija reikėjo įteikti anksčiau. 

Sekretorių pastatyta trys: | j į s tik sako, kad peticija bu-

BUS ATSTATYDINTI NA- Į SĄJUNGININKŲ NESUTI 
MAI JUODIEMS ŽMO 

NĖMS.. 

Hertmanowiez, Bagočius ir 
Mickeliunas . Pirmasis gavo 
32 balsu. P. Bagočių balsuo
jant kilo abejonių, reikėjo per-

vusi sunaudota daugiau, negu 
1(X) kartų. Mes pažymėtume, 
kad jis tų šimto kartų ne-
priskaitė ir du ar tris sunau-

balsuoti; po to pagarsinta, Mojimus tepaminėjo, o tie su
kati jis gavęs (>i2 balsu, p. Mic- j naudojimai buvo ne tam tiks-
keliunas gavo 19. Nors buvo lui, kuriam peticija buvo ra-
pasnkyta, kad sekretorius ren-šyta , būtent, įteikti Amerikos 

<o 

karnas iš trijų kandidatų, te- Prezidentui. Žmones, mintiju-
čiaus paskui pagarsinta, kad šieji apie peticijos reikalą ki-
gavusis daugiausia taptų pir- j sius, negu p. Bielskis dakta-
įnuoju sekretorių, o kitu du ras, pavadino žemos rųšies 
butų jo pagalbininku. Del to politikieriais ir veidmainiais, 
neformališkumo katalikų at- Kunigas Antanas Milukas, 
stovai nenorėjo ginčytis. j nori pareikšti p. Bielskio žo-

Bet iš kitų srovių kyla be- <lžhi neteisingumų, bet pirmi-
tvarkės. Pirmininkaujantis pa
skiria p , Viskantą prižiūrėti 
tvarkos. 
Prezidija išrinkus p. Vinikas 

klausia, ar jis užims vietas, ar 
sakys jam vesti posėdi iki ko
misijas išrenkant. P. Uegnžis] 
pareiškia, kad p. Vinikas ves
tų. J is ir veda. 

Į rezoliucijų komisijų išrin
kti pp. Sirvidas, Elias, Lopa-
tto, Liutkauskas ir Klimą*. Į 
spaudos komisijų pp. Damb
rauskas, Bielskis, Bacevičius, 
Vienas pastebi, kad visi gy
dytojai. P. Vinikas sako, kad 
spauda reikalinga gydytojo. 

6:30 P. M. p. Gegužis uži
ma pirmininko vietų, ir laiko 
ilgokų prakalbų. Vienas klau
sytojas sumano padaryti per
trauka. Sumanymas džiaugs-
mingai priimtas, posėdis ati
dėtas iki 8:(K) vakare. 

Prieš padarant pertrauką 
buvo paskelbta, kad posėdis 
prasidės tą pačių dienų, 30 Ge
gužės, 8:(K) vai. vakarė, bet 
prasidėjo pusvalandžiu vėliau. 
Tik ir čia pasirodė, kad dar
bo negalima pradėti, nes nė
ra tų, kurie turėjo referuoti 
dienotvarkėn pastatytus daly
kus. Referuoti buvo pasižadė
ję atstovybės valdininkai pp. 
M. Vinikas ir J . Ėielskis. 
Pirmininkas išreiškia minti, 
kad, kol juodu ateis, galima 
butų sunaudoti laikų kokiai 
prakalbai. Vienas susirinkn-

ninkas neduoda kunigui balso. 
Balsų gauna p. Česnulis. Tas 
pareiškia, kad p. Bielskis bu
vo apsiėmęs referuoti, kokias 
apeigas pi h lysi me nešdami pe
ticiją* prezidentui, ir kad ta. 
dalyką rodos galima buvo re
feruoti be perkūnijų. 

P . Bielskis šneka antru kar
tu. Nieko nauja nepasako, tik 
iš savo pirmutinės kalbos at
kartoja-, jog peticijos įteikimo 
bus šitokia tvarka: Audįjenci-
ja paskirta 10:45 ryto. Pre
zidentas priims apie 20 asme
nų. Kiti visi galės įeiti į Bal
tuosius Namus. Iš viešbučio 
The Washington visi išeisime 
lygiai 10:30. Peticiją vež au
tomobilius papuoštas Ameri
kos vėliavomis. Suvažiavusieji 
Lietuviai eis poromis; Baltų
jų Namų darže jie pasiims iš 
automobilio peticijos knygas 
ir Įneš jas į Prezidento gyve
ninių. Fotografai nuims tos iš
kilmės paveikslų. 

Po to kalba p. Vinikas pa-
reiksVlamas, kad p. Bielskis 
viską pasakė, kas reikėjo; tik 
gal reikėtų eiti po 4, ne po
romis, kad ėjimas nebūtų per-
ilgas. Kun. Bučys prašė bal
so, bet negavo. Balsavimas su
taria, kad eitų po du. 

Po# to kalba p. Česnulis ii* 
p. Vileišis. Kyla klausimas, 
kas eis pas Prezidentų. Pa-
siųlyta padaryti penkių minu-

Tam tikslui apsvarstomu du 
pienu. 

Tulsa ; Okla., Birž. 4. — Po 
kruvinų rasinių riaušių mies
tas aprimo. Nacionalė gvardi
ja tečiaų turi užėmusi strate
gines vietas. 

Pačiame mieste juoduosius 
žmones apsaugoja policija. J ie 
ant rankovių turi iženklus su 
parašu "Policijos apsaugoje'*. 

Juodukai dirbu viešbučiuo
se ir kitose vietose kol-kas ne
apleidžia tų vietų. Samdyto
jai ten jiems duoda maistą ir 
guolį. 

Keli tūkstančiai juodųjų ne
turi pastogės. J ie kol-kas turi 
prieglaudą įvairiose viešose 
vietose. 

Miesto verteiviai pienuoja 
kuoveikiaus atstatydinti sude
gintus juodukų namus. Tų 
namų atstatydinimui yra du 
pienu.. 

Pagal vieno pieno norima 
stipresnius namus atstatydinti 
tose pačiose, vietose. Nereikia 
pamiršti, kad kuone dešimts 
blokų namų išdegė. 

Pagal kito pieno, pietinėse 
miesto ribose norima įkurti 
atskiriu tik vieniems juodiems 
žmonėms koliouiją. 

Ai vienas ar kitas pienas 
bus pripažintas, bet kaip už
tikrinama, darbas kuoveikiaus 
bus pradėtas. , 

Raudonojo Kryžiaus sky
rius smarkiai darbuojasi. J i s 
pašelpos reikalams gauna 
gausių aukų iš įvairių šalies 
dalių. 

KIMAI DEL SILEZIJOS 

Prancūzai nežino, kas daryti. 

Oppeln, Bifrž. 4. — Del Au
gs tosios Silejsijos Sųjunginin-

NEPAVYKO STREIKAS 
NORVEGIJOJE. 

Liuosnoriai užėmė streikinin
kų vieta. 

Stokholmas, Birž. 4. — To-
kų nesutikinįai kaskartas ei-'mis dienomis Norvegiją buvo 
na didyn. Čik tarpe Anglų ir palietęs generalis darbininkų 
Italų iš vien<į$* pusės ir Pran- streikas. Visos darbininkų u-
euzų iŠ kitos nėra draugingu-:ni jos pakilo su tikslu būtinai 
mo. . . 'įvykinti darbininkų reikalavi-

Užvakar Prancūzai pasiun- mus. 
tė pranešim* P a s i u n jog j g t r e i k a s ^ į s a y a i t ( , 
t.es Schimschow.kova buvo ] a i k o B e t s t r e i k i n i n k l } v a d a i 

pradėję Vok.ec.a. 'pripažįsta, kad ji« nepavykęs. 
Teciau tuo jaus tų Prancūzų ^ ^ ^ — 

Bus Steigiama Pabaltijos Vals
tybių Sąjunga 

Žudomi Krikščionys Turkų 
Armėnijoje 

PASIŲSTAS S. V. KARO 
LAIVAS GINTI AMERI

KONUS. 

Nepavykęs todėl, kad pakilu
sių streikan darbininkų dietas 
veikiai užėmė liuosnoriai ir 
šalies* industrijas sugrųžino 
normalėn vagon. 

tvirtinimų užgynė Anglrti su 
Italais. Šitie pareiškia, jog 
kovų pradėjo Lenkai, norėda
mi atimti Annenbergą. 

Kad pertraukti Lenkų su 
Vokiečiais susikirtimus, Ang
lai pasiųlė užimti pozicijas 
ties (iross-Strehlitz, kuriose 
buvo Prancūzai. ; New York, Birž. 4. - čia 

Tarpsajunginė komisija lei- p ^ b ^ vietos 65,000 rubsiu-
do Anglams ta, padaryti. T u o - ' ^ s t r e i kas , kurs tęsėsi nuo 
met Prancūzų karuomenė iš p r a e į t o Gruodžio. Rubsiuvini 
tų pozicijų atsimetusi p a s i - | d a l i m i s ^ . ž t a <] a rb a n . 
varė pirmyn, arėiau Lenkų 

PASIBAIGĖ RUBSIUVIU 
STREIKAS. ' 

Gatvės pilnos Graikų lavonų. 

Londonas, Birž. 4. — Ex 
cliange Teelgraph Co. korės 
podentas iš Atėnų, Graikijos'Lenki ja sugalvojusi steigti 

LENKAI ŠAUKI4 VARSA 
VOV KONFERENCIJĄ. • 

Mėgina but vadais Pabaltijos 
valstybėms. 

Gelsingforsas, Birž. 4. — 
Čia gauta informacijų, jog 

sostinės, praneša gavęs žinių 
iš Konstantinopolio, jog įvy
kę baisus žudymai krikščio
nių miestuose Samsun ir Tre-
bizendo, Juodosios juros pa-
krašr i uosi1, A rn lėni jo je. 
Korespondentas pažymi, kad 

tuose miestuose gatvės pilnos 
nužudytų Graikų lavonų: 

Abiejuose miestuose apiplė
štos krautuvės. 

pozicijų. 
Tas reikštų, kad Prancūzai 

mėgina nesuleisti Anglų su, ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H ^ B 
Lenkais, idant nepakiltų s u - | k e s n i s ' De* produkcija bus pa 
sikirtimų. didinta. 

Naujuoju darbininkų su ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
samdytojais sutarimu darbi- j I Samsunų nuplaukė vienas 
ninkams bus sumažinta užmo-ĮSuv. Valstijų karo laivas gin

ti tenai Amerikonus. 

Pačioje komisijoje Anglų 
atstovybė bus, žymiai sustip
rinta. Tuomet Prancūzams 
nebus progos pataikanti L<n-
kams. 

TURKAI NACIONALISTAI 
IŠLEIS PINIGUS. 

Gr«en Bay, Wis., Birž. 4. — 
Northern Paper "dirbtuvės 500 
streikavusių darbininkų susi- _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ 
taikė su kompanija ir gryžta 'sias atspausdinti nacionalistų 
darban. I valdžiai pinigų. 

Kbnstantinopolis, Bir2. 4 -
Turktr nacionalistų ministe-
rių tarybos pirmininkas Dje-
llaledin F. Bey iškeliavęs 
Berlynan. Tenai jis užsaky-

VALDŽIA PARDUOS KON
FISKUOTUS SVAIGALUS. 

New York, Birž. 4. — Svai
galų probibicijos autoritetai 

j čia viešai parduos 30 milionų 
dolierių vertės sukonfiskuotų 
svaigalų, ty. visokios rųšies 
degtinės. 

Tuo viešuoju pardavimu ga
lės naudoties tiktai vaistinės, 
ligoninės ir tie, kurie turi val
džios leidime užlaikyti alko
holinius gėrimus. 

šiųjų pasiūlo p. Bagočių. Pir-jčių pertraukų ir pasitarti apie 

U 

mininkas jį kviečia, kad pakal
bėtų 15 minučių. P. Bagočius 
kalba daug ir karštai apie 
tėvynės meilę, apie statymų 
Lietuvos augščiau už partijas, 
apie neatsižadėjimų partijų. 

• Kalboje jis pasako, kad žmo
gus esųs Sutvertojo paveiks
las. 

P. Bagočiui išdėsčius vienų 
pažiūrų žmogaus pažiūras apie 
tuos dalykus ir kalbėjus 45 
minutas, ty. trisyk tiek, kiek 
buvo gkirta, kun. Bučys pap
rašė pirmininko leisti jam pas 
•kelbti pareiškimų, kaip apie 
tai mintiju- kitų pažiūrų ižmo-
nėn. Pirmininkas neleido. 

Balsų gauna p. Bielskis. J is 
labai smarkiai užsipuola ant 

kandidatus. Pertrauka tęsia 
si 20 minučių. 

Po jos pirmas kalba p. Vi
leišis. J is sako, kad išrinktie
ji turėtų būti iš įvairių vals
tijų, . republikonų partijos žmo 
nes ir nekunigai. Baigdamas 
jis rekomenduoja ponus J . J . 
Elias ir J . Hertmanowicz, a-Į 
būdu iš Cbicagos, pp. Ivaške
vičių, Skritulskį, Klimų ir ku 

7 
nigų A. Milukų. 

(Daugiau bus). 
> 

Washington, Birž. 4. — Pra
nešta, jog ateinančių savaitę 
žemesnieji kongreso rūmai ti
krai pabaigsiu visus reikalus 
su nelaimingąja senatoriaus 
Knoxo taikos rezoliucija. 

PALIUOSUOTI PRISIEKU
SIEJI TEISĖJAI. 

Knox. Ind., Birž. 4. — Čia 
buvo vedama teisme byla 11 
metų bernaičio Cecil Bnrkett. 
J i s buvo kaltinamas nušovime 
7 metų bernaičio Bennie Sla-
vin. 

Specialis valstijinis kaltin
tojas reikalavo apkaltinti 
vaikų. Prisiekusieji teisėjai il
gas valandas nesutiko pažiūro
mis. Vieni stovėjo už apkal
tinimų, kiti prieš. 

Tad teisėjas Pentecost pa-
liuosavo teisėjus ir vaikui by
la bus atnaujinta. 

C H I C A G O J E . 
VIENAS 2UVO KITAS SU

ŽEISTAS. 

Ties Marshall boulv. 22-oje 
gatvėje vakar susidaužė * du 
automobiliu. 

Edward Zeman, 30 metų, iš 
Clyde, 111., mirė vežant į Šv. 

valstybės atstovas Čarneckis, 
iš 8outhampton, Anglijos, iš
plaukė Birž. 1 d. ..Jis bus A-
merikoj ateinančioje savaitė
je. 

PARAGINA .DALYVAUTI 
RINKIMUOSE. 

BOLŠEVIKAI SUNAIKIN? 
SAVO PRIEŠUS VLA

DIVOSTOKE? 

Stockholmas, Birž. 4. — 
Rusų oFIcialė telegrafų agen
tūra paskelbė depešų, kad so
vietų (Rusijos bolševikų) ka
ruomenė sunaikinusi savo 
priešus Vladivostoke. Prieš 
bolševistinėms spėkoms gel
bėję Japonai. 

sųjungų iš Pabaltijos valsty
bių. 

Pranešta, Lenkų vyriausybė 
trumpoj ateity pakviesianti į 
Varšava konferencijon atsto
vus Suomijos, Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos. 

Chicago Association of Co-
^nmerce išsiuntinėjo pilie-

Antano ligoninę. Frank Stan-!čiams atsišaukimų, kad jie ei-
inger iš Cicero, kurs važiavo j tų balsuoti Birž. 6 d. Piliečiai 
su Zemanu, smarkiai sužeis-; neraginami, už kų jie turi bai
tas. J i s yra ligoninėje ir var-Jsuoti. Bet tik patariami atlikti 
giai pagysiąs. 

Kitu automobiliu važiavo 
Charles Smolar, A. Plamou-
don Manufacturing Co., 5301 
So. Western ave., superinten
dentas.. Mašinų valdė jo šofe
ris Higgins. J 

Šitiedn išliko syeikų. Poli
cija šoferį buvo sulaikiusi. 

Zemano, automobiliuke buVo 
dar kitas žmogus — Rudolph 
Schurda. I r tas išliko sveikas. 

Abudu automobiliu taip su
trenktu, kad jais nebuvo gali
ma jau važiuoti. 

IŠEIKVOJO PINIGUS IR 
PASIDARĖ GALĄ. 

PREZIDENTAS APLANKYS 
SENATORIŲ KNOX'Ą. 

Washington, Birž. 4. - - Sa
koma, Icaip šiandie preziden
tas Hardingas automobiliu 
išvažiuosiąs į Valley Forge, [ATKELIAUJA LIETUVOS 
Pa., pas senatorių Knox, kur 
ketinai išbūti visą savaitę. 
Bet apie tą išvažiavimą visgi 
dar tikrai nežinoma. 

So. Chicagoje pasidarė ga
lą Kroatų "bankininkas" Ge
orge Laich. J is išeikvojo apie 
500 tūkstančių dol. savo tau
tiečių ir Lenkų darbininkų. 
Bijodamas už tai atsakomybės 
nusižudė. 

ATSTOVAS. 

Laivas Mauretania, kuriuo 
Amerikon keliauja Lietuvos j pjučio. 

savo pareigas. 

NUO PASIUNTĖ JO ATIMTA 
$2,480. 

Fidelity Trust & Savings 
bankos pasiuntėjas Arthur E-
iden, 4653 No. Hermitage ave., 
buvo pasiųstas su $2,480 Į 
Carson, Pirie, Scott & Co. bar-
nes, W. North ave. i r No. Ar-
tesian ave. 

Eiden 'su pinigais už'suko į 
savo namus užsikąsti. Jam iš
ėjus iš namų jį užpuolė keli 
plėšikai ir atėmė krepšį su pi
nigais. 

NUKAUTI 4 KONSTABE-
LIAI. 

Dublinas, Airija, Birž. 4.— 
Arti Borrisokane, Tipperary 
apskr., 200 civilių Airių už
puolė būrį' Anglų konstabelių 
(policiantų). 4 iš jų nukovė 
ir 5 sužeidė. 

NUKAUTA POLICIJOS IN
SPEKTORIUS IR SER

ŽANTAS. 

Cork, Airija, Birž. 4. — Ties 
Carrawkennedy 100 ginkluo
tų vyrų užpuolė vieną būrį 
Anglų policijos. Nužudytas po
licijos inspektorius, vienas ser 
žantas ir 4 policiantai. Sužeis
ta dar kiti 4 policijos oficie-
rai. 

Konferencijoje bus tariama
si įsteigti sųjungų iš visų vals
tybių, kituomet prigulėjusių 
Rusijos imperijai. 

Pasakyta, <kad tai konferen
cijai pasirengimai jau atlikti. 
Lenkų pasiuntinys Revely, a-
not ^inių iš to miesto, iške
liavęs Varšavon. J is tenai tar-
siųsis su savo vyriausybe tos 
tariamos sąjungos klausime. 

Paskutinėmis Gegužės die-
noifiisr iš Paryžiaus buvo pa
duota depeša. Joje buvo pasa
kota, kad Lenkijos, Lietuvos ir 
Estijos užsienių reikalų minis-
teriai Biržely suvažiuosią Ry
gon. Ten jie turėsią konferen
ciją su tikslu įsteigti Pabal
tijos valstybių sąjungą. 

Dar buvo pasakyta, jog toj 
Rygos konferencijoj, matyt, 
neturėsią atstovų nei Suomiai, 
nei Lenkaii Tečiau jei tokia 
sąjunga butų suorganizuota, 
nei tie, nei kiti jai neprieš-
giniautų. 

Reikia intarti Lenkus, kad 
jie, matyt, nori užbėgti už a-
kių tų trijų valstybių prama-
tomai sąjungair Lenkai bijosi, 
kad be jų žinios ir autoriteto 

[neįvyktų toksai svarbus daik
tas, kaip Pabaltijos valstybių 
sąjunga. Negi tokia Lietuva 
galėtų siųsti savo atstovus 
Varšavos konferencijon, kuo
met Varšavos ponija gniaužo 
Vilniaus sritį ir kitus Lietu
vos plotus. 

IŠ WEST SIDĖS. 

Švento Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 10-tas skyrius tu
rės susirinkimą Birželio'5 d., 
pusiau antrų vai.. (1:30), Au
šros Vartų par> svet. Visos 
narės prašomos skaitlingai su
sirinkti ir atsivesti naujų na
rių, nes turėsim priešseiminį 
susirinkimai, katras yra labai 
svarbus, turime daug aptar
ti netik del Seimo, bet i r del 
pikniko, kuris įvyks 14 Rug-. 

Užpuolikams teko užpultų- J 
jų ginklai ir amunicija. Su
deginta trys automobiliai, ku
riais važiavo policijos patro-
lis. 

POPERINĖS SKRYBĖLĖS. 

Londonas, Birž. 4. — Čia im
ta dėvėti poperinės skrybėlės. 
Jos padirbdintos iš dailios 
vaškuotos poperos, taigi ne
peršlampamos. Pirmiausia tos 
skrybėlės buvo pasirodžiusios 
Paryžiuje. 

MEKSIKA IŠDUODA ŽMO 
GŽUDĮ. 

Cleveland, O., Birž. 4. — 
Meksikos valdžia išduoda iŠ 
čia ten pabėgusį žmogžudį 
Dom. Benigno. J is yra gaujos 
plėšikų vadas. 

PANAIKINAMAS PASTOS 
VEŽIOJIMAS ORU. 

Washington, Birž. 3. — Paš
tų viršininkas Hays su vakar 
diena panaikino visur pastos 
vežiojimą oru. Paliktas tik 
vežiojimas oru tarpe New 
Yorko ir San Francisco, 

Sakoma, tas padaryta eko
nominiais tikslais. 

PINIGU KURSAS' 
I I I I • • . . . . . • • ! • ^ 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Birželio 3 
buvo tokia pagal Mercnanta Lo» 
an and Trust Co.: 
Angliju* sterlingų svarai 3.93 
Prancūzijos limtui frankų 8.46 
Italijos šimtui lirų 5.40 
Vokietijos šimtai markių 1.59 
LietUvos šimtui auksinų 1.59 
Lenkijos šimtui markių .12 
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UKTt'VIV KATAIJKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etnm kasdieną Išskyros nedttdieniua. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Fusel Metu .-.*^.-.••• 4-0* 

MTV. V ALSI. 
Metams . . W.ot 
Pusei Meta 3.00 

PrenMmeratft mokasi Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairašymo dienos 
ne nuo Naujy Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba idedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PTJBL. C0. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

mų. Bet jie stipriai rėmė Grai
kus ir šitie turėjo vilties už
imti tinkamas pozicijas fur-

• * 

NAUJAS SĄJUNGININ
KAMS KRIZIS. 

Sąjungininkai susilaukė nau
jo krizio. X a s krizis senai bu
vo pramatomas. Tai Sąjungi
ninkų padėtis Turkijoje. 

Sąjungininkų tikslas buvo 
Turkiją užvaldyti suskaldyti į 
atskiras dalis. Turkijos vals
tybės dalys turėjo tekti Ang
lijai, Prancijai, Graikijai ir 
Armėnijai. Tečiau tikslas ne
atsiekta. Turkai laiku susi
griebė, Sąjungininkai savo 
klaidų neatitaisė. 

Kuomet Turkai pajuto grę
siantį pavojų savo valstybei, 
jie pasiskirstė į dvi srovi. Vie
na jų srovė su sultanu prie
šaky gerinosi Sąjungininkams 
ir linko prie jų statomų reika
lavimų. Kita srovė atkakliai 
kovojo prieš Sąjungininkus. 
Pastaroji srovė yra žinoma 
tautininkų vardu. 

Šita srovė įsisteigė atskiria 
valdžią, suorganizavo armiją 
ir ėmė valdytis savarankiai, 
nesiklausydama sultano norų. 

Kuemet Sąjungininkai oku
pavo Konstantinopolį ir įgalio
jo Graikiją kariauti su Tur
kais nacionalistais, šitie tuo-
jaus susisiekė ir susisėbravo su 
Rusijos bolševikais. Bolševikai 

Nelaimėn Graikai grąžino 
sostan savo karalių Konstati-
ną, Sąjungininkų nepakenčia
mą. Karaliui grįžus sostan, 
Anglija su Prancija nusprendė 
nubausti Graikus — neremti jų 
kovoje su Turkais. 

Taip padarę jie atliko di
džiausią klaidą. Jų neremia
mus ir dar varžomus Graikus 
Turkai nacionalistai % supliekė 
ir šiandie bendrai su bolševi
kais grūmoja patiems Sąjun
gininkams Konstantinopolio ir 
Dardanelų "globėjams". 

Tai-gi Turkijos klausime Są
jungininkus šiandie paliečia 
krizis. Iš to krizio jie gali iš
bristi tik dviem keliais: arba 
visomis jėgomis remti Grai
kus, arba evakuoti Konstanti
nopolį ir Dardanelus. Nes nuo 
Turkų nacionalistų ir bolševi
kų nebus galima apginti Kon
stantinopolio be didelių jėgų. 
Gi tų jėgų Sąjungininkams 
trūksta. Mobilizuoti atsargas 
ir pakelti naują karą yra pa
vojaus, nes šaukiami karuome-
nėn gali nepaklausyti. 

Nelengva pasakyti, kokį ke
lią pasirinks Sąjungininkai. 
Gal jie apgalvos kitokių planų 
krrziui pašalinti, bet jų klaidos 
Turkų valstybei ir vėl užtik
rins nepaliečiamybę. Sąjungi
ninkų siauras egoizmas susis
kaldę į Turkijos tautininkų 
šventus, granito valia parem
tus nepriklausomybės reikala
vimus. 

tai, užsnūdusią visuomenę. Jis 
visuomenei išrodo faktais, kaip 
turėtų būti, o kaip yra. Nes be 
to čia 4e* visokios rųšies iš
naudotojų nebūtų galima iš
gyventi. 

Komitetui tas darbas nevyk-
t-

sta todėl, nee savo veikimo ne
gali* paremti įstatymais,kuriais 
butų galima prasižengusius pa
traukti teisman ir bausti. Tai
gi tokios pieno ar kitokios 
kompanijos.iš komiteto tik ty
čiojasi ir nesiliauja žmonių iš
naudoti. 

Kelinta savaitė kaip komite
tas veda kovą prieš pieno kom
panijas, kurios važioja pieną 
po namus. Komitetas patyrė, 
kad kompanijos ir su papigin
tu pienu turėtų gražaus pelno. 
Jis tai prirodo faktais ir skait-
meiumis. 

Nežiūrint to, pieno kompani
jos paskelbė, jog Birželio mė
nesį pieno kaina paliks ta pati, 
ty. 14 centų kvortai.Iiepos mė
nesį mano pieną pabranginti. 

Reiškia, kompanijos tyčioja
si iš komiteto. Ir jei taip, tad 
visas komiteto darbas yra berg 
zdžias. # 

Paskutinėmis dienomis komi
tetas paskelbė, jog ūkininkai 
kiekviena diena suvartojo tiek 
pieno, kiek jo kasdien atveža 
Chicagon. Gi Chieagon kas
dien pristato po vieną milioną 
kvortų. Tai-gi kasdien vienas 
milionas kvortų pieno suvar
tojama, ty. arba išliejama lau
kan arba sugeriama gyvuliams. 

Pienas naikinamas dviem 
tikslais: 1. per mažai ūkinin
kams apmoka ir 2. nenori pie
no papiginti. 

Kompanijos ūkininkams už 
100 svarų,pieno (48 kvortos) 
moka tik 2 dol. 5c. Dėlto dau
gelis ūkininkų verčiau pieną 
sušeria kiaulėms. ^ 

Chicagos miesto taryba su-) Kiti ūkininkai pardaoda t i -

NAUJI RAŠTAI. 
••*-

BERGŽDŽIOS PA 
STANGOS. 

darė komitetą, kurs tyrinėja 

Komitetas daug darbuojasi. 
Pirmiau jis vedė kovą prieš 
duonos brangumą. Paskui dar
bavosi už vaisių papiginimą. 
Buvo pakėlęs smarkų ataką 
prieš valgyklų savininkus, ku
rie išnaudoja visuomenę. Šian
dien jis smerkia pieno brangu
mą. • 

Tečiau to komiteto darbuo
tė neduoda pageidaujamų pa
sekmių. Iš jo visų pastangų 

pažadėjo Turkams stiprios pa- nematome apčiuopiamos nau-
ramos kovoje su Graikais. Są- dos. 
jungininkams del tos kombi-Į Viskas, ką jis gera padaro, 
nacijos susidarė daug keblu- tai tik paižadina, kaip papras-

brangaus gyvenimo klausimus, kas perdaug išlieja į* vandens 
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są pieną. Kompanijos perka*ir 

nuovadas. 
Niekas nesakys, kad komi

tetas nesidarbuoja, bet kiekvie
nas pripažins, jog jo pastangos 
yra tuščios. Be legalių priemo
nių turtingų kompanijų nepa-
baidysi. 

Tų priemonių komitetas ne
turi. Visuomenė turėtų gyvai 
paremti komiteto pastangas. 
Darbo žmonių išnaudojimas 
tiesiog nepakenčiamas. Minė
tam, žmonių parinktam komi
tetui priklauso teisė produk
tų kainos normuoti, o ne kapi
talistams. 

1. M. Cbesino. Ko gali duoti) 
koperacija darbininkams. Iš 
Rusų kalbos vertė Dabušių 
Stasys. Liet. Koperacijos B-vių 
Sąjungos leidinys 1 Nr. Kau
nas 1921. Jagamąsto spaustu
vė Lituania, Tilžėje. 24 pusi. 

Karo pėdsakams nykstant 
Lietuvoje, koperacija vis pla*-
tesnį ratą , suka. Supažindini
mui liaudies su vartotojų ben
drovėmis L. K. B-vių Sąjunga 
pradėjo leisti atatinkamas 
knygeles. Pirmojo leidinio. 

Turinys. I Ko gali duoti ko
peracija darbinnikams. II I š 
vakarų Europos vartotojų ben
drovių būties. HE Kas augina 
darbininkų vartotojų bendro
ves vakarų Europoje. IV Dar
bininkams reikia koperatyvų. 
V. Darbininkų koperatyvų pa
grindai. 

Vartotojų bendrovių tikslas 
— išvaduoti darbininkų luo
mą iš kapitalo vergijos. Divi
dendai, nuošimčiai, pelnas yra 
antraeilis vartotojų bendrovių 
tikslas. Draugingumas, solidn-
ringumas kultūros ir švietino 
darbas, auklėjimas, "naujosios 
ūkio santvarkos dvasia, idė* 
jinis sąryšis su darbininkų ju
dėjimu — štai darbininkų ko
peratyvų pagrindai. 

Jeigu koperatyvai vien "biz
nio" težiūri, kaip Amerikoje 
gi idėjinių siekinių neturi, 
tuomet ir matome ekonominę 
netvarką kuri nun skverbiasi 
ir^unkiai paliečia darbo žmo
nės. 

Šios brošiūrėlės autorius y-
patingai pabriežia reikalą idė
jinių siekimų. 

Gražus leidimas, prieinamai 
išdėstytas vartotojų bendrovių 
klausimas. Kalba labai taisyk
linga. Pas mųs Amerikoje per 
dolierį tokių, /^meakų" daly
kų, kaip ltalba, nepaiso. Rei
kėtų mūsų pramonininkams iš 
tos knygelės pažinti savo 'gra
žioji, skambi kalba. 

2. Perkūnas. — Pirmutinis 
kultūrinis juokų ir pašaipos 
laikraštis. No. 6 Gregužis mėn., 
16 pusi. Leidžiamas So. Bos
ton, Mass. 366 Broadway. Kai
na metams $1.50. 

Karikatūroms įtalpa imama 
iš Lietuvių visuomeninio gyve
nimo. Įdomios Perkūno kari
katūros "Santikiai Federaci
jos su Vileišiu ". 

Juokų taipat daugiausiai se
mia iš Lietuvių aruodo. Daug 
sveiko jumoro. Skaitydamas Ii-

Birželio Mėnuo. - Jo Vadovaujanti Mintis. 
VISA ŠIRDIMI. 

. 
Katriutė buvo nerūpestinga, svajonių supama mergaitė. 

Mamytė ilgai ją migdino, skaniai valgydino. Pasipuošti Katriu 
tė taipat labai mėgo. Naujausios mados jupelės, skrybėlaitės. 
Nieko jai netruko, nes tėveliai buvo, pasiturį, darbštus žmonės. 

Katriutės mamytė nemaža didvyriškumo parodė, kuomet 
jai pasisekė išvyti murmančią dukrelę iš po medžių paunksnės, 
ir nusiųsti ją su laiškučiu pas kunigą Dobilą. 

Katriutė turėjo draugę, kuri kiekvienas atostogas ją bent 
vienai savaitei aplankydavo. Jos vardas buvo Gražina. Ji 
buvo labai lipšni ir gabi mergaitė, bet nebuvo kaip Katriutė, 
katalikė. 

• -

Nekartą Gražina girdėjo keistų pasakų apie katalikų Baž
nyčią, ir aplankyti kunigo namus ji niekuomet nedrįso. Bet-gi 
Katriutei Gražiną pakalbinus, kad eitų kartu su ja, nes jai 
nuobodu vienai vaikščioti, Gražina nors baugiai, vienok sutiko 
savo draugę lydėti. 

Dešimts minučių vėliau, abi sėdėjo klebonijos kalbamam 
kambary. Kun. Dobilo laukė. Gražinos godžios akys nieko 
neapleido. Greitai jos žvilgsnis įsmigo į dažais tapytą Sal
džiausios Jėzaus Širdies paveikslą. Tai buvo vienatinis ver
tesnis, paprasto kambarėlio, papuošimas. 

— Katriute, užklausė Gražina slaptingai šnabždėdama,— 
kas yra tas vyras kuris laiko širdį rankoje? 

Net tinginė Katriutė nustebo tokį klausimą išgirdusi. Jos 
ausyse jis skambėjo lyg" pajuokimas. 

— Oh, Gražina, sušuko ji, — tu žinai kad tai yra Saldžiau
sioji Jėzaus Širdis! : . 

— Keno širdis! Kas yra tas žmogus, kuris laiko ją savo 
rankoje.! i j 

— Tai yra Saldžiausioji Širdis! Bet matydama kad Gra-Sll< 

žinos, veidas nėkiek neaiškėja, ji vis blafikėsi toliau aiškinda
ma: Saldžiausioji Širdis — tu žinai devynių penktadienių no ve
ną, stovylą -su raudona lempute prie jos... žinai Birželio mėne
syje gėles neša ir... 

Kunigas Dobilas įėjo. Vieton baubo, kurį Gražiną įsivaiz
dino, sutiko vidutinių metų žmogų su maloniu, truputį uSžsi-
mąs&usiu veidu ir linksma šypsena. Susigriebusi, ji pradėjo 
atvirai su juomi šnekučiuotis, ir atkartojo savo kalbą su Ka
triutė apie keistąjį paveikslą. 

Kunigas pasižiurėjo į mergaitę ir į paveikslą. Jis suprato, 
kad tai tamsybėje klaidžiojančios sielos Šviesa jfįoiaavinms. 

— Tas paveikslas, — kalbėjo kunigas, keldamas langų už
dangas, kad parodžius paveikslą ryškesnioje šviesoje, yrą mū
sų Dieviškasis Išganytojas, Jėzus Kristus, ir Jis laiko rankoje 
Savo .Švenčiausią Širdį, meilės simbolį — ženklą. — 

— Bet kaip Jis galėjo išimti savb širdį iš krutinės il
gy venti? užklausė netikinti Gražina. 

— Šis paveikslas parodo mums kaip jis apsireiškė šventai 
vienuolei Margaretai Marijai. Tu žinai, kad Jėzus Kristus yra 
tikras Dievas. Pas Dievą visa galima. Jis galėjo parodyti mums 
savo Švenčiausią Širdį jos neišėmęs iš krutinės, bet tiktai pa
darius savo krutinę permatoma. 

— Kodėl laibai tą paveikslą čionai! 
-~ Kad praplatinus pamaldumą prie Švenčiausios Jė/.uus 

Širdies. * . 
— Ką tai reiškiat 
— Ar nežinai kas yra dievotumas! 
— Taip, kuomet bernaitis myli mergaitę, jis kalbą jai apie 

savo dievotumą, naiviŠkai atsakė Gražina. 
— Na, serai. — tęsė kunigas Dobilas, ką panašaus ir tikė-

į>irmadienis, Birželis 6, 1921 
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gi soties Perkūno juokų turė
si, maloniai valandėlę pasilsėsi, 

Satyros -*- pašaipos Perkū
nui taipat netrūksta. Jis drą
siai,- be pasigailėjimo kiekvie
ną išgamą trenkia. Net šiurpas 
perima jo dundesį išgirdus. 
Reikėtų jį kiekvienuos namtfos 
turėti jau tik del paprasto išro-
kavimo (nekalbant apie pažy
mėtą naudą), kad susidrauga
vus su Perkūnu gali jam pasi
gerinti, o tiiomet ar-gi jis drįr 
stų savo prietelių trenkti! Ne, 
tai-gi ilgai nelaukęs išsirašyk. 

3<Prekyba. No. 8. Organas 
Lietuvių Prekybos bendrovės 
(Iathuanian Sales Corpora
tion) 16 pusi. 414 Broadway, j 
Boston 27, Mass. 
Šios bendrovės obalsis: dirbk 

savo ir Lietuvos naudai. 
Turinys. — Daugiaus- susi

pratimo — įvedamasis straips
nis. Teisingai nurodo vieną y-
dą Lietuvių tarpė̂  prekybos 
dalykuose. Toji yda yra pavy
das. — Aprašo bendrovės vei
kimą Lietuvoje. — Ragina žmo 
nes prie taupumo, švietimosi.— 
Deda daug fotografijų iš Lie
tuvos. 

Galima pasidžiaugti, kad 
Prekybos bendrovė sumaniai 
derina medžiaginius ir dvasi
nius reikalus savo organe. Pa
sisekimo Lietuvoje ji turi ne
maža. Jos žodžiai: kelk pramo
nę ir prekybą%Lietilvos krašto, 
nėra vien žodžiai, bet ir ap
čiuopiama sau ir tėvynei nau
da. 

4. Lietuvos atstatymo ben-i 
drovės Biuletinas.N. 5. 294-# 8 
th Ave., cor. 25-th St , Ne\v 
York City. 

Keturių pusi. hektagrafuotas 
laikraštėlis. Daro pranešimą a-
pie B-vės darbuotę Lietuvoje, 
Ji prisidėjo prie " Nemunor 

B-vės, prie "Ringuvos", "Dub 
isos". Turinti apie pusę mili
jono kapitalo. 

Toliaus seka B-vės direkto
rių posėdižio protokolas. Kal: 

bant apie tolimesnius B-vės 
uždavinius, pasisako, kad vie
šai tokių dalykų skelbti ne
patogu. 

5. Gydytojas N. 1. Mėnesinis 
laikraštis skiriamas sveikatos 
reikalams. Redaktoris Dr. Mon 
tvidas. Leidžiamas^Ckicago. 24 
pusi. , 

Labai gaila kad Redakcija 
neįdėjo įžangos žodžio, kur bu
tų leidžiamojo laikraščio tiks
lą ir uždavinius nušvietusi. Ne-

a 
i 
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Teisingą, Greitą ir Mandagų 
Patarnavimą 

, PAT1RSIT13 pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDKOVS (Lithuanian 
Sales Corporation). 

LIETUVIŲ PRERtYBOS BENDROVE siunčin pinigus per
laidom*, 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 Lietuvoj*. 
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite mūsų Ben
drovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par-
važiavę pinigus gausite paetose ir bankose. 
' LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant 
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon "parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus. 

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Pre
kybos Bendrovės Serų 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 Bendrovės 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: 

Lithuanian Sales Corporation 
' 414 Broadway, Boston 27, Mass. 

Jei patogiau tai kreipkities į mūsų skyrius 

i 

i 

i 

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. v 

Chicago Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp.t = 
300 Savoy Theatre Bldg. = 

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

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų. 
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žinia kam jis skiriamas. 
Perskaičius laikraštį galima 

spėti, kad tik profesionalams 
— medikams ir dentistams jis 
turi tarnauti. 

Tokis laikraščio tikslas butų 
persiauras, juoba kad jame er 

saritieji iš medicinos ir dentis-
terijos straipsneliai negali ten
kinti inteligentų daktarų ir 
dentistų. Jie trumpučiai, daž
niausiai "šis tas" nieko nuo
dugniai ne tyrinėja, diletantiz
mo žymėmis pasikaišę. Skaity
tojas nenorėtų tikėti, kad to 
gali užtekti mūsų profesiona

lams. 
Antra vertus, sunku įsivaiz

dinti kad laikraštėlis skiria
mas plačiai visuomenei. Išsky
rus pirmąjį straipsnį "Įvairus 
daktarai", kurs savo pirmu 
puslapių greičiaus tiktų Per
kūnui, o «beto padažytas ma
žai kam suprantamais žodžiais, 
kaip pediatrika, obstetrika, or-
teopatais, chiropraktais, ne~ 
propatais irt tt. sudaro tokį mi
šinį, ,kad ir patys daktarai be 
žodyno vargu be supranta. * 

Redakcija neturėdama aiš
kios nuovokos kam skiriama jų 
"gazieta" iškepė pirmąjį Gy
dytojo numerį, tik, deja, nei Bet, klausinėjo toliau Gražina —v ar nebūtu geriau jeigu 

mes mylėtume $avo Vienutį, kaii>o Dievą-žmog4 negu pati negali juomi pasididžiuo 
tik Jo Širdį? « iti nei visuomenei patarnauti. 

— A, šis klausymas iškelia dievotumo prigimtį prie Sai- Nesileizdami į atskirų straip 
džiausios Širdies. Pasižiūrėk į tą paveikslą. Jis nerodo mums s n įų kritika, nenagrinėdami 
mirusį Kristų, bet gyvą, kvėpuojantį Kristų, ir Jo gyvą, p l a - į s m u l k i a i , ( k i t a < p r o g a t a i pa^ 
kančią širdį. Tas.paveikslas tikrai išreiškia mūsų dievotumo darysime) Lietuvių kalbos gry 
ypatybe, j&i neskiriame Jo Širdies 3 » o Jo rimo Jo dievybės I n m n o > trumpai pastebėsime 
mio žmogybės tik paliekame ją kaipo vyriausiu veiksniu Kris- T i e s i ^ i n t e H g e n . 
taus žemiško gyvenimo. Todėl, reikšdami savo dievotumą Sal- ' t a m s t o k - "gydytoja" siusti 
džiausiai širdžiai, mes ^tikrųjų gerbiame ir mylime patį Vieš-1 U ^ o n ) n e k a l b a n t > k ą d į . A . 
patį Jėzų. Pavyzdin dukrele bučiuoji savo tėvą Toji meile ir m e r i k o s i n t e l i t a 8 ^ „ ^ 
pagarba y , netik tėvo veido, net .* v*os jo cybės. springsta skaitydamas* «sar-

-~ Bet kodėl jus pasirenkate Kristaus Širdį vieton kitų Jo matas*' "budavones" "stimu
lus "> "traumas" ir visus ki-

(tus mūsų gražios, turtingo* 
sąnarių! ' r 

-į* Derto kad tas pasirinkimas yra visai naturalis. Visos 
tautos, visai laikai, reiškė ypatingos pagarbos didvyrių gir- kalbos pašiepimus' Jeigu "toks 
dims. Buvo paprotys, kuomet kad įžyniiam vyrui mirus išimta:

 Savos kalbos nežinojimas do-
jo širdis būdavo pastatyta gerb. vietoje. Airių didvyris O 'Con- J vanotinas nemokytam žmogui, 
nei norėjo, kad jo kūną palaidotų gimtinėje Airijoje, bet kad- tai mūsų daktarai, dentistai^ 
širdį nusiųstų Ryman, kur iki šios dienos ji yra laikoma baž- * negali pasiteisinti 
nyčioje ant Esąuilino kalno. Kristofo Kolumbo, Amerikos! Ws^« i; •„ T • • i M I , , . T . , , , . . , . v . ' . ¥1 1 ėrriptendien Lietuvių kalbos atradėjo kunąs jau senai su dulkėmis susimaišė, bet jo širdis . „ - u , ^ - nA . A . .v . . . . - i -., . -i . .nn į. HHMcytojai norėdami išjuokti, tapo išlaikyta ilgiau negu 400 metų. La^Kio^Ar i ^^.^ . / fe . , / . . . J t Pasibjaurėjimo nukelti, atgrą-

. - laip-gi 1«*o kuniga^matydamas^suįdomintą klausyto- ginti nuo darkytos kalbos, .kai 
jąr— daug yra pnezasoių*<fel kurių Saldžiausioji Širdis mųsų to savo mokiniams XVIII ir 
ypatingo dievotumo šaukiasi. Jo širdis buvo sąnarys kurioje XIX žimt. iškalbos pavyzdžių 
Jo Švenčiausias Kraujas.plasnojo per 33 metus >Jo gyvenimo kuomet ypatingai mūsų kalba 
žemėje. Tas Švenčiausias Kraujas nuplovė mūsų kaltes, mus1 gyveno makaronizmo laiku* 
atpirko, ir išgelbėjo iš tamsybių bedugnės. Taip kiekvienas pa- Neapsiriksiu pasakęs kad tie 
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Pirmadieni! 

BIČIULI 
ima 
' (i 
Zool 

Be į va i r ii 
lių, stovy! i 
skirta zooloj 
se matai vii 
jų žvėrių, pi 
ir t. t. 

Liūtų 

Kadangi 
žvėrių, tai j | 
skiri butai, 
draskytų 
džionė neiš] 
pė nenusukt) 
jie visi uždai 
vus—klėtkaa 

Bet kadai 
mas žvėrių 
klauso prie 
žvėrių rųšies 
bės žodis. 
' Liūtas dil 
aštrių nagų,| 
vulys ir ne] 
jo nagus. Li 
bute net 6 ji 

Wežti iš įvaii] 
|nt narvų ji 
lai suskirst; 
tus, geležinii 
suleidžia į k| 

Be liūtų 
leopardu ir 
d i jos, trys 
ba pumos, 
tome 3 Sibii 
grūs. 

Į liūtų bu| 
gelis žmonii 
tie plėšrieji 
daryti, kiek\] 
juos žiuri. 

Apie 4 vai.I 
rys sukįla, g| 
pradeda vai! 
dažnai sustai 
visa dreba, 
kas. 

Žmonės bu] 
no prie kito 
delis žmonys< 
Šimas. 

Netrukus p 
ūgio vyras 
jas. Jam lie] 
lį mėsos v< 
gabalą kiekvi 

Net šiurpas 
gus kaip liutj 
sos gabalo, 
(Irasko, skai] 
įlįis. Po kedii 
nėra, tik ap> 
patenkintas 
rimtai vaikšti 

Bezdžic x 
Kiek paženj 

(iutų buto m 
/vėrių namus 
jasi, straksi 
džionės. Vien^ 
tos iš Indijos) 
zilijos iš SumJ 
ir iš kitų pasį 
uždarytos į 
parko kalėjimj 

Vienos iš ji 
tave, kitos a1 
mos žaidžia, t j 
laipioja po sin 
rosi ar nebuj 
nors paspruktj 
nius virbalus 
geležini virbal| 
ka nukalti ir 
mis neįveikiai 

Paukščj 

Negalima 
tai Lincoln 
paukščių rinkiĮ 
surankiota: iš 
tralijos Suma] 
Europos, Argi] 
Erikos ir t t 

^aukščiai įv| 
vairios spalvon 

mjBs tą vadiname įtovoturau prie Saldžiausios Jėaaus Širdies. ziaus kalba. 
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BIČIULIU SODNELIS, 
—— 

LINCOLN PARKAS. 
(Tęsinys) 

Zoologijas rūmai. 
Be j vairių medžiu, kerų, gė

lių, stovylų vyriausia vieta, 
skirta zoologijos rūmams. Juo
se matai viso pasaulio plėšrių
jų žvėrių, paukščių, beždžionių 
ir t. t. 

Liūtu — levų namai 
Kadangi parkas turi įvairių 

žvėrių, tai jiems reikalingi at
skiri butai. Kad liūtas nesu-
draskyhj beždžionės, kad bež
džionė neišplėštų akių, kad la
pė nenusuktų sprando antims, 
jie visi uždaryti į atskirus nar
vus—klėtkas. 

Bet kadangi liūtas skaito
mas žvėrių karalius ir pri
klauso prie stambiųjų plėšrių 
žvėrių rūšies, jam pirmam gar
bės žodis. 

Liūtas didingos išvaizdos, 
aštrių nagų, smailų dantų gy
vulys ir nelaimė pakliuvus į 
jo nagus. Lincoln parke liūtų 
bute net 6 jų sutupdyta. Jie at

vežti iš įvairių kraštų. Parašai 
ant narvų jų kilme rodo. Liu-
Jlai suskirstyti į atskirus bu
tus, geležinių virbalų siena ne-
suleidžia į krūvą. 

Be liūtų randame 2 margu 
leopardu ir vienų juodų iš In
dijos, trys Amerikos levai ar
ba pumos. Tame pat bute ma
tome 3 Sibiro ir 2 Indijos ti
grus. 

Į Hutų butų atsilanko dau
gelis amonių. Nepaisant kad 
tie plėšrieji žvėrys kaliny už
daryti, kiekvienas su baime į 
juos žiuri. 

Apie 4 vai. liūtai ir kiti žvė
rys sukįla, greit ir nekantriai 
pradeda vaikščioti po narvus, 
dažnai sustaugia, trankosi, net 
visa dreba. Atėjo pietų lai
kas. 

Žmonės būriais bėga nuo vie
no prie kito narvo, darosi di
delis žmonyse ir žvėryse sumi
šimas. 

Netrukus pasirodo vidutinio 
ūgio vyras — žvierių daboto
jas. Jam liepiant tarnas dide
lį mėsos vežimų vežąs meta 
gabalą kiekvienam skernagiui. 

Net šiurpas pakrato pažvel
gus kaip liūtas puola prie mė
sos gabalo, jį griebia, nagais 
įrasko, skambindamas danti
nes. Po kelių minučių mėsos 
nėra, tik apsilaižė ir nevisai 
patenkintas eina ilsėtis arba 
rimtai vaikštinėja. 

Beždžionių namai. 
Kiek pažengus į žiemius nuo 

tiutų buto matai kitu? įvairių 
žvėrių namus Čia laipo, sukinė
jasi, straksi visokeriopos bež
džionės. Vienos iš Afrikos ki
tos iš Indijos, trečios iš Bra
zilijos iš Sumatros iš Gvinėjos 
ir iš kitų pasaulio kraštų. Jos 
uždarytos į amžiną Lincoln 
parko kalėjimą. 

Vienos iš jų rųsčiai žiuri į 
tave, kitos atydos nekreipda
mos žaidžia, trečios karstosi ir 
laipioja po sienas žiuri ir dai
rosi ar nebūtų galima kaip 
nors pasprukti, mėgina geleži
nius virbalus laužti, bet veltui 
geležini virbalai žmogaus ran
ka nukalti ir beždžionės jėgo
mis neįveikiami. 

Paukščių namai. 

Negalima aplenkti dar tą 
tai Lincoln parko didelio 
paukščių rinkinio. Jų iš visur 
surankiota: iš Brazilijos, Aus
tralijos Sumatros, Meksikos, 
Europos, Argentinos Indijos, 

Tikos ir tt. 
'aukščiai įvairaus didžio j -

balso. Jų butas trukšmingiau-
sis visame parke o gal ir Chi-
cagoje. 

Vieni iš jų čypia, kiti, šnypš
čia, treti švilpia, ketvirti nei 
šiokiu nei tokiu balsu rėkia. 
Vienu žodžiu paukščių namas 
panašus bepročių namams. No-
roms nenoroms jų nepakenčia
mi balsai priverčia lankytoją 
ausis užsikimšti. 

Sausžemio paukščiai sutup
dyti tyčia į pasieniais padirb
tus narvelius, gi vandeniniai 
iškelti į namų vidurį kur jie 
plaukioja, nardo, pakrante 
vaikštinėja, ar į medžius su
tūpė, ar ore skrajoja. 

Pačiame namų matai nei šio
kį nei tokį sutvėrimą plačiu ir 
buku snukiu, trumpomis kojo
mis, o dar trumpesnėmis ausi
mis ir didelėmis išverstomis a-
kimis. Tas nepaprastas sutvė
rimas kartais ilsisi ant grindų, 
o kartais lenda į vandenį ir 
pasineria. Jis labai gerai nar
do, sakytumei lydeka. Parašą 
prie jo guolio tą įstabu gyvį 
vadina hipotamu. Jo tėvynė 
Afrikoje. 

Hipotamo pažiūrėti eina vi
si. Apie jį lankytojai gruste-
grudžiasi. Hipotamui suvis ne
įdomus lankytojai. Jis jų ne
paiso ir elgiasi dažnai neman
dagiai. Užtektinai šieno turė
damas palengva jį nuo žemės 
rankioja, grumuliuoja, rįja. 
Užkandęs silsisi, išmiegojęs 
kvailai į smalsius lankytojus 
pasižvalgo ir plumpt vandenin. 
Ir taip jis vis tą pat kasdien 
kartoja. 

Tęčiaus kartais jis pamaino 
savo pesielgimą. Va matai 
kaip jis laimingas, Afrikos 
pelkių, dienas atsiminė. Regis. 
jis skundžiasi savo nelaisve, 
prašo pasigailėjimo. 

Lankykim parkus. 
Parkai, kaip ir kitos viešos 

įstaigos, žmonių gerovei tar
nauja. Jeigu taip, tai kode! 
jais nesinaudojame? 

Sunkus ir nuolatinis darbas 
vargina žmogų, jo jėgas aikvo-
ja, čiulpa, mais tas i r t y ras o-
ras išaikvotas kūno dalis at
stato, miesto gyventojai turi 
daugel maisto" krautuvių, bet 
neturi užtektinai gryno oro. 
Tuotarpu geras maistas ir 
sveikas, grynas oras yra pa
grindiniai, žmogaus sveikatos 
elementai — dalys. Todėl mies
tų valdybos visą reikalą su-
prazdamos steigia naujus par
kus, senuosius gerina ir rūpi
nas kad gyventojai nuo savo 
sunkių darbų atitrukę pakvė
puotų grynu oru, pasinaudotų 
parkais, ten laisvą valandėlę 
maloniai praleistų. Vasara at
eina. Saulutė dažniaus šviečia, 
savo spinduliais gamtą maudo, 
ją gaivina. Naudokimės gražiu 
vasaros sezonu, kvėpuokime 
tyru oru į laukus važiuokime, 
ar bent parkus lankykime. Čia 
žalia vejalė, krūmai ir medžiai 
lapuoti ir čia upelis vingiuo
damas sriuvena, paukšteliai 
čiulba, vėsus vėjalis pučia. 
Branginkime savo sveikatą. 
J i mūsų džiaugsmas laimė. J i 
mūsų medžiaginių reikalų pa
grindas. 

-

Kun. A. Briška. 

Klausimas 
Kaip galėtų 

tie kr gyvena 
Chicagoj ? 

patogiausia 
ant farmų, 

nusiųsti pinigus j Lietuvą 
arba kituose miestuose, ne 

• 

Farmeris. 

Atsakymas 
Reikia nupirkti money orderį vardu Draugas Publ. 

C o . > atsiųsti į "Draugo*' Ofisą 2334 S. Oakley Ave. 
Chieago, 111. Sykiu priduokite ir adresą tų žmonių kam 
norite pinigus siųsti. Tą pačią dieną mes išsiunsime 
Tamistai žinią, kiek auksinį gaus Jūsų giminės Lietu
voj ir paaiškinsime, kur ir kaip jie galės gauti pinigus. 

' 'Draugo" Pinigų Siuntimo Sk. Vedėjas. 

ZJ 

knygas, ir kitus daiktus, ka
dangi tai suteikė mums daug 
malonų valandų, skaitant ir 
matant visų mūsų Amerikos 
brolių gyvenimą, ir darbų mū
sų brangios Tėvynės Lietuvos 
labui. 

Taip-gi turiu padėkos žodi 
gerb. Draugo redakcijai, kurį 
neatmetė mano prasimo ir pa
talpino veltui mano skelbimą 
ir tokiu būdu davė galimybės 
užvesti ryšius su gerb. vien-
tautečiais, gaunant moralės 
pagelbų ir vesti susirašinėjimą. 

Prašau Amerikos Lietuviu 
ir Lietuvaičių, ypač geistina 
butų moksleivijos ir jaunuo
menės, susirašinėti ir dalinties 
savo gyvenimo įspūdžiais su 
savimi, nes kareivio gyveni
mas sau vienodas ir todėl kiek
vienas, nors ir trumpiausias 
laiškas, bus priimtas su gilia 
palėka iš mano pusės. Tai pat 
jei kas turės kokį klausymų, 
arba norės ka sužinoti, prašau 
labai, aš pasistengsiu sulig ga
limybės patenkinti ir paaiškin
ti. Tai turiu viltį, kad Jus, 
Amerikos Lietuviai, atsiliepsi! 
ir į šį skelbimų kaip ir į pir
mą ir snteiksit savo pagelbos, 
atsiųsdami nors retkarčiais 
po kelius numerius _gerb.-Jusg 
laikraščių ar knygų, ypač geis 
t ina butų mokslo turinio, no* 
jis mums yra labai reikalingas. 
Būva liuosų po užsiėmimų va 

KREIVOS AKYS 
Pataisytos 

3 m. Kūdikiui, 
Aš esu Lietuvis ir norių pranešti 

savo viengienčlams ką Dr. F. O. 
Carfcer yra padarės mano kūdikiui. 
Kam skauda akis lai tas atvažiuoja 
pas Anton Vapsta, 2327 W. 22nd 
str arba pas Feter VaitMuns, 2655 
W. 43rd Str. lai pamato šių kūdi
kių akys pataisytos. 

Franklin 0. Carter, M. D. 
23 motai prie Stote gatvės 

Akių — Ausų — Nosies ir 
Gerkles Specialistas 

120 State St., Chieago, m . 
Valandos: nuo 9 Iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

^liiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 
STel. Canal 257 £ 

Į DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

=1821 So. Halsted St., Chieago, in .S 
Kampas INth St. 

SValand.: 9—12 rytą. Ir J—9 rak.S 
UIIIIIIIIIIIIUIIIItlNIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllll 

'Vhone Ciceho 59CS 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 \V. l l t h Str. Cor. 49tli Ave. 
Clit'ro, III. 

Vai. 9 Išryto iki 9 v*»k fšimant 
Nedėlios ir Seredas 

AMERIKOS LIETUVIU 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, ste-

aių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto-

Rašykit ir siųskit šiuo antra
šu : Lithuania, 10 pėt. Mariani-
polės pulko, Ūkis Dalies Šta
bas, Raštininkui A. Čepuliui. 

Su tikra pagarba, 

dėkingas Anatolis Čepulis, 
Lietuvos Armijos kareivis. 

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

TeL Ganai 9118 
1 

Valandos: 10 ryto iki t vakarą 
Gyvenimas: 

2811 W. iSrd Str. 
Tel. Prospect S4SC. 

r i jos , g e o g r a f i j o s , 
m i j o s , p i l i « t y s t ė s , 

p o l i t i k l n ė s e n k n o -
dailiaradystės. 

l a n d i } i r n o r ė t u m ė m j a s t i n k a - | nogrrafijos, typewritin*, pirklybos tei 

mai suvartuoti, t. y. Sviesties 
ir lavinti "save. 

Visos tame atžvilgyje aukos 
bus priimamos su tikru lietu
višku aeiu! * 

Mokinim* valandose nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 Sc Hclsted St., Chieago. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
IJRTITVIS AKIŲ Sl'KOIAT.ISTAS 

Palengvins vlsg aklg 
tompjtaa kas yra 
prl*»*astlml akaudė-
jlmo palvo*, avaisu-
llo. aptemimo. n*r-
i'otuma. Mkau«ian«Mue 

Ir uŽHlilerusiUR karščiu aklų kreivos akyn. 
kalerakto, neinieglo; netikras akla Indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma-
iiauKiaa klaidus. Akiniai pritaikomi teisin-
Kal, toli Ir eiti matantiems patrelbsto. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki t vakarą 
Nedėlloiuls nuo 10 iki 1 vai. po pi et u. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefoną** I)r«ver i*660. 
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j La ivakortes Tiesiog į Lietuva I 
$107.10 iš Montreal'o iki Klaipedos(Memel) i 

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų). 
S 

Iš Montreal'o išplaukia laivas U-toj dienoj Birželio 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS, ( 
Pinigus siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. 
Parduodame laivakortės ant visų linijti j Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- I 

S kus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė ! 
Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo i 

i ugnies ir* kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais ! 
i kreipkitės pas - • • <.• y * 

I PAUL P. BALTUTIS & CO. I 
1 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chieago, III. | 
^lllllllff1IIIlllllIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIItllllIIHfflIIIIIHIIIIIIIllIII|lIIII3IIfllIlffllfllllllIIHIIIIIIIIIIfllIllllIllllllf||||||||iiiii||iiif 

Gausi 1%, %% 
už padėtus pinigus, Jeigu pirksi mū
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

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

Perkame, parduodame, 
duodame* informacijas 
komp. Bėrus. 

mainome ir 
apie įvairių 

Kreipkltles J Lietuvių įstaigą 

PEOPLES INVESTMENT CO 
£20 S. States Street 

Tel. Harrison 2024 
,Jtoom 1422 
Chieago, III. 

Kasdien ir 
po piet. 

nedėiiomis nuo 12 iki 3 

L YAKUBOWSKI 
Fotogfirafistas 

614 W. 18 Street 
Chieago, III. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»lllllllllllfllllIIII!!llllllll!l|||||||||||||||(UllllflllHnillll& 

Capital ir Surplus i 

250,000.00 Į 
Dolierių. \ 

I Perkelk - Padek šendie S 
I GAUSI PILNA NUOŠIMTI. f 

Priduokite savo Bankyne Knygutė bHe kurio Ciiicagos arba 
kito mi?sto Banko, kuris jus neužgranėdina arba nėra Jums paran
kus — mes palys sukolektuosim ir perkė'lsim visus pinigus su vi-

S sais nuošimčiai į šią 

1UNIVERSAL STATE BANK | 
(Under State Government Supervision) 

| Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Finansine Institucija 5 
Amerikoje 

| Slo Banko turtas siekia $ 3 0 0 0 , 0 0 0 . o o Į 
Suv. Valst. 

me Banke. 
Valdžia ir Ohieagos miestas laiko savo 

Ar guli I)iit geresnis užtikrinimas? 
pinigus š:a 

Siųskite Pinigus per Universal State Bank. 
Pristato Lietuvon į 25 dienas su pilna garantija. 

Parduodam laivakortės ir draftus pigiausiai. 
* TIESI KELIONE Į KLAIPĖDA $107.10 

Klauskite informacijos ypatiftkai arba laišku. 
Noivclami pirkti arba parduoti namą pirmiausiai atsilankykiti 

iirasy lirai E.st*te I>epavtmr»iit:i. I I 
S B a n k o V a l a n d o s : K a s d i e n a n u r 9 v . i& r y t o iki 4 v. p o p i e t ų ir 
S v a k a r a i s U t a r n i n k a i s noio 6 iki C.L0. S u b a t o m i s v i s a d. ik i 8:30 v a k . 

I UNIVERSAL STATE BANK I 
| 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. j 
liiiiiaiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBfiiiiiiiiiiifciiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiniiiiiivnm 

£ tuvon, prisiimt imas užtik- 5 
H rintas. 

s 
In&uruojame nuo ugnies, s 

S namns^ rakandus ir auto-= mobilius. 

LAIŠKAS DRAUGO 
REDAKCIJAI. 

j DR. CHARLES SEGAL J 
Perkėlč neavo ofisą po nam 

J4729 So. Ashbnd AvenueJ 
Specijallstas | 

•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIG t g 
•Valandosnuo 10 lkl 12 igryto: n o o l 

Iki I po pietų; nuo 7 iki 8 : 1 0 | 
akai e Nedėliomla 10 kii 1 -

Telefonas Dreiel 3*89 

! • • • • • • • • • • ! • 

s Parduodame namus, sko- 5 
i liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
1 840 W. 33rd St. f 
S t Yards 2790 | 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiinnT 

• • • • • • • • • • • • • 
I • 
I • 
• • 

P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chieago Avenue 

S 
I • • • 

Radandai, Pečiai, Kar-
I • petai, Pianai, Victrolos, 

Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 -

• • 
I • 
I • • 

S. D. LACHAWIOZ 
METUVYS GRABOr.U'S 

Patarnauju laidotur^so kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd Placc Chieago, 111. 

TeL Canal 2190 

Lietuva, Veikiančioji Armija. 
Gegužio 5 d., 1921 m. 

Gerb. Draugo^Eedakcija! 
Prašau neatsakyti patalpin

ti keletą,padėkos žod!žių Jusu 
grefo. laikraštyje. A&u visiems 
kurie atsiliepė į mano skelbi
mą, įdėtą Drauge. Širdingai a-
čiu, kaip savo, taip ir kitu 
draugų — kareivių vardu už 

vairios spalvos dar įvairesnio Į ̂ ^ atsiųstus laikraščius ir 

ffi 
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

«* B U O A . D U V N NEW YORfS N \ 
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per UBAVA Arba 

BLAMBURGĄ - - ETT^ŲNUS 

1 LIETOVA 
Laivai išpUukla kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukto: 

"ESTONIA" Birželio 22 f "LITUANIA" Liepos 20 
-^POLONIA'? Liepos, «. *»ESTONIA» Rugpjūčio 3 
Visi laivai tari puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie mušu agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General Western Passenger Agent 

120 North La Salio St., Chieago, IlMnbls. 

KAIP JUSįĮ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimų, ar tamietos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, įei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausių pa
tarnavimų. 

JOHN J. SMETANA 
į ą o i So.. Ashland Ave., Chieago 
kertė 18-tos gatvės; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S A p tiekos 
Tėmykite, mano- parašų. 

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

GARSINKITĖS "DRAUGE. tt 

I • • • 
I • 
I 
I • • • 
S r 
i 
i 
8 
I 
I • • • • 
S 
• • 
I • • • • • • 

Į LIETUVĄ 
Siunčiame pinigus, parduodame laivakortes, paru-

pinam pasportus ir pagelBstam atsiteisti su telcsais. 

94 
P 
R 
H • • • • 
I • 

Padarome visus legališkus dokumentus. MŪSŲ offi-
se yra praktiškas ir labai gabus Lietuvis Advokatas 
J. P. Waitches. Praktikuoja visuose Amerikos Teis
muose. Perkam ir parduodame namus, lotus ir farmas. 

A. M. Barčus E. D. Witkowskas J. P. Waitchcs 

Atlas Realty Company 
4601 South Hermitage Avenue, Chieago, Illinois.* 

Telefonas Boulevard 6080 

(Ant kampo prieš pat šv. Kryžiaus Bažnyčia) 

• • • • • • • • 
S 
• • 
I 
I 
I • • • • 
I 
I 
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SKAITYTOJI) BALSAI. 
Nebukim Lietuvos Priešai. 

. 
Išlaikykime degančią savyje 

meilę prie savo tautos. Kiek
vienas gali padaryti daug gero 
savo tautai, jei supras kas tai 
yra tauta. 

Pasaulis platus ir didelis. Jis 
taip didelis, kad niekas savo 
gyvenime negali jo viso istir-
,ti, dar labiau jo viso valdyti. 
Ne tik, kad pasauly gyvena 
daugybė įvairių žinomu, bet 
ir tie žmonės labai skiriasi 
vienas nuo kito nevien kūno 
sudėjimu, bet ir spalva. 

Kiekviena šalis, kiekviena 
tauta turi savo pobūdžius, įsi
tikinimus ir skirtingas nuomo
nes. Vienos šalies gyvenimas 
nepanašus į kitos šalies. Kiek
viena šalis, kiekviena tauta 
turi skirtingą valdžią, formą, 
pritaikytą prie tos šalies žmo
nių. Tarpe daugelio tautą yra 
ir mūsų, Lietuvių, tauta. 

Mes, Lietuviai, turime savo 
pobūdžius; norime laisvai de-
mokratingai tvarkyties savo 
šalyje. Mes nesame žmonės, ku
rie yra užsidarę nuo civiliza
cijos, kurie nenori pamesti 
burtų. Mūsų tėvynės viena da
lis per daugeli metų rėmėsi 
prie vienos iš apšviesciausių 
pasaulyje tautų. 

Daugelis įnusą tautos broliu 
ir sesučių keliavo po įvairius 
pasaulio kraštus ir prisižiūrė
jo žmonijos gyvenimui. Tiesa, 
kad daugelis mūsų broliu išėjo 
į pasaulį su kūdikišku protu, 
be apšvietos. 

Tai-gi mes, Lietuviai, ir ki
toje žemės pusėje gyvendami 
rūpinkimės močiute-Lietuva. 

Kiekvienas gyvūnas pildo 
motinos gamtos įsakymus. Me
džiai, augalai kuodaugiausia 
ima saulės spindulių, kad iš
augus, kad išdavus 
savo vaisių. 

Mes, Lietuviai, rūpinki im1 

suimti visus civilizacijos ge
rumus ir juos tiekti savo tė
vynei. 

Kiekviena tauta varge ir 
nelaimėje šelpia savuosius. 
Mes, nors per šimtus metų- bu
vom pavergti, taip-gį supran
tam reikalą šelpti savuosius. 
Juo mes busime stipresni ir 
turtingesni, tuo daugiau galė
sime teikti pašelpos savie-
šiems. Todėl lavinkimės savo 
tarpe. Ginkime save ir savo 
tautą nuo imperialistų Lenkų. 

Per ilgus šimtmečius nešėm 
sunkų jungą. Pasaulinis ka
ras jį numėtė. Bet šiandie ki
tas priešas — Lenkai vėl kala 
geležinį • retežį. Bet mes 
sutraukysim tą retežį ir tuo 
pačiu apjuosi m Lenkus mūsų 
širdyje Vilniuje. Pasijus Zeli-
gowskis, kad tas retežis, kurį 
jis kalo Lietuviams, jį patį ap
juosė. Artinasi valanla, kada 
Zeligowskis puls duobėn, iš 
kurios jau negalės jau ištysti. 

Lietuva, tėvynė mųs, tegul 
ji visus mus suvienija ir tris
palvė vėliava tegul užplevė
suoja ant Gedimino kalno, Vil
niuje. 

Valio nepriklausoma Lietu
va! J. A. Tulauskas. 

daugiau 

»a 

būdavo tat, kad reikėdavo il
gai laukti U.I iji'-aln atlikda
vo. 

(H—V—-21). Anksti ryte, 
beauštant, kilo Telšių mieste 
gaisras. Užsidegė vienas senas 
meilinis namas. Tas namas bu
vo gana arti kitų namų. 
Tečiau rytas buvo ra
mus, be vėjo. Atskubėjo 
gaisrininkai ir ugnį užgesė. 
Sudegė vos vienas namas. — 
Telšiuose dabar turime gana 
tvarkinga gaisrinės komanda 
ir geri įtaisai. Nors kįla kart
kartėmis gaisrų, tečiau visad 
juos kuogreičiau sustabdą. 
Gaisro skelbimui iš Vokiečių 
laikų gaisrinės bokšte įtaisytas 
specialis trubas, kuris girdi
mas keletas varstų aplinkui. 

Žemaičių^ Teatro Kūmų Sta
tymo Telšiuose Komisija iš
skyrė Viduną garbės pirmi
ninku. Vydūnas rengia visą ei
lę paskaitų apie Teatrą, Pelnas 
skiriamas Teatro Rūmų staty-

I PIKNIKAS 
DE-STĖS PALAIMINTOS LIETUVOS 

Įvyks * " 

Ned. Birželio 12 d. 1921 m. 
Gardners Park 128 Street ir So. Michigun Ave. Chicago. 

Pradžia 11 vai. ryte. 

S 
J Pasarga: Važiuokite iki State Street, paimkite. 

State 119 Morgan karą ir važiuokite į pietus iki 119 
Str., paskui eikit tiesiog iki daržui ar paimkite kita 
karą kaina 8c. ffu važiuot. 

Tauragės Nuovados x 
Milicijos Viršininkas. 
Ifcfl m., Balandžio 17. 

Tauragė. 
(Jerb. Draugo redakcija! 

Tariu Tamstoms širdingą 
padėką, kad neužmiršote ma
ne aplankyti su savo laikraš
čiu Draugu, kuris labai mane 
palinksmina. Gavės pirmą nu
merį ir perskaitęs ndp.u ja
me labai gražių ir'maloniu 
straipsnių, kad amerikiečiai 
Lietuviai deda pasatngų del 
tėvynės Lietuvos, b dar la-
biaus, nėra nei vienas nepa
lieka nepirkcs bonų Liet. Lais
vės Paskolos, kuri reikalinga 
mūsų nuvargintai tėvynei-Lie-
tuvai. Lenkai dar ir šiandie 
laiko apžioję mūsų sostinę 
Vilnių ir šventvagiškai pasi
lipę ant Gedimino kalno žiuri 
tai šėn tai ten, žvalgosi į visas 
pusės. Bet neilgai jie ten žval-
gysis. Stiprios Lietuvių ran
kos nuo sunkaus darbo nu-
tvėers Lenkų paukštį, sugniau
žys, a jo plunksnas ant vėjo 
paleis. 

Su pagarba, 
P. Stonys, Milicininkas. 
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MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
CHICAGOS LABDARYBĖS SĄJUNGOS 

Ned. Birželio 19 d. 1921 
Bergmans Darže Riverside, III. 

Pradžia 9 v^l. ryte. 
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I PIRAS METINIS PIKNINKAS 
s 

Bengia 
| AUKSINES ŽVAIGŽDĖS L. P. P. KLIUBAS 

] Nedelioj Birželio-June 5 d. 1921 m. i 
Gardners Parke 123-čia ir Michigan Ave. 

SU 35 
Bus puiki orkestrą po vadovystė p. Evans. 

P. S. Važiuokite bile kokiais karais iki State Str., 
paskui paimkite 119-th ir Morgan Str. iki 119-th. Str., 
ten išlipkite ir eikite 3 blokus į pietus arba paimkite 3 

| karą. Kviečia visus KUUBO KOMITETAS. | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri 

Jūsų atsilankymas ant šio piknilco atneš dviguba naudai; viena kad ju* 
f 

gražiai ir dorai laika praleisite, o antrą, kad tuo pačių kartu paremsi^e našiai-

čius, kurie jūsų paramos laukia. 
i 

Nuoširdžiai visus kviečia NAŠLAIČIAI. 

= |miiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiHiiimiiiiiniiiiiiiiMViiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii!ii!iiiiiiiiHiiiMii?imiiiiiH 

S E I M A S , 

IŠ LIETUVOS. 
» • . 

m t 

Telšiai (10-V—21). 6iomi> 
dienomis įtaisytas Telšių iždi
nės name Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Bankas. Šis daug 
palengvins vietiniams gyven
tojams, ypač gi gaunantiems 
iž Amerikos pinigų. Ligšiol 
gavus eekį reikdavo siųsti į 
Kauno, ar Šaulių bankus. Dau
gelis ir žmonių būdavo net ap
gaudinėjami žydų, ar kitų 

ržmonių. Kas, neparankiausia 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos antrasai Sei
mas įvyks sekmadieny, Bir
želio 12 d., 1921 m., Sv. Kazi
miero Vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 

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, 
kurie negalės prisiųsti delega
čių, teiksis savo pageidavimus 
bei sumanymus prisiųsti Sei
mui rastu. 

Visi skyriai malonės taip-gi 
prisiųsti Seiman smulkius ra
portus raštu iš savo skyriaus 
dabuotės pereitais metais. 

Moterų pašaJpinės 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 platesnį veikimo planą. 

Su augsta pagarba, 
Antanina E. Nausėdienė, 

šv. Kazimiero,A. R 

Ęuropean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, paiportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Kcal Estete, Paskolos, Inuurinal 
I* tt. 

8©t W. Sftth St., Kamp. Halsted St. 
Tel. IJoolevard 611 

Vai.: t Iki I kasdieną 
Vak.: Utar. K et. Ir Sub. iki 9 vak. 

Kad.: ikt 1 po piety. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 South La Salle Street 

f Telefonas Central 8300 

I Vakarais, 812 W. SSrd St 
g Telefonas: Yards 4681 

AMMMMMMMI 

CICEROS LIETUVIŲ DO-
MEI. 

Su visokiais dienraščio 
"Draugo" reikalais galite krei 
pties į vietinį agentą, A. VA
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
lima gauti knygų. 

"Draugą" galima gauti šio
se vietose: 

A. VALANČIUS, 
1522 So. 49-th Ave. 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 So. 50-th Ave. 

JONAS ŠILEIKA, 
1505 So. 49-th Ct. 

N. TAMAŠAUSKIENĖ, 
4839 W. 14-th Str. 

IDR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas ir Chirurgus 
4412 So. Western Ave. 

( Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-2 po f 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie 
jniais tiktai po pietų 2 iki 5. 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 «. Halsted, 2407 W. 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternu Kirpi-] 
o, Designlng bizniui ir naruama< 

Vietos duodamos dykai, Diplomai.4 

okslas lengvais atmokė jlmaia,< 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 
reikalaukit knygelės. 

Tol. 8e«ley 1C4S B 
SARA PATEK, pina!&lfikė.< 

X<'»OCfr66C'Q<i6f»>0ObOOOO6OO»d 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

Nebūkite Be ''Draugo" 
"Drangą11 dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENE, 

4358 So. Fairfield Ave. 
TUMŠIS & CO. 

3853 So. Rockweli St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. • 
J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplevvood Ave. 
J. SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 
JUOZAS DEITŠKO, 

4409 So. Fairfield Ave. 

Tel Dronr 7Mi| 

Dr. C. Z. Vezelts 
LIKT U VIS DEimSTAS 

4713 SO. A8HLAMD AVKVCa 
arti 47-toa Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak 
Seredomls nuo 4 lig • vakare 

klllflllflllllfllliuilllllllllllllllflllltlllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllltlllllllir^ 

' R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 

kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Jau Siekia 

Tratį Milijoną Dolioriij 
v 

Pirmutine Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 
. • * • 

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

KURIEMS RUPI SAUGI KELIONE t LIETUVA, Kreipkitės j šią Banką f 
Mes parupinsim pas$, vizą 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 kųrsa 
kuriuos galėsite išmainyti. Visose Lietuvos bankose Kaune, Vilniuje, Virbalyje, Mari
jampolėj, Šiauluose, Raseiniuose, Panevėžį Telšiuose, Klaipėdoj arba visuose Paštuose 

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

fi' ^W 
= 11 j . V* 

Tel. Canal267 Vak. Canal SUS Į 

| DR. Pi Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Streeą 

{Valandos: l t lkl IS ryto: 1 lkt 4 
po piet. • iki t vakar*. 

I Dr. M. T. STRIKOL'IS 
• Lietuvis Gydytojas ftr Chirurgas 
* Peoples Teatro Name _ 
• t 0 1 6 W. 47th Str. TeL Boul. 16ol 

I
"Valandos: C iki 8 vak. Nedėl l t j 

iki 12 ryta. I 

Res. 2 t l 4 VV. 4Srd Ktreel | 
A Nuo ryto iki piet. 
SJJTcL McKiuley 363 i 

i Tel. Off. Huraboldt 4830 
Res. Humboldt 3393 

M,E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mil\vaukee Ave. 

Chicago. , . 
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f NAUJA IMIGRACIJOS TIESA 
^ Ateiviai gyvenant Suvienytose Valstijose gal vainoti į Europa be baimės nes nauji 

įstatymai pavelija jiem sugrįžti į Amerika. 

1 
J<-i&u nori laimingai perkeliauti | Tėvynė, tai važuok per mu>y Biurą, nes busi aprūpintas VJ^HOBC 

reikaluose per mus ir mūsų, agentus iki pasieksi Lietuva. Mes lurėm visas laivu linijas ir važuojan-
tis per muaų iiiuia įiekludis Ix'nkijos. 

UIVAKORTES 
per vand. $100.00 

LAIVAKORTES 
iki Eitkūnų 104.60 

LAIVAKORTES 
iki Klaipėd. 107.10 

Kuris gaunats paveikslus , iš Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame aenus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingų. 

Traukiams paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, rueigose, veseiijoee, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
rlausia. Pbone Drover CSS9 
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LAIVAKORTES 
iki Tilžės $106.95 

LAIVAKORTES 
iki Kauno 117.00 

LAIVAKORTES 
iki Liepoja 145.00 

= = 
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DIRBTUVĖ f 
, Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- | 

lių ir kitokių draugystėm reika- | 
lingu dalykų. } 

A. J. P0ŽEU 

EUROPEANiAMERiGAN BURBAU 
S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai 

809 W. 35th St, (kamp Halsted k 35 Gatv.) Chicago, IU. 
Purkmįiiįiai išsiunriam pUiigus Cabtegramn, Paštu, Ir Draftais, | Lietuva ir visas šalLs nairai die-

nos kurssa o ant sumoti virš $1,000.00 dar pigiau. PIIMKUS išmoka greitai. 

; P A S T A B A 
Idunt važiuojančius Lietuvon einant per rubožiua nanutaksuotu už cash vežamus Dini^ua. tai m*« 

porvedain jų pipigue Draftais pagal dienos l>aStuo«e pilna suma be mažlauaio t S k a l t l l f i l m o 
MwtSl n ^ k ^ l b ^ u e t ! * ^ n t Poperios bet parodom faktus, štai žemiau paduodame vardus no 

v1Su bet tu ku?He yra daugiau žlaomi vjsuomenoiišvažiavusiu vakar per mušu ^ u r l I iet'nv n 
vol:atds Kazimeris GugiS. T. Maaenls, V. Mačikunaito, P Sverėckad Antri? S J ir l t , «« U 

baragus, J. Radavičius, J. Danilevičius. J. Rapps, A.' MirskbT A Skurdanta j S „ , S ^ ^ L 
i& Clncagos. Mikolas Shheiva, G. Aiutia, K. Saplis, F. Geln? F I m o g i m u č i t k a l « k i n . i n ^ n ^ r i , 
Rosalanda. S. Vaitkus, iš Chicugro Heights, J. Sereika iš Auroro Iliinr.^ T "rVS^« a T

K C o* i n f f t o m *„ r 

bcjis iš Waukegan, Illinois. J .Pa toms i s . De Kalb. Ill5<jfi K i o J & s S S . ' G , e n ^, S ' ,R^" 
vu -Olymplc per mus išMeliavo 7 5 icpatoa. Kiekviėnaa vatdojaltl«4 o i ^ u . ^ . . ^ J S i ? a U ? l m ° l a i" 
mūsų ypatiška patarnavimą. Kreipkitės i mūsų B i u r T J a n ? S v^lan^omisT u j * u « W l n t * a ^ « ^ n a 

-lUMilciia nuo » ryto iki e po pietų, Vakarais, l taniiiUie Ketvonro K..K»tA< *w A , ^ I dėliomis njio 0 ryto iki S po pietų. ' { «™«i«c , %ctvcrge, bubatoj 11d 9 valandai. >c-

nors 'ne 
Ad-

Oum-
Gyrtauta*. 
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Battery Park Building — Maritime Bnilding — Chesebrough Building 

Tūkstančiai įdeda savo Kapitalą 
Kuoniet tapo pranešta žmonėms kad jiems duodama proga įdėti savo 

piningus j tokius gerai apmokamus kaip viršum parodyta, tūkstančiai žmo
nių tuojaus atsišaukė. 

Kiek viena diena daugybes kuponą gaunama per paštą nuo žmonių 
kurie nori gauti pilnas informacija apie Golden Opportunity (Auksine Proga) 
tas skaičius kasdiena auga didesnis. Mes gavome net laišką su padėka nuo 
žmonių kurie mane kad tokia proga yra duodama tiktai turtingiems., 

Dėlto atneša saugu ir turtinga pelną, nes šie namai kaip matote ant 

Saugus ir turtingas pelnas. 
paveikslo yra verti $5,259,500. Jie yra eentras biznio ir industrijos su ilgais 
lease'ais uždirbant 6% preferred dividentu suvirs tris kartus. 

Nėra nei dyvo kad tiek daug žmonių nori dėti savo piningus ten. Ypačiai 
kad yra išmokami cxtra d&videntai ant įdėtų piningu padarant 8' nuošimčius 
per metus. 

Absolutiška teisybė yra pamatu šios propozicijos. Namai yra savastimi 

Apgavikai neturi cia progos. 
AMERICAN GATEVVAY RKALTY CORPORATION, gi šį korporacija yra 
kontroliuojama per Henry L. Doherty Kompanijos, viena iš didžiausiu ir 
geriausia investment houses Suvienytose Valstijose. HENRY L. DOHERTY 
& COMPANY nėra niekados apvilusi žmonių. 

THE AMERICAN feATEWAY REALTY KORPORACIJA siūlo $2,-
000.000 savo preferred stock'o at per value $100.00 už šėra. Gali pirkti ant 
kokios sumos nori didelės ar mažos. 

Preferred stockholders gauna 5% sukrautinio nuošimčio mokami punktu* 
aliai kas pirma diena kiekvieno mėnesio. Henry L. Doherty Kompanijos divi-
dentus tokiu būdu išmokama. 

Prie to dar gausi: Ant kiekvieno įmokėto Dolierio už šėra ant Common 
Stock'o 50 eentu už šėra. bus mokama kiekviena savininkui preferred' stock'o. 
Pavyzdin jeigu Common Stock'o bus mokama po $4.00 už šėra į metus-gi už 
Preferred Stock dividentu bus mokama $2.00 į metus. Pridedant regulari 
nuošimti Qc/C į metus pasidarys $8.00 už šėra arba 8 nuošimčiai į metus mo
kama už Preferred stocka. * v 

Uždarbis dabar garantuoja kad bus galima mokėti šį 2 procentą. 
Šią namai yra randavojami augštos kliasos žmonių kaip tai No. 5 Consul 

Namų vertė kįla aųgstyn kas metą 
Gcnerals, 33 steamship ir shipping kompanijų ir kitokių exportų ir importų 
kompanijų. Jų leasc'ai yra .nuo 3 iki dešimts metų kas žinoma garantuoja 
gerą .pelną. . . 

Trumpai sakant šie turtai turi sekančia nauda: 
Jie yra pirmos kliasos iš visu atveju, 
Jie yra apsaugoti pelningo rcal estate. 
Jie moka 3 nuošimti į metus sukrauto nuošimčio kuria yra jums 

išmokamas kas pirma diena kiekvieno mėnesio. ; __ Moka cxtra dividentus nuo uždirbto pelno ant proper&u. 

Štai čia yra akusinė proga! 
Sužinok apie tą daugiau. The Foreign Language Investor Department of 
Henry L. Doherty Company & tau pagelbės. 

• Foreign Language Investor / / 
Dept. 

HENRY L DOHERTY & C 0 . -—— "— 
12 Pearl Street New York 

Pasirašyk ir Prisiųsk 

šitą Kuponą 

Š i a n d i e n ą 
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n i f tUSU ĮJETUVlSKA KRAUTUVE CHIGASOJE 

PIU8L Ql*EN KONCFRTINA 

NtMOKESl PINIGUS BEREIKAL0 
įHmų krautuvė-vien* i* didfl»wl« Chicagojt 
Ptrdaodam« u* femiauaią kainą, kur kitur tsip negsuil, 

Mašinėli* UiAkama drukuoti ir ofiso darbams yr* n u i ą o -
tioi mados. Uflaikom visokius laikrodžiu*, faadua, mat* 
Dioi ir deimaBtinius; gramafonua lietuviškais * * £ ™ * £ . " 
koncertinių goriausia •nnemikų n i i i ^ i r p r o « ^ UW r-
bysčių, Balalaikų, gitarų ir Jiniukų, kokių tik rafcmVil
tom visokius fenklui draugystėms, taisome laikrodžiui u 
muakaližkui instrumentiM atsakančisi 

Steponas P Kailawskt ^ 
4632 80. AEHLAND AVB., .OHIOAGO, ILL. 

T i i l t aN: DBOVM 7801 
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g KĄ TIK GAVOME IS LIETUVOS. 

1 Maldaknygių, šaltinių ir Kaiitičkų 
j /Šaltinis 994 puslapiu. 

Skuriniais apdarais $3.00 
Su misinginiais apkaustimais $2.25 
Kantičkos po . . . 75c. 

Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaus 
jų tetukime, 

užsakinius rašykite 
| "DRAUGAS" PUBL. OO.. 
į 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois 
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Reikal ingas Malioris Darbas užtik-
rihtas visai yasarai. Lietuvis turi 
plrmcnibe. tiktai patyręs savo a m a 
te. Atsišaukia. 

Petras Cibulskis / 

2S43 West 23 P l a c e 
Tel. Canal 7283 

^Telefonas Bo«levard 91»a 

•Of DR. C. KASPUTIS 
DENTlSTA8 

3331 South Halsted Stv. 
{^Valandos: 9—12 A, U. 

1—6; 7—8 P. M. 
5 !^»A*i2*^:^i^*ajA#aAja*&JrQ*v 

- — ^ y ^ ^ * = : 

Dr. M. Stupnicki , 

3107 So. Morgan Street 
f n iOAGO. ILLLNOls 

TeJ. foDLM Yard* MII* 
Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto: 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo. 
oits nuu 8 ik) 8 vai. vakar* 

• 3 G ^=S££:~?g^ 

s-Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuieras . 

8103 8L Halsted Bt. O h l c ^ o . 
f e j a n d o s : ld—12 iŠ ryto 1—I Ir 
8—8 vakare Nod. 18—11 i* ryto 

2 Tel. Canal 8221 J| 

i DR. C. .L CHERRYS I 
g LIETUVIS DENTISTAS į 
5'42«l West 22-uO & So. Leavitt St .^ 

Chicajto CĄ 
^Valandos: 9:SA A , M." to 12 N . g 

1:00 P. M. to 8:09 P. M. 4 

m • » • 

1 — • *» » » «• • ^ w « i » m m% 

Tel. Randolph 2898 

A A. SLAKJS 
ADVOKATAS 

Oftftas v i d u u d o t y l 
ASSOCLATION BLDG. 

19 So. L A fc-Ule 88. 
VaitiudOM: S> rp.o iki 5 po ptetu 

1'anedtMiais .^i 8 vakaro 
Medėltouus oLuon uždarytas 

TelefsaM Pnllmaa 88*} 
Dr. P. P, ZALLYS 

Lietuvis Dentist&s 
MM»W1 So. i ikLl4.ua Avcnoft 

E^Mluad. 111. 
VAI^MK).Hj ą irto Iki • vmirsf. 

TeL Pulhnan 343 tr S13f. 

« » > » » ^ a » ^ i » » ^ » » » Į 

J, P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 

4601 South Hermitage Avu. j 
Tel. l ioulcvard 60*0 

« • — 

*i • 0R.S.BIE2IS 
LIETUVIS GYDYTOJAU 

IK CHIRURGAS 
2201 West 22ud Street 

I r ei. Canal 823> 
• Ros. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 488*1 

S 

DR. S. NAiKELIS 
LUfiTTJYIS 

GYDYTOJAS I R C H I B U R O s J 
Ofi?**' tr Oyvoolmo vięy* 

3252 South Halsted Strett 
ant viriMu UnlTemal Otats rhsit 

Valandos nuo 10 iki 12 ryto; DU« 
i iki i po plotu; nuo 7 iki i vak 

Nedėliotais nuo 18 iki i. 
TrivfMUM T s r d * tS44 

m 11 • 1 . 1 • » 1 1 ' 1 ' • « . . 

Parduodu 2 namus už pigia kaina, 
nes važiuoju Lietuvon. Abudu namai 
yra ant "conrete" ir ant 2 lotų, na
mai po 2 flutus ir 5 kambarius kiek
vienam, gaaas vanos. Kaina $6,400.00 

John Litiviii 
2715 — 2717 W. 38th Plnce 

Parsiduoda automobil ius labai s e 
ram stovij, v i skas kaip naujas ir 
parduodu už pigia kaina, nes turiu 
svarbia priežasti. 

Gal ima matyti bent kokiam laike 
i l ena ir vakafe po No. 1500 S. 5<* 
C t pas Tutina savininkas gyvena 
U I 4 8. GO A v e . ' j . Tarvidaa. 

ANT RANDOS. 
Paraudavo jama buvusia P o v. Krau-

icdžio laundry po No. 4349 So. Her-
mitage Ave„ Čia ga l ima uždėti Laun-
?Try ar garage. Atsišaukite. 
4349 So. Hcrmi iagc Avc. Chicngo, HL 

A.nt pardavimo grocerne su narni; 
arba be iš priežasties l igos. Atsi
s u k i t e . 

4610 So. Hermitage A Y C 
Tel. Yards 5624 

Parsiduoda buferne ir grocerne. 
JU namų gražioj vietoj , puse bloko 
nuo Halsted gatv Biznis "Cash" 
I'ardavimo priežastis važiuoju ant 
formos ir norių gneit parduoti. 

J. Morkų* 
828 W. 31 Str. a i i c a g o , I l t 

-ę;+ WJI-< ti 

Paieškau Ignaco Ivanausko Šliužu 
kaimo Kalt inėnų Parapijos Raseinių 
Pavieto turime svarbu reikalą nuo 
toyu iš Lietuvos Jeigu miręs kas 
žinotų meldžiamo pranešti busime dė
kingi. 

A. Dargls 
726 \V. 18 SU Chicago, HJ. 

Parsiduoda grocerne ir bučerne 
Seroj vietoj Lietuviu apgyvontoj 
t b loką* nuo Lietuviškos Bažcy-
'io8, West Side. Atsišaukite pas 

Just la Mackiowc? 
2342 S. Leavitt S t 

ATYDĄ LIETUVUI K E P Ė J U S 
Parduodu gera taepykla (bakery) 

iu mūrinių namų, ga l ima užsidėU 
wholesalj" apiel inkėj daugiausia Lic 

luvių. Parduodu nes važiuoją į Hu-
vopa. 

Telefonas Lafayette 3493 

-Ste 

\. • OB. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai . 

Ofisas 3140 So. Morgan Ht. 
K e n o 32-ro St., ChJcago, UL 

6PEC1J A U S T A S 
Motsrlškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO T A L A N D 0 8 : Nuo 18 r / t» 
iki I po pietų, nuo 8 Ull • Valau-
1ą vakare. 

N«6ėltornl» nuo y iki 2 po plot, 
Talefouas l a r d s 687 

! 
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Dr. i. E. MAKARAS 1 
Liotuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Tisas 10900 So. Mlrhigan Ave. 
^ai. jo iki U rySto;«2įikl. 4 po« 

plot, «:29 i k i ' 8 : 3 0 vakaro 
a##d9nc i ja : 10538 .Porvv Avo, 

Tel. PuUman 142 
11 m i n w » » p — m m m « i » i i . • » m • < 

UJU JUSI U'3S»M'HM aar 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
"D R A U G Ę " 

Pardavimui Salunas. tPuikus kam • 
pas ir geras biznis. 

3200 So. Halsted St. 

.Parsiduoda didelis lotas 30X13*5 
pėdų, arti Marąuette Parko. Kain<t 
$900. Savininkas. 

6617 S. Artcsian A v a 

"arduosių pigiai murini namą f 
'Iatų, 3 po 8 kambarius 8 po 4 karr, 
oarlus. raudos ue&a | 1 9 6 į mėne&;, 
/ i škas naujiai ištaisyta, lotas platuc. 

1841 N. Lamidalv , 
Telp. Humboldt 6277 

" " '» »••••••• • • • • ' » — u - i i i ' " * 

DETROIT, MICBu 
Tėmykite Lietuviai' Fotografai , 

ramstonts yra geriausia proga par
siduoda, paveikslu studio ir namas 
•andasi «(nt kampo Cardoni ir West-
nim*er Ave. Lotroit, Mich., prie n*tt 

iJetuvių šv. Jurgio Bažnyčios. Liz-
ttis išdirbtas per p«nkls ir puse mo
tus. Havininkas turi - išvažiuoti 1 Lie
tuva. Lotas yra 30 pėdų pločio ir 100 
pėdų ilgio n a m a s medinis cemento 
oloku po visa skiepas ir skiepe 1-
caisyta skalbykla ir Furnisas kuris 
apšildo visa narna, s toras laukamas 
Kam baris, susitaisima Kam baris toiie-
:as, didele galerija dirbamas kamba-
ris ir tamsus kumbaris 

Ant antru lubų šešių kambarių 
blatas ir vanos guzas ir elektra vis
kas Įtaisyta pagal vėl iausios mados, 
ant galo ioto del dviejų automobil iu 
garage cementiniu bloku jardą prie 
sodinto medeliais viskas išrocjįa gra
žiausia geriausia viota butu del Lie
tuvio Fotografo kuris darbą gerai 
supranta tokiu progų labai retai pa
sitaiko. Kaina už namą 848,000.00 
Aštoniollka tūkstančiu dolieriu Casn. 
Kuris pirks narna' tam visus įrankius 
del paveikslą darinio parduosiu Ze
ną kaina., Tai-gi je igu kam tokia 

vieta butų reikalingą malonėkite atsi
liepti kuogreičiausia, o tas pasiuii-
mas ne DUS ilgai t iktai 10 dienu 
kreipkitės si u o antrašu: 

F. A. Dmkteinis Photo Studio 
9501 Cardoni Ave. 

Detroit, Mich. 

LIETUVIAI AMEMOJE, 
N0RWC(0D, MASS. 

L. D. S. Naujos Anglijos Aps 
kridio Išvažiavimas. 

Gegužio 30 d. L. D. S. Nau
jos AngĮįjos Apskričio išvažia
vimas buvo Norwood, Mass. 
ant Dean pievos. 

Vieta buvo bloga tuom, kad 
nebuvo medžių. Visą dienr 
žmonės turėjo kepti ant sau
lės. Išvažiavimas buvo apmi
ręs, nės nebuvo jaunimo, ne
buvo ne žaislų. 

Dainavo Bostono, Cambri-
dge'ios ir Norwood'o, Mass. 
chorai. Bostono choro pirma 
dainelė nevykusiai išėjo, kitos 
išėjo gerai. Dar dainavo solo-
i . Nariukaitė ir M. Gribaitė 
Jų dainos publikai labai pati
ko. Gerai žinąs. 

KENOSHA, W I S 

Draugijų vienybės atstovai 
nutarė duoti apyskaitą, iš savo 
iviejų metų darbuotės. Tuo 
tikslu paskyrė Gėg. 29 d.. Bu
vo rengtasi tą dieną koncertą 
ir prakalbas surengti. Į prakal
bas pakviesta kun. Ig. Česai-
tis — Draugo redaktorius. 

I 
Susirinkimas įvjrko. Gaila 

kad 8 draugijų nariai nesilai
kydami Vienybės nutarimo, iš
važiavo į artimus miškus pik-
ninkauti, užuot atėjus į sus-
mą. Daugiausiai buvo Vyčių. 
, Atvykus genb. kalbėtojui, 

patiekta tokia programa 1) 
dainos, 2) pranešimai iš Lie
tuvos ypatingai atsižvelgiant j 
Pavasarininkų Sąjungos veiki
mas, 3) duetai ir dainos; 4) 
prakalba — spaudos reikšmė 
atskiro asmens ir visuomenė? 
gyvenime. 

Chorą vedė vietinis vargo 
ninkas p. J. Kailikaitis bent 
keliasvalandas su kalbėtoju 
aplankėme Lietuvos tėvynė.-
brolius, pasinaudojome jo šir 
dingomis pastabomis. Visas 
sus-mas turėjo šiltos, savybės 
atmosferos. 

Visi labai patenkinti ir dė
kodami svečiu už jo apsilanky
mą, skirstėmės apie 7 vai. Dau-
giaus panašių sus-mų, o mūsų 
padangėje kybą debesėliai 
prasisklaidys. 

TAUTOS FONDO ATSKAI
TŲ DĖLEI. 

' ' ' v • 

Laikas nuo laiko tenka 
pastebėti laisvamanių spau
doje, buk Tautos Fondas vi
są 1-3 savo aukų sunaudoji 
•'klerikalų" reikalams, už ku
rias tai aukas jokios atskaitos 
T. Fondas neduoda. Buk T. F. 
atsisakęs duoti atskaitą Liet 
....'.:vai ir t. p. 

Ginčytis su žmonėmis, nu* 
stojusiais doros principų, bu
tų tai bergždžias darbas, nes 
jų visvien netikinsi. Kas no
ri matyti tas mato, jog Tau
tos Fondo pajamų bei išlai
dų atskaitos garsinama vie
šai visuose katalikų laikraš
čiuose , visi interesuoti mato, 
kad ten jokių slėpimų nėra. 

Visokia auka, nežiūrint di
delė ar maža, yra skelbiama 
viešai. Tas pats ir su išmokė
jimais. Apart seimo skirta 
pašalpų, jokių aukų niekam 
T. F. Valdyba nėra skyrusi. 
Kas seka T. F. atskaitas, tas 
mato, kad taip yra. Bet, kad 
prašalinus visokią abejonę, 
jog T. F. Valdyba nebijo jo
kios revizijos ir kad reika
laujamą atskaitą p. Vileišiui 
T. F. sekretorius suteikė, že
miau talpiname ištrauką iš 
laiško rašyto p. Vileišiui T. 
F. atskaitų reikale, Liepos 6,* 
1920 m. 

TAUTOS FONDO ,VALDY 
BOS ANTRASAI 

Kun. K. Urbanavyčius piru? 
50 West Sixth Street. 

South Boston, Mass. 
Kun. M. A. r~~1-,-~ tlNvplrf* 

443. Park Avenue, 
Bridgeport, Conn, 

3. Rutkauskaitė, vice-pirm 
602 South Sįreet, 

Mahanoy City, Pą. 
K. J. KrušinsKas, sekret, . 

222 South 9-th Street, 
Brooklyn, New York 

Baltrus V. Vaišnoras, ižd. 
1514 Carcon Street, 

Pittsburgh, Pa. 
Kun. F. Kemėšis, iždo globėjar 

381 AVestminster Street, 
• Detroit, Mich. 

Kun. J. Į. Kaulakis, ižd. glob 
324 Wharton Street, 

Philadelphia, Pa. 
1 ^ 
mm 

3? — S = ? ^ 
te lefonas Armitage J770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MUZTKOS D I R E K T O R I Ų * 

Mokytojas FUmo, Teorijas tr 
Kompoaioijos 

aoai M. We*ar» Ava, 
Chicągo, UL 

= swaxa 
» p i 

.jjtfimr.1, r.uiLum'ufti M^amuL^L. 
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Rea. 113t ladependeaoe R t \ u 
Telefonas Von B u r t o ftfttf 

OB. A. A, BOTH, 
Gydytojas n 

speciJalistaa AJoteriik9* Vyriška 
Valku ir visu ebroaiskg Ugtj 

VALANDOS: l p — H ryto S—# » 
pietų. 7—8 Tak. ĮfruĮėMniH 10-^11 d 
Ofisas m* *o . Halsted SC, ( M w f 

Telefonas Droter m w 
iiiiiiiiiiiiiHtiĮMiiiimtmmiiiHiiiMHi 

c< Kokiems tikslams buvo 
renkamos aukos j T. F. ir ko
kiems tikslams dabar renka
mos aukos Tamstos rasite 
Tautos Fondo įstatuose, ku
riuos siunčiu kartu su šiuo 
laišku kitam voke. 1918 ir 
1919 m. daugiausia aukų su
naudojo politiškos akcijos 
reikalams už Lietuvos riepri-
gulmybę, ką liudija Lietuve* 
Atstovų atskaita prie Taikos 
Konferencijos Paryžiuje, tilpu 
si "Drauge' ' Vasario 27-20 No. 
49. Be užlaikymo atstovų ten 
pakvituota 455,763.80 frankų. 
Kitas atskaitas, kurios randasi 
pas mane ant rankų taip-;K t 
siunčiu. Visos T. F. pajamos 
bei išlaidos garsinamos spau
do je ." 

Dabar, mtmau, bus visiems 
aišku, jog T. F. neslepia jo
kių atskaita ir kiekvienam 
T. F. nariui T. F. knygos y-
ra atdaros pn eatyti, kas no
ri persitikrinti, jog viskas ve
dama taip, kaip skelbiama vie
šai ir kad jokie laisvamanių 
užmetimai neturi mažiausio 
•n'Trinio. Visi Irr^vosios ston
uos užmetimai liudijp. kao tai 
daroma iš baimės katalikų su
sipratimo. Lai nustoja tik ka
talikai skaitę jų spaudą ir te-
nustoja aukavę į visokius "Pi-
liečiu" fondus,pamatysime jojft 
trumpame laike jie visi. važmai 
pas Abraomą, kaip daugelis jų 
fondų jau nuvažiavo. 

Lietuvių katalikų šventa ]?a 
reiga remti tik savo įstaigas, 
aukoti tik per Tautos FoLdą 
Lietuvos reikalams, nes auko
dami laisvamaniam ir sočiaiis 
tams mes skriaudžiame save. 
stiprindami savo priedo abazį. 
Bukime susipratę, nesiduokim^ 
save suvadžioti, pažinkime 
kas yra mus ir mūsų Tėvync-s 
prietelis ir kas priešas. 

Lai nesiranda nė tfįeno, ku
ris save skriaustų, stiprinda
mas priešą. Atminkime, jog 
tautos išganymas gludi mūsų 
katalikų susipratime. 

' ' Vienybėje — galybė.p p 

K. J. Krušinskas. 

T. F. Sekretorius, 
222 South 9-tli Street, 

Brooklyn, N. Y.. 

PLATINKITE ''DRAUGĄ. i » 
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Bergmann's Grove, Riverside, 
Pradžia 11 vai. išryto. Įžanga 35c.~ Ypatai. 
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&T. Antano Parapijos, Cicero, 111. Į 
U^!:!!t]!1.;;!:iiUIU??.<!i:.H...IIItimill^^ = 

kED., BIRžELIO-JUNE 5 d., 1921 ! 

Bus puiki muzika, visokiausiu žaiį&u. [vairiausių pramonių, net Bobules su skutais kišenių. Imty
nių, ristynių. Visokių trunku, Vilniaus viešbutis pietaut Kauno .šaltakoše, gaspadinW<?iceros. Do-
vanos bus duodamos. * 

PASABGA: Privažiuoti galima 22 karais iki kol sustos, paskui imti La (J range karus iki daržiu « 
Pietų nesiveškite gausite darže. 

Kviečiam visus Chicagiškius ir Ciceriečius, Klebonas ir Komitetai. 

•S 
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i V, CHICAGOJE. H 13-fAŠ "iWS PlIfKlS 
SVARBU BALSUOTOJAMS 

I E TAKSŲ MOKĖTO
JAMS. 

Birželio 6 d. š. m. bus rin- j 
kimai teisėjų. Kartu su teisė
jų balsavimais ant atskiro la-
pelio (balioto) bus balsavimas) v. 
ar duoti ar nešluoti viešu m o - l W 7 : 3 ° v a K M , S I O s e K a n -
kvklu vaikams k u v g a s - v a d o - , ^ f***™ ? C ° r p ° r e P"*111 ' 
/•r ii • v i-xi • »• »v. Komunija. . 

Vėlius veltui. Angliškai sis j «*-
Biri, 5 d. šis eboras 7:30 ry-

MUSy REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

• 

JŠ BRIDGEPORTO. 

Geg. 29 d. 8v. Jurgio baž-J 

Rengiamas 
Dr-stės šv. Mykolo Ark. No. 2 

NEDELIOJ, BIRŽELIO (JUNE) 5 D., 1921 M. 
W. Saulcvičiaus Darže, Buvusis National Grove, Riverside, BL 
Pradžia 10 vai. ryte įžanga 25 Ypatai. 

klausimas skamba šiaip: 
4 * Fo r fu n Į i si i i ng f ree 

te : : : B.K>ks iii Publie Sehools. 
Agamst furnishing Free 

Text Books in Publie Sebo-
o k " X. 

Kiekvienas privalėtų bal
suoti, kad neduoti dovanai, 
nes jeigu nubalsuos duoti, 
reikrs dar didesnius taksus-
Riokeseius įmokėti. O visokios 

ui atgiedos Mišias ir išva
žiuos į savo gegužinę, kurią 
rengia Willow Springs, 111. 

IŠ DIEVO" APVEIZDOS PA
RAPIJOS. 

Ilirž. ,°> d. 9.\>0 rytų Illinois 
Central geležinkelio kieme 
traukinys užmušė Petrą Ste-

* > 
. . . . . . . . .v gvilą, 634 W. 18 gat. Paliko rusies politikieriai Sau iš t o u . , ., -

* . . , , . v ::mona ir du vaiku. Žmona negerai pasipelnys. \ pa e nuims: . . . . . . . . 
T . ! i • A • . .apsakomai rauda. Velionis te-Lietuviams, kurie turime savo1 

pa r; 
nau 
turi 
ti. 

buvo tik 30 m. amžiaus. Lai-
arapiunes mokyklas jokios .„ 

, , v v • , , los Birž. b d. iš Dievo Apvei 
audos ivatnes. Anaintol, dar , v , .^ r . 

, . , , . Izdos baznveios i Sv. kazinne-
orėsime daugiau taksu mokė- . * • 

ro kapines. 

Bej., Chi«i/o« vieSos ™ | R A P O R T A S IŠ SUVAŽ1A-
].yklos,4; taipgi ir parapijinės { 
mokyklos duoda dovanai ne
turtingiems vaikams knygas. 
Ko-gi daugiau bereikia? Grei-
liaui bus, kad to balioto su
manytoja uis daugiau rupi ge
ras pasipi^lnijimas parduodant 
knygas, o ne vaiku gerovė. I 
.fau i • dabar žinome 
žmonių sumokėtų taksų nuei 
na vėjais. Politikieriams to dar 
neužtenka. J ie prasimanė dar 
kitų pasipelnijimo būdų. 
Tari-gi, taksų mokėtojai pirm Į 

negu balsuosite gerai apsvars
tykite, kad paskui nesigailėtu-
met daugiau mokėdami tak-
*ų! Vienas iš balsuotojų. 

VIMO WASHINGTONE. 

Treėiadienyj, Birž. 8 d. Die
vo Apveizdos pa r. svet. A. L. 
R. K. Federacijos atstovas 

kun. Prof. Pr. Buey^, 

Visi I^lotuviai ir Lietuvaitės, seni ir jauni yra nuoširdžiai kviečiame at
silankyti ant šio puikaus pikniko. O mes stengsimės visus atsilankusius 
yvečius kuogcriauslai užganėdinti. Kviečia KOMITETAS. 

PASARGA: Paimti bile karus Iki 22-rai gatvei, 22-ros gatvekariAis j 
vakariu; iki sustos paskui paimti La Grange karus, kurie prlvož prie daržo. 
iilIlHIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlINIlIlIlIlIlIlIlIlIHIIIIIIIIIlUllllllllllllllinillil 

PAVAS S 
f 
I 

AUŠROS PAR, 
Yarde 

2327 W. 23rd Place, Chicago, I1L. 
AZARAS! 
, UI S 

S Bazaro pradžia Birželio 5 d,, 3 vai. po plet. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

gerb 

IKU gerove. [T , u . . T . .. - . 
; .*! _ kalbės, apie Lietuviu suvazia-je kiek daug . U 7 , . - ., 0n • _, T vimą YVashingtone, CJeg. M) ir 

[31 dd. ir pasimatymų su Prez. Ifardingu. Jokios 
nebus. 

rinklTavos 

Iš WEST SIDĖS. 

!T^^sx^ms^jez 

A. f A. 
PETRAS STEGVILAS 

Traukinys ant 111. Cen
tral gelžkelio užmušė Bir
želio 4 d., 9:30 vai. ryte. 
Buvo 30 m. amžiaus. Pa
liko moterį, du vaiku ir 
brolį. 

Laidotuvės Įvyks Birž. 
6 d. i Dievo Apveizdos 
baž. ir i Šv. Kazimiero 
kapines. 

Paėjo iš Tauragės aps., 
Batakių par., Varnaičių 
kaimo. 

Lavonas vra po num. 
634 W. 18-th rtr., Chica
go, BĮ. 

Nuliūdusi moteris 
vaikai. 

Birž. 5 d. prasidės Aušros 
Vartų parapijos pavasarinis 
Imzaras parapijos kieme. Dar 
bus Birž. 8, 11 dd. ir baigsis 
Birž. 12 d. 

Alumnų 1 kuopa, prie sv. 
Kryžiaus parapijos, buvo į-
rengusi* vakarėlį tikslu pa
gerbti gerb. kun. J . V. Skrip-
kų. 

Pirmiausia programos vedė
ja Z. Noviekaitė paaiškino ko
kiu tikslu alumnai įrengė tą 
vakarėlį. Paskui perstatinėjo 
narius, kurie-os išpildė vakarė
lio programa. 

Solo šoko p-lės Norbutaitė 
ir Palubinskaitė. 

Pianistė J . Skinderaitė pas
kambino pianą. 

Klasinį muzikos šmotelį at
liko M. Petrošius smuiką ir 

|pdė J . Skinderaitė -pianu. 
Paskui tas pat smuikininkas ir 
pianistas K. Bfazauskis ir-gi 
atliko duetą. 

Po to alumnį dvasios va
das gerb. kun. A. Martinkus 
ir sveeias gerb. kun. Kaseiu-

Įkas gražiai pakalbėjo. 
Ant galo mūsų gerb. kun. 

J . Skripkus prabilęs į susi
rinkusius alumnus ragino 
riekti augštesnio mokslo. Taip
gi pabėrė alumnams daug gra
žių linkėjimų. 

Mes, Alumnai, linkime gerb. 
kun. J . Skripkai ilgiausių 
metų ir pasekmingiai darbuo-
'tis katalikų tarpe. Alumnė. 

PRANEŠIMAI. 
Teatrališko K Ii ubo **Lietu-

va , J išvažiavimas įvyks Ned., 
Birželio 5 d. 9 vai. išryto nuo 
parapijos svetainės į Be veri y 
Hills 87 ir So. Asldand Ave. 

Komitetas. 

IŠ N0RTH SIDES. 

Šv. Juozapo Apiekuno <lr-jos 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, Birželio 5 d., 1:00 
vai. po pietų, S*: Mykolo Ark. 
par. svet. 

Visi nariai prašomi susirink
ti ir sumokėti /imokeseius už 
vieną mirusį narį. Valdyba. 

Iš NORTH SIDES. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

ir 

BIZNIERIAI GARSINKITE* 
"DRAUGE." 

Birž. m. šeši berniukai ir 
šešios mergaitės baigs Šv. My
kolo par. mokyklą. Yra rengia
ma didelis vakaras par. svet. 
užbaigimui mokslo metų. 

Geg. 29 d. Liet. B. Kat. Šv. 
Kazimiero brolių ir seserų 
draugija buvo įrengus pikniką 
National Grove (Tautiniam 
darže), Riverside,. 111. 

Daržas gražiai ištaisytas ir 
žolė dar nenuminta. Publikos 
buvo ma'ža. Dėlto draugija tu
rės gal ir nuostolio. Rep. 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ CICERO, ILL. 

Birž. 5 d. Šv. Antano pa
rapija rengia pikniką su vi
sokiomis įvairybėmis Berg
mano darže, Riverside, H}. 

VYČIŲ IŽDININKAS CHI 
CAGOJĘ. 

Geg. 28 d. Cbieagon atvyko 
p. P. Varakulis, L. Vyčių 
Centro i£d. ir plačiai žinomas 
darbuotojas. J is pirmiau gy
veno ir darbavosi Chicagoje, 
bet pastaruoju laiku gyveno 
So. Boston, Mass. 

Geg. 31 d. Dievo Apveizdos 
bažnyčioje iškilmingai pasi

ba igė gegužinės pamaldos. 

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ. 

Pranešami visiems Lietu
viams, kad atidarėme nesenai 
nuosavą krautuvė po No. 4617 

| So.- Ashland Ave„ Kurioje ga
lima gauti visokių vyriškų dra 
bužių ypač naujausios mados 
'siutai, čeverykų, marškinių, 
kaklarišių, skrybėlių ir kitokių 
aprėdalų. 

Mes viską parduodami pi
giau negu kur kitur. 

Malonėkite gerb. viengenčiai 
Lietuviai atsilankyti pas mus 
busite pilnai užganėdinti vi
siems gerai pažįstami savinin
kai 

M. Raudis ir J. Janušauskas 
4617 So. Ashland Ave. 

Pastaba: atvažiavusiems iš 
kitų dalių miesto nes atlygina
mi carferi. 

• ' m -

ROSELANDIEČIŲ D0MEI. 
Jeigu kas negaunat regulia-

riškai dienraščio "Draugo" 
malonėkite pranešti 

ANT LEVaAUDUI. 
10624 So. MichiganAv* 

Šiuomi pranešu Lab. Sąjun
gos 6 kuopos nariams, kad 
svarbus kuopos .susirinkimas 
baukiamas sekmadienyje, Bir
želio 5 d., tuojau po sumos, 
parapijos svetainėn. 

Šitame susirinkime turėsime 
[išrinkti darbh)i|ikus Lab. Sąj. 
Centro piknikui kuris įvyks 
Birželio 19 L, Bergmans darže, 
Riverside, 111. 

Beto, turėsime . apkalbėti 
dar keletą svambių klausimų. 

Visų draugijų atstovai taip
gi prašomi atsilankyti. 

A. Nausėda, 
kp. pirm. 

I 
I 
i 
I ^ ^ ^ Seredoje, 8 dieną, 7 vai. vakare 
S Subai, 11 d., 3 v. po piet Nedelioj, 12 <L, 3 vaL ! 

Elektros šviesa, aukštas stulpas su cigarais,^įvairių kemlžių, dešimtštoris ir kiti 

Kviečia Aušros Vartų parapijonys. 

( 

i 
jjj gražumynai. 
g p a n g a dovanai 
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dSfo-

i 
i Pianistes P-les E. I. M;ikariutes Mokinių 
I NEDELIOJ, BIRŽELIO-JUNE 5 d., 1921 m 
Į School Hali Svetainėje, 48ta ir Honore gatves | 

i 

s * ?*$&& .•%' Pradžia 7^30 vai. vakare. • * 

Bus solų, duetu, kvartety ir choras. Visa programa išpildys visiems gerai 
žinomos pianistės ir mokytojos p-lės E. I. Makariutės mokiniai. Po programui 

šokiai. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus koncerto. Tikie-
tus galima gauti prieš ir dienoje koncerto. Muzika Brolių Sarpalių. 
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Nepriklausomybė Lietuvos Respublikos 
atgauta per PASAULINĮ KARĄ 

Traukia širdis daugelio Lietuvių, eia gyvenaneių, aplankyti savo gimimo vietų — 
tėvyškę. Vieni važiuoja kad apsigyvenu ;, kiti kad apsilankius. 

Žinoma, kiekvienam* norėtųsi turėti kuopuikiausių kelionę. VISAI DYKAI. 
Galima gauti visas patarimus ir nurodymus reikale kelionės pas 

1 / 

i 
PE0PLES 1^1 BANKE 

Ant pat kampo 47-tos ir Ashland Ave. 

DIDĖLIS IŠKILMINGAS 

Piknikas 
Rengia Dr-stė Garsus Vardas 

Lietuvos 
Ant Town of Lake 

NEDELIOJ 5 BIRŽELIO 1921 
BUnstrup Darže; Lcafy Grove 

Wlllow Springs, 111. 
Pradžia 11 vai. ryte įžanga 50 ypataJ 

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! 
Kviečiame visus atsilankyti j mūsų 
piknilcą ir praleisti laiką linksmai tar 
pe kvepiančių žolynų, pasimatyti su 
saro draugais ir pažįstamais. 

Kviečia KOMITEfTAS. 
P. S. Imkit Arche^vAve. limit ka

rus ir važiuokit kol sustos. 19 čia 
imkit Willow Spring karą, kuria da-
vefi Iki daržui. 

Mes pampiname pasportns. pagelbstame atsilyginti su mokesčiais nuo uždaiv 
bių, (Income Tax), parūpiname laivakortes nuvežame ant stotįes bagažą ir atlie
kame viską reikalingą kelionei. 

Kas čia stebėtina kad šimtai Lietuvių išvažiavo ir važiuoja per šitą banką i 
Lietuvą? • • ' 

PEOPLES BANK 
* STOGK 

YARDS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j STATI 

Pinigų siuntimo ir kelionės reikalais matykites su p. R. GEčIŪM prie 4 langelio 

Didelis Bankas 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Gerai žinomas lietuviams greitu, 

ir mandagiu patarnavimu 
lietuvių kalboj. 

Čia jausitės kaip namie. 


