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Airija Nesutinka su Anglijos 
Sąlygomis 

Badene Nužudytas Mathias Erzberger 
A I R I A I NORI N E P R I K L A U 

SOMYBĖS IR GANA. 

Siųlo Anglijai toliau 
konferuoti. 

rugp. 27. — 

CENTRISTŲ VADAS ŽUVO 
NUO ŽMOGŽUDŽIO RAN 

KOS. ' 

Erzberger daug pasi tarnavo 
savo šaliai. LONDONAS, 

Airijos respublikos preziden
tas de Valeru atsakė laišku 
Anglijos premierui pirminin
kui Lloyd George. Čia pas
kelbtas a tsakymo tekstas. 

U o y d George iš rugpiučio 
13 dienos air iams pasiuntė 
laišką. J i s definitiviai laiške 
pareiškė, kad Airijai duoda
ma dominijos valdžios forma, lika žaizdų nuo kulipkų 
kad Airijos provincija Ulste- F.rzbcr«vr buvo 

B E R L Y N A S , rugp. 27. — 
Olfenburge, Badene, žmogžu-
dis užpuolė ir nužudė buvusį 
Vokietijos ministerių pirmi
ninką (kanelierį) ir buvusį iž
do ministerį Mathias Erzber-
gerį. 

/-J o lavone a t ras ta net dvv 

r is tur i pasil ikti taip, kaip 
šiandie yra , ir kad niekas sve
t imas negali Ulsterio taikinti 
su Airija, Pagal iau pareiškė, 
kad Aįrijai negali but pripa
žinta pilnoji nepriklausomy
bė, nes Air i ja negali atskilti 
nuo Bri tani jos imperijos. 

Tas premiero laiškas buvo 
pas iųs tas de Valerai , kurs 
skaitosi nepripažintos Airijos 
respublikos prezidentas. 

De Valerą sušaukė Airijos 
respublikos par lamenta . bi
tas po pusant ros savaitės 
svarstymu atmetė tas premie
ro Lloyd George sąlygas. 

Taigi dabar de Valerą apie 
tai pranešė Anglijos premie
rui. Laiške pažymi, jog do
minijos pasiūlymas nepriimti
nas. Sako, Airi ja apsiima ta r 
tis su Anglija toliau. Bet tik 
nepriklausomybės pagr indais . 
Airija nenori karo 
bus puolama, j i narsiai ginsis, 
nežiūrint pasekmių. 

žymus vo
kiečių centristų (kataliku) 
partijos vadas. J i s daug pa
si tarnavo Vokietijai sunkiose 
jai dienose. 

Kuomet vokiečiai socialistai 
po karo pagrobė Vokietijos 
valdymą, jie patys neturėjo 
tinkamų vyrų susisiekti su są-
junginingais . Tuomet tas sun
kenybes užkrovė ant kitu. Tu 
sunkenybių teko ir Erzberge-
riui. 

Mathias Erzberger buvo na
riu delegacijos, kuri su marša 
lu Foch darė paliaubas pasi
baigus armotų baubimui. 

Visu karo metu Erzberger 
darbavosi už taiką, už nusi
leidimą sąjungininkams. Del 
to jis j au tuomet prieš save 
buvo sukėlęs baisų monarchis
tų ir tu pačiu socialistu truks-
mą, kurie stovėjo už karą ligi 

Bet jei j paskutiniųjų. 
J i s buvo pašautas pomia*i, i 

nas vyrukas, užbėgęs ant pa
grindų skardžiai sušuko. 

"Genero le ! Čia mes susi-
rinkę jauni vyra i pasižadame 
kovoti ligi (paskutinio kraujo 
lašo, kol neįveiksime savo 
p r i e šo . " 

Monarchistų demonstraci
ja buvo rengiama slapta ir j i 
įvyko visai netikėtai, pr ieš 
šiandieninės vyriausybės no
rą. Demonstracijos sulaikyti 
nebuvo galima. Nes tai butų 
buvus tik pigi provokacija. 

Veikiai buvo įsakyta polici
ja i toli stovėti nuo monarchis
tų. Todėl demonstrasi ja lai
mingai ir pasibaigė. 

Tokios demonst racijos kito
se šalyse butų nepakenčiamos. 
Kitai}) Vokietijoj, apšviestoj 
šaly, kur pa tys socialistai pir-
mon vieton visuomet stato pa
triotizmą. Gi part i jos reika
lus dažniausia nustumia šalin. 

DARBO FEDERACIJA 
PRIEŠ UŽMOKESNIįĮ 

MAŽINIMĄ. 
A T L A N T I C CITY, N. J., 

rugp. 27. — Amerikos Darbo 
Federacijos vykdomoji taryba 
paskelbė atsiliepimą į organi
zuotus ir neorganizuotus dar
bininkus pakelti kovą prieš 
užmokesnių mažinimą. 

DARBAS R E I K A L A U J A SU 
MAŽINTI NEDARBĄ. 

i 

F E D E R A L Ė KARIUOMENĖ 
P R I E Š DARBININKUS. 

Gal pavyks išalkusius sulai
kyti . 

KATASTROFOS KLAUSI
MU VEDAMI TARDYMAI. 

A T L A N T I C CITY, N. J., 
rugp. 27. — Amerikos Darbo 
Federacijos vykdomosios ta
rybos suvažiavime padary ta 
rezoliucija, idant federalė val
džia i r atskirios valstijos kuo-
veikiau pradėtų visuomeni
nius darbus, tuomi žymiai but 
sumažintas nedarbas. 

Ieškoma priežastis, nuo ko or
laivis plyšo. 

LONDONAS, rugp . 27. - -
Oficialiai paskelbta, jog žuvu
siame orlaivy ZR-2 buvo 51 
žmogus. Iš jų 46* žuvo. 

Amerikonų orlaivininkų bu
vo 17. Žuvo 16. 

ĮSAKYTA KONFISKUOTUS 
SVAIGALUS PARDUOTI. 

JIULL, Anglija, rugp. 27.— 
Anglijos visa doiuė šiandie at
kreipta į baisią katastrofą su 
orlaiviu ZR-2, su kuriuo žuvo 
parinktiniausi anglai orlaivi-
ninkai. 

Vyriausybės įsakymu pra
dėta nuodugniausi tardymai . 
Norima surasti priežastį, ko
dėl orlaivis plyšo (geriau sa
kant : perlūžo) pusiau. 

Orlaivio kapitonas, leitenan 

AVASIIINGTON, rugp. 27. 
— Probibicijos komisionie-
r ius Haynes įsakė visos šalies 
probibicijos direktoriams vi
sus konfiskuotus svaigalus ar
ba parduot i arba sunaikinti. 
Tai pat parduoti su svaigalais 
konfiskuotus automobilius, ve

izimus i r laivus. 

POTVINIS K I N I J O J E . 

C H A R L E S T O N , W. Va., 
rugp. — 27. — Federalė ka
riuomenė jau paruošta atvyk
ti į Mingo apskritį, kuriame 
yra anglių kasyklos, ir » kur 
maršuoja apie 5,000 išalkusių 
darbininkų. 

Anglekasių. organizacijos 
viršininkai, sakoma, darbuoja
si maršuojančius sulaikyti nuo 
Mingo apskrit ies. Nes kitaip 
ten neišvengtinas kraujo pra-
liejimas. 

Į Mingo apskrit į kas valan
da gali but pasiųsta paruoš
ta federalė kariuomenė, jei 
darbininkai neper t rauks savo 
ėjimo. 

Ko jie ten e ina ! 
Matyt, jie eina ir vėl gauti 

darbą ten, iškur jie buvo iš
varyti , kuomet pakilo streikan 
prieš anglių kasyklų kompani
jų išnaudojimus. Matyt, jie 
nori gaut i darbą arba mirt i , 
negu badauti su savo mote
rimis ir vaikais. 

L E N K A I PLĖŠIA NEUTRA 
L Ė J E ZONOJE. 

Liepos 30 d. lenkų pėsti
ninkų ir apsiginklavusių civi
linių žmonių buris užpuolė 
kaimus j šiaurę nuo Punsko, 
neutralėj zonoj šiapus Cur-
zono linijos: Vojčiuliškiai, 
Trompoliškiai, Trompaliar, 
Giliušiai plėšė žmones ir at
ėmė jų arklius. Sieglineco ir 
Gungliškių kaimuose ties Kai 
var i jos — Suvalkai ta ipat ne
utralėj zonoj šiapus Curzo-
no linijos pastebėta 25 lenkų 
raiteliai. 

PASVALYS. Nespėjo šis 
nelaimingas miestelis pasi
kelti iš pernykščių pelenų, 
kaip šiais metais liepos 14 d. 
vėl ištiko gaisras, kurs su
naikino 14 trobesių. 

Nors ir ikišiol su butais 
Pasvalyje buvo be galo sun
ku, bet dabar no gaisrui, jų 
stoka darosi dar didesnė. 

I r už didelius pinigus čia 
sunku gauti kambarį pasisam 
dyti. 

Tuo ta rpu dar norima čia 
sukoncentruoti visas apskri
čio įstaigas. 

K A U N A S . Pabaigoje lie
pos mėnesio Kaune buvo mo
kytojų kursai, į kuriuos suva
liavo daug mokytojų. Atsi
rado laisvamanių mokytojų, 
kurie ragino rašyties pr ie 
profesinės mokytojų sąjun-

ne-

DE VALERĄ IR VĖL IŠRIN 
KTAS PREZIDENTU. 

! ,» , M i 4. - *i i tas \Vann, išgelbėtas. Tečiau 
! I>et pagijo. Matyt, jo atkak- .. . . . . . . 

Matyt, premieras Lloyd Ge-jl iems priešams buvo reikalin-
orge ir vėl šauks posėdin mi
nisterijų kabinetą ir tars is , kas 
toliau pradėt i . Anglijai keb
lumas tas , kad pirmesnis ai
r iams a tsakymas buvo galuti
nas . O čia štai ir su tuo ai
r iai nenori sutikti. 

ga jį visai pašalinti, kad pas
kui suktybėmis gyventi. Taip 
ir padarė . 

Tečiau Vokietija neteko žy
miausioje patr ioto, kurs visuo 
menės gyvenime lošė didžiai 
svarbią rolę. 

Vokiečiai Skelbia Pagiežą Savo 
Priešams 

NORIMA ATGAIVINTI MI 
L ITARĘ DVASIĄ. 

Skait l ingas monarchistų susi 
r inkimas. 

B E R L Y N A S , , rugp. 27. -
" G r v ž ir vėl diena, kuomet 
visi bendrai pakilsime už kai
zerį i r tėvynę. Neapykantos 
i r pagiežos dvasia visuomet 
saugos Vokietiją. Tur ime la
vinti savo vaikus šautuvo i r 
kardo vartoj ime. K a i p ilgai 
vokiečiai kentės po svetimuo
ju jungu, gi prancūzai stovės 
sargyboje ties Reinu, tur ime 
but pasirengę pakelti pagie-
v > > zą. 

je dalyvavo apie 20 tūkstan
čių žmonių. Keli tūkstančiai 
buvusio karo veteranų karin
game upe. maršavo pro mo
narchistų vadus : gen. Luden-
dorffą, princą Eithel F reder i 
ką, grafą Waldersee, genero 
lą Goltzą ir daugybę kitų. 

Nebuvo tik vieno fieldmar-
šalo Hindenburgo. Šis pra
nešė, jog nesveikaująs. 

Buvęs kaizeris iš Olandijos 
prisiuntė pasveikinimą monar 
chistams ir jų surengtai de
monstracijai. 

Gen. Ludendorffas po keliių 
pulkų parodos ta ip kalbėjo į 
karo ve te ranus : 

j is yra ligoninėje i r pusiau be. 
sąmonės. Kol-kas iš jo nie
ko negalima išklausti. Sako
si, j is neatmenąs kaip tai visa 
įvvko. 

J tardymus bus pašaukti iš
gelbėti orlaivininkai, visa ei
lė liudininkų ir dirbusių orlai
vį ekspertų, o gal i r darbinin
kų. 

Eksper ta i spėja, kad orlai
vis turėjo plyšti staigiai jį pa
sukus šonan. Nuo staigaus 
styro pasukimo turėjo, sulūžti 
viduje kryžiavonės. 

NEAV YORK, rugp. x27. — 
Čia paskelbė pareiškimą bu
vęs Suv. Valstijų jur ininkas 
F r a n k M. Gorey,* kurs kituo-
raet su 17 kitų amerikonų or
laivininkų buvo pasiųstas An-
glijon tėmyties, kaip orlaivis 
ZR-2 dirbamas. 

Gorey tvirt ina, jog orlaivio 
apvitkalas vieną kartą visai 
nudegė i r pasirodiė keliolika 
svarbiųjų kryžiavonių sutru
kusių. Mechanikai tas kryžia
vonės išėmė ir nepamainė nau 
jomis* bet tas pačias sulipino 
ir atgal įstatė. 

P E K I N A S , rugp. 27. 
Shantungo provincijoje išsi
liejo upė Yellow ir sunaikino 
didelius žemės plotus. Šimtai 
kinų sodžių užlieta ir sunai
kinta. Dešimtys tūkstančių 
gyventojų paliko be pastogės 
ir mantos. Be abejonės, bus 
daugybė ir žuvusių. 

DUBLINAS, Airija, rugp. 
27. — Atmetus Anglijos pa
duotas sąlygas Airijos parla
mentas susirinkęs išnaujo iš
rinko de Valerą prezidentu ir 
patvir t ino tuos pačius de Va-
leros kabineto miniterius. 

Paskui par lamentas sankci
onavo vidujinę paskolą 500,-
000 svarų sterlingų ir Ameri
koje 20 milionų dolerių. 

De Valerą parlamentui pa
galiau pareiškė, jog jo pozi
cija neatmainoma. 

padorių, užgaunančių tikėji
mą knygelių. Susipratę mo
kytojai į tai neatkreipė do
mės, o vien tik nuoširdžiai 
pasijuokė iš jų bergždžio dar
bo. 

AMERIKA SU VOKIETIJA 
TAIKOJE. 

TAIKOS SUTARTĮ TURI 
R A T I F I K U O T I SENATAS. 

Svarbiausieji sutart ies posmai 

WASHINGTON, rugp. 27. 
— Suv. Valtijų su Vokietija 
taikos sutar t is pasirašyta Ber 
lyne rugpiučio 25 dieną, 5:20 
vakare. Atskirą sutartį su 
Vokietija padarė Suv. Valsti
jų vyriausybė, kuomet senatas 
atsisakė ratifikuoti žinomą a-
belną Versailleso taikos sutar 
tį. Valstybės depar tamentas 

Nieko bendra neturėt i su 
Tautų Sąjunga ir su visais 
reikalais, surištais su ja . 

Pareikšta, j o g Suv. Valsti
jos nesurišamos su Tautų Są
junga jokiais posmais, pažy
mėtais Versailleso sutarty. 

Suv. Valstijos rezervuoja 
sau visas teises ir visą naudą, 
pažymėtas Versailleso taikos 
sutar ty. 

Pr ipažįs ta amerikoniškas 
teises saloje Yap ir kitose bu
vusiose Vokietijos kolionrjose 
lygiai su kitomis viešpatijo
mis. • 

Lygios teisės. 

Toliau Suv. Valstijos pri
pažįsta sau rygias i r pilnas 

Tai buvo aiškiausias pavo-
Kuoniet žiurau į jus , ma-l jug, Apie tai Gorey su kitais Ta ip kall>ėjo čia grafas 

Waldersee, a r t imas kaizerio j t a u j»js palikote ištikimi savo p r a n e ^ savo viršininkui. Nuo 
draugas , kurs buvo svarbiau- 'ciesoriui, kuriam prisiekėte iš- to laiko j a m buvo uždrausta 
šias kalbėtojas surengtoj čia J tikimybę. Tad jaučiuos, kad į n e į t i orlaivio dirbtuvėn i r 

imisų vaikai sudraskys tą ne- ^veikiai po to jis buvo sugrą-
lemtąją VersaiHese padarytą b i n t a s j Suv. Valst i jas. Vir-
sutart j . jšininkui nepatiko sveiki jur i-

I tai sukelta kuodidžiausias ' ninko nurodymai i r perspėji-
rankų plojimas. Gi vienas jaUĮinai. 

skaitlingoj monarchistų de
monstracijoj . Visa jo kalba 
buvo nepal iaujama pagieža 
Vokietijos priešams. 

Monarchistų domonstracijo-

po pasirašymo sutart ies t e k s - ' t e į s e s su sąjungininkais, kas 
tą leido paskelbti viešai. I pažymėta Versailleso sutar ty 

Sutar t i s neturės jokios g a - | į r k a s p a i y t į mili tarius, fi-
lės, kol jos p i rmiau neratifi- j n a ns in ius , ekonominius i r at-
kuos Suv. Valstijų senatas, pūdymo klausimus, ta ipat da-
Ligi to laiko S. Valstijos ne-!l įs paliečiančias orlaivystę, 
atnaujins diplomatinių santi-
kių su Vokietija. 

Kadangi senatas per t raukė 
sesiją ir susirinks tiktai rug
sėjo 21 d., tuomet tuojaus su
tar t i s bus induota senatui pa
tikrinti i r ratifikuoti. Spėja
ma, senatas sutiks su ratifi
kavimu. 

Kas yra sutarty. 
Sutar t ies svarbiausieji pos

mai y ra t i e : 
Atnaujint i taiką ta rpe Suv. 

Valstijų ir Vokietijos. 

K E L M E . Liepos 25 d. Kel
mėj kilo didelis gaisras, ku
ris padarė nuostolių apie ke
letą milionų markių, nes su
degė apie G0 gyvenamų na
mų ir 70 kitų trobesių, baž
nyčios bokštai ir stogas. P r i e i g o s , ir davinėjo kokiu tai 
i§y sudegė 4 metų vaikas, 2 
arkliu ir šiaip gyvulių. Be 
to, sudegė dvi ugnegesių ma
šinos ir viena statinė. Vieno 
piliečio sudegė 40,000 auksi
nų pinigais. Apie 120 šeimy
nų paliko be pastogės. Gais
ras prasidėjo iš mažos ugne
lės, kurią sukūrė 4 metų vai
kas netoli namų. Pučiant 
dideliam vėjui, kibirkštys pa
siekė namus ant Kražių gat
ves, kuri visa sudegė — apie 
21 namą, paskui išsiplėtė į 
Petronigdžio gatvę, kur su
degė apie 20 namų. Kibirkš
tis pasiekė ^ kiečių kleboni
jos trobesius esančius už pu
sės varsto nuo miestelio. 

.Sudegė klebonijai priklau
santis namai, daržinės ir bal
dai. Klebonija liko. Dide
lis vėjas nešiojo kibirkštis 
už kelių vars tų į nupiautus ru 
gius. Bet gyventojai apsau
gojo rugius nuo- sudegimo. 
Gaisrui baigiantis buvo atvy
kę Šiaulių ir Raseinių ugne
gesių kuopos. 

ANYKŠČIAI . Vietos šau
lių būrys surengė Anykščių 
miškely ant kalnelio geguži
nę. Vieta buvo parengta la
bai graži, bet del blogo oro 
žmonių nedaug susirinko. 

N E M U N A I T I S (Alytaus 
aps.) . Čia šaulių būrys tai
pat iškilmingai apvaikščiojo 
metinę savo šventę. Pirmą 
dieną iš vakaro susirinkę vi
si šauliai išsirikiavo, išklau
sė prakalbos* sugiedojo Lie
tuvos himną i r pagerbimui 

V I L K I J A . Čia šaulių iš
kilmėse dalyvavo ir Babtų 
šauliai. Nešdami plakatą su 
pa ra šu : " G i n s i m e ' Lietuvos 
nepriklausomybę, ' ' šauliai 
dainuodami nuėjo į paskirtą 
iškilmei vietą. Buvo degina
mi laužai, bėgimai, lenktynės, 
pėstininkų ir^raitelių kovos 
ir kiti žaidimai. Paskui pa
gerbimui žuvusių už Lietuvos 
laisvę buvo iššauta t r is kar
tus. 

SEREDJŽIAI. šaul ių iškil
mei buvo parūpinta orkestrą, 
didelis laužas, bufetas i r t t . 
Žmonių susirinko daugiaus 
kaip 300 žmonių. Pradedant 
iškilmes buvo pasakyta, tam 
tikra prakalba i r saliutuota 
iš šautuvų 5 kartus . Nuo Pa
lemono kalno buvo leidžia
mos raketos. Aplink padeg-

uostus, upes, geležinkelius, 
gvarant i jas i r kitus reikalus, 
pasakytus toje sutartyje. 

Versailleso sutart imi Suv. 
Valstijos tur i teisių turėt i sa- j žvalgybai ir milicijai 
vo atstovus visose sąjunginin- j tikėdami visokiems 
kų komisijose. Bet jų šiam tams, darė kra tas būrio val-
die neturi . I r niekas negali dyboje, areštavo kai-kuriuos 
priverst i turėt i . nar ius i r be reikalo kankino. 

Atmetama internacionale ! Nežiūrint to visko, šis bu-
darbo organizacija, kuri įstei- rys per savo šventę parodė 
gta Tautų Sąjungos globoje. į tvir tumo i r patvarumo, nes 

Atnaujinus ryšius su Yokie- jis pasirengęs kovoti iki pas-
tija, tuojaus bus pagalvota a- kutinio kraujo lašo savo tė-
pię pirklybinius santikius. [vynei ginti nuo priešų. 

dainavo keletą dainų. Pas
kui žaidė, šoko i r tt. 

Visų ūpas buvo kuogeriaū-
sis. 

Paroje, rugpiučio 35-26 d., 
Chicagoje pavogta 11 automo
bilių. 

žuvusių draugų tr is kar tus iš- L ^ l a u ^ g a u l i a i s u g t ( ) . ę pft_ 
šovė. Paskui nešdami tauti
nes vėliavas i r Lietuvos Vy-
tį dainuodama pavaikščiojo 
po miestelį ir grįžo į mokyk
lą, kuri buvo gražiai išpuoš
ta. 

Vakare degino smalines 
ugnis, šoko ir žaidė. Ant ry
tojaus susirinko bažnyčioje, 
išklausė pamaldų i r pamoks
lo, kurį sakė klebonas apie 
Lietuvos šaulių vertybe. 

Vietiniam šaulių būriui te
ko daug nukentėti nuo vieti
nių dvarininkų, kurie įvai
r iais budais šmeižė ir skundė 

o tie 
V " V 

smeiz-

O R A S.. — Šiandie apsi
niaukę, nepastovus o r a s ; ^ a -
ža atmaina temperatūroje. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
rug. 26 buvo tokia pagal Mer-
ehants Loan & Trus t Co. : 
Anglijos sterl. svarai 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Vokiečių šimtui mark. 1.17 
Lietuvos šimtui auks. 1.17 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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SUV. VAI S T. 

Pusei Me€Q 8-©v 
Prenumerata mokaal lškalao. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
•e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti isperkant trasoje ar exprese "Mo-
asy Order" arba įdedant pinigus t 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 
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KAI-KAM DAUG BAIMĖS. 
Vokiečių spauda paskelbė, 

jog Italija su Vokietija laimin
gai baigusios derybas pirkly-
bos klausimu. Tas klausimas 
šiandie jau yra Italijos parla
mento rankose. 

Kaip Paryžiuje, tair> Var-
šavoje tas faktas sukėlė daug 
baimės. Prancūzai ir lenkai 
norėjosi pirmieji susiartinti su 
Vokietija pirklybos žvilgsniu. 
Tečiau iki šiolei neleido tą 
padaryti žinomas vienų ir kitų 
" u n a r a s " kaip-gi jiems čia 
mėgsti pirklybinius ryšius su 
priešininku ir tai dar su nu
galėtu priešininku. 

Kad tuo tarpu Italija paty
lomis ėmė ir užbėgo už akiu 
Paryžiui ir Varsa va i. 

Taigi baimė tame, kad pran
cūzams ir lenkams neteks pir
miems pelnytis iš Vokietijos. 

Tečiau tas Italijos "neman
dagus" pasielgimas yra menk
niekis prieš pakilusį kitą su
manymą, apie kurį jau Berlyne 
ant stogų namų ir žvirbliai 
kalba. 

Būtent, Berlyne jau nebe 
paslaptis, jog ir Anglija su Vo
kietija veda pirklybines dery
bas. Gi po tų pirklybinių de
rybų norima sudaryti naują 
politinę kombinacijų. Turi pa
kilti Anglijos-Vokietijos-Itali-
jos trilypė politinė sąjunga. 

Jei tas sumanymas butų 
įkūnytas, tuomet Paryžiui su 
Varšava butų riesta. 

Tad ir nereikia stebėtis, jei 
šiandie Prancija ir Lenkija 
staiga atmainė savo pažiūras 
ir atsinešimą j bolševistinę Ru
siją. Prancija badaujančiai 
Rusijai siųlo maisto. Lenkija 
to maisto vežimui duoda vel
tui savo geležinkelius. 

Dar nesenai lenkai, pav., to
kį Trotzky negražiai kaip 
niekšą pravardžiavo gi nun jį 
vadina "ponu komisaru". Pri
deramais žodžiais atsiliepia ir 
apie pačią Maskvos bolševis
tinę valdžią. 

Aišku, Prancija su Lenkija 
gretinasi prie bolševistinės Ru
sijos. Reikalas verčia taip elg
tis. Nes jei Anglija padarytų 
sąjungą su Vokietija, Pranci-
jai reiktų glaustis prie bolše 
vikų. 

Kaip tai staiga viskas kei
čiasi šitame margame pasauly. 

MŪSŲ DIENŲ JAUNIMO PASIUNTINYBE. 
(Pabaiga.) 

Vedėjo paklausimai nevi-
suoinet turi pasisekimo. Bai
mingumas ir atsižvelgimas į 
publiką dažnai užčiaupia jau
nuoliui lupas. 'Dėlto bus nau
dinga prie salės iškabinti dė 
žutę į kurią kiekvienas gali 
įmesti savo paklausimą, prie
kaištą, pažymėti jam įdomius 
ir žinotinus klausimus. 

Didelio pasisekimo turėjau 
praktikuodamas šią metodą 
gimnazijos mokinių tarpe. Per 
savaitę laiko apie 200 įvairių 
mokslo šakų klausimų, prie-
Kaištų buvo įmesta. Turint ak-
tualę jaunimui medžiagą ga
lima rengti paskaitos, pasikal
bėjimai. Jie tuo žvilgsniu nau
dingi, nes svarstoma medžiaga 
pačių gimnazistų yra patiekta. 

Pastarais laikais pavartota 
nauja priemonė. Vieton teori
jos etiudų, įvesta faktų etiu
dai einant prie to anketos ke
liu. Ta priemonė geriaus ska
tina narius prie akcijos. 

Anketos pavyzdis. 1. Mes 
konstatuojame mūsų visuome
nės tarpe fizinio ir dorinio 
skurdo, 2. iš to konstatavimo 
krikščioniškoje sieloje genia 
troškimas gelbėti skurstan
čius, nuosekliai įsitikinimas 
griebtis atatinkamų akcijos į-
rankių; 3. bet prieš tokią ak
ciją kįla klausimas kokios 
priemonės reikalingos; iš to iš 
auga etiudų būtinybė; jų dė
ka mes matysime kokios prie
monės tinkamausios, kas vei
kiama kitur, teirausimės pa
tyrusių žmonių ir raštų; 4. už
baigę studiją, pradėsime akci
ją skurdo pašalinimu. Tai yra 
viso etiudu ratelio darbas. 

mą; 5. pragyvenimo brange 
nybė; 6. sociali parapijos dar
buotė; 7. sekmadienio šventi
mas ; 8. profesija ir nedarbo 
žmonių padėtis, ir t. t. 

Einant prie anketos vykdi-
nimo nariai pasiskirsto gat
ves kurias aplankys; ten ty
rinėdami į rupimus klausimus 
teirausis pas vietos gyvento
jus, laikraščių pardavėjus... 

Iš surinktos medžiagos bus 
galima apsvarstyti veikimo 
būdą, priemones ir t. t. 

Jeigu visos metodos gali 
būti geros, prisitaikinant 
prie laiko ir aplinkybių, jos 
tik tuomet turės pasisekimo, 
kuomet kiekvienas narys dės 
savo paties pastangų, sąžinin
gai ii* rūpestingai darbą at
likdamas. 

Tarp paskatinimo priemo
nių galima pavartoti konkursą 
tarp narių to paties ratelio ir 
tarp apielinkės* ratelių. . 
Susirinkimų tvarka ir dažnu

mą. 

Dvisavaitiniai 'susirinkimai 
yra mažiausia norma; savaiti
niai yra ideali n6rma prie ku
rios reikia eiti. 

Kiekvienas susirinkimas pri
valo turėti nustatytą tvarką, 

priekaištai. Daug gyvumo į-
neš į diskusijas nariai, jeigu 
jie iš kalno žinos apie būsimą 
temą, kiekvienas ateis 
su savo nuomone,* o 
net pageidaujama kad 
du nariu vedėjo paskirti už
imtų oponentų rolę. Aišku, jie 
lektoriaus mintis, išvadžioji
mus prįeš paskaitą turi žino
ti. Galop vedėjo žodis, "trum
putė maldelė. 

Paprastai visa baigiama žai
dimais ir tt. 

Šis sus-mo tipas nėra pri
valomas; sulyg ratelio objekto 
reikia jį savotiškai nusistaty
ti. 

tas skambėjo, ir svarstomi da
lykai, istorija, gamtos moks
lai, literatūra, dailė ir menas, 
nušviesti ta nepalyginama 
šviesa kurią tiesa apie save 
skleidžia. Jums rodėsi, kad 
amžinosios grožės spindulys 
staiga, nušvietė jūsų i#ką, ir, 
emocijos pagauti, jųs persikė
lėt į naująjį pasaulį, kur jūsų 
siela maudėsi nežinomoj švie
soj: tai buvo katalikybės švie-
sa. 

Tuomet jųs pajutote, ar ne 
tiesai kad jūsų padėtis už
tikrinta, ir plačiai praskleidę 
savo širdis gaivinančios šilu
mos tos angamtinės šviesos į-

buti karakterio vyras. 

KARAKTERIO APTARIMAS 
positi vinim, bet jėga, tvirty
bė išimtinai tiesai ir gėriui 
tarnaujanti... tai non possu-

Nuoseklumas reikalautų kad m u s kalbant apie pareigą ir 
adėies kalbėti apie karakterį ' teisybę; tai verčiaus Dievo pradėję 

turėčiau paliesti teniperamen- j klausyti negu žmonių, tai sa-

Su konstitucija nėra ko sku- .takai, jųs ištiesę bures įplau-
bintis. Po kelių sus-mų galima 
ją parašyti, vėliaus ją prapla
tinti ir patobulinti. 

• « • 

Jaunieji kurie esate pasirį-
žę ką nors didelio nuveikti, 
siisispieskite po etiudų ratelio 
vėliava. Bukite ten netik gar
bės nariais, bet aktyvus na
riai. Jūsų protas ten atras 
šviesą, jūsų valia jėgą, jūsų 
širdis brangų draugiškumą. 

"Kuomet gyvenimo vartai 
prasivėrė prieš jumis, kalbėjo 
visuomeninkas de Mun, jųs 
patekote į nežinomą kelią, pil-

be jos žengiama anarchijom n i entuziazmo ir be rūpestingo 
smalsumo. Bet nuo pinmjjų 
žingsnių pabūgo jūsų širdis, ir, 
dvidešimties metų vėsulo už
klupti, jųs pajutote tą slaptin-

keleivio nerimastį kurs, gą 

Bet reikia vengti kareiviškos 
drausmės. Kiekvienas susirin
kimas privalo Imti lankstus, 
atsižvelgiant į aplinkybes ga
lima įvairuoti jo įtalpą. 

Va*maždaug bendras jų ti- 'pirmu kart, atitolo nuo kranto, 
pas: po trumpos maldos seka Bet vieną dieną draugo ranka 
trumpas kelių eiliučių atvesti čionai aprimote. Tuo-
skaitymas iš Evangelijos met, tarsi uždanga staigiai nu-
arba iš Kristaus..,, seki- krito, nematytus rtginys pra-
ino knygos; raštininkas skaito Isiskleidėc jaunuoliai tarp savęs 

kėt į putojantį vandenyną. Ta 
yra krikščionybės veikalų ga
lybė. J ie turi neatsispiriamą 
sielai jėgą, ir kartą pavilginę 

tų teorijas. Palieku jas nuo
šaly, nors ta yra muno myli
miausia tema. 

Jeigu jųs turite smalsumo 
skaityti mūsų dieną illozofus, 
psichologus ir paidagogus, jųs 
pastebėsite kaip jie sau prieši
nasi norėdami aptarti kas tai 
yra karakteris. 

Man pačiam teko tyrinėti 
penkiolika įvairių autorių ka-
rakterio definicijų. 
• Nesigilindami į tų definici
jų variantus, pirmu pažvelgi
mu karakterį šiaip galime ap
tarti : žmogaus valia pasieku
si nepaprasto išsivystymo lai
psnio. 

Anaiptol nenoriu manyti 
kad tai yra tobula definicija 

savo lupas į tą svaiginančią kaip ir visos kitos, negali to-
taurę, norima ligi pat dugno j bulai pareikšti visos karakte 
ją išlenkti." 

MOKSLEIVIS — KARAK 
TERIO VYRAS. 

no esmes. 
Geriaus suprasime karakte

rio sąvoka iš atpasakojamų ap- j tai, kaip mašinos ratai jie be-

vęs Dievo valioje valdymas, 
be • pasitraukimo, be nusimi
nimo, energingai ir tvirtai veik 
ti ir kentėti, žengti ir priešin
tis flet ir didžiausioms klin
t ims." -

Karakterio žmogus yra ta,s_ 
kurs sulyg savo tvirtų įsitiki
nimų; veikia su jėga ir tvir* • 
tybe. J is yra pasirįžęs veikti;" 
galingas atsispirti. 

Besiimant darbo visupirma 
reikia pasirįžti jį nuveikti,; 
Kaip nmža žmonių kurie pasi- • 
rįžta! Projektų, plan«ų jiems, 
netrūksta, jie nepaprastu sku
bumu slankioja jų vaizduotė
je. Nežinodami ko nusigrieb
ti jie neturi ramybės. Ar jie 
imsis darbo? Nebent žiauri bū
tinybė juos privers, nes jie yra 
atsitikimo žaislas; arba galin
gesnė valia juos privers tą vir 
tą padaryti, ir, tikri automa-

i 

Lai 
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LIETUVI 
> > 

Tokia anketa gali apimti čų eigą; viena 
šiuos klausimus: 1. parapijos toja jų turinį. 
religinė praktika; 2. parapijo
je skaitomi laikraščiai; o. gir-

pereito sus-mo protokolą; gin-
vienas narys pakar-

Paskui lekto
rius, jeigu kalbama apie pas-

gvildena Dievo gražybės ir di
dybės veikalus. Džiaugsmas 
liepsnojo jų akyse ir jų sąžinės 
ramybė antganitiniu atspin-

kaitą ar ką panašaus, maksi- tfžiu jų veidus braižė. Jų kal-
tuoklybės nuostoliai parapi- mum pusvalandi kalba ar j ha, kur pasišventimo ir tvir-
jojc; 4. gyvenamų namų nuo- skaito. Seka paklausimai,' tybės tonas tikėjimo snžadin-

tarimų, jos pažymių. 
I r vėl trūksta pasižymėto Vaizdžiai kalba Lacordaire 

plano skiltys. Ne mūsų čia kai- apTe karakterį. J is sako, kad 
tė. Mielai rašyčiau ištisus me-įtai yra paslėpta ir pastovi 

kas tai nepajudinamo 
pasirįžimuose, dar la-

biaus nepalaužiamo savo iš
tikimybėje, savo įsitikinimuo

se, savo prietelybėje, savo 
dorybėse, intimi jėga kuri try 
ška iš asmens ir įkvepia tą tik

tus apie moksleivį šviesos ir valios energija, aš n< 
karakterio vyrą. Medžiagos ne žinau 
trūksta. Bučiau begalo laimin- Į savo 
gas! Vieton dažnai bergždžios 
polemikos, nepastovios politi
kos nusimanyčiau statąs tautos 
ateities rūmą: jaunimas — 
tautos viltis, jaunimo viltis — 
mokslas. 

Bet, deja! Tuomet "Drau
g a s " turėtų virsti giedrininkų 

} t organu, o "Giedra ' visuome
nini ai-politiniu dienraščiu. 
Nežinau ar patys moksleiviai 
sutiktų. Tiek težniau kad savo 
Seimo nutarimų prisilaikyda< 
mi jie kaip leido taip ir leis 
moksleivių organą "Giedrą' ' . 

Dėlto didelį šuolį daryda
mas baigsiu savo tenią aptar
damas ką, suprantu sakyda
mas, kad moksleivis privalo 

si suks. 
Karakterio žmogus moka pa

sirįžti. J is visa daro kad savo 
pareigą pažintų. Jeigu jis jog 
nepažįsta, jis kitų pasiteiraus. 
Kartą jis pažino, nieko neati
dėliodamas drąsiai eina ten 
kur pareigą jį šaukia. 

» 

Ne rėksniai Lietuvą išgel
bės, bet pasišventėliai. 

• 

•T*1 * • 
* 
{ 

? 
J K » •*"• čia savo chiopus- pirkti lenkiš

kus bonus. Niekas mus never- " 
čia to daryti. Pirkime Lietu
vos bonus iš savo valios. 

renybę kurią mes vadįnajųej Lenkų ponai įstatymais ver-
saugumu!... Karakteris savo 
valios jėgą remia protu, gi 
šisai savo jėgą semia iš žmo
gaus gyvenimo principų—tvir 
tos pasaulėžvalgos. 

Jį* papildo Olivaint sakyda
mas, kad karakteris yra tik
roji valia, galinga ir nuosekli 
valia, einanti su kantrumu ir 
drąsa ligi pat galo, nepaisant 
kliūčių, pavojų, pageidimų; tai 
yra senųjų pasakymo prisilai
kant: justum ac tenaoem pro 

i 

Laisvė tik pasišventimu mi- • / . 
perkama. , j — > . 

. • . 

Klausimas: Kiek tas pilie-, 
tis padėjo Lietuvai laisvę iš
gauti ? 

Atsakymas: Tiek, ufc kiek 
I . . , r i 

,aisves bonų pirko. ~ 
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ATSTOVAS _ RALYS 
IŠ FRANCU KALBOS.'SULIETUVINO 

NEMUNAS 

y 

(Užbaiga). 
Draugo Romanas. 

J' 

Pirm kelių mėnesių 'Buenos 
Aires, Argentinoj (Pietinėj A-
merikoj), miesto valdžia pra
dėjo pardavinėti avalinę. Tas 
žmonėms pasirodė naudinga. 
Dabar tas miestas pradėjo 
pirkliauti mėsa. duona, cuk
rumi, ir kitokiu žmonėms mai
stu. Pardavinėja įvairiose mie 
sto prekyvietėse Kasdien vie
tos valdžia paskelbia, kur y-
ra prekyvietės ir pirkinių 
kainą. 

Ponuliai, užtektinai pri>i-
svečiavote Vilniuje! Do War 
szawy! Lietuviai perka bo-
nus. 

DĖKINGUMAS. 
Sutinku kad turime pareigų ir aukų pakelti. 

— Kokiu ? 
T šitą klausimą, Jurgis nežinojo ką atsakyti, liį kadangi 

buvo atviras, tarė: \, 
— Gal, ištikrųjų, butų sunku pasakyti kokios yra/mu-

sų dorinės pareigos ir aukos. * 
— Sakai kail sunku pasakyti, primygtinai kartojo Ro

žė. Bet jeigu amžino gyvenimo laimė yra mūsų tikslas, gi 
dabarties gyvenimas yra jo priemonė, mes privalome žinoti 
kokiomis sąlygomis Dievo skirtoji laimė pasiektina. • 

aip jas pažinus? 
— Kaip! Bet ar tamista negirdėjai kad yra formalus 

įspėjimas, kad tiesa tapo žmonėms apreikšta ir tuo tikslu 
įkurta draugija kuri saugo tas tiesas, jas platina ir skelbia! 

— Taip, bet... 
— Kas bet f pertraukė Rožė kurios uolumas įtikrinti 

Jurgį didėjo. Ką tamista gali pasakyti prieš tą protavimą 
kurs stebina tamistos skepticizmą — sakykime geriaus ig-
noraneiją — o ką man leisi užbaigti? Jeigu įstatymas pas
kelbtas, mes turime jį pažinti. Jeigu Dievas yra kalbėjęs 
žmonėms, jie privalo žinoti ką jis kalbėjo. Jo pareiga pa-
tyrti religinį faktą, istorinį ir patikrinamą faktą, palyginti jį 
su kitomis krikščionybės išraiškomis. Jau dvidešimts amžių 
kaip įžymiausi mpkslavyriai ją pasisavino. Privalu 
siekti prie krikščionybės vyriausių autoritetų, smžiurėti jų liu
dijimus, kad įsitikrinus ar tasai kurs pasivadino Dievo Su
nūs ištikrųjų juo yra, pranašų skelbiamas, ar jo stebuklai 
neabejotini, ar jo žodžiai ir darbai turi savyje neužginčija
mus dievybės pažymius, ar jis tikrai įsteigė draugiją kuri pa
laiko jo dvasią, jo mokslą platina, ar turi visą jai suteiktą 
galybę jo vardu kalbėti 

— Jeigu vaikas katekizmo besimokinęs žino tai, j n 
daugiaus žino negu aš, liūdnai nusiskundė Jurgis. 

— Tamista dar daugiaus gali žinoti. 
— Kokiu būdu? 

— Daug jų yra. Aš tamistai vieną buvau nurodžiusi. 
i • 

Tamista juo nepasinaudojai. 
— Aš!.... Nepasinaudojau... 

—Bet tamista griežtai atsisakei mano patarimo klau
syti, kuomet aš patariau nuvažiuoti su padėka pas kunigą 
Klevą. ' ' 

Ralys susirūpino. Paskui, atvirai prisipažino: 
— Tiesa, aš priešinaus... 
— Leisi man pasakyti kodėl, pasisiūlė Rožė, neleidusi 

jam užbaigt?: " 
Ir kadangi jis savo išvaizda laukė atsakymo, ji paaiš

kino: 
— Nes tamista bijaisi kunigo. 
— Bijausi!... AsL. 
— Taip, tęsė ji besišypsodama. Aš nenoriu tamistai visų 

prietarų prikaišioti. Aš noriu pasakyti, kad daugelis neti
kinčių žmonių, daugiaus ar mažiaus sąmoningai, tamista" bi
jaisi kunigo ries nenori kad jis visko aiškiai nepamatytų 
tamistos sieloje, , 

— Dar ko! 
— Tikrai taip. Padaryk rimtą sąžinės sąskaitą, o tamis

ta prisipažinsi, nepaisant kokios abejonės esi blaškomas, 
tai kas tamista tolina nuo. tikėjimo, yra pildytinos pareigos. 

' Jeigu ne krikščioniškos doros reikalavimai, kiek butų krikš
čionių! 

— Tamistos pasakymas mane užgauna, atsakė ne tiek 
rūsčiai, kiek nepatenkintas. 

— Ne, čia nėra užgauliojimo, b vis ramiai atsakė Rožė. 
Tai vien žmonių silpnybės konstatavimas, labai teisingas, 
prisipažink. 

J is pagalvojęs valandėlę, prašneko: 
— Gal but. 
— Nėra mažiausios abejonės, pataisė jauna moteris. 

Mums tikintiems, kunigas yra suratnintojas, geradaris, prie-
telius. Bešalus teisėjas, jis taipat Dievo atstovas, jo vardu 
kiekvienam atgailojančiam duodąs išrišimą. Bet eik pas jį, 
išpažink savo nuodėmes, nusižemink ' i r tamistos abejonės 
pranyks,, o sugrįš sąžinės ramybė, sielos giedra ir įsitikini
mas kad vienų viena dieviškoji religija tegali daryti tokį 
stebuklą, kad iš pat dangaus per kunigo lupas dovanojimo 
ištarmė nužengia. 

— Bandysiu, rimtai atsakė Ralys,, ilgai tylėjęs. 
— Neatidėliok, mano drauge, meiliai tarė Rožė išties

dama jam ranką. 

ATGAILA IR DŽIAUGSMAS. 
• • 

. » » . . . . 

, » 
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Vieną dieną, j i s ' keliavo į nuošalų bažnytkiemį kur 
gyveno kunigas Klevas. 

Išvydęs Jurgį Ralį, senasai kunigas nenustebo. 
— Tamista pas mane, tarė jis, tarsi butų jo laukęs. 
— Tai ji mane atsiunčia, atsakė Jurgis. 
— Ne, mano vaikeli, tai Dievas. 
Ir savo atvirą širdį jis pravėrė. Visa atpasakojo: savo 

liūdnas kūdikystės dienas, audringus jaunystės metus, savo 
silpnybes, savo protinį ir dorinį krizį, savo nusiminimą, 
abejones, gerus darbus apleistus, blogus pasielgimus.. 

— Štai mano gyvenimas, tarė jis. Ar jis vertas dovano-

Kunigas atsake: 
— Jeigu visa savo siela to gailiesi. Jeigu, Dievui pa

dedant, nori pasitaisyti. 
Ralys nesvyravo. Vakar dienos bedievis, nusižeminęs7 

atsiklaupė. < 
. » ^ . . 

. . . . 

* • * 
w -w m 

Tą pat valandą, netoli nuo ten, mažos koplytėlės paunk
sny, kurios miesto triukšmas neardo šventos tylos, Rožė 
prieš altoVių klupo. 

— Mano Dieve, meldė ji, pasigailėk paklydusios sielos, 
Duok jam drąsos išpažinti savo prasikaltimus, apgailėti 
savo paklaidas, sugrįžti į tiesos ir šviesos kelią. 

• • # - - ' • • " _ 
- - • 
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Ta malda išklausyta. 
Dabar Klevinėje gyvena pavyzdingas krikščionis, sklei

sdamas gera visiems,, tas kurs .buvo atstovas Ralys. 
Rožė jo ižmona. 

-.t 

Mažasai Jonelis auga. J is mylimas motinos ir savo 
antrojo tėvo kurs jį beskęstantį išgelbėjo. 

Bet jis ne vienas džiugins širdingos šeimos židinį. A t 
eis ir kiti, atgaivins seną sodybą, palaikys giminės vardą 
kuri rodėsi išnyks. 

Laiminga šeimyna. Jurgis po visų karionių labai paten
kintas. 

Tečiaus, jeigu ateitų valanda kuomet piliečiai jį pa
vadintų į viešąjį gyvenimą, jis be mažiausio pasigailėjimo 
"sudegintų tai ką garbino, pagarbintų tai ką sudegin6. , , 

Ar tolimos praeities karaliai, ar mūsų dienų demokra-
tingos respublikos įstatų leidėjai, kad visi kurie nusveria 
mūsų likimą — o kartu su jais ir Lietuvos ateitį — krikš
čionės moteries įtakon patektų! 

E. White Plaj 
Easthamptonj 
E. Hammom 
Elizabeth, N, 
E. St. Louis, 
Fokcroft, Mj 
Fountain, Mil 
Framingham, 
Grand Rapi< 
Hammond, 
Holyoke, Mas 
Hempliill, 
Hudson, N. 
Homestead, 
Harvey, 111. . 
Hartford, C< 
Harrison ir 
Harrison ir 
Indiana Hari 
Indianapolis, 
Yonkers, N. 
Kenosha, Wi| 
Kevranee, 111. 
Lawrence, M 
Long Island, 
Linden, N. Jj 
Livingston, 
Leachburg, 
Lincoln, N. 
La Porte, Indj 
Lafayette, C< 
Lietuvos M-j< 
Melrose Parį 
Moline, 111. 
Medstead Sa| 
Maspeth, L. 
Montyglo, Pi 
Meriden, Con 
Mihvaukee, \j 
Millinocket, 
Mancbester, 
Niagara Falb 
Niagara Falls' 

„Niagara FallJ 
Niagara Falls 
Nokomis. II 1.1 
New Britain,| 
New Haven, 
New Kensinj 
Newport Ne^ 
No. Abingtonj 
Newark, N. 
New Philadel 
Orange, Mass^ 
Omaha, Nebr. 

Pittsburgh, Pi 
Providence, 
Plainsville, P | 
Penns Statioi 
Parlin, N. J . 
Prttsfield, Mâ i 
Poolville, (SI i 
Patterson, N. 
Pikes Creek, 
Plymouth, Pa. 
Portland, Ore. 
Peoria, 111. . . 
Rockdale, UI. I 
Rockdale, UI. | 
Racine, Wis. 
Racine, Wis. L 
Rhome, Pa, 
Rhea, Idaho 
Rhinelander, 
Roekford, 111 
Riverton, 111. 
Rochester, N. 

€o. Chicago, 



*% 

Šešta'dieiujB, Rngpj. 27, 1921 
- DRAUGAS 

i 

J S 

-

. 

I . 

I . . 

y 

^iiiiiiittiirtiiiitiiiniiiiiiii JiiiJiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiMiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii 

B-U-K <«• su visais 
Gražioje—Turtingoje—Prasmingoje 

P A R O D O J 
Labor Day, Sept.-Rugsejo 5, 1921 
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National Grove, :-: Riverside, 111. f 
PROGRAMAS - ŠOKIAI - ŽAISNES 

• « 

tuvoj. 
Dalyvaus 25,000 žmonių prie KRUTAMU PAVEIKSLU nufotografavimo kurie bus rodomi Lie | 

Kviečia visus Lietuvių Ko-operatyvės Teatro 
Bendroves Oficialas. 

•Niiiminmmiiiiimninnin iimunimi mnnnmiin liiiiiiiiiiiiiinrTiiiiiiiniiiiiiJiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiniiiini iiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiMiiinHiiiHMiiiiMMiiiiiHiHiiiiiiiiniiii 

LIETUVOS INFORMACIJŲ BIURO PRANEŠIMAI. 
(Pabaiga) 

E. White Plains, N. Y $80.00 
Easthampton, Mass : 26.00 
E. Hamniond, Ind 128.50 
Elizabeth, N. J 3,240.90 
E. St. Louis, BĮ 900.00 
Fokcroft, Me 82.50 
Fountain, Mich. W. S. S 5.00 
Framingham, Mass 119.00 
Grand Rapids, Mich 232.50 
Hainmond, Ind 361.00 
Holyoke, Mass ^ 233.50 
Hemphill, W. Va . . . . : 3.02 
Hudson, N. Y 23.00 
Homestead, Pa 31.00 
Harvey, 111 913.56 
Hartford, Conn 423.00 
Harrison ir Kearney, N. J 250.00 
Harrison ir Kearnev, N. J 178.06 
Indiana Harbor, Ind 50.00 
Indianapolis, Ind .- 82.00 
Yonkers, N. Y 152.00 
Kenosha, Wis 1,062.45 
Kewanee, 111 62.00 
Lawrence, Mass 1,022.80 
Long Island, N. Y 272.50 
Linden, N. J 15.00 
Livingston, 111 30.00 
Leaehburg, Pa 26.25 
Lincoln, N. H 132.50 
La Porte, Ind 109.00 
Lafavette, Colo 33.00 
Lietuvos M-jos narių ir darbininkų .' 371.00 
Melrose Park, 111 256.20 
Moline, 111 107.50 
Medstead Sask., Canada 5.00 
Maspeth, L. L, X. Y 40.00 
Montygto, Pa 107.00 
Meriden, Conn 24.00 
Mihvaukee, Wis 102.00 
Millinocket, Me 30.00 
Mancbester, N. H 29.00 
Niagara Falls, N. Y 3,000.00 
Niagara Falls, N. Y. Liet. bonų 150.00 
Niagara Falls, N. Y. Ben. šėr 110.00 
Niagara Falls, N. Y 700.63 
Nokomis. 111 143.50 
New Britain, Conn 325.16 
New Haven, Conn 398.68 
New Kensington, Pa 135.00 
Newport News, Va 10.00 
No. Abington, Mass 23.00 
Newark, N. J 152.00 
New Philadelphia, Pa 154.50 
Orange, Mass 64.50 

, u m a n a , jNGur. . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • «JU.UV/ 

Pittsburgh, Pa 1,457.77 
Providence, R. I. 1,263.50 
Plainsville, Pa 20.00 
Penns Station, Pa/ ' 154.00 
Parlin, N. J 10.00 
Pittsfield, Mass 205.00 
Poolville, (Sherbourne) N. J 51.00 
Patterson, N. J 170.00 
Pikes Creek, Pa 10.00 
Plymouth, Pa 64.10 
Portland, Ore 10.00 
Peoria, 111 165.50 
Rockdale, UI 349.00 
Rockdale, UI. Liet. Bonais 150.00 
Racine, Wis. 1,220.85 
Racine, Wis. Liet. bonais 150.00 
Rhome, Pa, 120.00 
Rhea, Idaho 100.00 
Rhinelander, Wis 10.00 
Rockford, HL 1,030.00 
Riverton, 111." : 44.00 
Rochester, N. Y. \. 286.68 
fyo. C liicago, 111 » 4io.uu 

So. Omaha, Nebr 450.50 
So. Milwaukee, Wisc 106.50 
Springfield, 111. . . 53.50 
Springfieid, Mass. 184.00 
Seattle, Wash. ir So. Seattle, Wash 118.75 
Spokane, Wash , . ,.. 15.00 
San Francisco, Cal , 10.00 
So, Jamesport, N1. Y '. .*.. 5.00 
Simsbury, Conn 130.00 
Shelton, Conn 45.00 
Shenandoah, Pa ,. 1,056.74 
Stauton, 111 10.00 
Sherbourne, N. Y . 10.00 
Schenectady, N. Y * 67.60 
So. Boston, Mass 1,114.90 
Summit, ,111 100.00 
Stamford, Conn 362.05 
St. Louis, Mo 30.00 
St. Charles, Illinois 239.00 
Siberia, Wladiwostok 166.00 
Trenton, N. J '. 81.50 
Thompsonville, Conn 67.60 
Thompsonville, Conn. Am. bon 50.00 
Terryville, Conn 163.75 
Tolleston, Gary, Ind 25.00 
Taylorville, 111 115.50 
Tamaąua, Pa. i 10.00 
Tilden, 111 23.00 
Westville, 111 1,115.60 
Westernport, Md \. 140.00 
West Pullman, UI 239.25 
Westhampton Beach, L. I 5.00 
YVanamie, Pa. 571.60 
Worcester, Mass I 37.00 
VVatervliet, N. Y. «*..•. 258.40 
Warehouse Point, Conn 51.00 
Woodhaven, L. L, N. P. . 98.00 
Welch, W. Va 5.00 
Wilsonville, 111 221.00 
univcrsai, xno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X\J*\J*J 
Utica, N. Y 362.80 
Ziegler, 111 38.00 

Viso 58,335. dol. 73 cent., 450 Amer. bonais 1,250 dol. 
Liet. bon. Bendr. serais 110 d. W. S. S. 5 dol. ir 3,000 auks. 
(iš jų liko Amerikoje Am. bonais 100 d. ir W. S. S. 5 dol. 
Bendr. serais 110 dol.). 

Šios aukos sudaro atsiųstas Vyr. Liet. Gynimo Komitetui 
iš Lietuvos Misijos Amerikoje 3,975,061 auks. 50 skat. 

Taigi iš Amerikos lietuvių viso gauta 4,750,775 auks. 79 
sk. 

PASTABOS: 1. Padėkos laiškai išsiųsti kiekvienai kolo
nijai skyrium per Lietuvos Atstovybę Amerikoje. Laiškuose 
nurodyta mėnuo ir diena, kada Misija pinigus priėmė. 

2. Be to, dabar yra gauta naujų pareiškimų, kad yra at
ėję iš Amerikos: 1) 500,000 a. ir 2) 6,516a. 

3. Šiam sąraše nežymėta lietuvių amerikiečių aukos, ku
rie būdami Lietuvoj, patys aukavo. 

(Pasirašo) J. Žebrauskas, 

NEPAPRASTI PIGUMAI. 
PARDAVIMUI 2 lubų mūri

nis namas, 2 pagyvenimai po 5 
kambarius su beizmentu; randos 
neša $50 mėnesiuj. Kaina $5,200 
Namas randas po num. 3449 Au-
burn Ave. 

• 

. PARDAVIMUI 4 lubų mūrinis 
namas 7 pagyvenimai ir storas ge
ras visokiam bizniuj; mėnesinės 
randos $180. Kaina $14,000.00 Į-
mokėti $4000, likusius kaip ran
da. Namas yra po num. 1957-9 
Canalport Ave., 

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai, vienas 5, 
kitas 6 kambarių, maudyne, elek
tros šviesa, aržuolu ištaisytas vi
dus, aukštas beizmentas. Kaina 
$8,500.00 Įmokėti $1,500 likusius 
kaip randa. 

PARDAVIMUI naujas vėliau
sios mados 2 lubų mūrinis namas 
2 pagyvenimai, vienas 5, kitas 6 
kambarių, garu apšildomas, mė
nesines randos $150. Įmokėti $3,-
000, likusius mėnenisėmis išmo-
kestimis. Namas po num. 5434 
S. Sawyer Ave. 

PARDAVIMUI naujas 2 lubų 
mūrinis namas dviem pagyveni
mais, vienas 5, kitas 6 kambariu, 
mėnesines randos $100. Įmokėti 
$2,500 likusius kaip randa. Na
mas randas po num. 2226 "W. 
Garfield Blvd. 

1921 m., Vn, 12 d. Sekretorius. 

Halsted Street Property 

PARDAVIMUI 2 lubų aukš io 
mūrinis namas, 3 pagyvenimai ir 
didelis storas po num. 3427 S. 
Halsted St. Pati žeme verta $7,000 
Parduodama tik už $13,500 

• • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • 

Laivakortes į Lietuvą 
Be Persėdimo 

• • 

• • • • 

PilloYV-Karalaučit! 
Kas nori turėti patogią kelionę be jokių trukdimu, 

ateikite pas mumis pasikalbėti. 15 metų patyrimas šita
me biznije, davė daug pamokinimą kaįp reikia kelionėj 
prisirengti. 

Siunčiame pinigus sų di
džiausių pasisekimų Išmo
kame faktiškai į 24—28 
dienas pinigais visuose 
Lietuvos pastose, be jo
kiu trukdimu ir be jokiu 
ititraukimu. Tūkstančiai 
padėkavoniu turime nuo 
mūsų tautiečiu Lietuvoje. 
Siunčiame pinigus per te-

legrafą-kabelį išmokame pinigais i kelias dienas, už labai 
mažą atliginimą. Viskas sulyg dienos kurso. Turime paš
to skyrių, iš kurio galima siųsti tarptautinės perlaidas 
į visas dalis pasaulio, taipgi Letters of Credit su Trave-
lers Checks, kuriuos vartoja visi biznieriai užrubežyje, 
nes niekas kitas negali jais pasinaudoti. Todėl ir visi kas 
turi tokius čekius, gauna Amerikos doleriais. 

Mandagus ir teisingas patarnavimas, Ateikite pasi
teirauti. 

PAUL P. BALTUTIS IR C0. 
901 W. 33-rd St. Tel. Yards 4669 Chicago, 111. 

Priešais iSv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto. 

• 
S 

• • • 
i • 
• • • • 
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Keliaujančių Lietuvon Domei 
• 

PARDAVIMUI mūrinis name
lis 6 kambariais, aukštu beizmen
tu prie Union Ave. netoli nuo 
38 gatvės. Kaina tik $2,500. 

PARDAVIMUI 80 akrų farma 
Nowaygo miestelio; žeme nedirb-
Michigano valstijoje, 3 mylios nuo 
ta, labai gera visokiems javams 
sėti. Kaina tik $3,000. 

PARDAVIMUI lotas 25 pėdų 
pločio 125 pėdų ilgio prie 40 gat
vės ir Talman Ave. Kaina tik 
$650.00. 

Kreiptis pas 

M. J. KIRAS. 
3331 S. Halsted St. Chicago. 

• • _ 

L 

Jei norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti 1 Lietuvą, kurie parveš 
jumis tiesiog J Lietuvos žemėje prieplaukas, ^cafp tai: J Piliau, Karaliaučių ir 
Liepoju, apsilenkiant lenkų Danzlgo Juostą ir išvengiant daugel išlaidą ir ne
malonumo, tai kreipkitės pas mus ypatiškai ar per laiškus užsisakymui HUU 
vietos ant geriausių ir greičiausią lnlvy, išplaukiančių iš New YorUo šiuose 
vasaros mėnesiuose i virš minėtus portus. 

LAIVAKORTES PARDUODAME KOMPANIJŲ NUSTATYTOMIS KAINOMIS. 
Padarome pasportus trumpame laike ir žemiausiomis kainomis. Užlaikome du 
viešbučiu parankumo dėlei iškeliaujančią ir atkeliaujančią. 

Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio beveik nei vienas atke
liaujantis ar iškeliaujantis neapsilenkia; ir kadangi čionai visokie parankumai 
ant vietos: {vairiausios valdiškos ištaigos o net ir patys laivai po pat mušą du
rimis, suteiks jumis daugel parankumo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigą. 

Jei nori pasiųsti pinigą-pagelbos saviems Lietuvoje ar pasidėti juos i Lie
tuvos Valdiškas Bankas ant gerą nuošimčių ir tuomi pastūmėti savo tėvyne 
prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės pas mus, o mes greitai, teisingai 
ir pigiausiai darbą atliksime ir jumis reikalingus liudijimus pristatysime be 
jokio laiko gaišinimo. Reikalaukite mūsų dieninio Lietuvos auksinų kurso, su
rašo išplaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingos informacijos. 

Atvažiavę New Yorkan pajaukite mus ant telefono, o mes su automobiliu 
pribusime jumis ir % jūsų bagažo parsivesti. 

Telephone: Spring 0537 

GEORGE BARTASlUS-Immigrant Service Corporation 
498 Washington St. (Cor. Spring St.). New York, N. Y. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Vytas Mintautas iž Akme

nės rašo Mat. Šimoniui Cle-
Velande, O.: Ačiū labai už lai
kraščius ir knygas. Dabar per 
atostogas bus ko pasiskaityti. 

Mane laibiausia indomauja 
"Vyt i s" ir "Draugas". "Vy
tis ' ' man tuo indomus, kad ap
rašo kuopų veikimą, "Drau
gas" mane indomauja, kad 
teisingai aprašo karą,. 

Kai buvau Rusijoj, Kronš-
tadte, negaudavau lietuviškų 
laikraščių, išskyrus tik vieną 
bolševikišką "Tiesą". Jis man 
įkyrėjo, nes vis neteisybę ra
šydavo. Užtai aš jį mečiau — 
sudeginau visus numerius. 

Atsakau į tamstos, dėde, už
klausimą, ką noriu mokyties. 

Kuomet buvau realinėje moky
kloje Kronstadte labai norėjau 
būti jūriniu karininku. Bet 
kaip ištiko revoliucija, tai 
taip ir atliko. 

Dabar kaip aš Lietuvoj ma
tau lietuvius už tėvynę mirš
tančius, tai aš noriu būti nors 
kareiviu. A& mintiju, kad du 
sykiu nemirsime, ir kad tas 
laimingas kurs miršta ant karo 
lauko, o ne šiltame patale. 

Motina ir tėvas nori kad 
bučiau kunigu. Gerai ir kuni
gu būti. Bet kuri mintis gi
mė mano širdyje ta ir bus. 
Nors dar esu jaunas, tik pen
kiolikos metų ir dar daug gy
venimo metų stovi prieš akis 
ir gyvenimas gali persimainys 
ti, ale mintis tėvynę gelbėti 
bus ta pati." 

i 
\ 
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Į DARBA TEATRO MYLETOJIAI 
Ar vaikščioji ant krutamu paviekslu Teatro 1 Ar patemijai koki bizni varo ? Ar pamislijai ko

kis pelnas yra del tu žmonių kurie savo pinigus įdėję j Teatru bmni ? Bet tas visas biznis svetim
taučių rankose kodėl ne lietuvių! Kad niekas nepradėjo, štai dabaeįroga stoti j eilė patyrusių žjno 
nių tame biznije, ir nešti gera nauda pats sau ir lietuviškai visuomenei. Šios draugijos tikslas vys-
titi krutamu paveikslu pramonė tarp lietuvių ir lietuvių kalboj. Nes krutamu paveikslu yra vie
nas iš lengviausiu geriausių ir pelningiausiu bizniu įdėjimas savo turto j statymo pirmos kliasos 
Teatro namo. Turtas atneš milžiniška pelną ir visados augs, sykiu su pramonė. Taigi vertėtu kiek
vienam lietuviui apsvarstyti ir prisidėti prie šio didelio darbo. Jusu pinigai mintys ir patarnavi
mas privalo būti pamatu to judėjimo dabar yra laikas prisidėti prie šios draugijos savo turtu kol 
yra proga pirkite šėrus. 

Taipgi pageidaujame narių visose Lietuvių kolonijose organizoti mūsų skyrius ir kur bus tin 
karna vieta galėsime pastatyti Teatrą kur galėsite patys prižiūrėti ir visa tvarka vesti ir iš to dide
li pelną gauti del savęs ir šėrininku. Turėsit proga patys lavintis ir kitus lavinti gaunant patari
mus iš centro tos organizacijos. Kaip lošįmai gyvu perstatymu taip ir krutamu paveikslu, nes 
dirva yra labai plati tik reikia pasišventusiu veikėju ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti 
šita organizacija viena iš didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai. 

Vedėjai: 
Pres. 0. G. LUKSIS. Iždininkas! JUOZUPAS VAIČIŪNAS Rast. M. MASILIŪNAS 

Generalis Ofisas 

Co-Operative Theatre Society 
Common Law Trust) 

Atlantic Theatre Bldg. 3946 W. 26th S t , Chicago, III. Phone Lawndale 1700 
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DRAUGIJOS VEIKIA. VAI
KŲ VAKARINĖ MO

KYKLA. 

Duąuesne, Pa. — Čia kata
likiškos draugijos smarkiai 
dirba. Ypač veikime atsižymi 
8. L. R. K. A. 102 kuopa, 
Liet. Raud. Kryž. Rėm. dr-jos 
25 skyrius, fc>v. Antano dr-ja 
ir Apšvietos choras. 

8. L. R. K. A. 102 kuopa 
rengia balių rugsėjo mėnesį. 
Diena dar nėra paskirta. 

Čionai yra vaikų vakarinė 

kis, Tony Burnett ir James 
Wilburn. 

Tą rytą būrys šešiasdešimts 
vienas darbininkas ant dviejų 
stumiamių karų sujungtų su 

GARVEŽYS VAIKUI ATĖMĖ 
KOJĄ. 

Cicero, 111. — Po num. 1512 
So. 48-tli Ct., €icero, 111. rugpj. 

vielomis prie užpakalio moto- 25 d. š. m. Antano Povlikai-
eio vienam iš 5-ių vynausiin 
šimeliui 9 m. amžiaus patekus 

rinio karo važiavo dirbti. Ant 
tų karų sulipo daugiau žmo
nių negu privaloma. Pusė t ų | p 0 garvežio tekiniais nupiovė 
žmonių turėjo stovėti. Moto-1 koją. Kitos žaizdos yra pagy
ras traukė penkiolika mailių į I domos. Sužeistąjį nuvežė į Šv. 
valandą. Antano ligoninę. Manoma, kad 

J. "VYilkis sėdėjo ant užpaka- nemirs, 
linio karo, o kojomis atsirė- Motina pora mėnesių gulėjo 

(LIETUVOS INFORMACIJŲ 
BIURO PRANEŠIMAI.) 

Amerikos Konsulas Atvyko 
Kaunan. 

Washingtonas, V i n . 24 d. 
(Elta) rugpjūčio 17 d. Ameri
kos konsulas Lietuvai p. Cle-
ment Edwards ir vice konsu
las p. Heisler atvyko Kaunan 
ir stojo eiti savo. pareigas. 

Cook County ligoninėj. Page-me j priešakinį. Viela, kuri 
mokykla. Mokoma katekizmo jungė abu karu truko, ir Wil-jrėjus sugryžo namon. Bet ap 
ir lietuvių kalbos gramatikos. 
Pamokas duoda gerb. kun. S. 
J. Čepanonis ir p-lė Ant. Mu
zika uskaitė iš Homestead, Pa. 

Butų gerai, kad visai tėve
liai suprastų naudą šios mo
kyklos ir jon leistų savo vai
kelius. Jie išaugtų dori kata
likai ir tikri Lietuvos simųs ir 
dukterys. 
» 102 kp. jaunas narys. 

kis nupuolė tarp abiejų ka-; Unkybių' verčiama vėl kasdien 
rų, kojas ištiesdamas skersai turi lankyti ligoninę. 

TRIS LIETUVIUS SUŽEIDĖ 
ANT GELŽKELIO. 

relių. Tas sutrenkė pastaresnį-
jį karą ir numetė pusę būrio 
nuo karo aplink ant žemės. 
Daug tapo sužeista, šeši gana 
sunkiai (jų tarpe tie trys lie
tuviai) ir juos nuvežė į ligo
ninę Terre- Haute, Ind. 

Rugpj. 1S d., G:40 vai. rytą, I 
ant Big Four gelžkelio tarp) KIEKVIENAS BONAS IŠ 
Lena ir Greeneastle, Ind. tapo. 

Artimieji kaimynai subėgda
mi būriais ramina nelaimin
guosius Povlikaičius. Ramina 
lietuviai ir amerikonai. Bet 

I randasi ir tokių lietuvių, kurie 
juokiasi ir sako, "gerai jiems, 

j kad neprižiūri, vaikų". Gaila, 
Gelžkelio kompanija y r a | k a ( i t a i lietuviškame kūne 

kaltinama už tą nuotikį d e l - l r a n d a s i t o k i o s g i r d v s . x
B et ko

to, kad nedavė užtektinai i r j k i o 8 § i r d y s ! 0 t a į Naujienų, 
saugių karų. Kompanija nori Keleivis, Kardo ir kitų šlamš-
nutUdyti šią nelaimę. , t n l l z n u oaintas širdys. 

Aleks. Aleliunas. i * Ištyręs* dalyką. 

sužeisti šie to irelžkelio darbi
ninkai lietuviai: John "\Vil-

GELBSTI GYVYB? KELIŲ i L i ' l t t t v i 3 k i 1 > 0 I l a \ t a i ***** 
LIETUVOS JAUNIKAI į s , u s p l y t o s L l e t u v o * ^P* 

lausomybės rūmams statyti. ČIŲ 

Iš Lietuvos Laikraščių. 

Washingtonas, VIII. 24 d. 
"Lietuvos Balsas" savo 46 
num. viename straipsnyje tarp 
kito ko taip kreipiasi į tuos 
Amerikos lietuvius, kurie bu
vo nuvažiavę Lietuvon, bet ten 
jiems nepatikę i r jie vėl grį
žo Amerikon: "Gerbiamieji! 
Jus atvažiavote į Lietuvą, pa
miršę skirtumą tarp Lietuvos 
ir Amerikos gyvenimo, arba 
to skirtumo neJžinodami, nega
lėjote prisitaikinti prie Lietu
vos ekonominio gyvenimo kė
limo, neturėjote ištvermės kel
ti jos kultūrą ir, sugrįžę į A-
nieriką, platinate ten raštu ir 
žodžiu Lietuvą niekinančias 
žinias. Nedalykite taip, nebai
dykite tų, kurie pakankamai 
turi jėgų prisitaikinti prie 
Lietuvos gyvenimo aplinky
bių: jau yra tokių lietuvių." 

i 

ATSIIMKITE DOVANAS. 
Šių numerių Draugo pikniko 

tikietų laikytojai dar neatsiė
mė paskirtų dovanų: ; j&*g» 

49, 63, 64, 78, 80, 84, 85, 90, 
—^VU»i 

10G, 145,146,148,167,198, 245, 
256,-282, 303, 333, 389, 401, 
410, 417, 432, 444, 446, 490, 
703, 754, 772, 882, 1034, 1047, 
1049, 1051, 1054, 1056, 1057, 
1063, 1085, 1094, 1095, 1201, 
1202, 1301, 1310, 1320, 1321, 
1357, 1375, 1391. 

Kurie turite antrą galą ti-
kieto viršminėtų numerių, at
eikite atsiimti dovanas po šiuo 
adresų. 
Draugas Publ. Co., 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, UI. 

BIZNIERIAI GARSINKJTŽS 
" D R A U G E . " 

VILUA GARAGE 

B A R B E N Ą S 
Naujų ir Vartotų Automobilių 

• • 
• 

4642-48 S. Western Ave. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE DRAU6įw 

plŽAOStA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICA60J 
/ 

-

• P I 4 * C QUBBN KONCSUriNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių 1ąijnr*w drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Ufiaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaližkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., , CHICAGO, TLL 

Telefonas: DROVKK 7W» ^ •??**•» 
m 

K / s ^ ^ V ^ / a y s ^ s / s / a V ' a ^ f y ! ^^K^^t^H^^^^iSĘS^S^^i^^S^S m^m^j^^^j^^^^^m^^^^m^SĮ^^^^^^^^^^. 

NE VIEN TIKTAI AUKSINAI. 
imiiiiiiiitiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiimim 

i 

;: 

Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugei , prašydami per
kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki.šiol vis dar negalėjome to 
padarytL ;L*iltfŠ&ii 

BET DABAR JAU GALIME. 
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 

dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių nėra. 
Tie čekiai nebrangus: už kiekviena, reikia damokėti 50c., vis tiek 

kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia 
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laiško. 

Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį,, turi užmokėti 
$50.50, o į kitus miestus $50.60. 

Norint gauti čekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00 
ir užmokėti $1,010.00. • 

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam 
į Lietuvą. . ^ . ^,^.U:t\ ^ | į ^ y . 

Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 

Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yra mainymo 
dienoje, už patį mainymą nieko neima. 

Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jeigu 
kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges
nio laiko, kada* bus kursas žemesnis; bet į du metu reikia išmainyti, 
nes paskui čekis jau bus negeras. 

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
čekio ant linijos kur yra atspauzdinti tžodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusi© čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi. 

Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuo-
jaus kaip tik nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe
jose vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio 
viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokėkite šiuo cekLų" 
reikia parašyti vardą pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam 
siunčiate. (į g^Įi jfj;i}jĮljf| 

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
"Draugas"; laišką žinoma reikia registruoti. 

Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai "Draugo" Administracija už 
tai neatsako; Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
Jis padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. 

Ūkio Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais, 
vadinasi dabartiniais auksinais; o kai. bus tikri Lietuvos išleisti pi
nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus verta už 
doleri. 

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais? 

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi nei parduosi už dolerius, o tiktai už auksinus; 
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktaį Banke gulėti. 

Galima šitus čekius ir-gi padėti Ūkio Banke ant procentų kaipo 
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais. 

Važiuojant į Lietuvą dauguma nori vežtis gyvus dolerius. Bet 
pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne
miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie turi 
daug pinigų.... 

NEKEIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBĖT; 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma-
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tys, kad jo parašas ne "toks, kaip pirkusiojo čekį. 

iiiiiiiiiiiiii(imi!iiimimmiiH!HifiiimmmtiiiiiH 

Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

2334 S, Oakley Ave., Chicago, 111. 
11 ' t & 
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I VISI SAKO! 
S KAD VIENINTEL3 GERIAUSIA, DIDŽIAUSIA I * | 
| TVIRČIAUSIA LIET. VALSTYJINE BANKĄ YRA | 

I Universal State Bank I 
= ŠIO BANKO TURTAS SEKIA APIE | 

[ TRIS MILIJONUS DOL. j 
Suv. Valst. Valdžia ir Chieapros. Miestas laiko savo pinigus T'niversal S 

S State Banke . Ar gali but geresnis užt ikrinimas šio Banko saugumo? 
5 Taipgi š imtai lietuviuku draugijų ir kel iol ika tūkstančių lietuvių S 
S yra nuolat iniais musij koštu meriais. 

1 AR TAMISTA ESI MŪSŲ KOSTUMERIU? JEIGU | 
| DAR NE, TAI ŠIRDINGAI KVIEČIAME ATSILAN | 

KYTI Į MŪSŲ BANKĄ. 

CAPITAL & 
SURPLUS 

$250,000.00 
= P R I S T A T O M P I N I G U S L I E T U V O N IR K I T U R IN 20 = 

DIENŲ SU GVARANTIJA | 

E Išduodant čekius ant Lietuvos Bankų, kuriuos išninka kiekvienam 3 
S miestely. Todėl visi dabar pat ir ia siųsti pinigus ir laivakortės pirkti 
E geriausiai per r N I V K l i S A L STATE BANKĄ. S 
= = 

B a n k o Valandos: Knsdiena nuo 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir B 
S vakarais Utarninkais nuo 6 iki 8.JO. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. g 

I UNIVERSAL STATE BANK I 
1 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO. ILL. 1 
ltllKllll!llllllinHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIil!!IIIIfiiiltll!llllirilllllllllllltllllllllllll | | |Hhll7 
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I GRIGAS 
| KUNAŠAUSKAS 
| TIESUOTAS 
1 AGENTAS VISŲ 

I GARLAIVIN 
| LINIJŲ 
E Agentūra Uždėta 

1910' M. 

i 

Į LAIVAKORTES l LIETUVA 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur-

S &a, Bremenu, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant g e -
E riaušių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju vis iems kel iaujan
t i t iems j LIETUVA. Pin igų s iunt imas ir mainymus pagal dieninį kur-
E są. Išvažuojant j Lietuvą mainytį pinigus no priverčiame. Atva-
E žuojančius iš kitų miestų patinku ant stot ies ir bagažius pristatau 
S ant laivo. 

Su v isomis informacijomis k ic ipki tes ypatiškai arba per laišką 
E pas seną ir užtikrintą agentą. 
E Visuotiną užsit ikėj imą įgijau te is ingumu Ir rnauo geru patarnavi- S 
E mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. S 

I G. KUNAŠAUSKAS J 
| 179 Eas t 3-rd Street N e w York, N. Y. | 

niimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHi 

IS SV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ Dfc-JOS DAR 

BŪOTĖS. 

Kasžift ar randasi kita tokia 
moterų organizacija, knri rodo 
tiek gražaus ideališkumo ii 
darbštumo kai xVkad. Rėmėju 
Dr-ja. Moterys ir mergaitės 
jon įsirašiusios neturi jokių 
išrokavimų apart gražaus idea
lo didinti ir tobulinti savo vie
nintele, lietuvių Amerikoje 
aukštesnę mokyklų, bei remti 
Seserų Kazimierioėių darbus ir 
pa* lėt i savo sesutėms * šviestis. 

Malonu lankytis rėmėjų su, 
sirinkimuose, ėia nesigirdi jo
kiu tuščių įjuičų bei piiiKų vi£-
sivariuėjimų. Visos kuogra 
žiausiai, kuoriniėiausiai tariasi 
apie savo reikalus, visos ku
pinos gražiu norų, prakilnių 
sumanymų. 

Posėdžiai įvyksta Vienuoly
ne, dalyvauja jame ir Seserys, 
ypatingai visuomet esti su mu
mis, kuomet tik aplinkybės pa
velija, tai didžiai gerb. Motina 
Maria. Ja i ne esant dalyvauja 
Sesuo M. Skolastika arba Se
suo Margarieta Maria. 

Po posėdžiu Sesutės visuo
met vaišina rėmėjas, tai ska
nia kavute, lai- temoiiiadil. vi
sos 'Denarai pasikalbau^,, iįit 
tais net ir pajuokuojame susi
daro malonus, gražus, draugiš
kas ūpas. '"Vienybėje Galy
bė". Xa « ą g | i 4 ^ t a r t w Akiui. 
Rėmėjų darbuotėje neša vai
sius. Pats Dievas matyt mnsų 
darbų lai įpina. Kų tik nesu
rengs ar tai pati draugija, ar 
su pagelba' Seserų, visuomet 
darbas nusiseka, publika pa
rodo užuojautų, paremia, tuom 

vpat priduoda energijos toliau 
varyti prakilnų darbų. 

Štai pav. kad ir rengiantis 
prie buvusio pikniko, rėmėjos 
gerokai iškalno pradėjo parda
vinėti bilietus, buvo nutarta 
duot "pra izų" toms, kurios 
daugiausiai parduos jų, taip-gi 
pagerbt jas viešai pagarsinant 
vardus ypatingai pasidarba
vusių bilietus parduodant, štai 
mūsų darbščiosios narės: 

| P. KVORKA & SONS 
B 1549-51-53 W. Chicago Avenue 

• • • 

• • 

Radandai, Pečiai, Kar-
. , „petai, Pianai, Victrolos, 

**$* Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos eic. 

• Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 
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RAITIJOS AMERIKOS UNIJA 
O BWO/VDWAY NEW Y O R K N Y 

Baltutienė . . . . . . . . 
Bajorinaitė 
O. Beinoraitė . . . . 
0 / Reikauskienė . . 
J. Peėiukaitienė 
A. Gilienė 
A. Sasnauskaitė 
M. Šedienė 
Slusnaitė 

75 tikietus 
75 » 
40 " 
30 "' 
29 " 
26 " 
23 " 
15 " 
10 " 

PALIUDYMAS U2 GAUTUS 
PINIGUS SURINKTUS DE

MONSTRACIJOJE PRIEŠ 
LENKUS. 

Kovo 6 d. Town of Lake ir 
Brigliton t 'ark kolonijų lietu
viai paeinantieji iš Vilniaus, 
Suvalkų ir kitų lenkų okupuo
tų kraštų bendrai surengė ma-
sinj susirinkimų McKinley 
Parko svetainėje. 
Tas susirinkimas pavyko kaip 

žmonių atsilankymo skaiėiumi, 
taip ir duosniomis aukomis. 
Tik kuomet reikėjo pradėti 
programų social-lia'u-riininkas, 
dr. ]>. Alseika ir kai-kurie iš 
l i b o r u . l ų - t u u t i n i n k ų p v t t a ė j o 
trukdyti, užsispirdami nekal
bėti jei surinkti pinigai bus 
siunčiami tiesiog Lietuvon, o 
ne per p. Vileišį ar jo įstaigas. 
Vienok jų užsispyrimai buVo 
nugalėtas, nes nedrįso būti 
pasmerkti susirinkusias milži
niškos minios. 

Toje pačioje demonstracijoje 
buvo išnešta rezoliucijų prieš 
lenkų okupavimų Lietuvos 
kraštų. 

Žemiau seka paliudymas už 
pasiųstus Lietuvon tos demon
stracijos pinigus. 

i Koresp. 

Kaunas, 1!LM m. liepos £> d. 
Respublikos Prezidento 

Kanceliarija, 
Nr. GD& 

nimo. 
Iš United State Official Gui-

de rugpjūčio mėnesio, Vol. I 
N 2, skyrius 58. 

P. Baltutis 60-to skyr. 
pašto vedėjas. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4443 8o. Western Are. 

Telefonas Lafayette 4146 Jį 
pi M j Valandos: 9-11 rytais 1-S 

^pietų ir 7-9 vakarais. Nedėldi* 
įnials tfktal po piety 9 Iki f. 

«•» 

P. Ignas K. Sakalauskui 
4031 South Roekvvell St., 

Chicago, Illinois. 
' U. S. of America. 

Gerbiamasis. 
Siuomi ' pranešama, kad 

gauta yra su Tamstos laišku 
iš š. m. kovo 12 d. siunčiamas 
p. Kinas Respublikos Prezi
dento Pareigas Steigiamojo 
Seimo Pirmininko p. A. Stul
ginskio vardu čekis Nr.*28554 
suma 41930 auksinų, kuriuos 
sudėjo masiniam susirinkime 
kovo 6 d., McKinley parko sve
tainėje Chicagos (Town of 
Lake ir Brigliton Kolonijų) 
lietuviai, paeinantieji iš Vil
niaus gub. ir kitų vietų, kurias 
turi užėmę lenkai, — skirdami 
tą aukų Lietuvos Gynimo Ko
mitetui — Vilniaus atvadavi
mui. — Čekis perduodamas 
Vyr. L. Gynimo Komitetui. 

P . Respublikos Prezidento 
vardu tariu širdingų ačiū au
kotojams broliams už taip 
gausių aukų — Jūsų prisiriši
mas prie savo Tėvynės i r jos 
širdies Vilniaus gaivina tų o-
kupantais slėgiamųTautos Kū
no dalį ir duoda energijos Tė
vynės gynėjams statyti visas 
pastangas Vilniui paliuosuoti. 

Priimkit Broliai iš už jurų— 
marelių mūsų širdingus pas
veikinimus. 

Dr. P. Bielskus, 
Respublikos Prezidento Sek. 

Kancelerijos Viršininkas. 

^Telefonas Boulevard 9199 

I DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

" 9381 Sonth Halsted Str. 
Valandos: 9 — l t A. M. 

1—5; 7—1 P M. o 
«*A*&t£*£jt£*£JtA*ti «.e*.Q*a^t5 * 

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiMllllilIfllHIKlHK 
į T e l . Canal 257 

" DR. C. K. KLIAUGA | 
I i IETUVI8 DENT18TAS 

1 8 a . S o . n.-tlstod «*., U h k m s o , 111.S 
K a m p a i 18tt» St. 

[Valanfl.: 8—12 rytą, ir 1—9 tak.g 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii? 

Ant pardavimo 2 mediniai namai, 
vienas 9 kambarių antras* 4 kamba
riu su visatą- į taisymais netoli Kv. Ka^ 
zimiero Vienuolyno. Atsišaukite 
7137 S. Artcnian Are . t "hkapo. 

Ant pardavimo 4 lotai 25X125 pė
das ant kampo 71 ir Artesian Ave. 
arti šv. Kazimiero Vienuolyno, puiki 
rfota bizniui ar pagryvcnimul. 
2415 W. 71 St. Chkapo . 

• i 

V A I J E N T I N E DRESMAsIiKiU 
COLLEGES 

[6205 8. Halsted, 2407 W. M^MIISOII, 
1850 N . WelLs St. 

187 Mokyklos Junpt. VRISUJOHC 
Moko Siuvimo, Pftttefnų Klrpl-

|mo, Des ignlng pizniui ir namams. 
rVietos duodamos dykai, Diplomai 
LMokslas lengvais a tmokėj lmala 
•Kle.soa dienomis ir vakarai*. Pa~ 

reikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1642 

SARA PATEK, pirmininkė.j 

! lllll • - • - II I — ~ ~ 

TeL Yarda 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. S M K Ū 8 

Lietuvis Gydytojas, OhJrargas Ir 
Aknierma 

t s o s «. Halsted 8t. flktcajEO. 
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—2 Ir 
4—9 vakar* Nad. l t — 1 2 U ryto. 

OS, S. NAIKUS 
rAETpVlS 

GYDYTOJAS IR C H t R I T t O * * 
Ofisas Ir Gyvenimo vl«t« 

835a kkmtfa Halsted Btte*i 
Ant viriana 1 nlYernal 8tat* BIM*» 

Valandos nuo l t Jkl 12 ryta; i b e 
2 iki 4 po piety; nuo 7 iki * * a t 

Redėl lomls nno 19 lkl t . 
Tel«f«BM Tardf tt44 

| Į**i •*> • » » * » « » ^ < » — •>»« 

DIDELIS D A U d E N A S . Ant parda
vimo 3 papyvenimo mūrinis nanuu* 
su maudinems ir - visais geriausiais 
itaisini:iiS( Kandos neša ant metų 
$720.00. Kaina $7,000.00. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon. ! 

224g.S**?.'IrVhip 7 

\f? • ' i - -*--
Ant pardavimo sal iunas lietuvių Ir 

lenkų appyventoj vietoj, savininkas 
i.švažluoja Lietuvon. 
1614 W. 46 St, Chicago, IU. 

t Oi- M . ' > ...f Į uiii'ii y, įnSii > mm n m 

Ant pardavimo krutamu paveikslu 
(mov ing pietures) teatras south Kidej. 
Dabar periausias laikas pirkti, par
siduoda iš priežasties savininkas eina 
1 kita biznį. 

F . Brovi n 
1857 W. 57-st St. Chicago, 111. 

Reikal ingas kunigus klebonauti 
l ietuviškoje parapijoje^ Kreiptis so^ 
kančių antrašu: 

K u n. J. Šimkus, 
720 R u c Parthcnals , Montrcal, 

Canada. 

~~~~m\ 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 nu tai. 

Ofisas S l 4 t Bo. Morgas fet. 
Kerte 82-ro 8t., Gkicago, \\\. 

8PECIJALISTA8 
Moterišku. Vyriškų, taipgi saro 

• nlškų Ilgu, 
OFIBO YALAlfDOfft Kne 19 ryto 
iki 9 po s i e t ų , nuo • Uit t t a l e o 
dą tak*.rar/-. . 

IfedėUouiis nuo t iki 2 po piet. 
Telefonas Y a r i s t M 

B|eai ••B>e>e»ssisaississisa>ssiBsiSMawisa»«sis»isii — m mm •» •• — 

^ 

I J ^ T C V Y S GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiau.sia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mauo 
darbtl busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
2314 AV. 23rd Place Oi icago , DL 

Tel. Canal 2199 

§ DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATM 

^2418 W. 45 Str. Chicago. 
^Gydati Re Vaistu ir Re Operacijom į 
SVal . : 8 iki 12 nuo 2 iki 5 vak. pa
mpai sutarimą. Išskirant ketverpus.S 

furopean American Ruroau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJCAAS 

IU»a« Estate, Paskolos , In*urtaai 
Ir tt. 

809 W. 35th St., Kamp. Hftlsted St, 
Tel. Boulevard 611 

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

Ned.: iki 8 po pietų. 

4lumitll!!lU!i:mitllimitllt!!!!lHlllfli!»t 
Res . 1169 Indepcndepce Pdvd. 

Telefonas Vou Bureu S t * 

DR. A. A. uOTH, 
Rusas Gydytojai ri (Idrurgaa 
Specijalistas Moteriškų, Vyiiakm 

Vaikų Ir Tisu clurooiškų Hgu 
V^tyVIHipS: l ^ r ^ l l , ry^o 2—a p* 

ptėto, Š—* vak. Ked^lfcunlfc 10^—1*&. 
Ofisas 3354 Ko. Ba»«ited 8C, Cttiaege 

TelHTnttsa P T O T M t a t t 
«millllIIIIIilHtlltlllimfHltlIIHilllllHll«r 

S DR, CHARLES SEGAL j 
^A^mmmmmmmxi*imw**amr 

Parsiduoda 8 kambarių medinis na^ 
mas geram padėjime, e lektra ir ga-
zas, maudines^ visi jtaisymai Iš už
pakalio "porches" apdirbti stiklais dcl 
žiemos o dratais del vasaros, skiepas 
augštas ir išmūrytas. MatyU gal ima 
kas vakarą nuo 5 iki 8 

Savininkas 
1324 So. 49 Are . Cicero, IU. 

Parsiduoda 5 kambarių rakandai 
skyrium ar visi ant sykio, priežastis 
savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi^ 
šaukite 

D. Morkuvcnas 
43 Eas t 100 P lacc Chicago. 

R E I K A L I N G A MERGINA DIRBTI 
DENTISTO OFISE. ATSIŠAUKITE. 

1>R. C. Z. VEZELIS 
1712 S. Ashland Ave. Chicago. 

1 ' • ' " • 

Ant pardavimo namas 4 kambarių 
ant 1 pagyvenimo elektra, gazas ir 
kiti įtaisyrtiai, parsiduoda kartu su 
gyvuliais. Atsišaukite 

Antanas Plcfrys 
7244 S. Tu Ima n Ave Chicago. 

Tiesi Ke l ionė ( LIETUVA P E R P I L I A V * 
(Karal iaučio Prieplauka) l 

A R B A P E R LIBAVA, H A M B U R G Ą — E I T K C N l S 
Siuomi l inksma m u m s pranešti, kad m e s pasidarbavofn Idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILI A VA. 

Lietuviai? važiuojanti f Pll iava, aplenkia Lenkų juostą (Korido-
rą Ir privalo turėti tiktai l ietuviška pasportą; jokių v i tų nereikia 

SusineSimas su Pil iavą, tai yra nauja šaka mūsų regultariško sū 
sineSimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, ta i 
trumpas ir parankus kel ias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriubų psveto laivai išplaukia: 
S 8 LITUANIA Rug*. 7 S. S. ESTONIA Spalio 5. 

k. 8 . LATVIA R ū g s . 21 S. S. POLON'IA Rugsėjo 12. 
PasAi lerams Uėatts p*tAm**tmms tarp LIBAU-DA?;ZIG-HaKfan, Coa. 

Vial larvai turi pu ikus kambarius trečios kJiasoe kelLJvtesai 
Kre ipki tės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 

HL W. K E M P F , Gen. Wcstern Pass . Agt. 129 N. LaSalle St. Chicago 
M M 

Bot nors datig darbuojasi 
VLJOS narės, bet reikalingi 
draugijai daugiau talkininkių, 
užtai sesutės, kurios dar ne
priklausote prie A. R. Dr-jos -
nevilkimlamosios rašykitės i 
ją. Chicago j e neprivalo nei 
viena lietuvė katalikė pasi
likti neįstojusį į šią prakilnią 
organizaciją. «mmi* 

Tolimuose Rytuose susidarė 
jau kelios didelės kuopos rė
mėju, tai kaipgi derėtų Oii-
cagietėms atsilikti užpakaly? 
Juk čia pat turime mųs Aka
demiją, matoma aiškiai Sese
rų naudingą darbą, užtai ne
privalome sėdėt dolerį sus
paudusios — duokime jį Rėmė
jų Dr-jai, tas doleris bus su
naudotas kuotiksliausiai,o mes 
tapsime įrašytos į skaičių tų jų krasai, jog neatsakys uiž pi-
carbingu moterų bei mergai- nigus ar kitokias brangias se-|sioj tvarkoj. Mokesčius iškaino ant 
v. v i - , . . x . » •• . v T _ _ „ išmokesčio 
cių, užsi vadinusių save S v. 

LIETUVA NEATSAKYS UŽ 
PINIGUS SIUNČIAMUS AP 

DRAUSTOSE LAIŠ 
KOŠE. 

Lietuvos krasos administra
cija praneša Suvienytų. Valsty-

Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Dr-ja. 

Narą 

Ant pardavimo mūrinis namas 6 pa 
gyvenimu, storas gramdžius 2 autoiuo^ 
bfliainsĮ steam besct, elektra. 
1125 W. 59, S. E . Cor. May Stroet 
Knglewood 8143-arba pas kriaučių. 

• • - • • - • < — - — - • • 
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TARDAVIMUI stuba 2 po 4 kam^ 
barius *flatai; gazas, maudynė, lo 
tas 44x12 5 ir didelė barnė. 

4240 S. Falrf icld Ave. 

Negirdėtas bargenas. 3 ūkės ua-
dyka 40 akifa, gyvula, javai ir padarai 
už $2,000, 40 akrų už $1,000, 50 
akrų, muro stuba 9 kambariai dar
žas, puikus sodas 1500 medžiu 2 my^ 
Uos į miestą už $7,000 vertės $13,000"! 

P . Andrikas 
3933 S. Artesian Ave. Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Medinis namas, 5 kambarių, mau

dynė, cementinis basementas, elek
tra, h. w. grindos, visa kieto medžio 
padailinti, aere lotas, v iskas geriau^ 

Perkėlė seavo ofise po 

{4729 So. Ashland AvenueĮ 
Spccljailstaa 

• D Ž I O V U MOTERŲ Ir V Y R Ų L I G I * 
| V a ! a n d o s n u o 10 iki 13 išryto; n a o g 

81 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:19« 
rakai e Nedaliomis 19 kil 1 

Telefonas Drezel anse • i 
( { • • • • • • K B B B 1 B 9 I 9 1 I 9 B C I 

• > 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

Į GYDAU BE GYDUOLIŲ IR CE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emcra ld Aveuuc 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 iki 8 vakare. 

m 
Į ^ » , - « , , , - . « , , , , , , , , , , « . , » . * 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 51J-127 N. Dcarborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
X . . . . . — f 

Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. ROZYCKI 
MCZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytolaa Piano, Teorijos Ir 
Kompozicijos 

M I I H. Westcrfl Avtt, 
Oblvjkea, Dl. 

a Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Ęį Lietuvis Gydytojas u* Chirurgas 

Pcoples Teatro N a m e 
g l 6 1 6 W. 47th Str. Tel. Roul. 1 « © | 
gValandos: t iki 8 vak. Nedėl l t ] 
J iki 12 ryte. . 

Res . 2914 W. 4."rd Streec 
| . Nuo ryto iki piet. 

jTe l . McKinley *«S 

S 
1 
1 
% 
1 

i 
i D r . M . Stupnicki 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, RJLINOI8 

Telefonas Yards 5032 
Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
6 po pietų iki 8 rak. Nedėl io-
mls nuo 6 lkl 8 vai. vakare 

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

TeL Canal 2118 

Valandos: 19 ryto iki S r a k a i * 
Gyvenimas: 

9811 W. «3r4 Bcr. 
Tel. Prospect 84(8, 

kuracijas siunčiamus apdraus
tose laiškose. Kiekvienas yra 
persergstamasjkad to nedaryti 
nes ideali duoti j^kio uztikri 

Albert Y t s m a 
10566 R o m a n Avfe. Mt. Greenwood 

GARRINKITF.S <ČDKAUG1!.,' 

T«l«f«aa« Pullmnu S5f 
Dr. P. P. IrVLLYS 

Lietuvis Deatiftt&s 
10801 Bo. Michigan Aveaue 

KcMland, IU. 
VALANDOOt 9 ryto iki • tmkv. 

rel. PuUuuui 842 Ir 818«. 

Tel. Canal 887 Vak. , Canal 8118 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Talandoa: 19 lkl 18 ryto: 1 lkl 4 
po pist. 8 lkl 9 vakar*. 

I =3CS=-. 

IIIIIIIIIIIIIIIItlIKIIIIlIlIltimtlIIIilHllllllU 
• P b o n e Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
- G y d o specijaliai v isokias vyrų IrE 

moterų lytiškas l igas 
g 2 4 0 1 Madlson Str., kampas W e e - S 

tern Ave. , Chicago 
• v a l a n d o s : 8—4 'po piet 7—9 vak.E 
-iimiiiiiimiiimiiiiimiimiiiiiimimmi 

= UI II1 . M A . 

: : " ' • • • • ! 
TeL Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumieatyj 
ASSOOIATIOIV HLDG, 

19 s o . La SaUe St. 
Valandos: 9 ryto iki 8 9 0 pietų i 

Panedėl lais Iki 8 vakare 
Nedel iomis ofisas uždarytas 

PLATINKITE ''DRAUGĄ." 

TcL Dlvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L1ET1TVIS DKKTISTAS 

4712 SO. ASHfcAHD AVKlTUsI 
arti 47-toe Gatves 

Valandos: nno 9 ryto lkl 9 vak.j 
8eredomls nuo 4 lig 9 vakars 8ered< 

I 
I 
e 
i 
i 
t 
i o 
• Vakartis, 812 W. S3rd Sk I 

Telefonas: Yarus 4481 

i | 0nKBBiSlMKSBBlSlM9j9 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty Ji 

29 South La Baile Street 
Kambaria 824 

Telefonas Central 8890 



UBBANJ 
-

e DRAUGAS Šeštadienis, Rugpj. 27, 1921 
«» 
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Federacijos P I K N I K A S 
jiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif » •*« B Į I I 1 • I ^ r 

= 
— Su — 

Kauno ir Vilniaus Tvirtovėmis 
I RENGIA 

| A. L. R. K. FEDERACIJOS 12-tas SKYRIUS (CICERO, ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS) 
ijiiiHiHMimmmimiiimiriimmumminuHiMiimiiiiim^ 

iiiiiiifiiitiiiiiiiieitiiiiiiiiitiiTiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiaiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiffiiifiiiii(ftiiiiifftiiiiiiiiifffiiiiiinfiif»fW 

Nedelioj, Rugpjučio-August 28 ,1921 

National Darže-Grove, Riverside, III. 
Pradžia 12 vai. dieną. 

i 
• » 
• 4 Įžanga 35c. ypatai 

Kas čia bus, tai jau bus! Puikiausia muzika, base bąli žaidimai, virvės traukimai, mote
rų ir vyrų imtynės, Vilniaus mama su kišėnėmsi,kaimo žydas su kromu ir dar daugiau ir daugiau. 
Dovana $20.00 aukso ir auksinis laikrodėlis, valgio, giros, na ir vyjimas Žulikowskio iš Vilniaus. 

Ant galo bus imtynės klebono su asista. Kas šį piknikų praleis, tai ir numiręs verks. 
A. L. R. K. FEDERACIJOS 12tas SKYRIUS. | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiif:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiMiiitifiifiS 

I CHICAGOJE. 
labdaringasis darbas yra tau- C » §w iieeMiiiiiieįiiiisiiiiiiiiiiiiaeiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiifiiiiiiiiiiaiii 

PIENO KOMPANIJOS NU 
SILEIDŽIA. 

! Pieno kompanijos Chicago-
je jau paskelbė, jog su rugsė
jo 1 diena, jos nuo žmonių im
siančios 12e. kvortai (šiandie 
14c). 

SVARBUS PERSPĖJIMAS. 

Kiekvienuose namuose turi
ma bonkuėiu su įvairiais vai-
stais, kurie kartais labai rei
kalingi turėti po ranka. 

Teėiau reikia nepamiršti, 
kad ant kiekvienos bonkutės 

tos darbas. Kiek pagelbėsite 
prie pastatymo namo . našlai
čiams, tai tiek savo tautų pa
kelsite, paremsite. Užtai visi 
yra kviečiami į šį piknikų. 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

MOT. SĄJ. KUOPOMS. 

Tečtau miesto tarybos ko-pu tų padėti tinkami parašai. 
mitetas gyvenimo brangumo | Kitaip galima apsirikti ir pa-

Jklausime darbuojasi, idant j vartoti nuodus vietoje vaistų. 
Bcompanijos padarytų 10 centų Rugp. 19 d. Mrs. L. Seb-
Ikvortai. Nes ir su 10 centų uiitt, CKA7 So. Western ave. 
Kompanijos gali turėti gerą Į neapsiižiurėjus vietoje vaistų 
b a u pelną. išgėrė iš bonkutės kelis šauk-

štelius karboliaus. 
PAKLIUVO ALDERMANAS. į Kuoveikiau paimta Šv. Ber-

. Į nardo ligoninėn. Nuodai iš vi-
11-os wardos aldermanas idurių išpumpuoti. Tečiau ne-
utko\vs;ki prohibicijos agen- laimingoji užvakar mirė. 

tu traukiamas teisman už pro
hibicijos Įstatymo peržengi-

• 

Hią. - * 
Rutkowski vra YVliitc Kagle 

• 

produets Co. (bravaro) prezi
dentas. Susekta, kad tas brn-
varas gamina " t i k r ą " alų. 

Be jo teisman traukiami ir 
kiti keli tos kompanijos valdy-

Jbos nariai. 
Serž 

SVIESTAS PIGESNIS. 

Tomis dienomis staiga atpi
go sviestas fx\ svarui. Pieno 
kompanijoms tas labai nepa
tinka. Nes tai geriausias ar
gumentas 
ma. 

už pieno atpigiui-

SERŽANTAS EGAN MIRĖ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Moterų Sąjungos Chicagos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
29 rugpjūčio, pirmadieny, Šv. 
Jurgio svetainėj, 8 vai. vaka
re. 

Visos kuopos malonėkit bū
tinai prisiųsti delegates į virš-
binėtą susirinkimų. Tas susi
rinkimas yra svarbus tame, 
kad bus paskutinis prieš sei
mų. Bus laukiama svarbių pa
tarimų, naujų įnešimų. Tiki
mės skaitlingo delegačių atsi
lankymo iš visų kuopų. 

Valdyba. 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt S39S 

M. E, ZALDOKAS 
ARHTEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kaiup. Mihvaukee Ave. 

Chicago. ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Tautos Fondo 32 sk. susirin
kimas įvyks rugpjūčio 28 d., 
2 vai. popiet, Šv. Jurgio mo
kyklos kambary ant 3-čių lu
bų. 

Valdyba. 

liiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifįminimui E 

I PRANEŠIMAS. M 

PRASIDĖS -

= = Siunčiame piningus Lie- s 
•\ tuvon, prisiuntimas užtik- 5 

| rintas. 
Inšuruejame nuo ugnies, 

i namus, rakandus ir. auto- 5 
• B mm 

Nedelioj, Rugp. 28,1921 
IR TĘSIS VISĄ 

-

. 

((Rugsėjo mėnesi - Nerišliomis ir Ssredomis i 
:-: įžanga visiems dykai. | s Parduodame namus, sko- = ] Pradžia 4 vai. po pietų 

• liname piningus. | | l 
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St. 
f Yards 2790 
Miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiifir 

Šis karnivalas bus toks kokio dar Chicagos lietuviai nėra matę — jame bus gra-
'• žiausių dalykų pasirinkimui. Muzika bus Military Band. kurios dar kituose lietuviškuose 

= karnivaluose nebuvo. Taigi visi kas tik gyvas ant Karnivalio!! 
Nuoširdžiai visus kviečia Klebonas ir Komitetai. 

iTsiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii#iiifiiiiiiiiiii:i3iiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8iiiiiiiflifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii.= 

Jauno plėšiko pašautas ties 
[policijos viršininko namais 
įseržantas Kgan uepagijo. J is 
[mirė Ilinois Central ligoninė-
Įje. 

Kgan paliko tris In-olius, ku 
Irie visi -yra poliemonais. (ii 
fetėvas yra policijos leitenantu 

MOTERŲ RUBSIUVIŲ 
STREIKAS. 

Chicagoje pakėlė streiką mo 
įterų rubsiuviu unija. Apie 
|400 darbininkių pametė dar
bą, kuomet sumažinta joms 
užmokėsi) is. 

GAL SUŠAUKS TARYBĄ 
SUSIRINKIMAN. 

Draugystės Šv. Antano iš 
Padvos mėnesinis susirinki 
mas ivvks sekmadienv, 1 vai. 
popai rugpjūčio 28, 1921, Die
vo Apveizdos parapijos svet., 
So. l'nion ave. ir 1S gat. Clii-
cago, 111. Visi nariai būtinai 
atsilankykite susirinkiman, 
nes yra daug svarbių reikalu 
apsvarstymui. Valdyba. 

PRANEŠIMAI. 
LIET. DARBININKŲ SĄJ. 

CHI. APS. SUS. 

Rugpjūčio 28 d., 2:30 vai. 
popiet Liet. Darbininkų Sųj. 
Chicagos "Apskritys laikys su
sirinkimą Nekalto Pras. Pan. 
švč. svet., Brigbton Parke. 

Visos kuopos vra kviečiamos 
Kuomet teismai uždraudė dalyvauti, 
lieagos miesto valdybai be Valdyba 

miesto tarybos aiškaus sutiki
n o leisti kur patinkama pi 
pigus, miesto majoras bus 
priverstas miesto tarybą šau
kti specialin susirinkiman 
;miesto valymo klausime. Užprašome lietuvių visuo 

Miestui valyti neužtenka pi-1 menę atsilankyti į Labdarin-

LABD. SĄJ. PIKNIKAS — 
BAZARAS. 

nigų. įveikia imti iŠ kitų fon
dų. To šiandie negalima da
ryti be tarybos leidimo. 

Tuo tarpu miestas apvers
tas nešvarybėmis. Iš visų pu
sių pakeliami nusiskundimai 
ir protestai. 

DUONKEPIŲ UNIJOS VIR 
ŠAIČIAI TEISMAN. 

gos Sąjungos rengiamą pikni-
ka-bazarų Nekalto Pras. Pan. 
Švč. pa r. darže (Brigbton Par
ke) šį vakarą ir ryto (rugpj. 
27 ir 28 dd.). 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Bendra L. L. Paskolos sto
tis laikys nepaprastų susirin
kimų pirmadieny, rugpjūčio 29 
d., 1921 m. 7:30 vai. vak., J . 
,J. Elias svet., 4600 S. Wood 
St. Susirinkimo tikslas bus 
perorganizuoti valdybų, prisi
rengti prie priėmimo Lietuvos 
Atstovo p. V. Čarneckio ir ap
tarti tolimesni L. L. Paskolos 
vajų. 

Valdyba, 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULT 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Juaų mieste 

ar netoli Jo. 

Į Lietuva, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

j Danzig. 

SAXONIA . . . . Rūgs. 15 

II Iii. III M 
HAMRURG f 145.00 $125.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksu $5.00 
PER CHERBOtmC SOUTHAMPTON 

LIVEHPOOL and GI^ASGQW 

vmm\immmmmĖHmmš 
i 

AQUITANIA 
CAMERONIA 
CARONLV 
SCYTHIA (Naujas 

Rugp. 23 
Rtigl>. 27 
Rugp. 27 

, Rūgs. 6 

Dr-stės Šv. Jono Evangelisto 
svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny 28 d. 
rugpj., 1921 m., 1 vai. popiet 
Dievo Apveizdos par. mokyk
los kambary. Visi nariai yra 
prašomi neatbūtinai atsilan
kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. 

Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

L. Vyčių 5 kuopa rengia šei
myninį išvažiavimų sekmadie
ny, rugpj. 28 d., Jefferson 
Park, 111. miškuose. Išvažiuos 
tuoj po sumos. Visi nariai 
skaitlingai dalyvaukite tame 
išvažiavime. 

Atsiminkite, gerbiamieji, kad j Koresp, 

^iiiiitiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiF 

! 

Cook apskrities grand jury 
patraukė kriminaliu teisman | 
įduonkepių unijos viršaičius ir 
fdaugvbe unijos vadų, išviso 
it 

Jiems visiems parankų tei-
teėjas paskyrė. Ji siekia dau-
įgiau 7 milionų dolerių. 

R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos Ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos. typewriting, pirkiybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkinės eokno-
nijos , p i l i e t y s t ė s , d a i l l a r a s y s t ė s . 

Mokinimą valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo I 
iki 10 va i . 

3106 S. HaJsted St., Chicago. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIKTU VIS AKI V SI'K( IAI ISTAH 

Palengvina vicų »Klg 
tempimą ka«i yra 
priežastimi akaude-
jimo galvos, svaigu
lio, aptem'mo. ner-
votumą, skaudančius 

ir uisldegusius karščiu aMlų kreivos akys, 
Katerakto, nemieKio; netikras skis indedam 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidaa Aktaiai prilaikomi teisiu 
gal, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 ikt 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 iki 1 vai. po plotų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
TeJefMUi* Dravt-r 1HIKS. 

3130 S. Halsted St, Chicago, 111. = 
Kurte gaunate paveikslus ii Lietuvos E 

neatidellodaml pasidarykite daugJaus arba £ 
dideliua Mes perimame senus padarome "_ 
didelius. 8udedam ant vieno iŠ kelių skir- S 
tingų. 

Traukiamo paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir t t Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Qrover C16I 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiE i:i:t!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiH(iiiiiii^ 

DR. <i. SHANKS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisai:^ ^ ^ ^ Gydo moterių ir 
1657 W. M a d i s o n ^ ^ . vyrn v i s o k i a s 11-
}i«. Kmp. Paulina > ^ . -aa 8 a T O 0 n_ 
Vai. 10 iki .12 p. > ^ ^ m m ar „ 

Rea ^ S s 8 . ^ ! P u U e r t o ^ ' ? o n b O Č i a 0 8 

Ave. Kamp. Albany Ave. 
Vai. 8 iki 9:30 ryte 

8:30 iki 9:30 vak. 
Chicago. III. 

• 

NEDARBO 
E R I K O J E 

N 

I 
Dab&T tūkstančiai lietuvių važiuoja Lietuvon, kad paderinus 

,>avo būvį. 
Pirm pirksite laivakorte, ateikite į mūsų Banką, kur gausite 

patarimus ir nurodymas reikalingus kelionei. Be tikrų patarimų ir 
nurodymu galite turėti daug nemalonumų ir piniginių nuostolių. 

Jeigu norite kad Jūsų pinigai pasiektų Jūsų giminės Lietuvoje 
greitai ir saugiai, pasinaudokite patarnavimu šito Banko. Duodame 
draftus ant Kauno bankų. 

K^ikale informacijų klauskite 
J 

Pono Gečo Prie 4 Langelio , 
• 

< • 

. . 

STOCK 
YARDS 
STATE 

<s 
v 

GERAI ŽINOMAS NUO DAUGEL METU LIETUVIAMS 

Ant pat Kampo 
47-tos ir Ashland Avenue 

Chicago, 111. 

PIPIPHUIHPIPIHPHJ1IHU 

= aiiMiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi 
i Dr. L L MAKARAS I 

Lietuvy* Gydytojas Ir Chirurgą* S: 
SOflstu 10900 So. Michigau Ave. S 
= Val. 10 iki 12 ryte; 2 ik) 4 p< = 
= piet, C:St Iki 8:19 vakare 
Sftesidenctja: 10533 Perry Are. \ 
= Tel. Pullman 142 į 
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIKS 

L. YAKUB0WSKI 
Fotografistas 

614 W. 18 Street 
Chicago, 111. 

Negrįžkite į Lietuvą 
be goduolių, kurias mes sutaisom keleiviams del visokių ligų kelio
nėj ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su skrl-
nelė gyduolių įdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų 
vartot. ; • . 

Ch. M o n t v i d o Vaistinyčia 
1824 VVabansia Avenue Chicago, 111. 

John Ruski n 
BEST AND BIGGEST C I G A R 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juoe. 

Pareikalauk mūsų Kataliogo Ko. 4. 
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij. 
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