
r BIČIULIU SUUNELIS. 
LINCOLN PARKAS. 

(Tęsinys) 

Zoologijos rūmai. 

Be Įvairiu medžiu, kerų, gė- 
li u. stovy 1 u vyriausią vietą 
skirta zoologijos rūmams. Juo- 

se matai viso pasaulio plėšrių- 
jų žvėrių, paukščių, beždžionių 
ir t. t. 

Liutų — levų namai. 

Kadangi parkas turi įvairiu 
žvėrių, tai jiems reikalingi at- 
skiri butai. Kad liūtas nesu- 

draskytų beždžiones, kad bež- 

džionė neišplėštų akių, kad la- 

pė nenusuktų sprando antims, 

jie visi uždaryti atskirus nar- 

vus—klėtkas. 

Bet kadangi liūtas skaito- 

mas žvėrių karalius ir pri- 
klauso prie stambiųjų plėšriu 
žvėrių rūšies, jam pirmam gar- 
bės žodis. 

Liūtas didingos išvaizdos, 

aštrių nagų, smailų dantų gy- 
vulys ir nelaimė pakliuvus i 

jo nagus. Lincoln parke liutų 
bute net (> jų sutupdyta. Jie at- 

vežti iš įvairių kraštų. Parašai 

i n t narvų jų kilmę rodo. 
Liu- 

li suskirstyti i atskirus bu- 

tus, geležinių virbalų siena ne- 
suleidžia krūvą. 

Be liutų randame 2 margu 
leopardu ir vieną juodą iš In- 

dijos, trys Amerikos levai ar- 

ba pumos. Tame pat bute ma- 

tome 3 Sibiro ir 2 Indijos ti- 

grus. 
T liutų butą atsilanko dau- 

gelis žmonių. Nepaisant kad 

tie plėšrieji žvėrys kaliny už- 

daryti. kiekvienas su baime 

juos žiuri. 

Apie 4 vai. liūtai ir kiti žvė- 

rys sukjla, 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 žvervse sumi- 

šimas. 

Netrukus pasirodo vidutinio 

ilgio vyras — žvierių daboto- 

jas. Jam liepiant tarnas dide- 

lį mėsos vežimą vežąs meta 

gabalą kiekvienam skernagiui. 
Net šiurpas pakrato pažvel- 

gus kaip liūtas puola prie mė- 
sos gabalo, jį griebia, nagais 
<*raško, skambindamas danti- 

įfcis. Po kelių minučių mėsos 
nėra, tik apsilaižė ir nevisai 

patenkintas eina ilsėtis arba 

rimtai vaikštinėja. 

Beždžionių pamai. 

Kiek pažengus žiemius 11110 

liūtų buto matai kitu? įvairiu 
/vėrių namus Čia laipo, cukinė- 

. jasi, straksi visokeriopos l>ez- 
džionės. Vienos iš Afrikos ki- 

tos iš Indijos, trečios iš Bra- 

zilijos iš Sumatros iš Gvinėjos 
ir iš kity pasaulio kraštų. Jos 

uždarytos j amžinę. Lincoln 

parko kalėjimų. 
Vienos iš jų rūsčiai žiuri 

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 

I paukščių rinkinio. Jų iš visur 
I surankiota: iš Brazilijos, Aus- 

L tralijos Sumatros, Meksikos, 

I Europos, Argentinos Indijos, 

H^frikos ir tt. 

^^Faukščiai įvairaus didžio į- 
p vairios spalvos dar įvairesnio 

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 j pasieniais padirb- 
tus narvelius, gi vandeniniai 

iškelti namu vidurį kur jie 
plaukioja, nardo, pakrante 
vaikštinėja, ar medžius su- 

tupė, 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- i 

kimis. Tas nepaprastas sutvė- 

rimas kartais ilsisi ant grindy, 
o kartais lenda vandenį ir 

pasineria. Jis labai gerai nar- 

do, sakytumei lydeka. Paraša 

prie jo guolio tų įstabu gyvį 
vadina hipotamu. Jo tėvynė 
Afrikoje. 

llipotamo pažiūrėti eina vi- 
^i. 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 smalsius lankytojus 
pasižvalgo ir plumpt vandenin. 
Ir taip jis vis tų pat kasdien 

kartoja. 
Tečiaus kartais jis pamaino 

?avo pesielgimų. Va matai 

kaip jis laimingas, Afrikos 

pelkių, dienas atsiminė. Regis, 
jis skundžiasi savo nelaisve, 

prašo pasigailėjimo. 

Laukykim parkus. 

Parkai, kaip ir kitos viešos 

įstaigos, žmonių gerovei tar- 

nauja. Jeigu taip, tai kodėl 

jais nesinaudojame! 
Sunkus ir nuolatinis darbas 

vargina žmogų, jo jėgas aikvo- 
ja, čiulpa, maistas ir tyras o- 
ras išaikvotas kuno 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 praleisti]. Vasara at- 
eina. Saulutė dažniaus šviečia, 
savo spinduliais gamtą maudo, 
ją gaivina. Naudokimės gražiu 
vasaros sezonu, kvėpuokime 
tyru oru 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. 
Ji musų džiaugsmas laimė. Ji 
musų medžiaginių reikalų pa- 
grindas. 

Kun. A. Briška. 

LAIŠKAS DRAUGO 

REDAKCIJAI. 

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

Gerb. Draugo Bedakcija! 
Prašau neatsakyti patalpin- 

ti keletą.padėkos žodžių Jusų 
greb. laikraštyje. Ačiu visiems 
kurie atsiliepė mano skelbi- 

mą, įdėtą. Drauge. Širdingai a- 
čiu, kaip savo, taip ir kitų 
draugų — kareivių vardu už 
visus atsiųstus laikraščius ir 

Klausimas \ 

Kaip galėtų patogiausia nusiųsti pinigus Lietuvą 
tie kr gyvena ant farnnj, arba kituose miestuose, ne 

Chieagoj ? 
Farmeris. 

Atsakymas 
Reikia nupirkti money orderį vardu Draugas Publ-. 

Co. ir atsiųsti j "DraugoJ' Ofisą 2334 S. Oakley Ave. 
Chieago, 111. Sykiu priduokite ir adresą tų žmonių kam 
norite pinigus siųsti. Tą pačią dieną mos išsiunsime 
Tamistai žinią, kiek auksinų gaus Jusų giminės Lietu- 
voj ir paaiškinsime, kur ir kaip jie galės gauti pinigus. 

"Draugo" Pinigu Siuntimo Sk. Vedėjas. 

knygas, ir kitus daiktus, ka- 

langi tai suteikė mums idaug 
Malonų valandų, skaitant iv 

natant visą musų Amerikos 

brolių gyvenimą, ir darbą įmi- 
ni brangios Tėvynės Lietuvos 
labui. 

Taip-gi turiu padėkos žodį 
įjerb. Draugo redakcijai, kurį 
neatmetė mano prasimo ir pa- 
talpino veltui mano skelbimą 

ir tokiu bildu davė galimybės 
užvesti ryšius su gerb. vien- 

tautečiais, gaunant moralės 

Dagelbu ir vesti susirašinėjimą. 
Prašau Amerikos Lietuvių 

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 koki klausymą. 
arba norės ką sužinoti, prašau 
labai, aš pasistengsiu sulig ga- 
limybės patenkinti ir paaiškin- 
ti. Tai turiu viltį, kad Jus, 
Amerikos Lietuviai, atsiliepsi! 
ir šį skelbimą kaip ir pir- 
mą ir suteiksit savo pagelbos, 
atsiųsdami nors retkarčiais 

po kelius numerius ,gerb.^Jusg 
laikraščių ar knygų, ypač geis- 
tina butų mokslo turinio, nes 
jis mums yra labai reikalingas. 
Bu va liuosų po užsiėmimų va- 

landų ir norėtumėm jas tinka- 
mai suvartuoti, t. y. šviesties 

ir lavinti 'save. 

Visos tame atžvilgyje aukos 
bus priimamos su tikra lietu- 

višku ačiū! 

Rašykit ir siųskit šiuo antra- 
šu: Lithuania, 10 pėt. Mariam- 

polės pulko, Ūkis Dalies Sta- 

bas, Raštininkui A. Čepuliai. 

Su tikra pagarba, 

dėkingas Anatolis Čepulis, 
Lietuvos Armijos kareivis. 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Ganai 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas: 

2811 W. 68rd Str. 

Tel. Prospect 8488. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė seavo ofisą po n am 

1729 So. Ashland Avenue 
Bpecijalistas 

JŽIOVŲ, MOTERŲ Lf VYRŲ LIG L 

Talandosnuo 10 iki 12 ldryto: noo 
t iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 

akai e Nedėliomis 10 kii 1 - 

Telefonas Drexel 2880 

KREIVOS AKYS 

Pataisytos 
3 m. Kūdikiui, 

Aš esu Lietuvis ir norių praheštl 

savo viengienčlams lcų Dr. F. O. 

Carber yra padarės mano kudikiui. 

Ivam skauda akis lai tas atvažiuoja 

pas Anton Vapsta, 2327 \V. 2_nd 

str arba pas reter VahMuns, 2G55 

\V. 43rd Str. lai pamato šiij kūdi- 

kių akys pataisytos. 

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

Akiu — Ausų — Nosies ir 

Gerkles Specialistas 
120 State St., Cliieajęo, 111. 

Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12. 

:Tel. Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
IjIETUVIS DENTISTA8 

11821 So. Haistcd StM Chicngo, 111 

Kampas lSt.h St. 

;Valan<l.: 9—12 rytą, Ir 2—9 vak. 

i^Phone 
Ciceho 59G8 i 

DR. A. P. GURSKIS 
UKTCVIS DENTISTAS 

14847 W. lltli Str. Cor. 49th Avc. 

| Choro, II!. 

Vai. 9 išryto iki 9 va k TSimant 

Nedilias ir Seredas 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbi;, aritmetikos, knygvedystčg, .ste- 

nografijos. typewrlting, pirklyboa tei- 
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto- 

rijos, geografijos, polįtikinės eokno- 

inijos, pitietystės, dailiarašystOs. 

Mokiniim valandos: nuo 9 ryto iki 

4 valandos po pietij: vakarais nuo 6 

iki 10 vai. 

3106 S, Hr-'sted St., Chicago. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
I.IKTFVIS AKI V SI'KCIAT.ISTAS 

T'alonirvlna vlsg alely 
tcmplms} kas yrn 
priežastimi skaudė- 

jimo palvos. nvaiRU- 
llo. aptemimo. n«r- 

votuma, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu aktų kreivos akys. 

katerukto, nemiegio; netikras akis imlodam. 
l.'aroma egzaminas lektra parodantis ma- 

žiausias klaidas. Akintai pritaikomi teisin- 

gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. 8er- 

Kėklto savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 

Ncilėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefoną# I)r*ver 1H1G0. 

S. D. LAC5AWICZ 
LIETUVYS GRAKOr.i TS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd Place Cliioago, III. 

TcL Canal 2199 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
1 <J BWOADWAY v 

' NLNN >Oh?\ N \ 

~TTFižT Kpllnnp r<» Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVį Arba 
, HAMBURGĄ — EITKįUNUS 

I LIETŪVA 
Laivai išplaukia kas 14.d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia: 

"ESTONIA" Birželio 22 

^POLONIA" Liepos, 6. 
t 

"ljlTliAfllA" liiepos ;au 

"ESTONIA" Rugpjučio 3 

Visi laivai turi puiKus Kamoanus urccios kuodus 

Kreipkitės prie musų agentų jusų mieste arba pas 

K. KEMPF, General Western Passenger # Agent 
120 North La Salio S t., Ohicago, Illinois. 

Laivakortes Tiesiog i Lietuva 
$107.10 iš Montreal'o iki Klaipėdos (Memel) 

' 
(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų). 

Iš Montreal'o išplaukia laivas 11-toj dienoj Birželio 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS. 
Pinigus siųstus per musų ofisą, išmokame 26 dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. 
' 

i 

Parduodame laivakortės ant visų liniją Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- 

kus dokumentus, davemystėš, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė 

AVashingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo 

ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 

kreipkitės pas - > • • t 

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

..................n •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii5iiiiiMiiiiniiiiiiiiiii!iigii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

Gausi 7%,8% 
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 $f>00. Gali pirkti 

ir lengvais išmokėjimais. 

Perkame, parduodame, mainoitoe ir 

duodame informacijas apie jvairių 
komp. Sėrus. 

Kreipkities J Lietuvių {staigo. 

PEOPLES INVESTMENT CO 

220 S. States Street ,Room 1422 

Tol. Harrison 2024 Cliicago, III. 

Kasdien ir nedaliomis nuo 12 iki 3 

po piet. t 

L. YAKUBOWSKI 
"/ 

Fotografžstas 
614 W. 18 Street 

Chicago, III. 

pranešimas; 
Siunčiame piningus Lie- 

tuvon, prisiimtimas užtik- 
rintas. 

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus,, rakandus ir auto- 

mobilius. 

Parduodame namus, sko- 

liname piningus. 
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St. 

Yards 2790 

KAIP JUSįl AKĮS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 
skaudėjimo,, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo- 
met skaitai, pailsta akjs be- 
siuvant, jei taip, tuojaus tu- 

ri pirmiausia pasiteirauti ma- 

no 15 metų patyrimo, kūris 
suteiks tamistai geriausią, pa- 

tarnavimą,. 

JOHN J. SMETANA 
18,01 So. Ashland Avc., Chicago 

kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-10-17 

Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite, mano - parašą.. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 

va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 

12 dien. 

GARSINKITĖS "DRAUGE." 

Capital ir Surplus 

52511,000.00 
m Dolierių. 

Perkelk - Padek šendie 
GAUSI PILNA NUOŠIMTI. 

Prisuokite savo Bankyne Knygute bile kurio Obieagos arba 

kito milžto Banko, kuris jus neužganėdina arba nėra Jums paran- 

kus — mes patys sukolektuosim ir perkėlsim visus pinigus su vi- 

sais nuošimčiais j ši.ą 

TATE BANK 
(Under State Goveniment Supervision) 

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Finansine Institucija 
Amerikoje 

Šio Banko tortas siekia $3000,000.oo 
Suv. Valst. Valdžia ir Chicagos miestas laiko ,savo pinigus frų. 

m c Banko; Ar gaili bu t geresnis užtikrinimas? 

Siųskite Pinigus per Universal State Bank. 

Pristato Lietuvon 25 dienas su pilna garantija. 
Parduodam laivakortės ir draftus pigiausiai. 

' 

TIESI KELIONE KLAIPĖDA $107.10 , 

Klauskite informacijos ypatiškai arba laišku. 

Norėdami pirkti nrha parduoti nama pirmiausiai atsilankyk iti j 
rnusg Itoal Estate Į)iepaVtmenta. 

Banko Valandos: Kasdiena nur 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietij ir 

vakarais Utarriinkais nuo G iki C.CO. Subatomis visa d. iki 8:30 v ak. 

UNIVERSAt STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTEO STREET GHIGAGO,' ILL. 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Aven.ue 

• . 
i 

j 
Radandai, Pečiai, Kar- 

jpetai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Piau- 

I narnos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683' 

TUVĄ 
Siunčiame pinigus, parduodame laivakortes, paru- 

pinam pasporfus ir pagelbstam atsiteisti su teksais. 

Padarome visus legališkus dokumentus. Musų offi- 
* t 

/ 

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. Waitches 

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

Telefonas Boulevand 6080 

(Ant kampo prieš pat Šv. Kryžiaus Bažnyčia) 


