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METAI-VOL VI No. 184 

Bolševikai Trukdo Pagelbą SENATORIUS FRANCE A 
PIE RUSIJĄ. 

Badaujančiai Rusijai 'Nori, kad Amerika pripažin
tų bolševikus. 

BIJOSI J I E POLITINĖS 
PROPAGANDOS. 

1 

Nenori, kad svetimi žmonės 
susieitų su valstiečiais. 

Stockholmas, rngp. 6. — 
Kuomet pasklydo iš Rusijos 

darni, kad, rasi, tasai šelpimo 
darbas pradedamas kokiais 
nors politiniais tikslais, at 
kreiptas prieš sovietu valdžia. T> ., ,. j •• i -x . . jaus induos rezoliuciją kuovei .Po ilgų diskusijų kapitonui rĮ • v. A. „ .. , , , . , . , . , -v e kiaus pripažinti Rusijos bol-visgi duotas leidimas is kuo- v .. f,v. J 

sevikų valdžią. 

Berlynas, rugp. 6. 7 - Sena
torius France, kurs lankėsi 
Rusijoje, keliauja namo, A-
merikon, ir tenai senatui tuo-

mijos keliauti Petrogradan spe 
cialių agentų priežiūroje. 

šauksmas gelbėti badaujančiu*. K m , t a į t a ( J f j a B ^ j a l I W 

v a i s t a m s , p.nu.ausm ėmėlj d r f b o | š i v i k u r u s a m s k a d ) j o n u o m o „ e ( toks ptfpa-
darbuoties žinomas Nanseno 

NAUJA RVKŠTĖ RUSIJO 
JTE. 

Vaisius apspito ir naikina 
gniusai. 

Ryga, rugp. 6. — Apart 
suokalbių, sausumų, bado, 
choleros ir kitų nelaimių, pa 
lietusių bolš^vistinę Rusiją, 
kaip Čia pranešta, kai-kurias 
provincijas apnyko miriadai 
gniusų. Tie vabalai,. . lyginai 

gelbą nešti nebus galima. Nes 
norvegu paselpos komitetas. , . , • v- _ • • . 

»«* r*™ kiekviename zingsnv prisieis 
To komiteto atstovas, kapi- , .A '.. ., r 

* / susidurti su nereikalingais ne-
tenas Sundlo, sugabeno v i -
borgan, Suomijon, tūkstančius 
svarų žuvies ir daug kitokios 
provizijos. Tai visa ten sn-

smagumais. 
Oficialis pareiškimas. 

žiogai, apspinta visur medžius, Senatoriaus to elgimosi sva a . . . . . . ' , . . . v A. ° žemes vaisiuj net menkiausią rbiausia priežastis yra tame, ' v , . \ • . . 
±~u„ - ^ ~ ~ Z0*C> ir paskui save nieko ne

palieka. Išlieka tik vieni me
džių stuobriai ir pajuodavusi 
£emė.' 

Taigi kur derlių nesunaiki
no sausumos, tenai naikina vis 

BADAUJANČIįĮ RIAUŠĖS 
RUSIJOJE. 

Londonas, rugp. 6. — Iš Ry- džia paskelbė karą Vilniaus ir 
gos praneša: Latvių Telegra- Gudijos plotų okupuotojui ge-

Gudai Skelbia Karą Zeligowskiui 
t 

RYOA, (Pasta). — čia pra-!konvenciją, 
nešta iš Kauno, kad gudų vai- Lenkai tvirtina, kad ta kon

vencija, tai Lietuvos išgalvo
jimas. Jis atkreiptas daugiau-

fų Agentūra iš Maskvos gavo nerolui Zeligowskiui, kurio sia pireš Lenkiją. Varšavos 
valdžia kaltina savo atstovas 
Latvijoj ir Estijoj. Tie atsto* 

žiiumas galės suartinti Rusi
ją su Amerika ir sustiprinti 
Amerikos poziciją Tolimuose 
Rytuose, kųr, anot jo, ima 

y 

Po to incidento tuo jaus iš 
krovė į sandelius ir pareika- Maskvos užsienių reikalų ko-
lavo bolševikų atstovo leisti l l u s a r a s Tchitclierin paskelbė 
jam aplankyti Petrogradą, te, 0fį c į a i j pareiškimą, 
nai rasti maistui sukrauti tin-

plestis Japonijos imperializ- , 
f! " ką gniusai. Černigovo apskri

ty gniusai sunaikino visus cn-
mas 

k' Joponijos imperializmas 
Ameriką stumia šalin nuo Ru
sijos," sako senatorius Fran-

kamą vietą ir patvarkyti šel
pimo darbą taip, kad paskui 

ce. " K a i p Amerika, taip Ru-
Jis praneša, kad Rusija tik- g i j a t x i r i k o v o t i bendrai* prieš 

rai bado paliesta ir dėkoja už japonų imperializmą Rytuose. 
Kad tas atsiekti, Amerika pasaulio sąjausmą. liet pažv-

" e S L ^ \ i ^ r y t b i o , ! m i ' j ° K V i 8 " ^ m s ** b ° ' - P"valo stoti pagelbon Rusija. Bolsev.ku ^ t s t o v a S j tuojaus - e v i k ų - ^ ^ ^ fr t ; , P ^ J * ^ " V ^ p r i į l 
valdžia, jo nuomone, be sve susinešė su Petrogradu ir ka

pitonui Sundlo atsakytas lei
dimas keliauti Petrogradan. 

Bolševikų baimė. 
.Bolševikai pareikalavo, kad 

kapitonas keliaudamas Petro
gradan tuojaus paskui save 
siųstų ir proviziją ir aną ten 
pavestų išimtinai bolševikų ži
nybai. Taigi bolševikai įiatys. 
padalinsią tą maistą badau-

/ jantiems gyventojams. 

timos pagelbos galėsianti ap
siginti tų visų nelaimių. 

Viskas, ką svetimos šalys 
gali padaryti, tai pasiųsti mai
sto. Sovietai maistą gi patys 
padalinsią ir viskas bus at
likta. 

Tad aišku, jog bolševikai ne 
nori Rusijon įsileisti su mąis-
tu jokių svetimų elementų. 

1 

žinti, atnaujinti jai kreditus 
ir pradėti vesti su ja preky
bą. Amerika turi pasidarbuo
ti Rusiją pastatyti ant kojų 
ir jai išnaujo užtikrinti vietą 
tarpe didžiulių tautu.'*' 

Senatorius France kol-kas 
apsistojęs Berlyne. Jifc rašo 
įspūdžius apie Rusiją, ..iŠkur 
nesenai g r v ž ^ . .. J.^. *• 

Jis reiškia nuomone, kad 
Tuo tikslu smarkiausia dir- jei norima Rusijai užtikrinti 

Bolševikai nesislepia šaky- ba Maskvoje komunistai 

• 

S. Valst Vyriausybe Reikalinga 
Didelių Išlaidų 

PIRMIAU SUMAŽINTI IŠ 
LAIDAS. PASKUI MOKES

TIS. 

S> 
Taip sako pinigyno sekreto 

rius Mellon. 
milionus dolerių. Tame skait-
liuje yra 551,354,865 dolerių 
išlaidų, surištų su viešomis 

Washington, rugp. 6. Pi- 'skolomis. Gi likusieji 4 mili-
nigyno sekretorius Mellon per a r ( j a į suv i r^m^ tai paprastos 
spėjo kongreso būdų ir prie- į vyriausybės išlaidos. 
mOnių komitetą, idant jis ne- j p i r m k a r o t ų p a p r a s t ų yy-
siaurintų vidujinių mokesčių,! r i a u s y b e s į š i a i d ų būdavo dau-
jei pirm to nebus sumažintosn

 ffiau ^ j į ^ ^ šiandie kas 
išlaidos. Kitaip išeis negeis 
tini nesusipratimai. 

Sekretorius Mellon komite
tui indavė sąskaitą, jog vy
riausybės išlaidoms būtinai 
reikia surinkti vienų vidujinių 

normalę ir tinkamą valdžią, 
reikia su ta šalimi atnaujinti 
santikius ir prekybą. Anot 
senatoriaus, šiandie Anglija 
jau veda plačius reikalus su 
Rusija. Paklaustas, kodėl A-
nierika taip nedaro, senato
rius atsakė: 

44 Tas priguli nuo Amerikos 
politikų gabumų, kurie neturi 

llon apskaito 4 mihardus o;>41 r e i k i a m o i S s i l a v i n i m o • d i p l o . 

krinius burokus. 
Jei^ prieš tuo^ vsbazdž'ua 

veikiai nebus parūpinti tam 
tikrieji įrankiai, kuriais butų 
galima šmirkšti nuodingą skj'-
stimą, tuomet dar labiau padi
dės nelaimės Rusijos gyven
tojams. 

Laikrašty **Ekonomičeskaja 
Žizn" K. Taranenko už tą 
naują nelaimę tiesiog kaltina 
bolševikų valdžią. Nes ji ūkio 
departamentu^ neparupino 
reikiamos kiekybės chloridos 
ir ki tų 'nuodu, reikalingų u-
kiuose naikinti visokius/ me
džiams ir javams kenksmin
gus vabdžiųsj 

Pranešta, kad -gniusai išnai
kino 900,000 akrų plotus. 

depešą, jog išilgai Volgos pra- karuomenė tenai terorizuoja 
si dėjo badaujančių valstiečių gyventojus. 
riaušės ir sukilimai. į Gudų provizionalė valdžia vai pasirodė taip dideli Mop 

Tūkstantinės valstiečių mi- turi laikiną prieglaudą Kau- liai, kad po savo akių nema-
nios, apsišarvojusios visokiais ne. Tenai veikia visos tos vai- tė , kas veikėsi Pabaltijoj 
įnagiais veda kruviną kovą su džios ministerijos. Kuomet tie lenkų atstovai bu-
sovietų karuomenė. j Neturima žinių, kaip į tai vo užimti svajonėmis apie len-

Sovietų karuomenė prieš atsineš Lietuvos vyriausybė: kišką hegemoniją, kad štai 
valstiečius daugiausia pavar- ar ji bus neutralė, ar duos ak-1 tuo metu Pabaltijos valstybės 
teja kulkasvaidžius. tivę gudams pagelbą. ėmė ir susijungė. 

Tose apylinkėse siaučia toki .Lietuva, Latvija ir Estija! Lenkijos valdžia pašoko gel 
baisi sausuma, k a d . dega ne Jau pasirašė bendrosios visų Dėties. Pasirodė, kad jos dar-
tik miškai, bet ir pievos. 

PAVOGĖ PINIGUS IR NU 
ŠOVĖ ŽMOGŲ. 

PRANCIJA NORI GELBĖTI 
RUSIJAI. 

1922 metams išlaidos. 

Išviso išlaidų 1922 fiska 
liams metams sekretorius Me-

giau miliardo. 
kita. 

Pasiremiant įstatymais, iš
viso įplaukų busią 4 miliardai 
217 milionų $43 tūkstančiai. 

Taigi, anot Mellon, išlai
doms truksią kelių šimtų mi-

inatijoje. Amerikos politikai 
laukia, kad jiems pravestų ke
lią Anglija. Kuomet Anglija 
vedė smarkią propagandą 
prieš atnaujinimą prekybos 
su Rusija, tuo metu Anglijos 
vyriausybė turėjo taikos ta
rybas su Leonidu Krassi-
nu. M 

Paryžius, rugp. 6. — Pran
ei jos vyriausybė pranešė A-
įnerikos vyriausybei, .jog ji vi
suomet pasirengusi nešti pa
gelbą nelaimingai badaujan-

Orlando, Fla., rugp. 6. — 
West Palm BeSch pastos"vir
šininke kelinti metai buvo 
Miss Lena Clarke. J i tenai 
gyveno su savo tėvais. 

Beviršininkaudama Miss 
Clarke ilgas laikas apvaginė
jo paštą. Antgalo pasirodė, 
kad jai trūksta jau apie 25,-
000 dolerių ir grertai viskas 
turėjo išeiti aikštėn. 

Kad išsisukti iš tų vargų, 
Miss Clarke vieną dieną stai
ga pasisavino 32,000 dol., ku
rie buvo siunčiami per jos pa
štą. ' 
Jlfo vagystė veikiai buvo su

sekta. Atvyko pastos, inspek
torius su agentais. 

West Palm Beach gyveno 
buvęs chieagietis Miltimbre, 
58 m. amžiaus. Miss Clarke jį 
gerai pažino. J is užlaikė res
toraną. 

Kuomet merginai atėjo pas_ 
kutinis galas, jinai vienan vie-
šbutin pasikvietė Miltimore. 
Tenai su revolveriu mėgino jį 

trijų šalių apsaugos militarę bas veltus. 

Streikas Naujienose 
NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA IR REDAKCIJA LAUŽO 

DARBININKŲ- UNIJĄ. 

Trečiadienio, rytą, rugpiu-j tiksią... Apie uniją — nė žo-
čio 3 d., Naujienų spaustuvė- delio. Aišku, kad jis pasiry-

čiai Rusijai. 
Premieras Briand lyg ia i 'p r i^ rs t i pasirašyti jos susta 

pažymi, jog Rusijos padėtis t y l a r a š t a > kuriame buvo pa 
bus aptariama vyriausios ta- !

s a k y t a ? kad jis, Miltimore, pa 
rybos susirinkime, kurs prasi- š t o j e p a v ogęs tuos 32 tukstan 
dės ateinantį pirmadienį. £ m dolerių. 

M*iltimore atsisakė tai da-

je prasidėjo, taip vadinamas, 
"neoficialis streikas. ' ' Tą 
dienią unija ištraukė visus 
spaustuvės darbininkus —uni-
jistus. Gi vakar, rugpiučio 5 
d., streikas pradėta oficialiai. 

Artimiausioji to streiko 
priežastis yra tokia. Trečia
dienio rytą Naujienų manad-
žeris, p. Kl. Jurgelionis, at
statė du darbininku — pres-

BOLŠEVIKAI SUSEK? RE 
VOLIUOIJINĮ SUOKAL

BI-

jil tai ir toki, kurie Naujienų 
spaustuvei būtinai reikalingi, 
jų vietoj reikia samdyti kitus. 
Tad, kodėl jie atstatyta? To
dėl, kad Naujienų manadže-
ris, redaktoriaus patariamas 
ris, redaktoriaus p. P. Grigai
čio patariamas, Naujienų spa
ustuvę nori padaryti t. v. 
"open sliop." Su unija jie 
"nieko bendra*' neturį. Tai 

žo sulaužyti uniją. Bet jųs, 
draugai lietuviai darbini nkal, 
dar atsimenate, ką s a k ė 
Naujienų redakcija ir admi 
nistracija, kai buvo užbaigtas 
pirmasai mūsų streikas, vasa
rio mėnesy! Jie tuomet sakė, 
kad %'Mijos jie senai norėjo. 
Sakė, kad jeigu mes būtume 
reikalavę unijos, tai jie nebū
tų priešinęsi. O kas daroma 

maną ir mailerį. Abudu «t-*labar? Ikišiol j ie sistemačia^. 
statytieji darbininkai yra u*i-;Jtictė \& darbo tiktai unijūtus. 

pagalios, jie pasiryžo išmesti 
visus unijistus ir pasilikti rio-
unijistus. Šiandie tatai jau 
yra įvykęs faktas: Naujienos 
leidžiama su streiklaužiais. 
Leidžiama taip jau nuo rug
piučio 3 dienos. 

Draugai, Amerikos lietu
viai darbininkai! Mūsų sam
dytojai mus išmetė gatvėn. 
Jie nori sulaužyti mūsų uni-

tiesiems darbininkams ir v< 
liau — presmarm. unijos ofi
sui. 

To negana. Vakare atsta-
ryti. Tad Miss Clarke .jį nu- tyta dar vienas darbininkas— 

pasakyta ir patiems atstaty- • l l 0 r i k a d N a u j į e n ose bu 

mokesčių 3 milijardai 830 mi- hįonų. 
lionų dolerių. m t Kadangi būdų ir priemonių 

J i s pažymėjo, kad jei nau- komitetas mano kai-kurias po 
jos mokestys nebus pripažin
tos, tuomet vyriausybės išlai
das prisieis sumažinti 250 mi-
lionais- dolerių. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vu* oras; gali but lietaus; vė
siau. 

PINIGO KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
rugp. 5 buvo tokia pagal Mer-, 
chants Loan & Trust Co.: jlio™* mediniams laivams. Šia-

3 5g]ndie tie laivai verčiami j 

karines mokestis atšaukti, 
tai tas pat komitetas privalo 
surasti naujų mokestims ver
smių. 

Naujos mokestys. 

Pinigyno sekretorius pasiū
lo apdėti mokestimds visus au 
tomobilius, pradėjus 10 dole
rių ir augščiau. Paskui padi
dinti mokesčius už cigarus, ci-
garetus ir kitokią vartojimą 
taboką. 

Anglijos sterl. svarui 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Vokiečių šimtui mark. 1.23 
Lietuvos šimtui auks. 1.23 
Lenkijos šimtui mark. .05 

skiedrynus. Už tai reikia pa 
dėkoti demokratų partijai. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 12 automobilių, t 

A L U N T A I REIKALAUJA 
ARKLIŲ IR GALVIJŲ. 

\ 
Londonas, rugp. 6. — Be 

piniginės karo kontribucijos, 
Vokietija yra priversta alian-
tams pristatyti dar daug ir 
gyvojo inventoriaus. 

Daug to inventorius jau pri
statė. Bet dar daug jo turi pri
statyti. 

Tomis dienomis aliantų ko
misija painformavo Vokieti
jos vyriausybę, idant į sekan
čius 6 mėnesius aliantams bu
tų pristatyta 29,400 arklių, 
130,000 avių ir 175,000 raguo-
cių. 

Tai tik dalis. Paskiau bus 
reikalaujama daugiau. 

šovė ir jo lavoną paliko. 
Tuojaus buvo areštuota. Iš-

pradžių mėgino visaip išsisu-
Ryga, rugp. 6. — Čia pas- k J n ė t i A n t g a l o įšpažįno po-

kelbta, kad Rusijos bolševikų iįcįjaį vagystę ir žmogžudys-
valdžia susekusi revoliucijinį ^ 
suokalbį Rostove ties Donu. 

unijistas — linotype operato
rius, J . Mockus. 

Šitaip dalykams susidėjus, 

tų "open shop." Reiškia, jie 
daro lygiai taip, kai kad visų 
kapitalistinių įstaigų vedėjai. 
Vis dėlto, mes tikime, kad šį 
kartą mūsų kova bus laimėta. 
Mūsų samdytojai galutinai 
nusitraukė kaukes. Jeigu Va
sario mėnesy dar radosi to-

•Suokalbio vadai areštuoti. 
Suokalbiui vadovavo majoras f 
generolas Uchtomskii. 

4 VAIKAI ŽUVO >GAISRE. 

PLĖŠIKAMS TUKO 60,000 
DOLERIŲ. 

New\ York, rugp. 6. — Čia 
sudegė trys mediniai namai. 
Gaisre žuvo 4 vaikai. Kiti 7 
žmonės apsvilo. 

organizuotieji Naujienų spau | k i U j k u v i e p atįkėjo tiems 
stuvės darbininkai kreipėsi į Naujienų vedėjų pamokslams 
savo unijų raštines, kurios ; k a d m u s ų reikalavimai yra 

. .St . Louis, Mo., rugp. 5. - - Kaunas. Liepos 12 d. čia 
Traukiniu čia iš St. Louis, 111., , prasidėjo posėdis geležinkelių 
atvežta trys pastos maišai, konferencijos geležinkelio kon-
Viename, sakoma, buvo apie vencijai tarp Lietuvos, Latvi-
60,000 dol., kurie buvo siun -! j o s ir Vokietijos sudaryti. Da-

ynausybe turi išlaidų. g K R I S S T Y R I N I S ORLAIVIS 
Karo metu išleido šimtus mi-

čiami Standard Oil kompani
jos rafinerijai į Wood River. 

Kuomet pastos darbininkas 
sukrovė maišus į stumiamą ve
žimėlį, staiga atvažiavo auto
mobilius.. . 

Išlipc 3 plėšikai. Apdaužė 
pasiuntėją, maišus susikrovė 
automobiliun ir nuvažiavo. 

lyvavo apie 75 asmenįs. 

SVETIMŠALIAMS SIAU 
RINAMOS TEISĖS. 

tuoj ištraukė visus kitus tos 
spaustuvės darbininkus — u-
nijistus. . v 

Unijos viršininkai išprad
žiu neskelbė streiko tik dėlto 
kai tikėjos Naujienų vedėjus 
palenkti — priversti juos grą 
žinti išvytuosius darbininkus 
ir pripažinti uniją. Beto, ir 
pats p. Kl. Jurgelionis netu
rėjo drąsos unijos • viršinin
kams pareikšti, kad jisai sto
ja į kovą su unija. Taigi, gin
čas sutarta išspręsti ketvirta
dienį. Bet Naujienų manad-
žeris, kuris buvo pasižadėjęs 
nueiti į unijos ofisąr ir ten 
kartu su savo darbininkais 
bei unijos viršininkais pasi
tarti, N K A T Ė J f t Tuo-

Washington, rugp. 5. — An
glija Suv. Valstijoms padirb
dino styrinį orlaivį. Tas or
laivis, kaip pranešta, rugp. 25 
d. skris iš Anglijos į Ameriką. 

Orlaiviui pagaminta pašiū
rė Lakeburst, N. J . 

NewHaven, Conn., rugp. 6\ met ir vėl kreiptasi į Naujie-
- Connecticut valst. vyriau- nų ofisą ir sutarta, kad toks 

Paskiaus atrastas pamestas šias paklaidų (of Errors) susirinkimas turės įvykti pen-
automobilius kornų lauke, už teismas nusprendė, jog pasire ktadienį. Tas susirinkimas 
5 mailių nuo Edwardsville, miant šitos valstijos įstaty- jau įvyko. Jo pasekmės yra 
UI. Maišai su laiškais palikti. 
Pinigai paimti. 

Kuoveikiaus sudarytas skai
tlingas būrys . žmonių ieškoti 
plėšikų. 

mais, svetimšaliai neturi tei- tokios: Naujienų manadžeriš, 
sės stengties pakeisti čia vai- Kl. Jurgelionis, atsisakė grą-
džios formą. žinti išmestuosius į gatvę dar-

bininkus. Jisai, girdi, grąžin-
PLATINKITE "DRAUGĄ." ,siąs tik tuos, kurie jam pa-

nedarbininkiški, tai šiandie 
tam nieks nebetikės. Bet ką 
jie pasakys dabar? Mes ko
vojame už savo uniją, už f*-
vytuosius į gatvę darbinin
kus! Tie reikalavimai yra 
darbininkiški, ar ne! 

Gana, musų samdytojai pa
galios pasirodė kas jie per 
vieni. Jie, nors ir sakosi esą 
socialistai, bet elgiasi taip 
pat, kaipir visi aršiausieji 
darbininkų priešai. Draugai, 
lietuviai darbininkai,, ateikite 
mums į talką! Padėkite mums 
laimėti musų kovą. Draugi
jose ir šiaip viešase sueigose 
protestuokite prieš tokį begė 
dingą inusų samdytojų darbą; 
Kur ir kaip galėdami, aiškin
kite apie tai kitiems savo 
draugams darbininkams. Vi
si už vieną ir vienas už visus 
— toks dabar tebūnie musų 
obalsis. 

Presos komisija: 

J . Mockus, 

K. Sitavičia. 
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Pasibaigus kraujo puotai, 
kuri sotino Europą, nuo 1914 
meta, pasaulis tikėjosi sulauk
siąs^ taikos, ramybės ir gero
vės. Apsivylta. Skerdynės 
liovėsi, bet jos apgailėtinos 
pasekmės ir šiandien kankina 
žmoniją. J i tik pakeitė savo 

vaidyklos vietą, gi skurdas 
ir vargas nesiliovė. Lietuvos, 
Silezijos, Rusijos klausimas 
dar drumsčia politines sferas, 
gi naujas graikų ir turku ko
vos laikotarpis neužgesino 
ginklų gaisro. 

Regis, Suv. Valstijos užtek
tinai šoko pragaro suktinį ko
vos laukuose, metas butų kvep-
telti. Tiesa, jos laukai ir mie
stai neišnaikinti, bet jos jau
ni, sveiki vyrai paliegę, inva
lidais paliko. 

Karo šmėklą pasekė epide
mija — gripas, kurs tūkstan
čius gyvybių sušlavė į kapus, 
tiek pat našlaičių paliko. 

Gi dabar, ekonominis karas, 
pramonės krizis siaučia. Jo 
užsimojimas sunkias žaizdas 
palieka socialiame organizme. 
Jis velka mus j skurdo prapul-i 

Jo smūgis liepia išsižadėti 
reikalingų darbininko gyveni
mui reikmenų. Deja, perdaž-
nai mums tenka suveržti dir
žą besitenkinant kapitalistų 
trupiniais. Bet darbo stoka 
praveria naujas dar baises-
nias skurdo žiotis. 

Pavasariui atėjus nesulau-" 
kėme geresnių laikų. Be dar
bo žmonių armija nepraretė-
jo, su vasara jų skaičius ugte-
rėjo. 

Maža taip laimingų kurie 
šiandien galėtų gražią pintinę 
valgių prisidėję išvažiuoti su 
vaikais kaiman, jo grynu oru 
pakvėpuoti. Bet atpenč, skait
lingi piknikai verste verčia 
bent trumpai valandėlei užsi
miršti savo nedalią. 

Liūdna žiūrint j apiplyšu
sius, vos kaulus benešančius, 
ryte rįjančius mažai maistin
gą valgj. Nuožmusis skurdas 
ateina pas mus kaipo įnamis. 
Gal kas paskaitys tą vaizdą 
svajotojo prasimanymu, tuo
met tepasiklauso vargo žmo
nių aimanavimų. Nerimastis, 
tamsus rytojus skandina jų 
šviesesnių mintį. Skaitlingas 
išeivių skaičius tėvų žemėn iš
keliavimas ryškiai paremia 
šiuos išvadžiojimus. 

Kįla spaudoje dar skaudes
nių balsų, kurie rudeniui ir 
žiemai lemia baisesnius nedar
bo laikus. 

Argi tad šeimynų tėvai gali 
ramiai ir giedriai žiūrėti atei-
tin! Patyrimas rodo, kad šal
tasis žiemos sezonas savaimi 
nemažina vargų. 

Žinoma, skurdo liga nėra 
taip skaudi pas mus; ji daug 
pavojingesnė Europos krašV. 
Bet ji visvien be pasigailėjimo 
kerta darbininkų klasę. Rei
kia tad jam pasipriešinti nie
ko nelaukiant. 

Mūsų valdžios nesigriebia 
griežtų priemonių skurdui pra
šalinti. Lai jie nuodugniai iš
tiria skurdo klausimą ir tiesia 
pagelbos ranką tiems, kuriais 
remiasi krašto gerovė. 

Lai turtuoliai atriša aukso 
maišus ir suranda darbinin
kams darbo, panaudodami sv-
vo kapitalo galybę. Labiau s 
negu kuomet nors jie privalo 
Suprasti, kad jiems nevalia, 
ramiai tūnoti ir ilsėtis dole
riais .apsikauščius, nes kitu 
prakaitu praturtėję ir nieko 
nepaisydami dar liūdnesnių 
visiems socialių audrų gali su
kelti. 

ANT KRYŽKELES. 
(Kėlios mintys Lietuvi* Vy 
Čiams. skiriamos jų Seimui 5, 

6 ir 7 liep., 1921) 
Lietuvos Vyčiai atliko dide

lį darbą, surinkdami po savo 
vėliava apie 4,000 jaunuolių. 
Jie juos apsaugojo nuo didžių
jų gyvenimo pavojų, jie juos 
darė naudingais Katalikų Baž
nyčiai, Lietuvai ir Amerikai, 
jie davė mūsų išeivijai bent 
tūkstantį padorių, prasišvietu-
sių šeimynų. Bet, rodos, gali
ma butų paklausti, kodėl Vy
čiai tesurinko 4,000? kodėl ne 
40,000? Juk Amerikoje yra 
daugiau negu 40,000 priau
gančio ir priaugusio lietuviu 
katalikų jaunimo? Juk, rodos, 
idealai ir obalsiai taip prakil
nus: "Dievas ir Tėvynė", 
"Gyvenam Tautai ir Bažny
čiai"; juk Vyčių organizaci
jos kūrėjai ir veikėjai apreiš 
kė tiek švento užsidegimo ir 
pasišventimo. Tad kodel-gi di
delė didžiuma čia augusio jau
nimo ligšiol prie Vyčių nepri
sidėjo, o daugelis ir buvusių 
prisidėjusių — atšalo ir atsi
metė? 

Teorija ir praktika. 
Ir steigėjai, ir veikėjai Lie

tuvos Vyčių organizacijos, no
rėjo vesti ją Lietuvos keliu. 
Jie sakė: "Viskas Lietuvai, 
Lietuv'a-gi Kristui". Tokia bu
vo teorija Vyčių mintyto jų :r 
vadų. Bet gyvenimo praktika 
ėjo savo keliu. Praktikoje per 
tuos keletą metų gyvavimo 
ėjo įdomiausias išbandymas — 
taikinimas dviejų kultūrų: lie
tuviškos ir amerikoniškos. Ki
taip ir būti negalėjo, nes čia 
gimusiam ir augusiam jauni 
mui veltui buvo įkalbinėjama, 
kad jo pirmoji tėvynė yra Lie
tuva, kad tą jo nematytą šalį 
ir jos kalbą reikia labiau my
lėti, negu Amerikos. Tie jau
nuoliai jautė kitaip ir, nors n* 
visur drąsiai, bet-gi mėgino 
savo naują veidą parodyti ir 
savo mintį įnešti. Visuomenė 
matė ir tėmyjo tą kultūrų de
rinimo experimenta, tik gui 
la, kad tasai experimentas ėjo 
savaime gaivališkai, kad, ro
dos, nebūta experto, kurs bn-

¥1 AlfclllAI CtfjAfilIlfl ^ a p t i e j i " gal liksi* viešais 
M-flUOlInAI OriMUlLVIl rliTTfrmiatais. AMtis mrodvs. 

tų moksliškai ir tiksliai tą ex-
perimentą vedęs. 

Patsai sau paliktas tasai iš
bandymas ir tasai neskiepytas 
medis, karčius vaisius pradė
jo gaminti. Ir viena ir kita 
pusė, ir Lietuvos ir Amerikos 
dvasių atstovai, reprezentavo 
ir rodė labiau neigiamas, ne
gu teigiamas savo kraštų pu
ses: ateiviai daug storžievišku
mo, peštukizmo nesusi-
klausimo, pasiputimo, — 
amerikonai-gi dar dau
giau vėjo, betikslingumo, nie
ko nepaisumo ir su nieku ne
siskaitymo ("I don't care"). 
Amerikonukai sakė: ko mes 
ten eisim pas tuos Vyčius: ar 
klausyti jų tuščių ir niekad 
nepabaigiamų barnių ir ginčų ? 
Kokia mums iš to nauda?! At-
eiviai-gi tan žodin tarsi atsa
kydavo: Ar galima k6 gero 
laukti iš tų amerikonų? Ar 
jiems rupi Lietuvos reikalai, 
ar šiaip jau kas nors rimtes
nio? Jiems tik šlykščių šokių, 
visokių "Good.time V reikia. 
Niekuo kitu jų nepritrauksi. 

Ir vienų, ir kitų pasakymas, 
žinoma, vienpusiškas, ne visai 
teisingas.. Vjčių — ar tai at
eivių, ar čia gimusių veidas ir 
būdas dažniausia priguli nuo 
vietos aplinkybių ir vadų. Ži
nau kuopus, (amerikonų veda
mas), kur visos idėjos ir idea
lai senai išgaravo, gi jų klįu 
be viešpatauja "mo6nshine ,\ 
bjaurus šokiai, kaziravimai iŠ 
pinigų ir kitokios blogybės; -r 
vėl žinau kuopas, ateivių va-
daujamas, (su stipriu gaivalu 
ir čia augusių), kur ir gyvu
mo, ir rimtumo, ir gražumo, 
ir naudos — kad tik cfeiaugkis. 
Bet iš antros pusės žinau kuo 
pas, ateivių vedafrias, kur kvai 
lo peštukizmo ir pasiputimo 
dvasia tiek įsiviešpatavo, kad. 
visai atbaidė čia augusį jauni
mą, ir tos kuopos neauga ir 
neveikia, bet skursta; ir vėl 
žinau kuopas, sudarytas dau 
giausia iš amerikonukų, kur 
daug yra ir lietuviško rimtu
mo, ir amerikoniško gražaus 
gyvumo ir kur darbas labai 
gražiai sekasi. , , 

(Bus daugiau.) 

>> 

J. M. gerb. "Draugo' ' Spra
gilui, Sveikasai, t 

Skaitėme "Drauge" Tams
tos pasižadėjimą atsakyti į į-
vairius klausimus, išaiškinti 
visus hėaaiškumus, taigi buki
te taip, geras, gerb. Spragilai 
ir paaiškinkit mums šiuos-ne
suprantamus dalykus.: 

Kokiu tikslu — keno prita
rimu ir keno lėšomis Kim. A. 
Janusas leidžia labai paiką 
šlamštą, "Vanagą"? 

Jfei jisai tikrai R. K. Baž-' asmeniškumus, 
nyčios kunigas, tai kctfel ku
nigų Vienybė jį toleruoja? Ir 
kokios naudos aplamai kuni
gai ateity gali sau tikėkis išs 
sugriautų katalikiškų organi
zacijų, sudėmoralizuotos kata
likiškos visuomenės? 

Jei jau ' kaikuriems kuni
gams nerupi žmonių dvasios 

diplomatais. AMtis parodys. 
5. Keno lėšomis "Vanagas 

leidžikmas negaliu žinoti, nes 
negaliu sušaukti "beparty-
vto" seimo, kaip p. J. Vilei 
šis ir išrinkti tam tikrą žval
gybą i% 5 asmenų, kuri susek
tų "Vanago" lėšų šaltinį. 

4. Kun. Janusas yra -tikras 
R. ICat. Bažnyčios kunigas ir 
darbuojasi katalikų parapijo
je. Bet visoki išrokavimai, sim
patijos ir antipatijos kartais 
priveda kaiį> ką užmiršti ka
talikystę, o varinėti vien savo 

Kun. Janusas su "slaptai
siais diplomatais" neša Sui
rutę į žymiausias lietuvių ka
talikų Amerikoje organizaci
jas del to tik, kad jose dar
buojasi ir užima žymias vietas 
nepatinkami jiems žmonės. 

Vienas dalykas jiems rupi, 
.kad tie žmonės butų išstum-

reikalai — ar tai jie butų ant | t j i g organizacijų laukan, o 
tiek žlibi kad nepramatytų/fcaS /bus Su organizacijomis, 

tai jiems nerupi. kad nuolatiniu demoralizavi
mu katalikų visuomenės, ga- Tg k u n J a B U Š 0 ž y g i u j a u 
Ii susilaukti sau labai liūdnų'**:,.„. 
pasekmių. — Juk iš laisvama
nių jie negali tikėtis sau 

nei 

džiaugiasi liberalai, neS ir jie 
lyg vanagai išalkę laukia ar 

1 nepaklius iš katalikų kiek nors 
l jų nagus. "džiazų", nei parapijų -

klebonijų - nei įeigų pragy-j< ' į į g į }Q gfa 
venimui? v VA , . A. -A- XT 

saitai ir protingai apsieiti. Ne 
Būtume labai dėkingi, jei ^fo p a s i d u o t i agitacijai, 

gerb. Spragilas teiktumeis g- p r o v o k a c i j a į i r nepulti prie 
aiškint mums šiuo. dalykus - |Vanagiškų atmainų, neištyrė. 
ir kantriai atsakyti į niusų k t e k £ a t l i a t u o t i vra ŽVgiai, 
" * " « " « « • ]nors ir patentuotų kai-kurių 

"Draugo" skaitytojų bure- l a m i g ^ 
Kunigų "Vienybė" nėra to

li*?. 

Klausymas. — - . A l 1 kia galybė, kuri galėtų sustab-
bmas Janusas, iš Akron, O.' d y tfv i;u s ' kunigus nuo kokiu 
yra Rymo Kat. Bažnyčios k * ] ^ netinkamų žygių. J i gali 
nigas? daryti įtekmės į savo narius, 

Atsakymas 1. — Vanago —'galį' bandyti juos supančioti, 
paukščio uždavinys — kibti | į^ to'iį g r a £ u n e vH kunigai 
prie vištų, antukų, žąsiukų,'į rtvienybę";>įsirašė. Toki ir 
juos sučiupus į savo nagus skrajojamu, icaip,vanagai. .. 

Spragilas. 
savo 

kraujo puota sau iŠicelti. Mat 
jau tokia vanago prigimtis, 
jis plešrUsis paukštis. 
Gi šio "Vanago" plėšrios .:a-

tyros laikraštuko svarbiausias 
Uždavinys išlieti savo kerštų ir 

• 

AUKSO 
— 

Caruso palikti turtai siekia 
keršteliUs ant ,sau nepatinka- Šeši* milionų d6lerių. Šimtai 
mų asmenų. }p*** * solistų apdainavo sa-

2. "Vanagą*" leidžiamas *o tėvynę ir žmonija, b e t *°" 
pritarimu "slaptųjų diplomą-Įkiu turtų nematė. Beabejo 
tų", kuriuos ji* dabar viešai, Caruso sukrovė turtus Ame-
atstovauja. Laikui bėgant' rikoje, o ne Italijoje. 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 
Nelaimingas Visuomenietis. 
Žinodami, kad pas mane ga

lima gauti daug naujausių ži 
nių, nurodymų, patarimų ir t.t. 
tai daugelis ir atsilanko. 

Atsilankė garsus ir žinomas 
Chicagos Visuomenietis. Jis 
garsus savo raštais, didžiais 
sumanymais, o da garsesnis 
savo vargais — dažnai badą 
kenčia, pas kunigų gaspadines 
vaikščioja. 

Ir dabar nesenai atsilankęs 
pas mane tuojais atsisėdo, su
sirietęs, pilvų suspaudęs ir 
dejuoja: "Ai netrivosiū! Tie 
prakeikti Chicagos klebonai 
visai mane užmiršo. Nei džiabo 
neduoda, nei papietauti nesi-
kviečia. (Turime naujų žinių 
kad vėl kviečia. Red.) Nors 
imk ir galą* pasidaryti. 

Palauk aš jums parodysiu. 
Parašysiu . ant jų šmeižtų j 

Naujienas" ir į Brooklyn'o 
Vienybę". Tie laikraščiai 

tokiems dalykams nepriešingi. 
Jie su mielu nenumano šmeiž
tus patalpins ir da man padė
kos, 6 gal išmes kokį centukų 
pietums." Čia apsilaižė varg.š-
as; matyt buvo alkanas. 

Aš sakau, kad tokiai aukš
tai asabai, kaip Visuomenietis, 
nederėtų šmeižti. 

Visuomenietis sako: 
"O je tu mano. Kad tokių 

skrupulų mes liberalai turėtu
me, tai mūsų jau senai nebūtų 
šiame pasaulyje. Ant kunigTi 
pripasakoti neteisybių, juos 
šmeižti, tai mūsų nuomone y-
ra "šventas"" darbas — tai 
liuosavimas liaudies iš kuni
gų vergijos". 

Bet-gi žmonės' skaitė laik
raščiuose pranešimus, kiek 
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Chicagos kunigai nupirko 
Liet. Pask. Bonų, sakau aš. 
Tai supras, kad Visuomenie
tis meluoji. 

Visuomenietis man ant to: 
"Kas ten supras. Jug socia

listai nepirko .bonų ir "Nau
jienos" pirkėjų pavardžių ne
skelbė, tai jų skaitytojai ir 
nežino, kas pirkto tobmj. Jie ti
krai manys, kad aš tiesą para
šiau ir pluš kunigus ir šmeiž 
juos paskui manė. 

O 'i Vienybės'' skaitytojųt 
kad ir keli pirko bonų, tai jie 
savo pavardes ir skaitė pas
kelbtas. Kunigi] pirkusių bo
nų "Vienybė" neskelbė, tai jos 
skaitytojai ir tikės, kad kuni
gai nepirko. Štai ir atsiektas 
mūsų tikslas. Visi tų laikraš
čių skaitytojai Ir laikys kuni
gus Lietuvos neprigulmybės 
priešais ir kitiems pasakys". 

Gal taip ir būti. Koki rašy
tojai toki ir skaitytojai. Bet, 
man rodos, rasis tarp jų ir šiek 
tiek teisingesnių, kurie pla
čiau žiuri ir daugiau mato wį 
Visuomeniečius ir kitus pandl 
sius. Titnagas. 

Pastaba. — Visuomenietis 
dūmino kunigus už tai kad 
jie parašė protestų prieš p. 
J. Elijošių, kurs jo tuščiu skil
vio nusimanymu nieko nekal
tas ir prašė kunigij iškratyti 
tuščias rankoves (tikėjosi na
bagas bent centelio netyčiomis 
iškrėsto) ir visas savo protes
to paslaptis jam atvožti. 

Susilaukė, tik ne centelio, o 
p. J. Elijošiaus garbingo klai
dos atitaisymo — visuomenei 
pareiškimo, kur jis bent dabar 
gal praregės ir savo šauniais 
žodeliais pasistiprins. 

Titnagas. 

M 
AR GIN E KOMEDIJA? 
Paskutiniais 4' prohibiiejos 

metais į Suv. Valstijas įvežė 
alkoolinių gėrimų už $5,000,-
000. |vežta- 2,000,000 "galo
nų" vyno ir 197,000 galonų 
dektinės, nuo 28,000 ligi 32,-
000 galonų palyginus su 1920 
m. Kas išgeria tuos pragaro 
lašus, jeigu prohibicija pačia
me klestėjime T 

vienas, vienų vienas, —Aš 
deja! 

Visa kų mylėjau, pranyks. 
Vien šventa tyla amžinai.... 
Anuomet garsiausio tenoro 

Caruso dainuoti žodžiai. Jie 
užgęso amžinai*.. Neskamba, 
negaudžia jo skambi dainelė, 
vien a.a. graudus varpai skel
bia. 

ATSTOVAS1 

Draugo 

_ RALYS 
/S FRANCU KALBOS SULIETUVINO 

NEMUNAS 

AtMESTAS SUKUS. 
• 

(Tęsinys). 
Žinodamas tėvų nemirštant, o gal jau mirusį, nusiminimo 

bedugnėn slinko. 
Prie nusiminimo, sųžinės griaužimas. Jis* tėvo prakeiktas. 

Nors jį tėvas šaukė, jis jo pasmerktas ir atmestas. Čia jis pri
siminė savo prasikaltimus seneliui, net manė, kad paskutiniais 
savo žodžiais norėjo jį išbarti. Jis pasidavė pragaro pagundai 
perdėdamas savo kaltybę, nelaukdamas paguodos ir dovanoji
mo. • m 

Va jo gimtinė. Į dešinę nuo triobų didelis, tamsus soda.% 
Keli 'žiburėliai spingso viduje. Jų spinduliai nedrąsiai nusidrie
kia apmirusių medžių kamienais. Grabo tyla. 

Jurgis eina prie vartelių. Suskambina. Jo aidas liūdnai, 
dusliai pabį/a rūmų koridoriuje, nakties gelmėje. 

Durys prasiveria. Išeina durininkas. Pro pravertas dui'S 
ištyška šviesos sriovė. 

Žmogaus balsas neįsitikimai klausia: 
— Kas ten? 
— Atidaryk, atsako autoritetingai keleivis, nepasisaky-

damas pavardės. 
Tas pakartoja klausimų. 
— AŠ klausiu kas esi. 
Jurgio kraujas verda, kuomet jis pagalvoja savo tėviškės 

sunūs esąs. Stipriai spaudžia vartelius, išlaužtų jeigu galėtų. 
Jis tėčiaus susivaldo ir atsako: % • , 
— Aš gydytojas iš Kauno. Tai mano draugas daktarai 

Antanas Kielius, iŠ Žirhiškių, telegrafavo man kviezdamas ap 
silankyti šį vakarų pas sergantį Ralj. 

Melas iškarto pagelbėjo. Jis žengia nuo laiptų iv eina prie 
vajrtelių. Bet paniuręs įnoterįes balsas jį sulaiko: 

— Jonai, heik. Tu nežinai kas ten yra. 
— "Daktaras. < 
— EiVa. Daktaras Kielius turėtų įį atlydėti. Žiurėsiva ar 

jis vienas. Gal pėkščias. 
Durininkas svyruoja. Paskui, paėmęs žibintą, jis eina prie 

vartelių, ieškodamas nakties svečio Veido. Bet šis slepiasi var
telių pilioriaus šešėlyje. Jonas norėdamas geriaus jį pamatyti, 
turi arčiaus prislinkti, ir net truputėlį praverti vartelius. Pa
sinaudojęs tuo judėjimu, Jurgis šoka prie Jono, staiga jį par-
meta ir skubiai įbėga į rūmus. 

— Vagis! šaukia atsipeikėjęs durininkas. Pasiėmęs ži
bintų jis vejasi užpuolikų. 

Laibas ir mitrus advokatas jau prieškambary. Iš čia du
rys veda į antrąjį aukštų, kur jo tėvo miegamasis kambarys. 
Nori atidaryti duris, bet jos užrakintos. Ilgai negalvojęs iš
muša stiklines duris ir iš kitos pusės raktu jas atidaro. 

— Tamista pats pasitrauksi, atsiliepė moteries balsas 
kuri staiga pasirodė prie Vingio šalies. 

Šis pažįsta savo pamotę. Vingis pasinaudojęs ta proga, 
praveria duris ir ištraukęs raktų kurs buvo kitoje pusėje, du 
kart užrakina duris ir raktų kišenėn įsideda. 

— Ar tamista man neteisi pamatyti savo tėvų! šaukia 
Jurgis atsigrįžęs prie pamotės. 

— Žinoma. Vingis tamistai tiesų sakė. Tėvas nei girdėti 
apie- tamistų nenori. Aš čia esu jo valios išreiškėja. Taiprft 
prašau išeiti iš namų, priešingai varu išvarysime. 

Durininkas Jonas ir kitas petingas, kumpanosis tarnas 
jau stovėjo Jurgio užpakalyje. Kiti tarnai lipo laiptais. 

Jurgis puolėsi prie tėvo durių smarkiai atstūmęs Vingį, 
bet durys buvo užrakintos. 

—T- Žaltys! sukandęs dantis tarė. 
" * — Bet vos sukeikė, kaip pasijuto iš visų pusių tarnų 

Vos spėjo keliais laiptais pakilti aukštyn, visi namai *M s u p t a s , kurie beveik jam grasino. 

V* 

bruzdėjo. Nusigandęs tarnas visus tarnus prisikėlė. 
Jurgis nieko nepaisydamas užlipęs aukštan, pasuko tėvb: 

kambarin. Va jis prįe pat durių. Jis įeis niekam nepasiprie
šinus. 

Deja! durys, atsidaro, ir pasirodo -žmogus: Vingis. 
-~ Ko nori f klausia staigiai." 

> — Užimti vietų kuri^ begėdiškai pasisavinai svetimuose 
namuose, atsako su palieka įtūžęs Jurgis Ralys. 

— Nepatogi valanda, atrėžė Vingis, stipriai užkirtęs du
rimis ir pečiais jas atrėmęs. 

— Nepatogi valanda tėvį matyti! 
— Taip. 
— Kodėl f 
— Nes tamistos tėvas pasakė nenorįs tamistos prisileisti 
— Tu meluoji! sušuko Jurgis, nesivaldydamas. Tėvas 

mane šaukė. 
— Per kųf 
— Aš neprivalau tau aiškintis ir aš 'reikalauju, pasitrauk 

nū6 durių. Matysime kurs nugalėk, niekše, atėjai drumsti vau 
dėtis ir žvejoti, kur sunūs skuba prie lovos savo tėvo kad jį 
paskutinį kart pabučiavus. 

Nekų padarysi, galvojo sau. Atsipyrti negali. Antra, jo 
tėvas tenai, gal jau merdi. Aptilus, jis girdi ligonio vaitoji
mų ir Petriuko balsų, kurs retkarčiais jam atsakinėja. 

v Ar verta jam stoti kovon kurios aidai pasieks ir tėvo au
sis, o gal jį ir pribaigs? Atsisako. Jis atras ryt geresnę prie
monę kad atsisveikinus mirštantį tėvų. Petriukas slapta įsilei
do kunigų klevų, kodėl jis negalėtų ir jo pagelbėti? Reikia 
tik jam laišku apie tai pranešti. 

Planas nustatytas. Jis nenusileis. Jis pasišalins netmgalėT 
tas. Šmaukšt rankų kišenėn, išsitraukia brauningų ir atstato 
prieš save. Visi atbuli šalinasi, nuo šio nelaukto užsimojimo. 

' — Va, bjaurybės ko jums reikėjo, šaukia Jurgis. Pirmu
tiniam mane palietus pakaušį suaižėsiu. Klausykit. Aš ne
noriu prte mirštančio tėvo durių tęsti tų scenų. Tai butų rizi
ka jo lig$ paskutiniu smūgiu užgauti, nes jis mus išgirs. Až 
pasišalinsiu. Bet aš iš kalno turiu pasisakyti kų aš manau. 
Jųs visi įkaudžiai prasikalstate. Pirmiausiai jųs niekšai tar
nai kurie klausote beprotės moteriškės. Ypatingai tu, pa
motė, kuri nešiodama mano nfOtinos pavardę jų suterŠei, ap
gaulingai norėdama paveldėti turtų man priklausantį, užgin
dama mįn pasimatyti Su .mirštančiu tėvą. (Bus daugiau) 

• 

» 
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DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU K E L E I V I A I S . 

Ten yra v iet in is agentas Jūsų mieste 
ar netol i jo. » 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą i r 
visas Bal t iko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

P A N N O N I A R u g p . 18 

n KI. m KI. 
H A M B U R G $145.00 $125.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksų $5.00 

P E R C H E R B O U R G SOUTHAMFTON 
L I V E R P O O L and GLASGOVV 

CARMANIA R u g p . 13 
COI.VMBIA R u g p . 13 
B E R E N G A R I A R u g p . 18 
A L G E R I A R u g p . 20 
ALBANL1 R u g p . 20 

ŽYDU REIKALU MINISTE
RIJOS SPAUDOS SKY

RIAUS ŽINIOS. 

L YAKUB0WSK1 
Fotografistas 

614 W. 18 Street 
Chicago, 111. 

KELIAUJANT LIETUVON! 
Snvirš 1,000 ši meta iškeliavo 

per musij Agentūrą LIETUVON. 
Visi džiaugiasi parkeliavę saugiai 
ir laimingai. Parduodame laiva
kortės ant visų linijų ir didžiųjų 
l a i v ų . P a d a r o m e p a š p o r t u s . P a t i n 
k a m e k e l e i v i u s a n t v i s ų Jsew Y o r -
ko stočių, parupinam nakvynes, 
nuvedame į Custom Ilouse, aprū
piname su vizomis, pristatome ba-
gaiius ant laivų ir pal3rdime žmo
nės j laivus. Siunčiame pinigus 
Lietuvon žemiausiu dienos kursu. 
Rašykit reikalaudami išplaukian
čių laivų surašo ir auksinio kurso. 

A M B R A Z I E J U I IR 
D A N I E L I U I 

168 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

S. D. LACHAWICZ 
IJEETUVYS G R A B O R I U S 

1'atarna.uju l a i d o t u v ė s e k o p i g i a u s l a . 
i t e i k a l e m e l d ž i u a t s i š a u k t i , o m a n o 
riyrhu b u s i t e u ž g a n ė d i n t i . 
2 3 1 4 \V. 2 3 r d P l a e e C h i c a g o , UI. 

TeL. C a n a l 2 1 8 0 

f!!llll!llllllHllllllllllllll!llllllllllIllllllll>i. 

( PRANEŠIMAS, f 
Siunčiame piningus Lie- | 

5 tuvon, pr is iunt imas užtik- S 
= rintas. 

Inšuruojame nuo ugnies, = 
E namus, rakandus i r auto- I 
= mobilius. 
S Parduodame namus, sko- E 
§ liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
1 840 W. 33rd St. 1 

Yards 2790 5 
S s 
nilliiiiilillillllllllllllllllllllllllllllllllllir 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIL SPBCIALISTA8 

Palengvina visų akių 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu aklų kreivos aky*, 
katerakto. neriilegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lėkt ra parodantis ma-
tiausias klaidaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, tol) ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 12 lkl S vakaro 
N'e.lėliomis nuo 10 iki 1 vai. po plotų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland A v. 
Telefoną* Dreve* 

' ' žodžia i , žodžiai i r vėl 
žodžiai" . 

• 

Tokiu va rdu paskelbė Var-
šavos žydų la ikraš ty "Na je r 
H a i n t " Lenkų Seimo žydų at
stovas J . Grinbaumas straips
nį, kur iame jis pareiškė savo 
nuomonės del pastarųjų, lenkų 
Užsienio Reikalų Ministerio 
Skirmunto pareiškimų. T a r p 
ko k i to j is sakąs " j o g lenkų, 
polit ikai tiki, esą pakankama 
yra, kad žydams prižada, kad 
su jais tarsis , kad reikia iš^ 
braukt i žodį "pe r s i ek io j ima i " 
iš vartojamųjų įžodžių leksiko
no, kad nereikia kalbėt i per 
aštr iai ir reikia paragint i juos 
kad jie nors išoriniai sudary
tų* bendrą frontą su lenkų vi
suomene, nurodant Vilniaus žy 
dams, jog Vilnius su apygar
da tur i pr iklausyt i Lenkams. 

Tai jau yra šablonas. Taip 
kalbės kiekvienas ministeris, 
kuris tarsis su žydais. I r mes 
jau turime tokią laimę, kad su 
mumis visuomet nori kalbėtis 
Finansų i r Užsienio Reikalų 
Ministeriai. I r t a ip visose val
stybėse, kur žydų klausimas 
esąs derybų dalykas, kurios 
jau tur į ypatybę, kad jos ne
begalima privesti prie galo. 
Bet tegul nors kar tą ateina 
galvon Vidaus Reikalų Minis-
teriams kalbėtis su žydų Spau
dos atstovais. To da r iki šiol 
neatsitiko. Nes Vidaus Reika 
lų Ministeris juk negali ištar
ti sakramentingg. sakinį, jog 
žydų reikalai neįeina į jo kom
petenciją, j i s t ik sunaudos sa 
vo įtaką ir pasistengs ką nors 
padaryti . J i s tur i aiškiai kal
bėti apie žydų reikalavimus ir 
apie tai, a r jie bus išpildyti. 
Taip pa t y ra kasl ink tikybų ir 
Švietimo ministerių, o lygiai 
ir karo ministerio, kuris varo 
pas juos aiškią antisemitinę 
politiką ir savo parėdymais žy-
dų atžvilgiu nusižengia kons 
titucijai. J ie , vargšai , negali 
sunaudoti bendrą šabloną, kaip 
Užsienio Reikalų ir Finansų 
Ministeriai, i r todėl jie turi 
atsisakyti nuo malonumo pa
daryt i pareiškimus žydų spau
dos i r žydų visuomenės atsto
vams. 

Gana jau žodžių, jie jo
kios reikšmės jau nebeturi. Te
gul geriau pareiškia papras ta i : 
mes įnešame į seimą tam tik 
rųs įstatymų projektus, kurie 
vykina Versalės papildamąjį 
t raktatą, žydų teisių lygybę ir 
žydų ' tau t inės mažumos teises. 
Bet tokį pareiškimą da r niekt 
nėra padaręs, tokį pareiškimą 
nebepadarys net dabar , kai 
Tautų Sąjunga priėmė iškil
mingą rezoliuciją apie tauti
nių mažumų teisių įvedimą 
visose valstybėse, kurios jai 
priklauso. Toks pareiškimas 
padarytų įtakos, nes jis butų 
lyg įžadu. 

K a i p t ik todėl to nedaro ir 
mus trečius metus mait ina žo 
džiais i r žodžiais" . 

Prof. Einšteinas a p i e Palestina. 

Š. m. birželio 27 d. didesnės 
Vokiečių žydų Sąjungos orga
nizavo Berline didžiausią ma 
nifestaciją paskir tą Palestinai . 
Vyriausiu kalbėtoju buvo di
džiausias mūsų laikų mokslo 
vyras relativingumo teorijos 
išradėjas, prof. Albertas Ein 
šteinas, kur is buvo didžiausiu 
upo pakėlimu sut iktas pilnos 
žmonių salės. 

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA. 
Pajamas . ^ 

Balandžio mėnesip. v / 
Manchester, N. H . 49 sk $38.00 
Waterbury, Conn. 40 sk. , 40.OO 
Rockford, 111. 44 sk. 23.50 
Brooklyn, X. Y. L : D. S. 12 kp . . 103.26 
Brooklyn, X. Y. 97 sk 31.75 
Rochester, N. Y 161.41 
Elizabeth, N. J 40.25 
Cleveland, Ohio 22 sk ę 88.25 
Cambridge, Mass. 35 sk 66.25 
Newark, N. J . 1 sk 48.25 
Montello, Mass. 37 sk 60.10 
Athol, Mass. 12 sk 262.55 
Middleboro, Mass. 66 sk. * 4.00 
Springfield, UI. 69 sk. . . . . . . 15.75 
Buenos Aires, Arg. 131 i r 134 sk. . . . . , 71.31 
Mahanoy City, Pa . 34 sk • 340.00 
Detroit, Mich. 93 sk 20.00 
unicago, 111 60.00 
Chicago, UI 240.00 

Viso $1,714.67 
Gegužio mėnesio. 

Steubenville, Ohio 7.75 
Shamokin, Pa . 72 sk ,. 7.50 
Pit tsburgh, Pa . M. S. 23 kp . 
Homestead, Pa . 23 sk. 
Frackville, Pa . 103 'sk 

. . . . 

. j . . . 20.00 
250.00 
. 3.00 

• • • • • • 

. . . . . . . . . . . . 

DR. S. NAIKELIS 
f . l i gr i lVTH 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 
Ofisą* Ir Gyvenimo vieta 

1258 South Halsted Street 
Ant vtrteos Unlversal Stato Baak 

Vai and os nuo l t lkl 12 ryte: n no 
t lkl 4 po pietų; nuo 7 lkl 0 rak. 

Nedėl lomis nuo l t lkl *. 
Telsfoiuu 

1 ilIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIllIHllllliliiuillIlliiiiuiiiiiHuiintU 

! • • • " f 
Tel. Randolph 2898 

• » • • • » • • • » » » » • ' • • ! 

» A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

10 6o . La Salle St. 
Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 

Panedėl ia ls iki 8 vakare 
Nedėl lomis ofisas uždarytas 

Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKJ 
MUZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas P lano , Teorijos tr 
Kompozicijos, 

1011 N. Western Are, 
Chicago, DJL 

. . . • • 

• a . . . . . . . . . 

Reading, Pa . 76 sk * 13.75 
r įiisDiirgn, x a. y** SK . . , lo.^«) 
Nuošimtis už U. S. Bonus 
Nuošimtis už pinigus . . . 
Curtis Bay, Md. 28 sk. 
Springfield, III. 69 sk. . . . 
New Philadelphia, Pa . 
Springfield, 111. 69 sk 

š 

Chicago, UI 
St. Louis, Mo , 

. . . •_• . . . . . . . . . . . 

. . . . i 

« 
• . . 

26.5o 
947 ?£, 

. . . . . . . . . . . . . . . . _"T 1 ,£0 
8.25 
5.75 

65.00 
5.55 

16.00 
2.25 

. . . . . . . . . . . 
• • . . . . . . . . . 

. . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/ 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

;ta05 8. Halsted, 9407 W. Madlson, 
1860 N . WeUs St. 

117 Mokyklos Jururt. ValstlJo.se. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-

»mo, Deslgmlng bisnlui Ir narnama 
'Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
^Mokslas lengvais a tmokėj lmala 
>Klesos dienomis ir vakarais. Pa -
Įreikalauklt knygelės . 

Tel. Seeley 1642 
RARA PATEK, pirmininkė. 

18 )—8)*0>08J08^80—4M! 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

4711 SO. ASHLAND AVKVUsl 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto lkl t vak. 
Beredomts nno 4 U« 9 vakare 

•«0sss^s^«is*saTS*sjBs>^sv^B»«^ 
• »M ,mm n i a ^ . . . ^ , ^ ^ — w — 

Birželio mėnesio. 
Lewiston, Me 
Middleboro, Mass 
S t e u b e n v i l l e , O h i o 7 3 «k , 

Harrison, N. J . 105 ak. 
Springfield, 111. 69 sk 
Nuošimtis i*z U. S. Bonus 

Trijų mėnesių pajamų 

• • • • • . 

• • • • • • 

• • • • # • 

. . . . . . . 

Viso $696v.88 

. . . . . . "T i . I — 

7.50 
4 . 7 5 

54.50 
4.75 

. . . . . . . . . . . 

• • • • 

• • • - • • • • 

. . . . . . . . . 

; - . • 

r\ 
31.83 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
4441 8o . Western Are. 

Telefonas Lafayette 4146 
V a l a n d o s ; 9 -11 r y t a i s 1-S p o 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nlals tiktai po pietų 2 Iki B. 

| Laivakortes į Lietuvą Į 
f per Klaipėdą f 
f Iš Montreal iki Klaipėdos arba | 
| Karaliaučiaus $107.10 

Laivakortes iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. 
s s 

Į LIETUVĄ nevažiuokite pęr Lenkiją, nes kelionėje per 
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pašportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui. 

s LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus | 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose 

s = 
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos.S 

Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI-
s KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 

1000 darbininku. Todėl jeigu nori ganti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas. 

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
šiuo adresu: J 

I LITHŪANIAN SALES CORPORATION f 
SS 25 

414 Broadway, Boston 27, Mass. 
E s 

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius: 
Lithuanian Sales Corp. 

300 Savoy Theatre Buldg. 
Wilkes-Barre, Pa . 

Li thuanian Sales Corp. 
3313 So. Halsted St. 

Chicago Tel. Yards 6062 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Viso $150.45 
. . . . $2,562.00 

Balandžio 1 d. ižde buvo 28,458.06 

. Labu $31,020.96 
Išmokėj imai 

Balandžio mėnesyje: 
P. A. Columbia, Mo. Universiteto studentui pašelpa . . 50.0C 
Kūdikėlio Jėzaus Našlaičiu Prieglaudos Atstovui . . 2,909.28 
B. V. Vaišnoras už Expresą 2.26 
Jteikta Lietuvos Atstovui, Liet. Laisvės Paskolos Bonų 

$2,350.00, Žemės Banko šėrų $150.00 Viso 2,500.00 
(įermanijos markėmis 5,000 mark. 

Viso $5,461.54 
I r markėmis 5,000 

Gegužio mėnesio. 
Sekretoriaus alga už balandžio mėn .*.. 150.00 
Seimo pripažinta moksleiviams pašelpa (Šveicarijoj) 2,000.00 

DR. A, L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Ganai 2118 
Valandos: l f ryto lkl • vakar* 
Gyvenimą*: 

1811 W. *Swl Rtr 
Tel Prospect 146* 

• 

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9.-00 val-
v a k . N e d ė l i o m i s : 1 0 :00 r y t e iki 3 rOO p o p i e t i j . 

• • • • 
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P. CONRAD 
UETOVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, M. 

Viso $2,150.00 
Birželio mėnesio. 

-i 

Romos studentams, aukos surinktos Kun. P . Kliknos 203.51 
Sekretoriaus alga už gegužį 150.00 
Liet. K. V. Centrui, kul tūros reikalams 1,000.00 

Teleistus Pollmaa KM 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlchlgan A F eone 
•a..lawd. m. 

VALANDOS: 9 ryta lkl • r a k v a 
^rel. Pollman 843 tr 8180. 

TeL Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

LdetnvU Gydytojas, Oktrargas Ir 
Aknderas. 

8808 a Halsted St. Ctdoajro. 
Valandos: 10—12 Ii ryto 1—S tr 
«—8 rakare Nsd. l t — U U ryto. 

Kurie gaunate paveikslus 18 Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingu. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios. sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir t t Darba at l iekamo kuoge-
riausia. Phone Drover €881 i 
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

Viso $1,353.51 
Trijų mėnesių išmokėjimai $8,965.05 
Nuo įsteigimo Tautos Fondo iki 1 d. liepos 1921 m. pa

jamų buvo $504,036.39 
Nuo įsteigimo Tau tos Fondo iki 1 d. liepos išmokėta 481,980.4S 

Dr. M. T. STRIKOL'LS 
I Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas • 

Peoples Teatro N a m e 
• 1 8 1 8 W. 47th Str. Tel. Bool . 160" 
• V a l a n d o s : 6 Iki 8 vak. Nedėl l t " 
i k i 12 ryto. 

Res. 2814 W. 48rd Street 
Nuo ryto iki plet 

ĘVel. McKlnley 888 
i 

9 BHOADW<W NEVN YORK N .Y 
LUtuk k e l i o n ė Be Fersėdimo I i « E W YOKKO Per L1BAVĄ Arba 

HAMBURGĄ. — EITKŪNUS 

l L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pacto laivai išplaukia: 

S. S. ESTONIA R u g p . 17 S. S. LITUANIA Rūgs . 7 
S. S. POLONIA R u g p . 24 S. S. L AT VIA Rūgs . 21 

Pasažier iams tiesus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-Hal i faz , Gan. 
Visi laivai turi pu ikus kambarius trečios klf&soa keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. K E M P F , Gen . .Western Pass . Agt. 129 N. LaSaUe St. Chicago 

1 d. liepos ižde lieka $22,055.91 

Prof. Einšteinas t ik nesenai 
sugrįžo iš Amerikos, ku r jis 
važiavo su Pasaulinės Sionin-
kų Organizacijos Pi rmininku 
prof. Veicmanu sudaryt i rei
kalingų lėšų Palestinos atsta
tymui, o ypač Hebrajų uni 
versito įkūrimui Jeruzalėj . Sa
vo kalboj j is smulkiai apsis
tojo del didelės reikšmės, ku
rios (žydų taut inis centras Pa
lestinoj turės visai žydų tauta i 
ir pabrėžė žydų universito aty-
davimo svarbumą. 

Prof. Petražickis — žydų gim
nazijos direktoris. 

Varšavos žydų laikraščiu 
pranešimu garsus prof. Petra
žickis, ka ip jau y r a žinomu, 
prieš kurį laikę, išstojęs i* 
Varšavos universito del aiš 
kios antisemitinės Bektorių — 
Tarybos politikos, priėmė žydų 
vidurinės mokyklos direkto
riaus vietą. 

Prof. Petražickis perima šia 
vietą nuo busimųjų mokslo 
metų. 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimuiiiit 
S-Tel. Canal 257 £ 

| DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

S 1 8 2 1 So. Halsted St., Chicago, DJ.5 
K a m p a s 18th St. 

SVa land . : 8—12 rytą , , Ir 2—9 vak.B 
Tii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iT 
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Res . 1188 Independence Blvd. 

Telefonas Voa Buren 884 

DR. A. A. ROTH, 

Keliaujančių Lietuvon Domei 

Gydytojas rl Chirurgas 
tfpeoijalistas Moteriškų, Vyriškai 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—9 p* 

pietų, 7—8 vak. Nedėl lomis 10—18 8 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Chtoagi 

Telefonas Drover 8888 
ai iMl l l l l l l l l l l l l I l l I l I l I l l l i l I l I l l i i i i i ini l i i iH 

Jei norite smagiai Ir geriausiais laivais parkeliauti } Lietuva, kurie parv*i 
jumis tiesiog \ Lietuvos žemėje prieplaukas, kaip tai: 1 Piliau, Karaliaučių ir 
Llepojų, apsilenkiant Jenky Danzigo Juosta ir išvengiant daugel išlaidu ir ne
malonumo, tai kreipkitės pas mus ypatiškai ar per laiškus užsisakymui «au 
vietos ant geriausiu ir greičiausiu laivų, išplaukiančių iš New Yorko šiuose 
vasaros mėnesiuose i virš minėtus portus. 

LAIVAKORTES PARDUODAME KOMPANMT NC8TA1YTOMTS KAINOMIS*. 
Padarome pašportus trumpame laike Ir žemiausiomis kainomis. Užlaikome du 
viešbučiu parankumo dėlei iškeliaujančių ir atkeliaujančių. 

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

Jei nori pasiųsti pinigų-pagelbos saviems Lietuvoje ar pasidėti Juos J Lie
tuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pastūmėti savo tėvynę 
prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės paa 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 pasaukite mus ant telefono, o mes su automobiliu 
pribusime jumis ir jūsų bagažo parsivežti. 
. Telephone: Spring 9537 

GEORGE BARTASIUS—Intmigrant Service Corporation 
498 Washington St. (Cor. Spring St.). New York, N. Y. 

! > 
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NAUJA LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ. 
Pranešami visiems Lietu

viams, krautuvė po No. 4*11 
So. Ashland Ave. Kurioje ga
lima gauti visokių vyriškų 
drabužių ypač naujausios mą 
dos siutai, čeverykų, marški
nių, kaklarišių, skrybėlių ir* 
kitokiij aprėdalų. 

Mes .viską parduodami pi
giau negu kur kitur. 

Malonėkite gerb. viengen
čiai Lietuviai atsilankyti pas 
mus busite pilnai užganėdinti 
visiems gerai pažįstami savi
ninkai 

M. Raudis ir 
J. Janušauskas 

4617 So. Ashland Ave. 
i 

Pastaba: atvažiavusiems iš 
kitų dalių miesto nes atlygi
nami, carferi. 

KOLIONIJU DOMEI. 
— 

Paskolos Reikale. 

DAR VIENAS STEBX lU/INGAS 
DAKTARAS CHICAGOJ 

Naują, Dantį Įdedu 
Naujas Akis Sudedu 

Vidurius benzinu ir pjuva-
mus išvalau 

Krumplius Alyva patepu 
Ofisą apleidęs jaučiasi kaip 

naujai padirbtas laikrpdėlis 

Dr. K. NURKAITIS 
Akinių Prltaikytojas 

2201 \Y. 22 St. kamp. Lcavttt 
Ant Bankos Viršaus. 

Tel. t anai 6222 

lt 
rm 

V.W. RUTKAUSKAS 
i ADVOKATAS 

Ofisas Dfetantostyts 
29 South La Baile Street 

Kambarto 134 
Telefonas Central 6390 S 

• Vakarais, 812 W. SSrd 8t 
Telefonas: Yards 4681 

I 
I 
S 

i 
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J. P. WAHCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4309 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 

DR. G. M. GLASER 
^ 

39 Praktikuoja 
Ofisas 3149 m 

Kert* 32-ro St., 
8PECIJAUSTA8 

Motariskų. Vyriškų, ta ip* 
aišky lirų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 19 r/to 
lai I po pietų, nuo C lkl I valan
da •akars. 

Hedėllomis nao 9 lkl S po 
Teiefooa* Yards 987 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: 19 lkl 11 ryto; 1 lkl 4 
po plet 6 lkl 1 Takare. 

= 
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Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 3393 

M.E.ZAIMAS 
ARK1TEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milvvaukee Ave. 

Chicago. 
K 

t 

I 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

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

kalbi), aritmetikos, knygvedystėe, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos 90 pietų: vakarais auo 3 
lkl 10 vai. 

(Pabaiga). 

2. New Jersey Apygarda. 
Bavonne 1,500 
Efcaabeth 5,000 
Jersėy City 1,000 
Kearney ir Harrison 
Trenton 500* 
Linden 300 
Newark . . . . . 5,000 
Perth Amboy 500 
Paterson 
Passaic 300 

3. Connecticut Apygarda. 

Ansonia 3,000 
Bridgeport 3,000 
Bristol 500 
Hartford 5,000 
Meriden 400 
New Britain 6,000 
New Haven 5,000 
So. Manchester 300 
Stamfonl 1,000 
Thompsonville 1J0OO 
Torrington 1,000 
Union City 2,000 
Waterbury 10,000 

4. Boston Apygarda. 

Boston (2 st.) 12,000 
Cambridge 2,000 
Haverhill 500 
Lewiston, Me „1,000 
Lincoln, N. H 700 
Lowell 1,000 
Manchester, N. H 1,000 
Ruinford, Me 600 
Brockton.ir Montello . . 3,000 
Bald\rfr^viile t:* 200 
Brighton: 1,000 
Lawrence 3,000 
West Lynn 600 
Norwood 2,000 
Nashua, N. H 1,500 
Providence, R. 1 2,000 

5. Worcester Apygarda. 

Athol i 1,500 
Greenfield 500 
Holyoke 1,000 
Northamptoa 600 
Pittsfield 300 
Easthampton 300 
Gardner 1,00Q 
Westfield (2 s t ) 1,000 
Worcester 

6. PkUadelpliia, Fa. 

Baltimore, Md. (3 stot.) 10,000 
Philadelpliiair 
Richmond (3 stot.) . . 15,000 
Ckester 1,000 
Easton 600 
Reading 500 

7. Rytinė Pennsylvanija. 

Duryea . . . . 
Edwardsville 

(Kįngstoa) 
Foręst City 

OjUUU 

Miners Mills 1,000 
Plymouth , . . . . 2,000 
Pittston 5,000 
Scranton (3 stotys) . . 8,000 
Sugar Notęh 600 
Wanamie '.. 500 
YYilkes Barre 5,000 

8. Centralinė Pennsylvanija. 
Cumbola 200 
Frackville . 1,000 
Freeland * 500 
Girardsvilie 1,000 
Gilfeertoa 1,000 
Hazelton ; . . 1,000 
Kulpmont 500 
Mahanoy City 5,000 
Minersville 1,000 
Mt. Carmel 3,000 
New Philadelphia 

(Silver Creekj . . . . . . 2,000 
Palmerton i 300 
Shamokin 500 
Shenandoah . 10,QO0 
ot. C lai r 500 
Tainaąua 1,000 

Ambridge 5*00, 
Donorą 300 
Duąuesne • . . 500 
Homestead 1,500 
W. Pittsburgli 
(Sheridan) MeKees Rock 1,000 
PittsburglT (2 stot.) . . 10,000 
E. Vandergrift 

10. Cleveland Apygarda. 

Akron % • «̂ . • p00: 
Cleveland '10,000 
Columbitt, 200 
Cincinnati 200 
Dayton (2 stotys) 500 
Youngstown 500 

11. Detroit Apygarda. 

Detroit, Mich : 6,000 
Grand Rapids 1,000 

12. Chicago Apygarda. 

Bridgeport (4 s i ) . . . . 10,000 
Town of Lake (3 st.) . . 10^000 
18th ir Union Av. (2 st.) 5,000 
West Side 5,000 
North Side 5,000 
Brighton Park 4,000 
Roseland $000 
VVest Puliman 1,000 
St. Charles 5,000 
Aurora 500 
Cicero 5,000 
Chicago Heights . . . . . . 1,000 
Gary, Ind. 1,000 
Imi. Harbor, Ind 5,000 
Kewanee 500 
Melrose Park 4,000 
Rockford 1,000 
Rockdale 500 
So. Chicago 1,000 

13. Wisconsin Apygarda. 

Waukegan . . . . . . . ; . . . . . 3,000 
Beloit, >Y*s 500 
Kenosha," "YVis. . . . . . . . . 5,000 
Milwaukee, Wis> 1,000 
Rhinelander 500 
Racine 4,000 
Sheboygan 2,000 
1 liorp 500 

privalo, skaityti sau už pnė-
dennę ten, paskolos stotis su
daryti. Taipgi beabejo čia į 
vardytose kolionijose randami 
vienas kitas darbuotojas, to
dėl prašoma tuojaus su Misi
jos raštine' susižinoti ir pasi
rūpinti stotį sudaryti. 
Lietuvos Finansų Misija, 

Paskolos Skyrius 
370 Seventh Avenue, 

New York City; 
liepos 29. d. 1921 m. 

I I H . , 

DRAUGUI LAIŠKAS IŠ 
UETUVOS, 

•Šilalė,.3 d, liepos 1921 
Gerb. Tamstos: . 

Pavėlinkite išreikšti jums 
gilų padėkes žodį u'ž jūsų pa
tarnavimą -prisiuntime man 
pinigų, kuriuos sumoje 29,688 
auksinų šiandien per Lietu
vos Ūkio ĮJanką gavau. Pagal 
kvitos pinigai išsiųsti 6 d. bir
želio, o šiandien, 3 d. liepos, tai 
yra per 27* dienas pinigus ga
vau. 

kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Apie 

$3,000,000.00 
Pirmutine Lietuviška Valstijinė Banką Amerikoje 

Metropolitan State Bank 

... 

14. V^akani A-Dv̂ rarda 

3106 S, Halsted St, Chicago,' Braddock 

9. Vakarinė Pennsylvanija. 

Bentleyvilie (ElzWoi-th) 500 
{Bri<%evUIe 500 

Sprbig Valley ir 
apielinkės 1,000 

Kansas City, Kans. . . . . 500 
St. Louis, Mo 500 
Seattle, Wash 1,000 
So. Omaha, Neb 1,000 
E. St. Louis 1,000* 
Springfield 1,000 
VVestvilte (2 st.) 1,000 
Sioux City, Ia. 1,000 
Los Angeles, Cal 1,000 

Kaip matoma iš virš tilpo-
sio sąrašo, jog Harrison, N. 
J., Paterson, N. J., Worcester, 
Mass., Braddock, Pa., E. Van
dergrift, Pa. kvotos nepaskir
tos, todėl, kad joms teko gar
bė pirmutinėms savo kvotą 
išpildyti. Vienok šios darbš
čios kolionijos. irgi yra kvįe-
čiamos prie šio vajaus prisi
dėti, pačioms sau kvotą pasi-
skiriant. 

Kolionijos, kuriose dar Pas
kolos Stočių nėra ir kuriozo 
būtinai reikia sudaryti: 

Hudson, N. Y. 
Burlington,- N. J. 
Brandford, Conn. 
Saginaw, Mich. 
Tilden, UI. . 
Indianapolis, Ind. 
Port Washington, Wis. 
Springfield, Mass. 
Clinton, Ind. 
Wilburton, Okla. 
Tacoma, Wash. 
Collinsville, 111.. 
Dorisville, 111. 
Benton, 111. 
Cedar Rapids, Ia. 
Mason City, Ia. 
Des Moines, Iowa 
Moline, 111. 
Ashland, Wis. 
Yonkers, N. Y. 
Madison, 111. 
Port Chester, N. Y. 
San Francisco, Cal. 
Šiose lEolionijose • randasi 

nemažai lietuvių, todėl arčiau
sia esančios paskolos stotis 

Prisimenant, kad pinigai iš 
Amerikos į Lietuvą eidavo ke
letą mėhjesįų, dėkuoju jums ir 
kartu Lietuvos Ūkio Bankai, 
kurie pristatote pinigus man 
tiesiog į namus. 

Broliai amerikiečiai turėtu 
visi siųsti pinigus per tokias 
įstaigas kurios pristato pini-
gus taip greit. 

Prašau dėkuoti taipat siun
tėjui p. Jurgiui Vyšniauskui 
už taip gausią pašalpą. 

Dėkuodamas jums pasilieku. | 
Jonas Lietukas. 

2201 W. 22nd ir St 
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Turine už garbe priminti Lietuvių visuomenėj, kad dabar geriausias laikas perkjtflU Ju*u ^i--
nngus nesugadinus nuošimčių j valdiška Metropolitan State Banką; kuris yra netik DQ Vaistuos 
priežiūra, bet dar paremtas šios bankos šėrininku. turtų viršijančiu daugiau kaip 12 MiUJQ»u, ©oL 

Kviečiame visuomenė pradėti taupinti savo piningus arba atidaryti čekių sąskaita šiame ban
ke. Mes lygiai busime dėkingi*pradėjusiam taupyt ar tai didele ar maža suma pinigus gal ima'atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo. 

Skoliname 
• 

ir 

• 

piningus ant 1-mo 
viza dykai, perkantiems 

Parduodame 

MOKAME 3% I METUS 
Kelaujantiems 1 Lietuva parūpiname pasporte 

draftus, 

t I DARBA TEATi55"MYLETOJIAI 

Mortgage už 6% 
pas mus laivakorte, 

čekius pagal dienos kursą, kuriuos galima išmainyti visose Lietuvos bankose 

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

mf 
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CICEROS LIETUVIŲ 0 0 -
MEI. 

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

"Draugą" galima ganti šio 
se vietose: 

A. VALANČIUS, 
1522 So. 49-th Ave. 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 So. 50-th Ave. 

JONAS ŠILEIKA. 
1505 So. 49-th Ot 

"DRAUGĄ" GALIMA NUSI 
PIRKTI ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

Blue Island & Western Ave., 
12-th & Jeff€«^m Str., 
12-th & Halsted Str., N. E. Corncr 
14-th & Halsted Str., 
18-th & Halsted Str., 
Maxwell & Halsted Str., N. E. 

& S. E. Corners, 
Homan & 12-th., Str 
31-st & Halsted Str. 
35-th & Halsted Str., 
47-th & Wentworth Avenue, 
Clark & Van Buren Str. S. W. 

Corner, 
Milwaukee & Paulina Str., 
Mihvaukee & Girard Str., N. E. 

Corner, 
Milwaukee. & Robey Str. N. E. 

Corner, 
;Statc & Madison Str., 
State & Van Buren Str., 
Van Buren & Wells Str. 

• • • 
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burruviv KATALIKE DisNRAfins 

"DRAU<JASM 

Cin» kasdieną Išskyros nedėldienios. 
FRENOIEKATOS KABIA! 

CHICAGO J. IK UŽSLE3IYJE: 
Metams 9S.00 
Pusei Metų -t , . . . . COO 

-*UV. VALST. 
Metama «*-<V 
Pusei Metų . . . . . . . . . . . . . . 8.00 

Prenumerata mokas) iškalno. Lai
tas skaitosi nuo užsiražymo dienos 
te nuo Naujų Metų. Norint permai-
lyti adresą, visada reikia prisiųsti Ir 
«snas adresas. Pinigai geriausia sių-
rti iSperkant krasoje ar erprese "Mo-
aey Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą, laišką^ 

"DRAUGAS" ?UBL, CO. 
2334 & Oakley Ave,, Chicago. 

Te l Roosevelt 7791 
ffiiiiiiiiiiiiiiigiiifiiiiiiiEiiiiiiiiiiitttMtttiiir 
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Ar vaikščioji ant krutamu paviekslu Teatro? Ar patemijai koki bizni varo? Ar pamislijai ko
kis pelnas yra del.tu žmonių kurie savo pinigus įdėję į Teatru bizni? Bet tas visas biznis svetim
taučių rankose kodėl ne lietuvių? Kad niekas nepradėjo, štai dabar proga stoti į eilė patyrusių žino 
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 į statymo pirmos kliasos 
Teatro namo. Turtas atneš miliiniška pelną ir visados augs, sykiu su pramonė. Taigi vertėtu kiek-

Jusu pinigai mintys ir patarnavi-
prie šios draugijos savo turtu kol 

Taipgi pageidaujame narių visose Lietuvių kolonijaėe 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 losimai 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. C. G. LUKSIS. Iždininkas. JUOZUPAS VAIČIŪNAS Rast. M. MASILIŪNAS 

Generalis Ofisas 

\ Lithuanian (lo-Operative T^at^e I • 
i 
I 

• Common Law Trust) 
Atlantic Theatre Bldg. 3946 W. 26tti St, Chicago, III. ' Pflena lavodaie 170 
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Laivakortes Tiesiog į Lietuva 
$107 10 iš Montreal'o iki f laipedos (Meroel) 

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxuj. 

S 

i 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS. 
Pinigus siųstus per mūsų ofis% ignaokame į %$ dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ-
kus dokumentus, davernysįės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė 
Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo 
ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 
kreipkitės pas f 

I PAUL P. 
1901 W. 33rd Street 

BALTUTIS & CO. 
Tel. Yards 4669 Chicago, III. 
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DIZAUSU LIETUVIŠKA KRAUTUVE CMOAGOd 

P l \ * l QU8BH KONC8RTIN4 

NEMOKĖSI PIOTGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iŠ didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių Uiftkam* drukuoti ir ofiso darbams yra naujau 
STOS mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubi 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidir 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikališkua instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DBOVBB 7809 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
•» - • • * * 

ŠIOS KOLIONIJOS AP 
2VALGA. 

Mūsų įvairumai. 

Springfi*ld, I1L Springfiel-
das yra lllinojaus valstijos so
stinė. Gyventojų skaičius «e-
kia šešiasdešimts penkis tūk
stančius. Čia yra palaidotas 
Am. ir viso pasaulio didvyr is 
Abraomas Lincolnas. Miestas 
yra papuoštas ypatingai gra
žiais valstvbiniais namais ir 
daržais. 

Darbai. 

• Čia yra aštuoniolika minkš
tos anglies kasyklų ir penkios 
nemažos dirbtuvės. Dienos už-
mokesnis siekia nuo penkių iki 
dešimts dolerių. Lietuviai dau 
giausia dirba kasyklose. 

Parapija. 

Čia lietuvių priskaitoma iki 
por$ tūkstančių. Kadangi dau
gumoje yra padoriais lietu
viais ir katalikais, tai turi pa
sistatę gana gražią bažnyčią, 
nemažus vargonus ir kleboni
ją. Čia pasekmingai klebonau
ja ir dvasios reikalus aprūpina 
gerb. kun. I. Keršis. 

Draugijos 
Sekančios lietuvių kataliku 

draugijos čia gyvuoja: Šv. Juo 
zapo, Šv. Vincento, Brolijos 
Susivienijimas, S. L. R. K. 
A. 121 kuopa, Tautos, Fondo 
skyrius, L. Vyčių 48 kuopa s a 
skaitlingais choro ir priauga 
mųjų skyriais. Pastaraisiais 
laikais įsteigta Federacijos 
skyrius ir greitu laiku žadama 
suorganizuoti Darbininkų ir 
Moterų Sąjungos kuępas..> , 

Jaunimas. 
Visa padora vietinė jaunuo 

menė yra sus i l i e tu s prie Vy
čių 48 kuopos. Kadangi didžiu 
ma kuopos narių Amerikoje 
gimę ir augę, tai čia " spor
tas ' ' žydėti žydi. Skaitlingas 
Vyčių "base ball" ratelis daž 
nai "supl iekia" svetimtaučiu* 
Vietinė anglų spauda negali 
juomi atsigėrėti. "Base Bali ' 
ratelio vedėjumi yra Vytis Lo 
da. Čia gyvena ir " S p o r t o " 
Centro pirm. Vytis J . Milleris. 

Po vadovyste kun. 1. Keršio 
" T e m u s " ratelis yra plačiai 
žinomas. Jaunimo pulsas, tai 
vietinis Vyčių choras, kurio 
skaičius siekia suvirs šešiasd;* 
šimts narių. Priaugamųjų sky
rius skaitliumi ir darbais di
diesiems žada nepasiduoti. Vi
sam vietiniam jaunimui vado
vauja muzikas A. Aleksis. 

Pastaraisiais laikais Vyčiai 
surengė parapijai pelningą pi 
kniką ir keletą gražių išvažia
vimų. Sekmadienyj, 30 d', lie
pos tas pats jaunimas simpa
tingai pagerbė savo dvasiška 
vadovą, kun. Igną Keršį jo 
vardo dienoje. Laike vakarie
nės pakalbėjo moksleivis S. 
Junkeris, F. Aleksienė, J . Gru 
štas, J . Gedminaitė ir A. Alek
sis. Stalus ir vakarienę gra
žiai paruošė K. Kuperienė ir 
O. Gudauskaitė. Buvo dainų, 
ir po vakarienei linksmai žais-

Trečiadienyj, 3 d. rugp. pri
augamieji Vyčiai surengė savo 
išvažiavimą su programa ir 
laimėjimais. Bėgime atsižymė
jo Bakunas, Balčytis ir 8im-
kiutė. Dainuota ir"žaista. Ru
denio laikotarpyje Vyčių te
atro ir choro skyriai ruošiasi 
>urengti daug gražių teatrų ir 
koncertų. Valio Springtieldo 
jaunimas — Vyčiai! 

Akmuo. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

PRAKALBOS IR PASI 
LnrksMiliiMAS. 

Detroit, Mich. — Lietuvos 
R. K. Jaunimo draugija ir 
6v. Petro parapijos choras su
rengė vakarą parapijos sve
tainėj, Longworth ir Mullane 
gatvių (kokią dieną! Red.). 
Publikos skaitlingai atsilankė. 
Didžiumoj buvo žydinčio ja\i-
nimo. 

Vakaro tikslas buvo mivsųitas 
jaunimą stipriau surišti tau
tos ir Bažnyčios meile, auklė
ti dvasią ir palaikyti jo dora. 

Vakaro programa prasidėjo 
9 valanda. Moksleivis J . Me
dinis vakarą vedė ir pasakė 
trumpą bet turiningą prakal-
bėlę apie šių laikų jaunimo 
padėtį. 

Kalbėjo gerb. J . F . Jonaitis. 
J is nurodė ko mes turime siek 
ti ateity. Jo kalba buvo įspū
dinga. 

Bet kun, Jonaitis ne vien kal
bomis puošia mūsų kolioniją. 
J is nenuilstančiai veikia čia 
dei mųs tautos ir Bažnyčios 
labo. Suorganizavo parapiją ir 
pastatė gražią bažnyčią. 

Dar kalbėjo moksleivis M. 
F. Daumantas. I r vienas vie
tinis veikėjas, p. K. Kančių^ 
kalbėjo. 

Choras padainavo kelete 
dainų, Lietuvos ir Amerikon 
himnus. Jaunimas pažaidė į-
vairius lietuviškus žaidimus. 
Publika linksminosi *ki vėlur 
mos. Matyt buvo užganėdinta. 

Šiame • vakare daug 
bažnytinių daiktų supirko. 
P-lė O. Arlauskaitė nupirko 
kapą. Buvo ir daugiau stam
bių aukų, bet nesužinojau var
čių. Ten buvęs. 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Telšiai Liepos 12 d. šauktas 
naujos Apskrities Tarybos po
sėdis neįvyko dėlei to, kad 
nekuriu Valsčių, naujosios Ta
rybos nepaskyrė narių Aps
krities valdybai. Sekąs posė
dis bus liepos 24 d,, ir šis tu
rės įvykti, nes yra gana svar
bus reikalai apsvarstymui. 

Geležinkelis Šauliai — Tel
šiai — Plungė — Kretinga-Pa-
langa gali būti greit prade-; 

dirbti, nes sumanymą? 
jau vyksta į faktą. Liepos 24 

BMGHTON PARKO LIBTU 
VIAMS. 

Nebūkite Be. "Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENE, 

4358 So. Fairfield A ve. 
TUMftlfc & CO. 

3853 So. »očkwell St. 
BUOIUNAS, 

2900 W. 40& Str. 
J. fcOLtNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
Š. SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
. J. SBHTH, 
3813 So. Kedzie Ave. 

JUOZAS DEITŠKO, 
4409 So. Fairfield Ave. d. atsilankys Telšiuose keletas 

ministerių (finansų, vidaus! • 
reikalu, susisiekimo) iš inži- ROSELANDIEČIŲ DOMEI. 
nierius Vileišis. J ie ir atva-f Jeigu kas negaunat regulia 
žiuoja apžiūrėti vietą dėlei šio riškai dienraščio "Draugo" 

malonėkite pranešti 
A** LfcVGATOtii 

geležinkelio, tartis su vietine 
valdyba ir t. t. Teisią miesto 
gyventojai žada su* iškilme 
juos priimti. 

Teko kiek važinėti per Že
maitiją. Tad pasidalinsiu lau
kų įspūdžiais. Rugiai šįmet 
roas yra geri, geresni negu 
pernai; vasarojai tad jau daug 
blogesni, o bulvės berods bus 
gana geros. Šienapiutė yra 
gana gera: oras šiltas, kiek 
vėjuotas ir kartais būreliais 
užeina lietaus, bet tas dar šie--
napiutei nekenkia. Šieno vi
sur yra mažiau ir dėlto gal 
visai pigti gyvuliai. Dėlei 
kaitrų yra daug miškų išdegę 
ir labai greit dega (greit už 
sidega). Taip apie Švėkšnn, 
Rietavą. yra.cišj|e£usių imitoį.g 
UJcės sttopiai taisomos, sta 
tomą daug naujų namų. 

Kensingtono Lietuviai ga-

10624 So. MichiganAve. 

DIDELIS t t m i l S ! 
15 akrų farma 6 mylios nuo Chi-

caros prie Archer Road 6 blokai nuo 
gatvekarių linijos, javai r Sienos 7 
kambarių namas didelė barne. ši Sė
mė yar vl§a dirbama, turi būti tuo
jau parduoti arba mainys ant mies
to propertes. 

First Katamai Eealty Bo. 
f36 W. 35 Št. Chieafo. 

Telefonas floulevard 66 7S 
Klauskite Bornelkos 

. 
Ant pardavime didelė grocerne, 

namas ir 2 lotai lietuvių apgyventoj 
apielinkėj parsiduoda ųž labai pri
einama kaina iš priežasties ligos. At
sišaukite. 

J o h n W r z s e n s k i 
4621 S. Honorc Str. Chleago. 

Parsiduoda pigiai puikus namas ir 
geras groceris. Sykiu arba skyrium. 
Savininką, galima matyti bile kada 
iš fronto store. 

JT. T. 
4667 So. Paulina Sfcr. Chleago. 

Ant pardavimo grocerne lietuviu 
apgyventoj vietoj biznis nuo seno iš
dirbtas. Atsišaukite: 
3244 So. Morgan St. Chleago. 

Dr, M. Sfapulionis 
GYDAU B l GYJDUdLIŲ IR BE OPERACIJŲ 

OFISŲ VALANDOS: 

S347 Emcrald Ave. 
t iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9S^7 

781 W. 18-ta Gatvė 
Kuo 2 iki 8 vakarė. 
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GRIGAS 

f 

<< Drau lite gauti nusi 
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVICIĄ 
314 E. Kensington Avė. 

— 
*&kftftii*ts p^tyrfs ^VAnV^ąi fry 

ValnaV 
E R N E s i WEINER, 

tmo W. 47th ST.. CHICAGO, ILL. 

Ant pardavimo farma 88 akrų "pir
mos kliasos žeme $168.00 už akrą su 
gyvuliais, javais mašinom mainysiu 
ant namo ar biznio. Atsišaukite: 

Adam Dutkcvtelt 
Tayeheedali, Wisc. 

Parsiduoda 80 akrų farma, 50 akrų 
dirbamos o kita miškas ir ganykla. 
Stuba 6 kambarių dvi barnes, kietis, 

' Šilo, vietininkas ir t.t. du arkliai Z 
karves 1 telyčia 2 veršiai apie 200 
vištų ir 7 kiaulės. Visas mašinas kas 
tik reikalingas prie ukes. Taipgi yra 
puikus sodas parsiduoda su visais 
šių metų javais. 

A. IiAtlRINATTIfe 
R. 1. Bok 12 THttte Cloud, Mlih. 

Tas kuris gali priimti pata
rimą kartais esti aukštesnis 
už patarėją. 

Von Knebel. 
Grožybė be doros yra kapi 

gėlė be kvapsnio. 
Francų patarle 

Tuščias indas skamba gar
siausiai. —Shekespeare. 

Šiuomi prašau Amerikos pil. Lie
tuvių ir Lietuvaičių susirašynėtl ir 
dalintis savo gyvenimo įspūdžiais su 
manim, nes kareivio gyvenimas gan 
nuobodus ir vienodas ir todėl kiek
vienas nors * ir trumpiausias laiškas 
bus malonus ir bus priimtas su gi
lia padėka. Taipgi prašyčiau, jei tat 
bus galima atsiųsti Jūsų gerb. laik
raščių, žurnalų, knygų ir kitų tam 
panašių Jvairios literatūros dalykų, 
ypač geistina butu moksliško turinio 
nes pas mus kariuomenėj Jvairios li
teratūros atjaučiamą didžiausia sto
ka ir ypač fronte nėra kur gaut ir 
pasirūpint galimybės. 

Meldžiu rašyt šio antrašu: 
10-to pėst. Maiianipolės pulko Stabo 
l kio-Dalies raštininkui Stasiui Tan-
ginui. IJTHUAlflA. 

P. S. Kitu laikraščių prašau ats
pausdinti. 

GERA PROGA. 
Čionai randasi gera proga keliems 

su $50.00. Proga aplalkyti po $75.00. 
Kas mėnesi rokuojant mažiausia. Gal 
per daugelis metų jūsų pinigai nėra 
reikalingi iki ištirsyte ant tikrųjų ii 
pstys matysit! kad tas tarp yra pilnas 
informacijas pasiųsime ant pareika
lavimo. Adresuokite: 

The Gary Brokcragc Oo. ym 

• ! • • ' • • • m • i • y . •• i,im. m 
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r OR, C. KASPUTIS 
DEH TĮSTAS 

MSI South Halstod Htr. 
arandos- t — l t A. M. 
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NORTH SHORK EVANSTOJCO 
N \ M l IEŠKOTOJAMS. 

Lotai taip žemai kaip $37 nž pėda 
visi įtaisymai randasi, Peksčiam ga
lime nueiti j ežerą. Mes pastatysime 
Jums namo sulyg jūsų noro ant leng
vų mėnesinių išmokesčių. Del pik
tesnių žinių adresHpkite. 

Mr. Ijuvau, 
701 StraiLs Bld#., Clark and Madtson 

Strs. Chleago, 111. 

Parsiduoda pigiai cigaru ir cigare-
tu krautuve, užpakalij 4 kambariai 
pagyvenimui randa tik $30.00 vieta 
lietuviu apgyventa, savininkas va
žiuoja j kita miestą. Atsišaukite 
S50 Kensington Ave. Chicago. 

Ant pardavimo puikus Player — 
I*ianas pigiai. Atsišaukite 

1421 W. 72-mi Plaec 
Telefonas Stevvart MltL 

'kone Seeloy 7438 

lytiSkas 
Str.. ki 

}ydb 

(2401 fadison 
tern Ave., Chic* 

balandos: 8-r-i. $uV.pl«t .2—r$ rak 

e 

tt 
DR. J . SHANKS 

GYDYTOJAS I r CHIRURGAS 
Ofisai: 

1657W. MadiKon 
s t . Kmp. Paul ina 
Vai. 10 iki 13 p 

1 Iki 8 vak. 
Res. ofisas 3041 F u l h r t o n 

Ave. Kamp. Albany Avo. 
Vai. 8 ik> »:30 ryte 

8:30 iki »:30 vak. 
Chlcaro, III. 

Gydo nw»terių ir 
vyro visokias II-

tas savo ofi
suose ar 11-

s;onbučia«« 

TIESUOTAfc 
AGENTAS VISV 

GARLAIVINIU 
LINIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

LAIVAKORTES į LIETUVA 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremena, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems 1 LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainyuus pagal dieninį kur
są. Išvaduojant i Lietuvą paainyt} pinigus nė priverčiame. Atva-
Žuojanfeius 18 kitų miestų patinku ant stoties ir bagažus pristatau 
ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiSkai arba per lai.Šką 
pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikojimą jgijau teisingumu Ir maco geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu Ir jus. 

G. KUNAŠAUSKAS 
179 East 3-rd Street New York, N. Y. 
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inimas Siuntimo 
— <• V « N I M | 

Pinigu į 
• = 

per 
Lietuvos Ūkio Bankas išmoka pinigus nelaukdamas kol ateis perlaidos iš Ame

rikos. Bankui užtenka to kad gauna pranešima iš ' 'Draugo ' ' ofiso kam kiek reikia 
išmokėti ir jis tuo jaus ima siuntinėti pinigus pO visą, Lietuva. 

t 

Taigi kas siunčiate pinigus per " D r a u g ę " , nereikalaujate siųsti savo giminėms 
perlaidų nei čekių; jie nereikalingi; jų daugiau mes ir nedavinėsime (jėi kas labai no
rės, be abejo, galės gauti). ** 

Tokiu būdu pinigai bus Lietuvoj išmokami da greičiau, dėlto kad "Draugo" 
pranešiami Bankui nueina į Lietuvę kur kas greičiau kaip Jūsų laiškai. Jus stebi
tės, delko tai yra? Bet tai yra faktas. 

Kaip mes siunčiame savo pranešimus Ūkio Bankui ar submarinais, ar kokiais 
aeroplanais, ar da kaip kitaip, tai mūsų sekretas. Tą sekrete pasakysime tiktai tiems, 
kurie labai prašys pasakyti 

Ofisas atdaras kasdienę išskyrus šventadienius "nuo 8'vai. i*yto iki 8 vai. vakare. 
. i^». 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius č ^ S. Oakley Ave. 
nu mois 

Telefonas: Itoosevelt 7791 
'V* 
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Kada Atlahkysi Savo Tėviškę? 
ii' > 

1 * * i t -j ' / 

Keliauk saugiai ir smagiai 
ant vieno iš didelių laivų Red 
Star Linijos, White Star Li
nijos arba American Linijos. 

Artymi susisiekimai j visas dalis 
Europos. Geras maistas^ ir apsčiai 
jo duodama. Uždarytos kąjutbs. 
Visi moderniškų laivų patogumai. 

\* RED 8xjm inisi^ 
t M T i R N A T l O N A l . A l « - y ^ C C M M M T 

Clitoago: F. C. Bronvn, Wcst. Pass. Agt. 14 JiTo. Dearborh St 
Ar Lokalus Agentas 

-MM *mn*mwMmiw am H 

| P. KV0RKA & SONS i 
1549-51-53 W. Chicago Avenue S M 

I 

Radandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Rau
namos Mašinos etc.' 

Cask al-ba ant lengvij išmokesčių-
Telefonas Monroe 3683 

I • I 
S 
8 
I 
I • • 

1 PRANEŠIMAS WESTSIDFE^TAMS! 
Šiuomi pranešu visiem? Westsidieeiams kad ati

dariau (Dry — Goods) drabužių krautuvė. Drabužiai 
vyrams, moterims ir vaikams. Darau siutus ant orde
rio, kliniju ir prosijų. Kainos pigesnes negu kitur, visi 
remkite sava lietuvi biznieri. 

• WALTER IVANAUSKAS 
Ę Tel. Roosevelt 8556 2325 So. Hoyne Ave. 

• 
! 

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

C h . M o n t v i d o Vaistinyčia 
1824 Wabansia Avenue Chicago, 111. 

» • ' 

SKAITYKITE R PUTINKITE "DRAUGį" 
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! 
a DRAUGO' PIKNIKAS/ 

NEDEUOJ, RUGPIUČIO-AUG. 7,1921 
National Darže [Grove] 

RIVERS1DE, ILLINOIS • 

V A K A R E 
Naujai susitverusi Lietuvių Ko-operative 

Teatrų Bendrove rodys 

KRUTAMUS PAVEIKSLUS 
Ši bendrovė yra grynai lietuviu ir jau pasižymėjo savo darbu ir žada lietuvių 

teatrą, paveikslus kelti augštai. Extra mokesčio už krutamus paveikslus nebus. Vi
si atsilankiusėję daržan galės pasigerėti. 

T •o 

: 

.it. 

"Draugo" piknikas turi tikslą sutraukti į vieną vietą kodaugiausia savo priete-
lių, kad jie susipažinę tarp savęs sėkmingiau galėtų kelti katalikišką-spaudą ir per 
ją geriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas ir jąs giliau žmonių protuose ir šir
dyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. 

"DRAUGO" BENDROVĖ. 
S 

< * — 

CHICAGOJE. 
• < » • * • [ • • • • » > i » » » • ' 

PLĖŠIKAS PAŠOVĖ MOTE- TURĮS PINIGŲ ĮVAIRIOSE 
RIŠKĘ. 

Juodas plėšikas inėjo krau-

EUROPOS BANKOSE 

Chicagoje areštuotas John 
tuvėn, 2 832 So. State gat , W. \Vorthington, kaipo inta-
pagrobė kelis laikrodėlius ir riamas dalyvavime pastos 

C lėšų padengimą. 
Skyrius. išnešė rezoliuciją, 

kad butų įsteigta kolegija jau 
nikaičiams. 

Raportas iš vietinio sky 
riaus pikniko rengiamo para
pijos naudai, rugp. 28 d., Na
tional darže, Riverside, UI. 

PRANEŠIMAI. 
RYTOJ DRAUGO PIKNIKAS 

dūmė per duris. Krautuvinin
kė, Mis. May Epenstein, 50m., 
mėgino jį sulaikyti. Niekšas 
ją peršovė. 

Bet neilgai jam teko bėgti. 
Pastojo jam kelią policmonas, 
taipat juodas, ir sugavo. 

PRIEŠ PIENO IŠVEŽIOTO 
JŲ UNIJĄ. 

siuntinių plėšimuose, kasdien 
vis labiau agentų kaltinamas. 
Federaliai agentai tvirtina, 
kad Worthington turi padėjęs 
pinigų įvairiose bankose Eu
ropoje. Matyt, jis pienavo 
ten kuomet nors dumti ir be 
vargo gyventi, palikus čia 
daugeliui vienas ašaras. 

Bet pinu to jis atsidūrė ka
lėj iman. 

IŠ A.L.R.K. FEDERACIJOS 
12-to SK. SUSIRINKIMO. 

Ateinančią savaitę Chicago
je prieš grand jury bus pa
saukti pieno išvežiotojų uni
jos viršaičiai. Sakoma, jiems 
prisieis atsidurti teismai). Cicero, 111. — Susirinkimas 

Surinkta prirodymų, kad u- įv yk0 šv. Antano parapijos 
nijos viršaičiai padarę suokai- Į svetainėje. Raportą iš Fede-
bį boykotuoti tuos žmones, ty. racijos Chicagos Apskričio iš-
nepristatyti jiems pieno į na-jdavė J. Šliogeris ir M. Damb-
mus, jei tie išreiškia kokį-nors rauskas. Priėmė vienbalsiai, 
nepasitenkinimą išvežiotojais. Skyrius išrinko darbininkus 

Jei kartais šeimininkė ko- ]už baro Federacijos Chicagos 
kiam išvežiotojui patėmija a- Apskričio rengiamam, pikni-
pie pieno kokybę, išvežioto jas kui "Draugo" naudai.' 
drąsiai atsako, jei nuo mano-( L. Kreščiunas, pranešė, kad 
pieno neimsi, tai visai pieno surinkta aukų $29.00 į gerb. 
negausi. kun. Prof. Pr. Bučio stipendi-

Vra atsitikimų, kad del to jų fondą prie Lietuvos Uni-
daugeliui pienas nepristato- versiteto teologijos ir filozofi-
mas. Kitas išvežiotojas atsisa-tjos fakulteto. Nutarta tą dar
ko vežti pieną. Žmonė* boy-jbą stumti pirmyn, 
kotuoiami. 

Suprantama, išvežiotojai tą 
Vietinių draugijų registraci

ją Chicagos apskričiui atliks 
daro su savo viršaičių žinia, j skyriaus raštininkas, F. Strel-
Kad~taip, tai valstijinis pro-! čiunas. 
kuroras pakelia prieš viršai-j L< Krikščiūnas, Šv. Antano 
čius skundą. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

Su viena diena Chicagoje ir 
apylinkėse nelaimėse su auto
mobiliais 6 žmonės žuvo ir 8 
sužeista. Ta nelaiminga diena 
buvo rugp. 4 d. 

RESTORANAI ATAKUOJA 
MI. 

Vidumiesčio restoranai vis 
•dar visuomenės atakuojami. 
Nes juose nuo žmonių už val
gius plėšiamos karo laikų kai
nos. 

Restoranų savininkai tuo bū
du daro didelius pinigus. Juo* 
sudrausti nėra legalių priemo
nių. Bet visuomenės boykotas 
juos gali patvarkyti. 

Reikalingos moteris operatorkoa 
prie **tftxtile" mašinų. Gera mokes
tis. Darbas pastovus. 

Chk-ago Varn and Tread. Mills 
455 West fluron St.. Chicago. 

PARSIDl'ODA 
labai pigiai Chalmers 7 pasažierių 6 
cyllndru automobilius tiktai |50ff.00. 
Atsišaukite: 

J. P. Evaldas, 
840 W. S3rd 8t. Chioago. 
Telphne Yards 27 90 

parapijos beno vad. praneša 
apie to beno rengiamą koncer
tą "Draugo" naudai. Tikie-
tai yra padalinti skyriams. 
Kuris skyrius parduos dau
giausia tikietų, gaus dovanai 
vėliavą vertės $25.00. Verta 
lenktyniauti. 

P-ia Reikauskienė, Šv. Ka
zimiere Akademijos Rėmėjų 
9-to skyr. pirmininkė, klau
sė apie mokestį įstojimo į Fe
deracijos 12-tą skyrių. Nu
tarta priimti dykai, taip kaip 
ir kitos labdaringos draugi
jos. 

Gerb. kun. Prof. Pr. Bučio 
išleistuvėms vakarienė sky
riui padarė nedateklių. Pri
sidėjo prie padengimo to ne-
datekliaus: Apašt. Maldos dr-
ja -ir Mot. Dievo Sopulingos 
dr-ja po $5.00. L. Vyčių 14 
kp. pirmiau aukavo $5.00. 
Nuo kitų draugijų nieko ne
girdėti. 

Reikale siuntimo atstovo į 
Federacijos seimą nutarta at
sikreipti į draugijas ir rugp. 
21 d. sušaukti skyriaus ekstra 
susirinkimas ir jame išrinkti 
atstovą ir aptarti jo kelionės 

Draugo piknikas jau čiapat. j 
Su kantrybe jį sulaukėme. Ry-1 
toj (rugp]. 7 d.) tik pasekime 

Federacijos skyrius prašo, žmonių minias keliaujančias I 
kad visos draugijos pasisteng- National daržą, Riverside, HL 
tų parduoti kuodaugiausia ti
kietų. 

Pirkusieji tikietus pirm pa
skutiniosios dienos, galės gau
ti dovaną. Pirmoji dovana y-
ra $20.00, antroji — $5.00. 
Todėl nusipirkite tikietus iš-
anksto. 

. . . . ' 

Nutarta kreiptis \ visus vie
tos biznierius padengimui lė
šų pikniko muzikantams. 

Darbininkai piknikui bus 
renkami sekančiame Federa
cijos, skyriaus sušauktame vie 
šame susirinkime, rugp. 21 d. 
L. Vyčių .vietinė 14-ta kuopa 
turės visus žaislus ir lenkty
nes su dovanomis. .Kitos vi
sos draugijos paims kitus į-
vairiausius darbus. 

J. Šliogeris. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS. 
IR JO CHORUI. 

• 

IŠ NORTH SIDĖS. 

S v. Juozapo Ap. draugystė 
laikys svarbų susirinkimą, se
kmadienyj, rugp. 7 d., 1921 
m., 1 vai. po pietų, Šv. Myko
lo Ark. parap. svet. 

Visi nariai privalote susi
rinkti, dėlei daug svarbių 
priežasčių. Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Vieną dieną į mėsinyčia, 17-
29 S. Union Ave., pas Pr. Žic 
kų atėjo jo pažįstamas, koks 
Stanley Jonaišas. Šis prašė 
Žickaus išmainyti jam $35.00 
čekį. Žickus atsisakė. Tuomet 
Jonaišas jo prašė padėti savo 
paliudijimą ant to čekio, nes 
pažįstamų kaip neturįs tai ir 
čekį negalįs išmainyti. Žickus 
daug nieko nepamislyjęs ir pa 
sirašė ant čekio. 

Liepos 23 d. detektyvai at
ėjo pas Žickų ir parodė tą 
čekį kad negeras. Detektyvai 
nors puolė ieškoti Jonaišo, bet 
nesurado. Tik pagavo kitą 
žmogų kurs su Jonaišu mai
nė čekį smuklėje po num. 733 
W. 18-th St. Jonaišas dar te-
beslapstosi. Z. 

AUKOKITE LABDARYBEI. 

Jau nė mėnesio laiko neliko 
iki Labdaringos Sąjungos pi
kniko ir bazaro rugpjūčio 2$ 
d., Nekalto Pras. Panelės Švč. 
par. (Brighton Parke) darže. 

Butų naudinga, kad žmonės 
išanksto pradėtų rinkti daiktų 
iš geraširdžių, biznierių del 
dovanų laike bazaro. Prašau, 
kad niekas neatsisakytų auko
ti. A. Nausėda. 

Liet. Vyčių Chicagos Aps
kritys rengia šeimynišką išva
žiavimą pagerbimui Apskričio 
choro ir Seimo buvusiai rengi
mo komisijai, ttž jos pasidar
bavimą. Įvyks ateinančiam še-
štadienyj, mgp. 6 d., š. m., Na
tional darže, Riverside, 111. 

Žaidimai prasidės 3 vai., o 
vakarienė 6-tą vai. vakare. 

Visi Apskę; choristai, rėmė
jai, visos vyžių kuopos ir sve
čiai yra kviečiami dalyvauti. 

L. V. C. A. choro 
C. Alaburdaitė, rast. 

1906 S. Union Ave. 

ĘuropeanAmerican R u reau 
Fabionas ir Micidevicz ved. 
buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
IfOTARUl ftAS 

Iteal Estate. Paskalom. InaurtnaJ 
Ir tt. 

KOtf W. 35th St.. Ivamn. Hal«w«l (M. 
Tel. ttoalciard 611 

Vai.: » iki « kasdiena 
Vak.: Utar. Kot. ir Sub iki » rak. 

Ned.: Iki t po pietų. 
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i BEDARBE PRAEINA I 

— 

IŠ NORTH SIDES. 

Labdaringos Sąjungos 6 
kuopa laikys susirinkimą 7 d. 
rugpjūčio (Augnst), Šv. My
kolo mokyklos kambaryj, tuoj 
po pamaldų. Visi nariai ir 
draugijų atstovai malonėkite 
atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstymui. 

Valdyba. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILLIlfOIfi 
Telefoną* Vardą MM 

Valandos: — I iki 11 i i ryto: | 
po pietų iki I rak. Nedalio

mis nuo S Iki I r ai. vakar* 
; 

Kas savaite tūkstančiai darbininku vėl gTjžta darban. Vėl bus ra
mus gyvenimas. Vėl pas kiekviena atliks dolieris — kitas. 

Tiktai vieados reikia pasirinki tinkama ir atsakančia banką. Kur 
S sučeditus pinigus butų galima ramiai ir saugiai laikyti. 

f NEPAMIRŠKIT KAD 
Geriausia, Tvirčiausia ir Parankiausia Vieta Visiem 

Lietuviam Yra 
b 

1 UNIVERSAL STATE BANKAS f 

j DR. CHARLES'SETAL] 
i Perkėlė w»vo ofise po oau» f 

{4729 So. Ashland AvenueJ Į 
| *P4»CŲ«IJ"IAS f i* 
| D £ I O W . MOTBRC ir VYKŲ į j o r g . j 
|vsXandosnuo 10 iki 12 išryto; noof . z 
| ? Iki 6 po pietų; nuo 7 iki • : » • • 
|VakKi« Nedėltomis 1* kt' l 

Telefonas f>rev«| tNMC 

Šimtai Lietuvišku Draugijų, Chicagos Miesto Valdžia ir keli tūk
stančiai pavienių lietuvių laiko savo pinigus ir daro visokius reika
lus tiktai -— UNIVERSAL STATE BANKE. 

Pinigai-Auksinai Greit vėl Pabrangs, 
Pasinauduokit dabartine proga siųskite dabar pinigus Lietuvon 

ir pirkit draftus ir laivakortos per šią Banką. 
Iš kitų miestų siųskite mums dolieriaiš, o mes pasiųsime Lietu

von auksinais sulig kurso. 

BANKO SKYRIAI: Pinigų ir laivakorčių siuntimo, Taupinimo. 
| Komercijos, Paskolos, Apdraudos nuo Ugnies ir Real Estate. 

• i i • i Į ••• . i • . Banko Valandos: Kasdiena nu' 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir 
vakarais Utarninkals nuo 6 iki ! .*# . Subatomis visa d. iki 8:30 vak. • 5 

....':;.>s.J).;y,̂ (r,ll,̂ „».i | y N I V t R S A L STATE BANK 
Ofisas 10900 No Ui< httcati Ave. • 
Vai. 10 iki 17 ryte: 3 iki 4 po 

pi et. 6:S« iki 8: kO ra> «.r* 
Keeidencljs: lOftSS Prrry Ave. 

Tel. Pullman 14? 

] 3252 SOUTH HALSTE3 STREET CHGAGO IL l . Į 
TillHllllltllllllllllllllllllllllllllllllli:illillllll!JII!HIIIUIIIfllllllllllHltlll!l1IIIIIIIIIIItnU 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Visų Šventų Pašelpinės drau 

gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienyj, rugpjūčio 
7 d. 1-ma vai. popiet, Šv. Jur
gio parap. svetainėj, Vyčiu 
kambaryj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes turime 
aptarti svarbius reikalus 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Draugystė Apveizdos Dievo 
num. 1 laikys mėnesinį susi
rinkimą sekmadienyj, 7 d. rug
pjūčio, 1,921 m., Dievo Apveiz
dos par. svet. Visi nariai tu
rite atsilankyti, nes turime ap
svarstyti daug svarbių reikalų 
tarp kurių yra parapijos pik
nikas kurį visos draugystės 
rengia. Mttsų draugijos atsto
vai yra prie to prisidėję. 

Valdyba: 
F.< Baževičia, pirm., 
A. Gurskis, rast. 

WS.S. 
VARSAVTNGSSTAMPS 

ISSUED BY TRB 
UNITED STATES 
GOJfcfcKMEHT 

}&mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmm*mmmĘimmm*m**M 

Ar Tavo Gimines Lietuvoje 
Reikalauja Piningų? 

Jeigu nori kad jie gautų 

GREITU LAIKU 
Tai siųsk Jiems per didžiausią Valstijine Banką Stock Yardų 

Distrikte 
Piningai dabar pasiunčiami Lietuvon per šia Banką yra das-

tatomi tenais GREIČIAU NEGU KAD PRIEŠ KARE. 

Jeigu negali ypatiškai atsilankyti j Banką. Tai rašyk reikalau-
damas informacijų pas 

P-NA RAPOLĄ GĖČIŲ 

H 

PE0PLES STOCK 
YARDS 
STATE 

BANKAS 
Ant pat Kampo 

47-tos ir Ashland Avenue 
Chicago, 111. 
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