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ANGLIJA ATMAINO POZI 
CIJĄ AIRIJOS KiLAU-

SIME 

Atšaukia paskelbtą konferen 
riją. 

LONDOXA|>, r. 17. — An
glijos premieras Lloyd Geor
ge, gavęs nuo de Valeros lai
šką, atšaukė rengiamą konfe
renciją Invernesse Airijos 
klausime. Tai padarė, kuo-

konferencija neduos jokios 
naudos, jei airių vadai neat-
maino nusistatymo. Kad taip, 
tad jis ir rengiamą konferen
ciją atšaukė. 

Atšaukdamas konferenci
ją premieras Lloyd George 
tečiau paliko atviras duris 
naujai konferencijai, jei to
kios norės airiai. Nauja kon
ferencija bus vedama visai 
naujais pagrindais. 

Premieras kokj laiką dar met de Valerą laiške pažymė
jo, kad Airija sutinka stoti išbus Škotijoje ir todėl ai 
konferencijon su Anglija kai
po nepriklausoma valstybė. 

Premieras Lloyd George 
savo kalbose ir laiškuose nuo 
lat tvirtino, kad Airija jokiu 
būdu negali atsidalinti nuo 
Britanijos imperijos. 

Tuo tarpu de Valerą nuo-
. lat sako, kad Airija pati sa-
vaimi yra nepriklausoma. I r 
tik tuo principu pasiremiant 
Airijos atstovai sutinka kon-
feruoti su Anglijos atstovais. 

Pasirodo didelė kontradik-

riams bus progos su juo ten 
susieiti. 

Iš Dublino pranešta, kad 
rytoj į Škotiją iškeliauja pen 
ki airių atstovai. I r tenai 
spėjama, kad konferencija į-
vyksianti Invernesse, kaip se
niau Anglijos premiero buvo 
paduota sugestijų. 

Dubline turima vilties, kad 
konferencija nebus pertrauk
ta. Bet kai-kurie vietos laik
raščiai spėja, ar kartais ne
bus visai pertraukti artimi 

NENORI PRIIMTI LIETU
VOS SįJUNGON, 

GENE VA, Šveic, rūgs. 17. 
— Tautų Sąjungos suvažia
vimam politinis komitetas va
kar nusprendė pripažinti Es
tijos ir Latvijos aplikacijas 
ir rekomenduoti suvažiavi
mui priimti tas valstybes JT. 
Sąjungom 

Bet tas pat komitetas su
laikė Lietuvos paduotą apli
kaciją. Komitetas su tuo 
klausimu nutarė palaukti, 
kaip bus galutinai išrišti lie
tuvių-lenkų ginčai del Vil
niaus. 

BEDARBIŲ SKAITLIUS 
CHICAGOJ SUMAŽĖJĘS. 

Taip tvirtina Mare l i s darbo 
agentas. 

PRANCIJA KURSTO LEN
KUS PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Trumpoj ateity Washing-
tone įvyks konferencija ne
darbo klausimu*. Tą konfe
renciją sušaukia* Šalies vyriau 
sybė. Tuo tikslu Darbo de
partamento agentai visoj ša-

| ly šiandie renta informacijas 
apie nedarbą, pa renka žiniją, 
kur ir kiek g a l imt nedirban
čių žmonių. 

Kuomet prasidės "YVashing-
tone konferencija, jos atsto
vai galės pat iki , kad Chica-
goje šiandie jįra 131^584 ne
dirbą žmonės. į Tįek bedarbių 

DUKTERYS LIUDIJĄ 
PRIEŠ MOTINĄ. 

Kaltina motiną tėvo 
nužudyme. 

A u r o r o j , 111., areštuota 
Mrs. Frances Balčunas ir 

KOVA SU EPIDEMIJA. 

Vilkaviškio apylinkėse sįau 
John Petroška. Mrs. Balču- į^iančioji dezinterijos epide-
nas kaltinama savo vyro nu 

NORVEGIJA IR LIETUVA. 

Norvegijos ministr. pirm. 
Blehr pasisakė, kad Genevo-

cija. Premieras pamaV1, kad 'ryšiai Anglijos su Airija. 

Italija Eina Šelpti Badaujančią 

RYGA, rūgs. 17. — Rusi-
jjos bolševikų valdžia paskel
bė, jog ji patyrusi iš ištikimų 
versmių, kad Prancijos pa
siuntinys Varšavoje indavė 
lenkų valdžiai indomią notą. 
Prancija toje notoje pasiųjo 
Lenkijai ir Rumunijai pasi
naudoti Rusijoje siautančiu 
badu ir Rusijai paduoti kuo-
sunkiausias sąlygas arba ją 
užpulti. 

Toje notoje, tvirtina bolše
vikų valdžia, Prancija paža
da Lenkijai ir Rumunijai pa-
gelbą. 

rbo departa-

;bnris skaitli-
d Chicago-

čia suskaitė 
mento agentas 

Pasiremiant 
nėmis atrodo, 
j e bedarbių 
sumažėti. Nes j pirmiau jų bu 
vo paduodama 'daugiau. Bu
vo sakoma, ia<f Čia bedarbių 
skaitlius turi siekti apie 350,-
000 žmonių. 

Kapitalistų spauda reiškia 
džiaugsmą. Sako, gryžta nor
maliai laikai. 

I 

PREZIDENTAS UŽTARIA 
ARMĖNUS. 

AIRIJOJ PLINTA KOMU
NISTINĖ PROPAGANDA. 

NESUTINKA RUSIJOS 
ŠELPIMO KLAUSIME. 

Italija viena nori eiti šelpti 
•badaujančius. 

PARYŽIUS, rūgs. 17. — 
Vyriausioji sąjungininkų ta
ryba kituomet paskyrė komi
siją patikrinti badaujančios 
Rusijos padėtį. Komisija tu 

Italijos atstovai nurodo į 
pavyzdingą Amerikos pasiel
gimu. Taip liepia elgtis žino 
niškumas. Ir Amerika taip 
elgiasi. 

Su ta nuomone nesutinka 
kiti komisijos nariai. 

Nežiūrint to, italai nariai 
pranešė, kad šelpti badaujan
čius rusus jau ruošiamas Ita
lijos Raudonasis Kryžius. I r 
ta organizacija tuojaus vyks 

Belfaste įsteigtas darbininkų 
sovietas. 

rėjo vykti Rusijon, tenai pa-' 
tirti tikrą padėjimą ir suras- ' Rusijon, kaip tik iš Maskvos 
ti priemonių, kaip turėtų but bus gauta žinių, kad Rusijai 
Rusija šelpiama. ! reikalingas italų Raudonasis 

Komdsijon inėjo visų ketu- Kryžius. Jokių derybų su 
rių didžiųjų valstybių atsto- §bolševiku valdžia. 

To nuomonių suskilimo tu-vai. 
Andai čia susirinkusi ko r i but mot i vai. Bet kol-kas 

misija mušė telegrama bolše- Jie nežinomi, nors visaip ga 
vikų valdžiai, reikalaudama luna spėti. 
įleidimo Rusijon- ir kitokių 
gvarantijų, paliečiančių ko
misijos narius. 

Bolševikų valdžia tuojaus 
pranešė, kad ji atsisakanti 
leisti Rusijon komisiją. Bol
ševikų nuomone, komisija tu
rinti ne vien gelbėjimo, bet 
ir politinius tikslus. Kaipo 
tokiai Rusijos sienos uždary 
tos. 

Po to atsakymo pačioje ko
misijoje pasiskirstė nuomo
nės. Kai-kurie komisijos na
riai sprendžia, jog komisija 
ir toliau turi tartis su bolše
vikų valdžia. Ir, rasi^ pa
vyks išgauti leidimą. I r iki 
to laiko palaukti su šelpimu. 

Visai priešingos nuomonės 
yra italai tos komisijos na
riai. J ie sako, nereikia lauk
ti jokių tyrinėjimų, bet kuo-
veikiau imtis gelbėti badau
jančius Rusijos gyventojus. 
Nes kol komisija atliks tirinė-
jimus, paskui kol surengs šel
pimo darbą, iki to laiko daug 
tūkstančių žmonių turės žūti. 

VOS PASPRŪDO NUO 
TURKŲ. 

BRUSSA, M. Azija, rūgs. 
17. — Iš karo fronto čionai 
keliavo Kraikijos sosto įpėdi
nis princas George. 

Kelionėje jį su palydovais 
užpuolė turkų nereguliarių 
raitelių būrys. Princas vos 
pasprūdo. 

PARVEŽTOS ORLAIVIO 
AUKOS. 

NEW YORK, rūgs. 17. - -
Anglijos karo laivu iš Angli
jos čia parvežtos 16 ameri
konų lakūnų aukos, kurios žu 
vo baisioj katastrofoj su or
laiviu ZR-2. 

_ 

HEXICO CITY, rūgs. 17. 
-— Vakar Meksika paminėjo 
šimto metų nepriklausomybės 
sukaktuves. Vadinasi, suėjo 
100 metų, kaip Meksika pasi-
liuosavusi nuo Ispanijos val
džios. 

BELFASTAS, Air., rūgs. 
17. — Drogheda dirbtuvėje 
transportiniai darbininkai su 
organizavo sovietą, kaipir 
bolševistinį. Tas sovietas ap
valdė dirbtuvę ir vieni darbi
ninkai ėmė vesti visus reika
lus. 

Sovietų paskirtos sargybos 
nustatytos prie visų dirbtu
vės vartų. Sargybos parei
ga pasipriešinti policijai ar
ba kariuomenei, jei butų no
rima nuo darbininkų atimti 
dirbtuvę. 

Darbininkai visą dirbtuvę 
užėmė spėkomis. Tas viskas 
atlikta taip staiga, kad dirb
tuvės valdybai nebuvo laiko 
nei pagalvoti apie apsiginimo 
priemones. 

Tas žygis atliktas po tri
jų savaičių streiko, kuomet 
darbininkams sumažinta už-
mokesnis. 

Užėmę dirbtuvę darbinin
kai kuoramiausia gryžo prie 
savo darbų. Tik vietoje bu
vusių "bossų" šiandie veikia 
pačiu darbininkų išrinkti vir
šininkai. 

Komunstų propaganda Ai
rijoje smarkiai plinta. 

Tai trečias iš eilės čia ai
rių darbininkų sovietas. 

Pirmas sovietas buvo atsi 

NEW YORK, rūgs. 17. — 
Iš vietos uosto Europon at
gal turėjo bu( pasiųsti 300 
armėnų pabėgėlių iš Turki-

žudvme birželio 5 d. 
Prieš Mrs. Balčunas liudi

ja jos dukterys, Helen 17 m. 
ir Frances 14 metų. Jos gy
vena Chieagoje, pas savo te
tą. 

Mergaičių liudijimu, moti
na nužudė tėvą del burdingie-
riaus Petroška, kuris de
šimtį metų jaunesnis už moti 
ną. 

Balčunas iš po nakties at
rastas pritroškęs gazu. Bu 
damas gyvas jis iš namų iš-

. ,varė tą burdingierių. Be't 
itlius turėjo i a m ^ ^ i r » palaidojus, 

tuojaus pas Mrs. Balčunas 
atsikraustęs Petroška. 

Tuomet mergaitėm nebuvo 
vietos pas motiną. Jos at
vyko Chicagon ir gavo čia 
darbus. 

Tuo tarpu Auroroj vis pla 
čiau buvo kalbama apie jų 
motiną, mirusį tėvą ir burdin 
gi erių. Mergaitės neišken
tusios įskundė motiną valsti-
jiniam prokurorui Auroroj. 
I r jam sudėjo įrodymų, kaip 
jų tėvas žuvo. 

Mrs. Balčunas ir Petroška, 

mija nunešė į kapus kelioli-j je Norvegijos delegacija bal-
ką aukų. Apskrities taryba j sųosianti už Lietuvos priėmi-
asignavo kovai su epidemija Imą Tautų Sąjungos skaičium* 
20,000 auksinų. I r nutarė ap
gyvendinti Bartininkų kaime 
ir Vištyčių miestely po 1 gy
dytoją. 

SUĖMĖ LIETUVIUS. 

LENKIJA. Einąs lenkų 
seimte valstvbinio biudžeto 
svarstymas, atidengia visą 
Lenkijos ekonominės padė
ties pavojų. 

Pajamos 1922 metams skai-
Liepos 31 d. Vilniaus žan- tomą 135 miliardais markių, 

darai suėmė visus lietuvius išlaidos — 206 miliardais 
kuršininkus, kurie čia buvo markių. 
atvažiavę pasimokyti per va- Deficitą 73 miiiardų mar-
sarą mokytojų kursus. ,kįų, manoma padengti parda-

jvus užsienio pramonei Bielo-

Tečiau prezidentas Har-
ding nuo laivo Mayflower pri 
siuntė telegramą armėnus su
laikyti. Pirmadienį tuo tiks
lu Washingtone įvyks konfe
rencija. 

Pagrobusieji senų senovės 
lietuvių sostinę Vilnių, lenkai 
norėdami pateisinti tą savo 
biaurų žygį ir, norėdami gau
ti moralės teisės, pagrobtą 
dalyką sau ir pasilaikyti — 
daro visokius Vilniaus srity
je suvažiavimus bei susirin-

viežo girių eksploataciją, gau 
nant užsienio bankų paskolos 
ir išleidžiant 3 miiiardų vals
tybės priverstino kredito. 

Priemonės deficitui paden
gti da labiau blogina Lenki
jos finansinę padėti. Reikia 
atminti ir tai, kad dabartinė 

kimus, kurie visados priima I Lenkijos vidujinė skola sie-
vienodo turinio rezoliucijas, ,ki a kolosalio 150 mdliardų 
skelbiančias žmonių norą len
kams priklausyti. Per tą jų 
daromą trukšmą žmogus iš 
šalies gaŲ ir nepastebėti tik
ros padėties, gali ir nepaste
bėti kokių materialių ir kas.jĮįanhj prancūzų frankų, t. y. 
svarbiau, moralių kančių t$}\ 

^ ! I ^ T ^ A l e i d Ž ! a ^ i Š k ^ l « Vilniaus srities m u ^ 

600,000 KARO VETERANŲ 
' NETURI DARBO. 

Įėjimo nei po paranka. 
" D r a u g a s ' ' ifuo savęs pa

žymi, kad tą žinią paduoda 
atlikdamas tik savo laikrašti
nę pareigą. I r nekaltina toj 
žinioj intariamų asmenų. 
Juos gali kaltinti tiktai teis
mas. 

MAURAI APŠAUDO IS 
PANŪS. INDIANAPOLIS, Ind., r. 

17. — Aanerikos Legiono vy
kinamoji valdyba apskaitė,! MADRIDAS, rūgs. 17. — 
kad visoj Šaly šiandie apie Maurų kariuomenė Morokkoj 
600,000 karo I veteranų neturi smarkiai bombarduoja ispa-
darbo. nų pozicijas arti Melilla. 

Kaizerio Namiškiai Bėga iš 
Vokietijos 

liams lietuviams pakelti. 
Kaip skaitai kur laikrašty a-
pie tas kančias, kartais s"u ne 
pasitikėjimu pamanai: "ka
žin, ar taip jau bloga yra. 
Bene bus čia šiek tiek perdė
t a . " 

Bet štai gyvo žmogaus gy
vos rankos rašytas laiškas iš 
lenkų okupuotos vietos (Link 
menų v.). Pavardės to žmo
gaus Čia neminėsiu, kad len
kai nesužinotų. Štai to laiš
ko ištrauka: 

"Šiandien dar ačių Dievui 
gyvenu namie, o ryt nežinau 
kaip gali būti, nes mes ne su I 

markių skaitmens, o skolos ki 
tur, svarbiausia kariuomenės 
aprūpinimo, apginklavimo ir 
maisto tikslams pasiekė .da 
baisesnės sumos — trijų mi: 

450 miiiardų leHkų nmrkių. 

neverta 

IEŠKO PRIEGLAUDOS O 
LANDIJOJ. 

Bijosi socialistų valdžios 
keršto. 

LOORN, Oland. rūgs. 17.— 
Iš Vokietijos čionai pas bu
vusį kaizeri atkeliauja jo bu
vusios šeimynos nariai. 

Nužudžius Vokietijoje žy
miausią centro partijos vei
kėją Erzbergerį, prieš monar 
chistus ir jų šalininkus pakel
tas baisus trukšmas. Įrodo
ma aiškiai, kad ta žmogžudy
stė, tai vokiečių monarchistų 
darbas. Jie tikisi atgauti 

savaitėmis ir dienomis skaito 
mės, bet tik su valandomis. 
Vilgotos (palengvinimo) Tek 
lia ieško del manęs, bet ar 
gaus, tai nežinau, jei negau-
sim, tai turbūt reikės eiti tar
nauti priešamls, nes kurie 
slapstos, neina, tuos milicija 

lygose lenkų markė 
3 lietuvių skatikų. 

Karo biudžetas aprėžiama 
61 miiiardų markių, t. y. su
darys kuone pusę valstybės 
išlaidų. 

Lig šiol karo biudžetas, 
valstybės gynimo tarybos nu
statymu nuo spalių 7 d. 1920 
metų buvo leidžiamas beveik 
be kontrolės; vien tam tikrai 
komisijai duota mėnesinės at
skaitos. 

Pabaigus dabar einančią 
kareivių demobilizaciją ir re
organizaciją, karo ministeri-

! jai, panašiai kitoms ministeri 
joms, reikės sudaryti išlaidų 
biudžetą. 

keltas prieš juos nei koksai 
puolimas. 

Ypač šiandieninė socialistų 
valdžia pradėjo jau kitaip at- licituoja, paima arklius, kar 
sinešti į pirmaau pakenčia- j

 v e s , drabužius ir taip viską. 
mus monarchistus. Todėl ir aš nežinau kas dary-

Monarchistai bijosi sociali- ti, ar eiti, ar laukti, kada per-
stų keršto ir* todėl, jų daugu- simainys. Todėl pr ie visko 

esu pasirengęs^ nes nežinau, 
kas bus rytoj. Už tat tau 
drauguži siunčiu savo foto
grafiją kaip atmintį, nes prie 
tokių aplinkybių galima ir ne 
pasimatyti. ' ' 

OFICIERŲ DEZERTY 
RAVIMAS. 

"Slowo WiIenskie , , patvir
tina, kad "oficieriai bėga iš 
Vidurinės Lietuvos kariud : 

menes. 

PRIESAIKOS. 

sostą ir pačioj Vokietijoj at-

adęs"mJestoCork uos t e . "Ki - į g a i v i n t i ra™*r<*W 
tas buvo Druree. Tečiau 
vienur ir kitur sovietai sugin 
ti ožio ragan. I r si t į sovie
tą laukia toks pat likimas. 

Tečiau ateitis vistiek apsi
niaukusi, jei pagerės laikai. 

Paroje, rugsėjo 15-16, Chi-
cagoje pavogta -17 automobi
lių. 

Prieš monarchistus smar
kiai veikė nužudytas Erzber-
ger. Kad taip, tąi jį reikė
jo prašalinti. I r jis praša
lintas. 

Tečiau ta biauria žmogžu
dyste monarchistai labai ^pa
kenkė nuosaviems reikalams. 
Prieš juos susivienijo ir atsi
suko visos kitos partijos. Pa-

ma kuo veikiau apleidžia Vo
kietiją. 

Čia atkeliaują kaizerio na
miškiai gyvens neapribuotą 
laiką. Palauks kol Vokieti
jos gyventojai aprims, kol 
susidarys kitokios sąlygos. 

Tomis dienomis su ,savo 
[vaikais čia pas kaizerį atvy
ko jo duktė, princesa Vikto
rija Luisą, Brunswicko kuni
gaikštienė. Atvyko ir jos 
vyras. ' Atkeliavo ir trečiasis 
kaizerio sunūs princas Adal
bertas. > 

Pranešta, kad atkeliauja 
dar kitu du kaizerio sunu — 
princas Eithel Friedrich ir 
princas Oskar. 

Gal atvyks ir d a u g i a u 

GUDŲ DARBUOTĖ. 

Uždarius vienintelį gudų 
kalba laikraštį "Naša Dum-
ka,M išskiriant gudų katalikų 
laikraštį " K r y n i c a " valdžia 
neduoda niekam leidimo leis
ti kitą laikraštį. J au buvę 
paduota keletas prašymų — 
visiems atsakyta negalima. 
Dabar padavė dar prašymą į-
žymus gudų rašytojas Harec-
l i s , leisti, jam redaguoti, laik 

kaizerio namiškių. Matyt, jraŠtį ' ' Bielaruskija Vieda 
jiems pasidarė pavojus gy-[masei.' * Visi gudai labai lau 
venti Vokietijoje. gią rezultatų. 

Vilniuje valdininkai verčia 
tni daryti " tarnybos priesai
ką" ir "tarnybos pasižadėji
mus i> 

O R A S : — $iandie nepa
stovus oras; maža atmaina 
temperatūroje. 

PINIGU KURSAS, 
. Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 do
lerių rūgs. 16 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokiečių šimtui mark. .92 
Lietuvos šimtui auksinų .92 

IJienkijos šimtui mark .03 
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IJETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eni» kasdieną išskyrus nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams f**00 

Pusei Metų . .* 4«°° 
SU V. VALST. 

Metama $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Boosevelt 7791 
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KAIPO POLITINĖ KON-
VENCIJA, 

»• • ! • I MUSM f 1 1 - f ' f =2=2= J ' SS =£ 
Šeštadienis, HugŠ. 17, 1^21 
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GELBĖKIME VILNIįJ! 
Amerikos lietuvi! Ištisai 

skaityk vakar gautą, Lietuvos 

Trumpesnes kalbas delegatai v , , „ . , . ? ^ , .. 
pie ' ' Vilniaus baisenybes'',, 

Tris vietas užima vyriausi 
tautos delegatai ir vieną vie
tą — sekretorius. Vadinasi, 
Tautų Sąjungą sudaro 48 tau
tos. 

Laikraščio "Chicago Daily k a ] a i i p k t 

sako tiesiog pakjįę nuo suolą. 
Ilgesnės kalbos sakomos nuo 
pagrindą ties susirinkimo pre
zidento vieta. 

Kiekviena kalba, ar ji butą 
ilga ar trumpa, tuojaus išver
čiama angliškai arba prancū
ziškai. I r tas atliekama žodis 
žodin, kartais net su tokiais 
pat autoriaus kalbos gestais ir 
tonu. 

Susirinkimo salės prieangiuo 
se, ty. kulinaruose, vedama 
karšta politika. Tenai disku-
suojama visoki klausimai, 
kaip tai Silezijos, ginčai del 
Vilniaus, Albanijos sieną rei-

» • 

News" korespondentas p. Mo\v 
rer rašo apie Tautą Sąjungos 
susirinkimą Genevoje. J is tą 
susirinkimą sulygina su Ame
rikos politine konvencija. Tai 
dėlto, jog dauguma svarbiu 
darbą atliekama ne pačiame 
susirinkime, bet prieangiuose, 
viešbučiuose, privatiniuose pa
sitarimuose ir vakarienėse. 

Didžiojoje tautą rūmą salėj 
kasdien prieš piet turi sesiją 
Tautą Sąjungos delegatai. Po 
pietą toje pat salėj turi su
sirinkimus įvairios komisijos. 

Gale salės aukštumoje užima 
vietą suvažiavimo prezidentas 
Van Karnebeek iš Olandijos. 
Dešinėje prezidento pusėje sėdi 
generalis Tautą Sąjungos se
kretorius Sir Eric Drummond, 

Tuose prieanguose vedamos 
derybos, sudaromi pienai ir 
apkalbamos reikalingiausios 
visi] klausimu smulkmenos. 

Prie Tautą Sąjungos yra 
prikibusiu visokią organizaci
ją. Ją agentai stengiasi pada
ryti reikalingos įtakos į Tautą 
Sąjungos darbus.Net tokia pro 
testantą Jauną Krikščionių 
Vyrų organizacija turi savo a-
gentus. Reprezentuojamas net 
amerikoniškas ' ' business' \ 

Toki tai yra Tautą Sąjungos 
posėdžiai. 

kurs be ilgą paaiškinimą rei-
kalingas išvadą. 

Lenkai kankina tavo brolius 
— Vilniaus lietuvius. Jie rįž-
tasi nuslopinti lietuvio sielą. 
Jie tyčiojasi iš tau šventos tė
vynes meilės, savo šventvagiš
ka ranka muša veidan nekal
tus prieglaudos vaikelius, nie
kina beginkles moteris. Nega
na to. 

Lenkai uždaro lietuvių mo
kyklas, išvaiko mokinius, juos 
kalėjiman grūda, badu marina. 
Jie baudžia už gyvą ar spau
sdintą tavo kalbos žodį mu
šą sostinėje —-Vilniuje. 

Ar reikia laukti didesnių žu-

VILNIAUS BAISENYBĖS. 
Visotinasis lenką pogromas 

prieš lietuvius Vilniuj prasidė
jo nakty iš liepos 31 d. į rug
pjūčio 1 d.'Apie 200 persiren
gusią ir prisilipinusių ūsus 
lenką karininką, žandarą ir 
šnipą apsupo Lietuviu. Prie
glaudą Subačiaus gatvėj, per 
tvoras sulipo iš visų pusių į 
prieglaudos kiemą, išvertė už
darytas prieglaudos duris ir 
su atkištais šautuvais ir re
volveriais įpuolė į vidų, kame 
ramiai miegojo prieglaudos 
tarnautojos i r atsilankę pas 
jas giminės. Įsiveržę į mote
rų kambarį, ištraukė jas iš lo
vų, iškratė^ jas pačias, nureng
dami visai plikai, išvartė visus 
daiktus, išieškojo visas pakam
pes. Įpuolę į mokinių kambarį, 
atstatę brauningus prie kaktų, 

pų. Iš visą valstybės įstaigą giniu išnaikinimu, kaip tai jie 
tarnautoją ir gelžkeliečią rei- jau yra pasipraktikavę dary-
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dynią, ar galime pakęsti ją!žadino mokinius, tąsė vien 

PERSPĖJIMAS. 

Atstovvbė vra gavusi -žinių, 
kad kai kurie Amerikos lietu
viai bando važiuoti Lietuvon 

po kairės - oficialis vertėjas. I per Tolimuosius Rytus. 

•• 

Oficialės kalbos skaitomos 
prancų k anglą kalbos. Jei 
kas kalba prancų kalba, ver
tėjas tuojaus tą kalbą žodis 
žodin atkartoja angliškai. 
Gi jei kas kalba angliškai, tuo
jaus ta kalba atkartojama 
prancūziškai. 

Prezidento pasaliais sėdi 
kiti Tautų Sąjungos sekreta-
riato nariai. Kiek žemiau 
priešaky aplink stalą susėdę 
kiti vertėjai. 

Salės priešaky yra diploma
tinė galerija. Išilgai abipusei 
salės yra galerijos užimtos 
spaudos atstovų. Dar aukščiau 
kitos galerijos užleidžiamos 
publikai, kuri tegali įeiti ga
vusi specialį leidimą. 

Žemai pačioje salėje yra 48-
ni suolai su staliukais. Prie 
kiekvieno jų yra po 4 vietas. 

Norinčius važiuoti tuo keliu 
« 

perspėju, kad dabartinėmis 
aplinkybėmis iš Vladivostoko 
pasiekti Lietuvą per Sibirą ir 
visą Rusiją nėra galima. 

V. V. Čarneckis, 
Liet. Atstovas Suv. Valst. 

LENK V EONAI ĮSTATY
MAIS VERČIA SAVO SHLO-
I T S PIRKTI LENKIŠKUS 
BONUS. MUSC NIEKAS TO 
DARYTI NEVERČIA. PIR
KIME LIETUVOS BONUS 
18 SAVO LIUOSOS VALIOS. 

KLAUSIMAS: KIEK TAS 
PILIETIS PADĖJO LIETU
VAI LAISVĘ IŠGAUTU 
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ATSAKYMAS: TIEK, UŽ 
KIEK LAISVĖS BONŲ PIR
KO. 

gyvulišką pagiežą?, 
šiurpas perima kūną, plau

kai ant galvos stoja, kerštas 
krauju verda! Ir tu, savo ir 
kitą laisvę brangindavus, pat
sai kieto vergijos jungo raga
vęs, kaip narsusis karžygis — 
liūtas, kumšti sugniaužęs, pro
testo balsą pakėlęs nori šokti 
išgamą tarpan, juos visus iš 
daužyti, skriaudžiamuosius ap
ginti, jiems žmogaus teises 
grąžinti. 

Kilnus tai jausmas, tavo pa
triotinio ir žmoniškumo susi
pratimo vertas. Garbė tau, did
vyri! 

Bet tu to negali padaryti. 
Gilus vandenynas, plačios s ve 
timu kraštų žemės neleidžia 
tau savo pasirjžimo įvykdinti. 

Tuotarpu Lietuvos piliečiai, 
nors karo ir priešų nuvargin
ti, sukruvinta širdimi, visi 
kaip vienas, visuomenės orga
nizacijos ir visos Lietuvos vi 
suomenė. aukoja kas mėnuo 
dienos uždarbį norėdami, kad 
pamirštas ligi šiol Vilniaus lie
tuvių rėmimas taptų visuoti 
nas. 

Ar gali patsai pasitenkinti 
jausmų -kova? Ar gali šaltai 
žvelgti į savo brolių kanky 
nę? Ne. Tai ištiesk jiems sa 
vo duosiuą ranką, nušluostyk 
jų ašaras, sustiprink kariuo
menės būrius ginklais ir šovi
niais pirkdamas Lietuvos 
Laisvės paskolos bonų, ištren
kdamas Lenkų budelius ii sa
vo tėvynės sostinės — Vil
niaus. 

sirodyti, kame juos išlaikydavo 
ligi'2—3 vai., kliudydami tuo 
būdu mokytis. O prieglaudos 
auklėtoją Adomą Kriaučiūną 
ir mokinį Šadreiką ir Šimans-
kį pasodino į Lukiškių kalėji
mą, kame jie lig šiol tebesėdi. 
Prieglauda po to atsilankymo 
turėjo išvaizdą namų, per ku
riuos perėjo vėsula: durys iš
daužytos, daiktai išmėtyti, su
laužyti. 

Visą tą įvykį ištyrė d-ras1 Jo
nas Basanavičius i r kanonikas 
Kukta, kurie surašė savo ty
rimo ir tardymo protokolą. 

Toliau, kasdien ėmė sekti vi
sa eilė naujų žygių prieš lie
tuvių įstaigas. Uždaryta lenkų 
valdžios įsakymu Vilniaus Lie 
tuvių Mergaičių Gimnazija.Už-
darymas motyvuojamas rusifi
kacija nors ir buvo pranešta, 
kad gimnazijoj visa nuo pir
mos klasės bus lietuvių kal
ba dėstoma. Ofieialiniai tečiau 
motyvų lenkų valdžia pareikšt 
nelaikė reikalingu. 

Lietuvių Drjos nukentėju
siems del karo šelpti Centro 
Komitetas, aprūpinėjęs, tarp 
ko kito, moksleivius bendrabu
čiais, gavo įsakymą iškelti 
mokinių bendrabutį iš Aušros 
Vartų gatvės 2 Nr. Kadangi 
tas bendrabutis aprupinamas 
lietuviu Jėgomis ir gausiai f-
rengtas visomis; priė^iTėifėrni* 
i r kadangi Vilniuj ."butų taip 
pat stoka, tai tas iškėlimas 
reiškia visišką bendrabučio pa 
naikinimą. 

Tuoj po to per vieną savaitę 
lietuvių laikraščiai ir jiems pri 
jaučią gavo suniokoti pabau
dų: "Vi ln ius" 20,000 markių, 
"Dzwon L i twy" 50,000 mk., 
"Vilniaus Garsas" 20,000 mk. 
"Vilenskoje Slovo" visai už
darytas. Tas pat padaryta, vė
liausiomis žiniomis ir su 
"Dzwon L i twy ' \ 

P. M. Biržiškos vedamojo j 
Vilniaus Gimnazijoj ant visų 
durų uždėtos atspaudos. Pa
aiškinimų ir motyvų tam ne
duodama. Eina tik gandai, kad 

kalaujama priesaikos Lenkų ti su žydais. Tik šiuo kartu 
valstybei. Tarp lietuvių suki- pasirenka ne tiesioginį lietu-
nėjasi įtariamos žmogystos, vių nužudymą kaip tai geriau-
provokatoriai, kurie rūpinasi šiai pritiktų prityrusiam bu-
sudaryti jiems pageidaujamą deliui, bet dvasinį jų užmuši-
faktų. Tafip ir prieš Lietuvių mą, atėmimą jiems oro, kuria-
Prieglaudos išgriovimą, į ten me garima butų kvėpuot ir gy-
lankėsi kažin kokis provoka- vent — visų kultūrinių bei 
torius, kuris ieškojo A. K. ir labdaringųjų įstaigų sunaiki-
sakėsi turįs jam perduoti nimą,x vedamą kartu su biau-
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svarbių raštų nuo kažin kokio riaušių moterų ir jaunuolių 
generolo iš Kauno. Paskui ta kankinimu ir pasityčiojimu, 
pati žmogysta dalyvavo Prie- kuriais galėtų pasibiaurėti net 
glaudos kratoj. 

Mes pakentėsim dabar, dan 
senovės hunai su totoriais. I r 
daroma tai tokioj valandoj, 

tis sukandę, ir savo pyktį šir- \ kai vėl žadama ptadėt kalbė-
dies gelmėse nuslėpsime. Bet ti apie "ankštus dviejų vals-
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ateis valanda, kurioj visiems tybių ryšius*' — apie uniją ar 
nekaltųjų skriaudėjams rei-. federaciją, apie suteikimą 
kės atsakyti! Dar nebuvo to-'jiems tiesos "pasinaudoti Lie-
kio įvykio kaip pasaulis yra tuvos teritorija!" 
pasauliu, kad del neteisingo Lenkų tikslas aiškus. Jie no-

marškinius, klausinėjo kokios 
tautos i r gavę atsaką, kad 
lietuviai, mušė per veidą. Prie
glaudos sargą vienmarškinį iš
sivarė laukan, liepė gultis ant 
plikos šaltos žemės ir du kra-
tytojai atkišę .šautuvus saugo
jo jį, liepdami, nesikelti nuo 
žemės. Tik, kai sargo žmona 
ėmė maldauti, tai leido jam at
sikelti ir apsivilkti. Paklausus 
prieglaudos vedėjai, ar turi 
leidimą daryti kratą, niauriau
siai išsikoliojo.ir prikišo kum
štį I p#i# venk),,sakydami,, £ad 
štai jų; Aidima*. A t a u š i n ė 
dami mokinius, neapsakomai 
tyčiojos iš jų, darydami kiek
vienam maždaug tokias pasta
bas: " d o ėego ty podobnyf" 
(į ką tų panašus!), "ty pšie-
ehales komunizmu učyc s ic ' ' 
(tu atvažiavai Komunizmo mo
kytis) arba " t y pšieehales 
partyzanow organizowac" ir 
panašiai. 

Iškratę, išmetę visą, sudau
žę mokinių skrynes, išuostinė-
ję visas pakampes, pavogę iš 
tarnautojų kur brangesnių 
daiktų, išvarė mokinius ir 
prieglaudos tarnautojas į "de-
fensyvą" (žvalgybą), kame 
prisispirdami kvotė ir prašė 
geruoju ir grūmojo prisipažm- t a i daroma del skleidžiamų joj 

skriaudimo kaltininkai ne ri mus suprovokuoti. Nori, kad 
ankščiau, tai vėliau nebūtų jauno lietuvio kario ranka, 

ti, kad jie atvažiavo komuniz
mo mokytis. Vertė visus nes
kaičius pasirašyt protokolus ir 
vieną mokinį (Vladą Žemaiti) 
net jėga privertė pasirašyti. 
Paskui visus paleido, įsakyda-
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mi 6 mokiniams ateiti kasdien 
10 vai. ryto į defensyvą pa-

bolševikų pažiūrų. 
Apie tą pat laiką padaryta 

krata privatiniam p. M. Bir
žiškos knygyne. Išversta, iš
mėtyta visos knygos ir pope-
riai. 

Gatvėse, išgirdus lietuviškai 
kalbant, ima sekti gaujos šni-

nubausti. Pavartykite savo is
toriją ir įsitikinsite, kad tai ne 
tuščias grūmojimas! 

Mes dantų griežimu, bet 
ramia sąžine, sutiksime žinias 
apie lietuvių kančias ir nuos
kaudas šiandien Vilniuj. Bet 
žinokite, kad tas griežimas 
išaugins mumyse tokią jėgą, 
kurią jųs istorijos bėgy ne 
ankščiau, tai vėliau pažinsite, 
nors ir kažin kokią tamsią at
eitį iujs įnums^rengtumėt! 

t.Jei Vilniaus lietuvių, ir vi-
su, kas išdrįsta, nors kiek ben
dro su 'iietu'vio vardu turėti; 
likimas buvo visą laiką sun
kus ir liūdnas nuo tos dienoj 
kai kruvina lenkų legionu ko
ja įžengė į tą mūsų šventąjį 
miestą, tai šiandien tas liki
mas virsta pragaru, kančio
mis, šaukiančiomis atmonijimo 
pas Dievą. 

Nuo liepos mėnesio galo ties 
Vilniaus lietuvių galvomis pa
kibo juodoji lenkų teroro de
besis, siekianti išnaikinti, nu
trinti nuo žemės vietos lietu
vius ir visa, kas nors kiek tu
ri bendro su tuo vardu. Didi 
lenkų nacija, vakarykščia kan
kinė, bet šiandieninė tarptau
tinė herojinė, tautų užtarytojų 
ir laisvės kovotojų Prancūzų 
favoritė, vainikuoja savo kil
nių darbų ratą nauju triumfo 
žygiu — niekeno neginamųjų 
lietuvių naikinimu Vilniuj. 
Lenkai pasirinko tiesiausią 
būdą: lietuvių esimas Vilniuj 
jiems krislas aky, tad jie nu
sprendžia atsikratyt jų tiesio-

t 
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krauju aptekusia širdim ir a-
kimis, neištvėrusi šio brolių 
vilniečių paniekinimo, paleistų 
savo kirtį kaip tik šią valandą, 
kai TaUtų Sąjunga vėl rengia 
rišti Vilniaus klausimą ir kai 
didžiosios valstybės nori pa
reikalauti viso pasaulio likvi-
duot visus, lig šiol pasiliku
sius veikliuosius ir neveik
liuosius frontus. Len
kams tai ! atrištų ran
kas, sumaišytu visą ramų mu-
sjj 'ginčo «u jais risinią ir, kas 
zirfo, gal duotų jiem* taip pa
geidaujamas ^fetisvas rankas 
visoj Lietuvoj. \ 

Per trejus metus skleidžia-
mieji visam pasauly melai a-
pie mūsų bolševikiškumą, apie 
mūsų rusifikacijos tendenci
jas, apie pasidavimą Vokie
čiams — vėl" leidžiami į darbą 
ir panaudojami Vilniaus lie
tuvių naikinime. Lenkai, ma
tyt, nori paskutinį kartą pas-
tatyt savo " v a b a n k " ant tų 
melų ir nori, kad jiems pa
saulis patikėtų | ' 

Provokatoriai! mes galim 
atsakyti Lenkams: — jūsų šis 
žygis nepavyks. Mes gerai su
prantame jūsų visas klastas. 
Mums mūsų kelias aiškus ir 
iš jo mes heiškrypsime. 

Kankinkite, siųskite, — da
bar jūsų valanda! 

"Lietuva". 
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KIEKVIENAS BONAS IŠ 
GELBSf I GYVYB? KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ. I 
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KATEDROS DAINIUS 
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J. Allen 
III. Dalis. 

Motina ir Sunūs. 

(Tęsinys). 
Taip puikios viešnagės muzikas niekur 

nepatyrė. Šiuo momentu pranyko erdvė 
tarp trijų sielų, ir jis tuojau paaiškino 
savo vizitos tikslą. 

— Ar tamista atsiųsi jį pas mane ry
toj ir leisi man išmėginti jo balsą! 

— Taip, atsakė ji lyg turėdama atsa
komybės naštą už genijaus karjerą, taip 
aš jį atsiųsiu. 

— Ir jeigu bus tinkamas balsas, tęsė 
mandagiai muzikas lukterėdan.as, ar, ar 
jis butų — liuosas? Ar man reikia gauti 
kito leidimą del... v 

IHfcirt ji negalėjo atsakyti. Tie klausy
mai atskleidė praeities tragediją. Paskui 
susitelkusi ramiai atsakė: 

— Jis galės eiti. J i s yra liuosas. J is 
yra mano vienatinis sūnelis - - visiškai 

mano. 
Choro vedėjas pažiurėjo skersai kam

bario į savo busimą mokinį, kurs supratęs 
kuomi jo svetys esąs, pasitraukė kuoto-
liausiai. 

— Ar sutinki ateiti pas mane rytoj? 
Bernaitis tylėjo. Motina šypsojos regė

dama nustebusį sūnų. 
— Jis laimingas atsakė ji, jis yra 

džiaugsmo nugalėtas. Tamsta negali su
prasti ką jam ta žinia .reiškia. 

— Bet ateisi pas mane, ar ne? primygti
nai klausinėjo muzikantas. 

Bernaitis neramiai subraškino kėdę. 
— Taip, atsakė tyliai. 
Tat jo -smalsusis draugas ant kalnelio 

buvo patsai choro vedėjas! I r jis dar drį
so klausti jo ar myli muziką, ir ar žinojo 
ką apie katedrą? Neatsargiai išdavė savo 
paslaptį apie slankinėjimą 'prie mokyklos 
kuomet choras praktikavo. J is pavadino 
apaštalą Petriuku! J is linksminosi dėlto 
kad arkangelas negalėjo pasipriešinti vėt
rai! 

Nuraudęs atsiminė pašnekesį. Tuomet 
j6 mintys skrido ateitin. J is bus priimtas 
į chorą, jis galės giedoti katedroje, jis 
galės dalyvauti iškilmingose procesijose! 

Jo sapnai jau noksta. Asmuo kurs paims 
jį už rankos ir vesis per dainos užburtą 
karaliją sėdi čia arti ir tyliai kalbasi su 
jo motina. Bet ne. *Tokios mintys dar tik 
svajonės. Gal jos niekad neįvyks. Tas 
vyras kurs taip maloniai šypsojos į jį, 
dar turi ištyrti jo balsą. O jeigu jis nebus 
tikęs kas t ada! 

Įgimta drąsa, pirklybos pasirįžimo dės
niai, žūtbūtinė kova dabar nežadino jo. 
J is pažiurėjo į savo motiną. Nei ji negalės 
išvaikyti tas abejones. 

— Tai lauksiu tavęs rytoj. Ateik apie 
dešimtą. 

— Taip, tamista, pusbalsiai atsakė ber
naitis, lyg tais žodžiais norėdamas savo 
likimą paguosti. 

• • • 

Svetys išėjo. Motina ir sunūs jau viską 
perkalbėjo. Žvaigždės ant dangaus ryš
kiai mirkseno, ir laikrodis senai išmušė 
gulimo valandą. Bet ši naktis nepaprasta. 
Motina pasilikus kambary viena laUkė 
savo suneUo ateinant iš kambario atsisvei
kint ir labanakt pasakyti. 

Štai ir įbėgo. 
Užsilipęs ant motinos kelių, apkabino 

jos veidą abiem rankom ir spaudė savo 

lupas prie jos. 
— Dabar vieną jos veido šoną bučiavo, 

dabar kitą, gi dabar abu. 
J i dažnai mąstė apie jo karštą meilę 

savo meilužei. Pavydo replės ją gniaužė 
prisiminusi tuos metus, kuomet ji turės 
užimti antraeilę vietą jo mintyse ir širdy
je. Šios paskutinės nakties valandos'buvo 
meilei atnašautos. Jos tik meile ir kvė
pavo. 

Atitraukęs rankas jis žiurėjo į jos akis. 
Tuomet prisiglaudė arčiau ir matavo savo 
veidą su jos veidu. J is pradėjo nuo kaktos 
bet kuomet priėjo prie akių, jos ilgos 
blakstienos užstojo kelią. J is tuomet pra
dėjo pataikauti savo erzinimo ūpui. 

— Gal jam netiks mano balsas! 
J i nusijuokė iš jo nerimąščio. 
— Gal jis nenorės mane priimti! 
—̂ O, bet jis nori taVęs. 
— Jeigu jis nepriims manęs, močiute, 

niekad, niekad nebenorėsi matyt mane, 
ar ne? 

J i jautriai prispaudė jį prie savo šir
die?. 

— štai ko as noriu labiausiai už viską 
pasaulyje! 

— Ne daugiau už dvarą ir tarnus ir 

karietas su arkliais, ir, ir. naują pianą, ir.... 
Nė daugiau už turtus kuriuos seniaus tu
rėjai ? 

— O, sūneli mano, labiau už viską, la
biau už viską pasaulyje. 

J is vaikiškai erzino toliau: 
• 

— Bet jeigu jis • nepriims manęs, aš 
pabėgsiu. Močiutė niekad nebenorėsi ma
tyti manęs, ir tuomet niekas nežinos kur 
aš prapuoliau, dėlto kad nemokėjau dai
nuoti. 

J i vėl priglaudė jį prie savęs ir nuo
širdžiai bučiavo jo veidą nuolat kartoda
ma: 

— Mano meiluži! mano dainorėli! 
— Bet sūneli, jau tavo sapnams metasi 
Atsiklaupę abu atkalbėjo vakarinę mal

dą. 
Atsistojęs dar kartą apkabino savo mo

tina: 
— Labanakt, močiut, sapnuok apie ma-

tiną: ; - ' 1 i J 
(Bus daugiau) 

• 

I* 

Kova už Lietuvos nepriklausomybę dar 
nepabaigta. Kovą laimi tas, kas laimi pas
kutinį mūšį. Kas pirks tam muši ui sun
kųjį šovinį — $500.00 boną. 

'..** 

http://darbus.Net
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Be Persėdimo 
Pilto w- Kar alaučių 

Kaš nori turėti patogią kelionę be jokių trukdimu, 
ateikite pas mumis pasikalbėti. 15 metų patyrimas šita
me biznije, davė daug pamokinimą kaip reikia kelionėj 
prisirengti. 

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

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

Mandagus i*r teisingas patarnavimas. Ateikite pasi
teirauti. 

PAUL P. BALTUTIS IR CO. 
901 W. 33 rd St. Tel. Yards 4669 Chicago, m. 

Priešais £v. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto. 
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, I GRIGAS 
1 Į KUNAŠAUSKAS 

1 TIESUOTAS 
1 AGENTAS VISŲ 

I GARLAIVINIU 
I UNIJŲ 
E Agentūra Uždėta 
I 1910 M. 

UŽBAIGIMAS VASARINĖS 
MOKYKLOS. JAUNIMAS. 

Detroit, Mich. — Šeštadienio 
vakare, rūgs. 3 d., lygiai 8 vai., 
Šv. Petro lietuvių par. pobaž-
nytinėje svetainėje buvo su
rengtas milžiniškas koncertas 
iš priežasties užbaigimo vaikų 
vasarinės mokyklos.Visas kon
certas buvo surengtas klieri
ko Miko F. Daumanto, kuris 
laike atostogų toje varapijoje 
mokino vaikus ir vargoninin-

grojo 

Į LAIVAKORTES I LIETUVA 
5 Ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą. Antverpeną. Hambur -

p;i, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, Ir Liepojų an t ge-
= riaušių i r greičiausių laivų. Paspor tus išreikalauju visiems keliaujan-
2 tiems j LIETUVA. Pinigų s iunt imas ir mainymus pagal dieninį ku r -
5 S;Į. Išvaduojant j Lietuvą mainytj pinigus nė priverčiame. Atva-
= žuojančius iš kitų miestų pat inku a n t stoties ir bagai ius pristatau 
S an t laivo.-

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai a rba per laišką 
5 pas seną ir užtikrintą agentą. 
E Visuotiną užsitikėjimą jgijau teisingumu ir mano geru patarnavi-
5 mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

i 

> = 
G. KUNAŠAUSKAS Į 

1 179 E a s t 3-rd S t r e e t N e w York , N. Y. | 
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f "DRAUGO" KNYGYNE I 
| Galima gauti šios | 

I ' MALDAKNYGE: 
5 Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 S 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
I Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 

Šios maldaknygėm formatas yra 5 ^ x 3 % . Puslapių turi 958, bet ne 
5 stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
si sių maldų. S 

• • • • 

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 
S Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 | 
I Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
| Vainikėlis — baltas celluloid apd. su 

paveikslėliu ant apd. 1.75 
1 Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 
S Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 

Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 
1 Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 
1 Dangaus žvaigždutė 60c. 
§ Aniolos Sargas juodas apd. $1.25 S 
| Pulkim ant kelių - 2.50 | 
Z Pulkim ant kelių 2.00 § 
I Pulkim ant kelių 1.85 

Pulkim ant kelių 1.50 
Užsisakydami adresuokite: 

1 "DRAUGO" KNYGYNAS f 
S 9 
I 2 3 3 4 So . Oakley A v e . Chicago , 111. | 
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kavo. \ 
Koncertas gan gerai pavy

ko, nes jis buvo įvairus. Jo tu
rinys buvo sekantis: 

1. Šio koncerto vedėjas Dau
mantas trumpai apibriežė kon
certo tikslą. 

2. K. Žemaičio orkestrą pa
grojo "Marea". 

3. Parapijos vaikai sudaina
vo "Amerika". 

4. Ant. Andrulaitis 
smuiko "Over the waves 
jam akompanavo J. Čikanavi-
v . + 

cius. 
, 5. M. Migliniutė soprano ir 

O. Šarkiutė alto padainavo 
"Sveiki broliai dainininkai". 

6. B. Lotužaitė padeklamavo 
"O Lietuva mano motinėlė". 

7. Ant. Andrulaitis ant smui 
ko ir M. Daumantas ant pia
no pagrojo "Evening Schottis-
che". 

8. K. Žemaičio orkestrą už 
griežė "averture". 

9. H. Andriulaitė padekla
mavo "Kaip butų geriau". 

10. M. Migliniutė ant piano 
ir A. Andrulaitis ant smuiko 
pagrojo "Kairy Valeas". 

11. Angliška dainę. "When 
you're gone I won't forget 
you" duetą sudainavo S. ir 
P. Katrauskaitės. 

12. M. Wesleck elokutijo-
nistė, kalbėjo apie dramos 
reikšmę. 

13. Daina "They needed 
a song-bird in heaven" — O. 
Josaičiutė. 

14. Choras "sugrįžk". v 

15. Piano solo "Blumen-
lied" — M. Petrauskaitė. 

16. "Aš nuėjau į darželį" 
dainavo kvartetas — O. Pet-

to nepaisė ir klausėsi atydžiai. 
Po koncertui sekė šokiai ir žai
dimai iki vėlumos. Iš pradžių 
jaunimas šioje parapijoje bu
vo labai išblaškytas ir suame-
rikonėjęs, bet kuomet čionai 
atsikėlė darbštus kun. Jonai
tis ir pasidarbavus klierikui 
Daumantui jaunimo širdysna 
įskiepyta nemažai lietuviškos 
dvasios. Dabar visame prM 
laikoma lietuviškų papročių. 
Visi parapijonai darbuojasi 
kad sustiprinus parapijos sto
vį. Butų labai malonu, kad ten 
būrelis jaunimo sutvertų Vy
čių kuopą, nes jaunimo yra 
daug, bet kaž kodėl nekurie 
tos parapijos vadai yra prie
šingi Vyčių organizacijai. Ar 
nebūtų laikas nors kartą jiems 
susiprasti ir veikti vienybėje, 
nes kur vienybe ten ir galybe, 
sako sena patarlė. 

Matuzis. 

PORA ŽINELIŲ. 

Pirmoji šv. Komunija. 

Westville, UI. — Rugsėjo 4 
d. gražus būrelis berniuku ir 
mergaičių pirmą kartą priėmė 
Šv. Komuniją. Klebonas, kun. 
L. Brigmanas pasitiko vaikus 
ir giedant su kryžiumi atlydė
jo į bažnyčią. Tai buvo gra
žus reginys, kaip vaikučiai pir
mą kartą ėjo prie Dievo stalo. 
Taipgi ėjo magieji ir suaugu
sieji Vyčiai, ir tėveliai ir mo
tinėles. 

Po šv. Mišių vaikučiams bu
vo surengta puikus pietus. 

Klebonas ir vargonininkas 
daug dirbo per vasarą iki vai-, 
kučius prirengė prie pirmos 
šv. Komunijos. 

Išvažiavo į mokyklas. 

Po vasaros karščių atsidarė 
mokyklos. Po atostogų šv. Ka? 
zimiero Akademijon vyksta 
p-lė O. Karpavičaitė. Tai jai 
trečias metas kaip vyksta te
nai. 

Iš priaugamųjų Vyčių kuo
pos išvažiuoja L. Mičiudas į 
Šv. Bedo kolegiją. Jis daug 
prie Vyčių darbavosi. 

savo auka pasirodė S. L. R. 
K. Am. 134 kuopa — 5 dol. ir 
S. L. A. 83 kuopa — 5 dol. Šv. 
Jurgio draugija—25 dol. Liet. 
Neprigulmingas Kliubas — 15 
dol. Yra tai tik pradžia. Yra 
tikimasi, kad ir daugiau pa
našių draugijų atsiras, nes 
šiam reikalui visi turime bū
tinai dėti kiek katras galime. 
Ypatingai tikimasi gauti pa
ramos , nuo lietuvių biznierių, 
nes argi jie prasčiau myli 
Lietuvą, kaip ir kiti? Visiems 
aukotojams tariame nuoširdų 

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

acių. 
America's Making 

Parodos Komitetas. 

P R O T A K O L A S A M E R I K O S 
LIETUVIŲ DAILfiS DRAU 
GIJŲ SUSIVAŽIAVIMO, LAI 

KYTO RUGSĖJO 4 D., 
WORCESTER, MASS. 

Linkime jiem pasisekimo 
rauskaitė, M. Dubickaitė, K. 'moksle 

Vanagas. Žemaitis ir A. Baknis. 
17. Kalba: "Šv. Petro baž

nyčios reikalai" — moksleivis 
J. Medinis. 

18. Daina "Lietuvos malda" 
kvartetą sudainavo O. Roške-
vičiutė, O. Josaičiutė, O. Ka-
trauskiutė ir M. Petrauskaitė. 

19. K. Žemaičio orkestrą gro 
3°. 

20. Dainą "Ak myliu tave" 
(A. Aleksio) sudainavo M. 
Petrauskaitė. 

21. Kalba parapijos klebo
nas gerb. kun. J. Jonaitis, ku
ris dėkoja visiems už atsilan-
kymą į koncertą ir rengėjams 
už jų pasidarbavimą. 

22. Vaikai sugieda Lietuvos 
imną. 

Viršminėta programa pati 
už save garsiau kalba, negu 
mano gyrimas, kad ji buvo 
įvairi. Visi asmenys stengėsi 
savo užduotį atlikti 
kuogeriausiai. Kiekvienas vei
kalas išėjo puikiai; kad tai yra 
tiesa žmonių ūpas sprendžia, 
geriau, negu kas kitas, nes visi 
gėrėjosi šiuomi koncernu. 

Žmonių ant koncerto buvo 
susirinkę pilnutėlė svetainė, 
kad nebuvo nė mažo kampelio 
vietos pasijudinti. Nors vaka 
ras buvo karštas, nors svetai
nėje buvo šilta, bet žmonės 

AMERICA'S MAKING PA 
RODOS REIKALE. 

Rugsėjo 6 d. vakare, Ame
rica Js Making Parodos Ko
mitetas turėjo savo susirinki
mą. Susirinkime buvo apkalbė
ta, kas yra jau nuveikta ir 
kas manoma dar veikti. Rug
sėjo 20 ir 21 dienose yra ren
giama Block Party. Ji bus ant 
Ten Eyck Str.j tarp Lorimer 
ir Leonard gatvių, Brooklyne. 

Pranešta taipgi, kad chorai 
jau praktikuoja ir rengiasi su 
žaidimais. Chorų praktikos bū
na Apreiškimo Pan. Šv. para
pijos salėje. Kun. Petkus, kle
bonas, davė salę dykai. 

Staklės jau dirbama. Išrink
ta komisija surasti ratelį, taip
gi skietus ir audėjas, kurios 
irgi turėtų ateiti susirinkiman 
ir pasitarti, ko reiks prie au
dimo. ^ 

Pasiųsta taipgi atsišauki
mai visoms draugijoms, kuo
poms, kliubams ir kitiems. 
Taipgi visiems lietuviams 
biznieriams ir kriaučių kon-
traktoriams. Pirmutinės su 

(Pabaigą.) 
6) Prie Sąjungos galės pri

gulėti ir pavieniai dailininkai 
su įstojimu -$3.00 ir metine 
mokestimi $1.00. Pavieniams 
sprendžiamas balsas priklau
sys nuo susivažiavusių seimo 
atstovų. Sesija užsibaigė 5:05 
vai. su pertrauka 15 min. 

Sesija Trečia. 
Atidarė pirm. A. J. Gotau-

tas 5:20 vai. 
7) Kad Sąjungos susivažia-

vimuose-seimuose oficialė kal
ba butų lietuviška, ir visos 
knygos butų vedamos lietuviu 
kalboje. 

8) Priklausančios dailės dr-
jos sąjungon turi mokėti me 
tinių mokesčių po $1.00 nuo 
nario, įstojanti draugija turi 
užsimokėti iš kalno už me
tus. 

9) Kad priklausančios drau
gijos sąjungon, apart metinių 
mokesčių, leidžiant aplinky
bėms, į metus surengtų bent 
po vieną vakarą Sąjungos nau
dai. 

10) Pagal išgalę suteikti 
paramą moksleiviams, kurie 
mokinas dailės srytyje, su nu
žiūrėjimu, ar jie yra tinkami 
dailėje. # 

11) Kad Sąjungos centraiinė 
valdyba butų renkama refe-
randumu. 

12) Rinkimas Sąjungos Vai 
dybos: 

a) Pirmininkas rinkta slap 
ta nominacija ir slaptu balsa
vimu. Likos išrinktas: Bolya 
Mingilas, Vernon Hotel, Wor-
cester, Mass.; Pagelbininkas 
V. Gegužis, 255 Broadway, 
So. Boston, Mass. Užrašų ir 
finansų raštininkai taipgi 

I 
I • 
I • 
I 
1 • 
I 

I I • I 
Radandai, Pečiai, Kar-

petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių* 
Telefonas Monroe 3683 

• • 
• • • • • 
I 
t 
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i BEETH0VEN0 MUZIKOS KONSERVATORIJA. I 
| ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS 1 

Aštuntas sezonas prasidės 
I RUGSĖJO 12 D., 1921 M. { 

M O K I N A M A / 
Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos, 

S gitaros etc. 
Dramos ir kliasiško šokimo. Baigusiems įvairias mu-

5 zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis. 5 
Katahogai ant pareikalavimo. = 

§ 3259 So. Halsted Street, Chicago. UI. E 
| Skyrius Ciceroje 4847 W. 14-th St. 
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Į Nepaprastas Atsitikimas!!! | 
Geroj vietoj geras namas del gero žmogaus, priverstas 

esu parduoti namą į 30 dienų laiko. Todėl Lietuviai pasi
naudokite proga kad netektu namas svetimtaučiam. Par
duosiu pigiai veik tuojau nelaug ryt dienos kad nebūtu 
pervelu. Kreipkis prie savininko 

I 2050 W. 23-rd Street 
E 

3-čiu lubų iš užpakalio. 
=== 11111111111111111111111111; i e 11111111111111 f 1111 M 1111111111111111 a i i 1111 • 11111111«11111 • 11 f i : 1111111111. 

,m mm—* »*• 

LIET. FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Fotografuoju ir malevoju visokius paveikslus 

jvairomis spalvomis. Atnaujinu senus ir krajavus 
ir sudedu su amerikoniškais. Darba at l ieku ge
rai ir pigiai. Kreipkitės šiuo antrašu: 

Paul Puckorius 
1435 So. 49 Court Cicero, 111. 

Tel. Cicero 8027 ,M'*'» 

rinkti slapta nominacija ir 
slaptu balsavimu. Nutar. rast. 
išrinktas A. J. Gotautas, 15 
Millbury S t , Worcester, Mass. 
Fin. rast. Juzė Rauktytė, 15 
Millbury St., Worcester,Mass.; 
iždininkas A. Bendoraitis. 327 
E. St., So. Boston, Mass.; Li
teratiška komisija: K. J. Pau
lauskas, Matas Biekša, 327 E. 
St., So. Boston, Mass. 

13) Sekančio seimo sušauki
mas paliktas valdybai. 

Susivažiavimas pasibaigė 
6:45 vai. vakare. 

Susivažiavimo vedėjai: 
A. J. Gotautas. pirm., 
K. J. Paulauskas, rast. 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 3393 

M.E.ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mihvaukee Ave. 

Chicago. 

JEI NORIME ĮVARYTI PA
LIOKAMS GALVOS SKAU
DĖJIMĄ IR VIDURIŲ SUI
RIMĄ (GREITO BĖGIMO 
LIGĄ)— IŠPIRKIME BO

NUS. 

Dr. 0- VATTUSH, 0. D. 
LIKTUTIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akiu 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo palvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, gkaudatidus 

tr užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
teaterakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valąpdos: nuo 13 ik) % vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 1 vaL po pietų. 

155S W. 47 St. ir Ashland A T . 
Telefonas Drover 966*. 

Užsisakykite "Lai vą " 
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"LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

V LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75e vienas num. 5c 
Adresas 

"LAIVAS" 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

OTERIUS ir VYRAMS 

DR. J. SHANKS 
Ofisai: 

1«57W. Madison 
St. Kmp. Paulina 
VaL 10 iki 12 p 

1 iki 8 vak. 
Rea. ofisas 3041 Fullerton 
Ave. Kamp. Albany Ave. 

Vai. 8 iki »:S0 ryto 
8:30 iki 9:80 vak. 

Cliicaro, III. 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Gydo moterių Ir 

vyru visokias li
tas savo ofi

suose ar tt-
poubučiuos 

= / 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAUL.* 
IiAIVAI, fiAUJfUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 
I Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 
SAXONIA Spalio 29 
Cabin $145.00 I I I Kl. $125.00 

Taksų $5.00 
P E R CHERBOURG SOUTHAMPTON 

LIVERPOOL and GLASGOW 
ALBANIA Rugsėjo 27 
ALGERIA Spalio 1 
AQUITANIA Spalio 4 
EMPRESS OF INDIA Spalio C 
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ŽINIOS APIE LIETUVĄ. 

DEL CENZŪROS LIETU
VOJE. 

Washingtonas, IX. 14 d. 
(Liet. Inf. Biuras) "Lietuvos 
Ūkininkas ' ' atsakydamas į sa
vo skaitytojo paklausima del 
laiškų cenzūravimo,šiaip sako: 
Lietuvoje " y r a t iktai ' karinė 
laiškų cenzūra. Jeigu Tamsta 
gauni laiškus nuo kokio nors 
komunisto, tai gal juos ir cen-
zuroja. Šiaip nei pašto, nei 
gelžkelio stočių tarnautojai 
neturi teisės atplėšti laiškus 
ir skaityti. Jeigu Tamsta ma
tai taip darančius, tai skuskie 
Pašto Valdybai Kaune" . Del 
laikraščių, tai Lietuvoje taip 
pat yra tiktai karo cenzūra, 
kuri, esant karo padėčiai, pri
žiūri, kad laikraščiai neskelb
tų tokių žinių apie Lietuvos 
kariuomenę, kurios butų rei
kalinga žinoti priešui. 

Lietuvos atstatyme. "Lietuvos 
atstatymui", sako laikraštis, 
" t u r i didelės reikšmės dabar
tinis grįžimas Amerikos lietu
vių iš Suvienytų Valstybių, 
kurie atsineša su savim netik
tai turtingos praktikos ir ži
nių, ypatingai prekybos ir ra
cionalaus žemės ūkio vedimo 
srityse, bet ir suteikia šaliai 
naujų žymių lėšų". 

AUKA Aft PEUMNM 
TMHMNMtt 

ŽYDŲ ISTORIKO S. DUBNO 
VO DOVANA LIETUVOS 

ŽYDAMS 
Įžymiausias **msų laikų žy

dų istorikas S. Dubnovas. ku
ris gyvena Petrapily ir netru-

jaus, raginamės vieni kitus 
prie pasiaukojimo, pasišven
timo. Bet po teisybei — Lie
tuvos Laisvės bonų pirkimas 
nėra nei auka, ne išmetimas 
pinigų neaiškiam bizniui, bet 
yra geras, pelningas investini-
mas, yra paskolinimas kredi
toriui, kurio kreditas visais 
žvilgsniais augštai stovi. Tik 
pagalvokime. Argi gali tie pi
nigai pražūti? Pinigai nežūtų 
net jeigu ir kita kokia wals-

is maao G rėme: šalin, ponuliy 

aemės. Čia mano*žemė, i šmano 
yra Vilnius. Jau ketvirti* įtik
tai kaip Lietuva* tarė žw*i: A& 
esu laisva šalis, o jus priešai 

Rengdamies prie bonų va- T T .v v 
lauk iš mano žemių; priešų 

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS A 
PIE GRĮŽTANČIUS AME

RIKOS LIETUVIUS. 

TVashingtonas, IX. 14 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Lietuvos 
Vokiečių laikraštis "Litauis-
che Rundschau" savo straips
nyje " Padėtis Lietuvoje" 
("J)ie Lage in Litauen") mi
ni grįžtančius Amerikos lie
tuvius, kaipo žymų faktorį 

tija su pagelbą kokių nors kus aplankys Lietuva, prane- ^-a.v: . . , . . 
i_-v, * , x> ., , :H, didžiųjų galybių mus paimtų 

laikinai savo globon. Savy-ša laiške Žydų Reikalų Minis-
teriui D-rui Soloveičikui, jog 
jis nusprendė paaukoti busi-

11IM m • •am — 

valda Lietuva vis viena turė
tų i r vis vieną savo skolinto 

mam žydų universitetui Lie- jams atsiteistų. Bet apie tik-
tuvoje, o iki jį įkursiant Žydų j ra. išeitį šiandien nebegali bu-
Tstorijos-Etnografijos Draugi- ti nei kalbos. Lietuva nebe-

prisiims sau jokių globėjų. 
Mes negreitai ir nelengvai žo
dį tariame, bet kada ištaria
me, tai jo ir laikomės. Mes kar
tais esame nerangus, sunkiai 
įsi judiname. Bet kada jau 
įsi judiname, mes einame ir pri
einame prie savo tikslo. Niekas 
mūsų sulaikyti pusiaukelyje 
neįstengtų. Sykį pratašę gėmi 
(žaislą) su lenkais, jų viliu 

Nėra geresnio ženklo tautos I &*&" apgauti, mes keliems 
doros puolimo kaip .stokavi- šimtmečiams tarsi paskendo-

jai, jo didelia knygų kolekci
jų Hebraika ir Judaika—skai
čiuj 2,000 ekz., o taipgi didelį 
manuskriptų kolekcijų apie 
Lietuvos ir Lenkijos žydus. 

Visas šias knygas ir manus
kriptus jis su viršminėta saiy-
ga atiduoda laikinai Lietuvos 
Žydų Tautos Tarybos žiniai. 

(ž . R. M-jos Spaud. Skyr.) 

nebliko, išskyrus vieA% niUsiį-
didį-jį ir amžinąjį prieše len
kų, kurį jo paties nelaimės 
baigia privesti prie susiprati
mo. Ateis eilė ir tam paskuti
niajam. Lietuvis ištvermingas* 
jeigu užsikerta. Paliokai #u& 
but nežino dar, kad mes užsi-
kirtome Vilnių atgauti. I r 
atgausime. Niekas mus nito to< 
nesulaikys. 

Kas nežino, kad lietuviai ge
ri ūkininkai! Gerais ūkinin
kais pasirodė ir Lietuvos val
džia, ir visa šalis. Kada visi 
kaimynai skęsta skolose ir vis 
didina savo deficitus, Lietuva 
puikiai išsiverčia. Kad ne ka
ras su lenkais, Lietuvos jau į 
keletu, metų nebepažintume; 
taip ji gražiai atsibudavotų ir 
išgrožėtų. Tad nei iš tolo ne
galime manyti, jog Lietuva kai 
rieturės iš ko mums skolos ati
duoti. 

L I E T U V I A I ! 
Važiuokit Lietuvon stačiu keliu iš Kanados arba Nėw Yorko į Karalaučių.* Amerikos Piliečiams nebe

reikia taksų kvitų tik vierio pasro. Mes jum parupinsim viską reikalingų kelionei. 
PIRKIT LAIVAKORTES IR DARYKIT VISOKIUS DOKUMENTUS PER 

EUROFEAN AMERICAN BUREAU 

mas geisti gero savo kraštui. 

Bonas — tai !tftrgijos**gala*. 

Dedame pinigus į bankus ant 
3, daugiausiai ant 4 nuošim-
ėio. O nuo JLietuvos Valstybės 
gauname (jau gavome) penk
tų. Kas Lietuvoje turės bonų, 
tai ir ten jam bus nuošimčiai 
išmokami —j doleriais, ar auk
sinais (pagal kurso), kaip no
rės. Yrą tvirto pamato tfiįMi 
(laukiama patikrinančios žį^ 

me apatijom Bet mums visti t? 
atsibodo tokių padėtis. AtėjuR 
laikui fcies p a p u r t ė m e ir t a n i o s iš valdžios),Ifcad tais H£#. f ^ M t A ' f r 

PARENDAVOJAM 
SAUGOS DĖŽUTES 

(B0XES) $2.50 
METAMS PADARO
ME VISOKIUS NO. 

TURIAUŠKUS 
iu 

ČIA RANDASI PA
TYRĖ ADVOKATAI 
IR VISADOS GALITE 
A M T ! SAVO REI

KALUS Musy 
DjllDC 

r . 

estamenu 

lH#/ 

>/$*i 

S. L. FABIONAS ii- Z. S. MICKIAV1ČE Vedėjai. 
809 West 35th Street (arti Halsted) Chieago. 

Važiuodami per itiuantj Jstaiya jum nereiks ruplnties apie bagažus, taksus ir nakvinė porte. 
tforodamt turėti laiminga, kelionė, pirmu negu pradėsit ruošties, kreipkitės pas mus ir pradėsim vis

ką teisingai, idant nebūty klučių kelionei. Mes parkeliam pinigus į Lietuvą, Draftais, o telegramų net į 
kelias dienas. . 

UŽTIKRINTAM JUM TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.^! 
alonėkite kreipties šiose valandose: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų, Vakarais Utar. Ketv. ir Sub. 

iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

u - j r . * 
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nais bus galima mokėti už že
mę, įvairius mokesnius, kad 
galima bus juos užstatant 
gauti iš valdžios banko pasko
lą. Žodžiu sakant aišku, kad 
pinigas indėtas j bonus, yra 
saugiai ir pelningai įvestintas. 
Be to juk jisai stiprina tą pa
čią valstiją, jos gyvybę ir at
eitį užtikrina. Tad visi sko
linkime savo Valstijai. 

•' "f% T TJ 
•m? •• " • * * 
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BEGERIA! GARSINKIT6S 

= " * 

BALTIJOS AMERIKOS LINDA 
o s i i O A D v / j y NIEW YORK N.V 

Tiesi Kelione | LIETUVĄ PER PIliIAVĄ 
(Karaliaučio Prieplauka) 

ARBA PER IJBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pastdarbavom idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVĄ. 

Lietuviai, važiuojanti j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido-
rą ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reg-uliariško su_ 
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

IMdt-M dvicJu flrttrtm pKtto įnirta isphrokia-
S. S. LAVIA rūgs. 21 S. S. POLONIA spalio 19 
S. S. ESTONIA spal 5 S. 3. LITHUANIA lapkr. 2 

Pasažierams tiesus patanuivimas tarp LIBjfU-DANZIG-Halifa*. Con. 
Tįsi laivai turi puiktuf kambarius trečios kliasos keleiviam* 

Kreipkitės prie mūsų agentų Jūsų mieste arba pas 
KEMPF, Gcn. VVestorn Pass. Agt. 1$Q N. r^Salle St. Chicago 

m\, • l^mmmmCm— m 
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Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į <<Draugą , ,
J prašydami per

kelti jįjjii pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to 
• 

padaryti. 
BET DABAR JAU GALIME. 

Pas mus galima nusipirkti dolerinių eekių vertės 5 dolerių, 10 
dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių nėra. 

Tie čekiai nebrangus: už kiekviena reikia daonokėti 50c., vis tiek 
kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia 
dar atsiųsti 10c. extra už registravime, laiško. 

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

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

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam 
į Lietuvą. 

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

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

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

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
Čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas ispir-
kusio 6ekį". Kuomet nuvažiuosite* į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "an t ras parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie-
nodL r j ' :r1h:ti lJ#;i! l f 

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

Tuos čekius privalo sių6ti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
" D r a u g a s " ; laišką žinoma reikia registruoti. 

Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai " D r a u g o " Administracija už 
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
J i s padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. 

• 

• 

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

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
Šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais! 

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

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

• 

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

ffEREIK DAUGIAU BIJOTIS • NEREIKIA DREBĖT f 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne

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

. • • 

. 

. 

• • 
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Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

LIETI 
Patarnauji 

Reikale mel\ 
darbu busite 

S. D. 

2314 W. 2Si 

,<• 

L Y, 
Fot< 

61 
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Siunčj 
tuvon, 

| rintas. 
Inšuru| 

į namus, 
i mobilius 

Parduc 
i liname 

s 
Evak 
' 8401 
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L CHICAGOJE. 
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IŠ WEST SIDES. 
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9 I V * ' . QU38S tCOSS«<*TIM* 

NEMOKĖSI PMGUS 8EHEIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje • 
Pr.rdiio«lHinf nž žemiausi]) kaina kur kitur taip w«a»iti. 

Marinėlių laižkams drnkaoti ir ofiso darbam* yra aaojao 
•io6 mados. Užlaikom visokias laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordaia H 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsišku ifidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius u 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, 1LL 

Telefonas: DROVER 7309 

PROTOKOLAS. 

' D • • • 
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R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neat i dėliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes per imame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kel ių skir
tingų. 

Traukiam* paveiks lus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba at l iekame kuoge-
riausia. i 'hono Drover 6 869 

ŽYDŲ AUKŠTŲJŲ KUR
SŲ VIEŠOS PAS

KAITOS. 

raiuiiMiiiiiiiifiiiiffiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiinirjanrif^iiftiimiiiuiiiiiNiHiniiiiiH^ 

PARSIDUODA 

LIETEYYS GRABORJTJS 
Patarnauju laidotuvėse koplg^ausla. 

Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu busite užganėdinti . 

S. D. LACHAWICZ 
Tel. Canal 2 i 99 

2314 W. 2Srd P l a c e Chicago, m 

kKavinė, Arbatinė ir Gręs&r-
nį CASH AITi> CĄRRY. hiįfci 
žmoni V} lankoma vieta. ' 

Peoples Coffee Store, 

1918 W. 47-th Str. 

Žydų Aukštieji Kursai Kau-
' ne nusprendė surengti eilę vie
šų paskaitų. Pirma paskaita 

-jau įvyko pirmadienį 5. m. 
| l VIII Rotušės salėj, dalyvau
siant žymiam žvdu kritikui 
d-rui Eljaševui (Baal-Machšo-
ves). Jis skaitė apie nesenai 
žuvusį žydų rašytoją Brenorį. 
D-ras Eljaševas savo paskai
toj padarė smulkią srpž valga, 
geriausių rašytojo kurinių ii* 
davė t iksiu 'apibudinime įįjfo, 

I Prie būtinos priedermės 
westsaidieeiai,kaip ir kitos ko
lonijos, stropiai -rengiasi prie 

{Lietuvos Paskolos vajaus. La
ibiausia prie to einama, kad į 

1 rampą laiką išpildyti savo ne-
! didelę kvotą, o gal ir su kau
pu; anot pasakos: padaryti 

;trumpą, bet drūtą. 
Rugsėjo 9 d. įvyko draugijų 

valdybų ir darbuotojų susirin
kimas. Pirmiausia perorgani-
znota vietinė L. L. P. stotis. 
Išrinkta pastovi valdyba pirm. 
— P. Cibulskis, vice-pirm. — 
«F. 8imonavmia, rast. — ' B, 
Lenkauskas, iždin. — J. Krot-
kus. Nutarta, kad valdyba ir 
komisija drauge išdirbtų tin 
karną planą ir visu smarkumu 
pradėtų darbi, Paskolos vajų 
šioje kolonijoje 

Metropolitan State Bankas 
sutiko patarnauti vietiniams 
lietuviams pirkusiems L. L. P. 
bonų. Priima kuponus .ir pi
nigais išmoka nuošimčius, taip 
kad bus didelis palengvinimas 
žmonėms atsiimti nuošimtį už 
L. L. P. bonus už 1921 • m*. £o-
nų reikalais galima taipgi 

** •* 

kreiptis į minėtą banką. 
Reikia pažymėti susirinku

sių gerą upą. Kadangi;buvo 

(?:. I t . M-Jo* SMUIIII. S k y r . ) 
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L YAKUB0WSKI 
FotografSstas 

614 W. 18 Street 
Chicago, 10. 

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapą didelėj lietuvių kolonijoj. 
Vieta išdirbta per daug metų. 
Norinti įsigyti gerą bizni, 
kreipkitės, 1339 S. 50 Ave., 
Cicero, 111. 

GERIAUSIAS PASIRINKI
MAS ŪKĖS ŠĮ MĖNESĮ 

NUO 21 IKI 25 
RUGSĖJO. 

Bus Lietuvių ūkininkų paroda 
COL'NTY FAIR, Statymą* gyvuliu, 
Javų, daržovių ir visokių augalų, tui 
tuo sykiu parodysime daug visokių 
farmų, apval inės ime Kalėsite pama
tyti kur daugiausia l ietuvių ūkinin
kų ir derlinga žemė.- Aš busiu Chi-
cagoje nuo 16, iki 20 Rugsėjo, tui 
nepamirškite atsi lankyti visi kurie 
manote ir nemanote pirkti uke, pasi
kalbėsime. Važiuoti reikia Western 
Ave., j pietus iki 39-th St. ir paeiti 
i vakarus 1 blokų. Lietuviai kurie pir
ko ukes šį pavasarį Hurt Michigan. 

C. Bargait is 
A. Dumbrauski 
B. i&udageviėia 
S. Cernuskis 
B. Seputo 
D. Darguzavečia 
F. Jonaitis 
K. Gerulski 
T. Paulauski 
I. Jautakis 
I). Jetckus 
S. 
V 
S. Huckorius 
J. Stodelnikas 
J. Ginibutis 
A. Kumikas 
K. Sakalauskas 

P . A N D R E K U S 
393a S. Artestan Ave. 

Lingvenis 
Pabrezus 

lĮllllllllllllllllllliflIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlM 

| PRANEŠIMAS, f 
= Siunčiame piningus Lie- = 
s tuvon, prisiuntimas užtik- S 
= rintas. I 
| Inšuruojame nuo ugnies, 5 
s namus, rakandus ir auto- I 
s mobilius. 

P a r d u o d a m e n a m U S , S k o - .kambariai pagyvenimui. A 
S . . s 5 kambariai, elektra, gazs 
3 Imame piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
1 840 W. 33rd St. 1 
5 Yards 2790 • | 
s s 
uii i i i i i i i i i i inii i i i i imiii i i i i i i i i imiiiMinii 

Clileago. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 

GREITAS BARGENAS. 
Parsiduoda naujas medinis biznia-

3 \ a s namas, ant 2 lubų krautuve ir 
A.nt 2 lubų 

gazas ir mau
dynė. Parsiduoda labai pigiai, nes sa
vininkas ižvažiuoja j Lietuvą. 

Tas namas randasi Cicero, 111. 
Taip-gi parsiduoda automobil ius 

( B u i c k ) labai pigiai. 7 pasažierių, 6 
nauji tajerai ( t ires ) ir enginas nese
niai pertaisytas. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto. 

Del didesnių žinių kreipkitės į ma
no ofisą. 

G E O R G E P E T K U S 
Real Kstate Flre Insurance 

3402 So. Halsted Street Chicago. 

* Telefonas Prospcet 0398 

I RUDOLF NLAVKA 
Gcneralis Kontraktorlus 

1 Ir ; 
j> Namų Statytojas 
t 5308 So. Robey Str. 

i 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija .turėjo savo 
susirinkimą rugpjūčio 23,1921, 
įSv. Kazimiero Vienuolyne, S 
vai. vakare. Susirinkimą ati
darė su malda pinu. A. 
Nausėdienė. Protokolas iš pra
eito susirinkinio tapo perskai
tytas ir priimtas. Delegatės už
siregistravo iš sekančių sky-

I U . 

Skyrius 1 — M. Šedienė, M. 
Mikšaitė p-ni Baltutienė. 

Skyrius 2 — A. Nausėdienė, 
M. L. Ourinskaitė, A. (Jilienė, 
O. Sekleckienė, R. Paliunaitė, 
O. Beinoraitė. 

Skyrius 3 — neprisiuntė do-* 
legacių. 

Skyrius 5 — A. Sasnauskai
tė. 

Skyrius 6 — F. Šimkienė, O. 
Praseeviėienė. •' 

Skyrius 9 — O. Reikauskie 
nė, O. Urieaitė, P. Darnelienė. 

Skyrius 4 — O. Peėiukai-
» r 

peiniatdma išlaidų o įŽdo^ne-
l>uvo, tuoj be jokių'frgurntntn 
visi sumetė po doiėrį — vadi 
misi siena turi būti pralaužta 
ir kvota ištesėta. 

Tikima, kad vįpi vietiniai 
lietuviai uoliai!dš feeties rems 

J tą prakilnu dfir!>;jfM{urfD lau
kia nuo mus Tėvynė Lietuva. 

Visi pirkite bonų. B. L. 

* 

Darbas at l iekiamas pirmos k l i a - # 
sos už prieinamas kainas. $ 

M o k i n a m a : a n g l i š k o s i r lietuviSko« P A S I N A U D O K G E R A P R O G A . 
kalbų, ar i tmet ikos , knygvedystėa, ste- Parsiduoda du bizniai, Bučernė 
nografijos, typewrit ing, pirklybos tel- ! Grosernė ir Kepykla ( B a k e r y ) ir na
šių. Suv. V a l ^ / r t o ^ t k ^ n o f f t ^ - i «nas pagyvenimui už labai žema kai-
rijos, geografijos, pol i t lkines eokno- n 

• i j o s . pi l ietystes , dall iarasystės. p^ežas t i s pardavimo savininkas 

LAIIUNGA. LINKSMA, NE-
SUSIRUPINUSI MOTERIS. 

Yra visuomet sveika. Suvargus, 
nedagalinti moteris nesijuokia. To
kioms gyvenimas yra našta, ir kuo
met jos metais yra jaunos, ir turė
tų būti malonios ir gerame uj>e, 
tai kentėj imai daro jųs pasenusoi-
miu ir panurusiomis. Mažos ligos, 
kurios graužia moteris palieka žy 
-nes ant jų veido ir figūros, ir 
kiekvienos sužiedotinės* moteries ar 
motinos yra priedermė jaust is ir 15 
rodyti kuogeriausia. Nuo seniai m o 
terys patyrė, kad garsusis Laxvibur 
iJompound yra gera pagelba įvairio
se ligose, nes taiso ir perguli Jų ly
ties s i lpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų. 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne 
savo laiku, nuo nereguleriSkumų, 
silpnumų,, alpimu, periodinių kentė
jimų, netvarka us apetito, išblyšku-
mo, inkstų skaudėjimo, Šiurpulių, 
kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, 
karščiavimo, apkvait imų, širdies dre
bėjimų, nerviškumo, chroniško gal
vos skaudėjimu, nemigio, neramu
mo, abelno kentėjimo, spazmų, šir
dies mušimo, sl inkimų, skaudėjimų 
nugarkaulio ir tarp pečių, gazų pil
ve, žiaugčejimu, nevirškinimo, nuo 
sūnaus ėjo š lapumo sil karščiu ar
ba diegimu, susierzinimų šlapinimosi 
organu, slogučio, niežėjimo, despe
racijos, histerijos, lenkorreos, ner
viško traukimo, siistirimų, pilvinių 
gazų, vidurių išpūtimų, pastirimų, 
skaudėj imų klubuose, netekimo at 
minties, trukumo energijos, kojų 
sk'ausmų, nupuol imo jisčiaus, ner
viško nusiminimo, melancholios , vė-
mymų nėščioms Tesant, duslumų, 
skaudžių ir neregulerišku mėnesinių 
ir abelnų negalių, Įsigyk tų vaistų, 
ta jūsų lyčiai dovanų ir jus laimin
site tą dienų, kurioje pastebėsite šj 
apgacsinimą. 

Trijuose kritiškuose perioduose 
moteries gyvenimo, t. yra, perėji
muose iš mergystės į moterystę, lai
ke nėštumo ir "gyvenimo mainy
mo" Laxvibur Comp. moter išk iems 
negeramams yra brangenybė. 

P i lnus . Laxvibur gydymas kainuo
ja dešimt* dolerių keturiasdešimts 
centų, pusė. — šešis dolerius ir sep-
tyųiasdešimts penki centai. Laxvi-
bur parduodama's tik Lameco La
boratorijoje, Forbes netoli Moultrie, 
Pittsburgh, Pa. Laxvibur bus ' pa
siųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
Money Order, cash ar banko draf-
ta-

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki įvažiuoja Lietuvon. 
4 valandos po p ie ty : vakarais nuo « Atsišaukite greitu laiku, platesne--
iki 1» vaL ž.nias gausite ant vietos. 

V. J. Labtenas, 
Rockiord, 111. 3106 S. Halsted S t , Chicago. 1411 Lincoln Ave . 

J- • 

Reikal ingos žibučių išsiuvinėjimui, 
turinčiuos pakyrima tame gal ima dirb 
ti fabrike arba j n a m u s parsinešus. 
Gera alga. fc 
Italiun A ^ e r i e a n EmbT-oidery Co., 

IŠ NORTH SIDES. 

Parapijos karnivalas ir forai 
Kerai vyksta. Apart įvairiu 
daiktų išlaimėjimui dar kas 
vakarą būna įvairiy pamargi-
nimų. Per pereitus du vaka
ru buvo juokdariai iš Pilviš-
kės. šeštadieny rūgs. 17 ir sep-
tintadieny rūgs. 18 d. žada 
atvykti SUDŽIA BIMBA.Para 
pi.jos komitetai ir draugysčių 
atstovai uoliai darbuojasi. Bet 
ir žmonės skaitlingai atsilan
ko. Pereita trečiadienį buvo 
biznierių vakaras. Nors nevisi 
atėjo, vienok daugumas buvo. 
Kaip patėmijau, net ir iš kitų 
kolonijų keli biznieriai atvy
ko. Dar vienas vakaras yra 
skiriamas biznieriams, būtent 
28 d. rugsėjo. Tada turės pro
ga visi ateiti. 1 

— 

Mokykla tapo atidaryta 6 d. 
rugsėjo. Vaikučių prisirinko 
nemažai. Galėtų būti daugiau, 
bet nekuriems per toli ateiti, 
nes toli gyvena. Pereitų metą 
baigusieji parapijinę mokyklų, 
vieni išėjo J darbų, kiti į aukš
tesnes mokyklas. Tris mergai
tės važioja į Šv. Kazimiero A-
kademijų komercijos kursų mo 
kintis. Bu vaikiukai lanko Šv. 
Pilipo High Sehool.Viena mer
gaitė ir vaikiukas eina į vie
šų high school. Ypač, verta pa-
tėmyti, kad pastarieji įstojo į 
viešą , a u k š t e s n ę m o k y k l ų b e 

jokių kliūčių. Mat, nekurie pa-

tienė. > 
Tolinus .sekė raportas iš pi-

kiiikę** kur j išdavė O. Keikau 
skienė, kad apmokėjus- visas 
bilus iš \to?>o Helc'a, /pfrft&ų 
temmiv A. /h$^l*<<ųm 
neša, kad iš virtuvės apmo
kėjus bilas lieka $49.30, už ti-
kietus skyriai tų vakarų sumo
kėjo $179.00, padarant gryno 
pelno nuo pikniko $519.00. 

Skyrių raportai kiek iš ku
rio ^kritiaus -daugiansi*- par 
davė ti kietų: 

Skyrius 1 — p-ni Baltutienė, 
75. M. Šedienė 15. A. Bajori-
naitė 7S, Slušnaitė 10, Trak-
šelaitė 9 tik. 

Skyrius 2 — A. (Jilienė 26, 
C). Bainoraitė 40, J . Volterie-
Uė 6. 

Skyrius 5 — A. Sasnauskai
tė 23, Z. Bartkaitė 3. 

Skyrius 9 — O. Reikauskie-
nė 30. 

Skyrius 4 — J. Pečiukaitie-
nė 29. 

Visi skyriai atsižymėjo savo 
puikiu darbu del pikniko. Pa
kelta klausimas apie stipendi
jų davimų mergoitėms kurios 
norėtų lankyti Šv. Kazimiero 
Akademijų bet neišgali, nu
tarta 3 atsišaukusioms duoti 
stipendijas. Nutarta, kad sky
riai savo kolonijose sužinotų, 
ar yra mergaičių kurios norė
tų mokytis augščiau, bet ne
turi ištekliaus, kad praneštų 
draugijai-gi aptarus ^dalykų 
bus galima suteikti stipendijų 
Susirinkimas uždarytas su 
malda. 

A. E. Nausėdienė, pirm., 
M. L. Ourinskaitė. rast. 

NĖRA PASAULYJE T0-
KiŲ GERAŠIRDŽIŲ, KURIE 
UŽ DYKĄ TAUTOMS^LAIS-
VĘ DALYTŲ. 

MIRA TAUTOS BE SLA 
KERIŲ. IR LIETUVIAI TU
RI SAVO BOLŠEVIKUS. NE
PAISYKIME JTJ. P I R K I M E 

BONUS. 
rapijinių mokyklų priešai pri 
šneka, kad girdi iš parapijinių H 
mokyklų į viešas augštesnes 
mokyklas nepriima. Bet tas ne 
tiesa, jokio skirtumo nedaro
ma, dietini* 

KIT UŽ VAIKINŲ, KURIE 
BONŲ NETURI. J I E LIETU 
VOS NEMYLI. NEMYLĖS 

JR JŲSŲ. 

DR. A, K. R U T K A U S K A S l ! ^ * l ™ & * 1 
I Lietuvis Gydytojas iv OhlrejrgM | 

Pcoplea Teatro Pf 
Sl<U6 W. 47tb Str. 
••Valandos: C iki 8 
i i k i 12 ryte. 

Rea, M 1 4 W. 4»rd 
i Kuo ryto iki p i e t 
gfVC M<KJnley M8 

Gydytoja* iv 
4443 Bo. Weetevta Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos* » - l l vytais 1-1 p c « 

pietų ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - a 
ofai8 tiktai po pietų t Iki (i 

m II — • m • . i . — — — i i . — . 
Y "* i • ••- i % i i f i . • ' i " m i *— ' •" 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A F R A P A T H 

W. 45 Str. . . G b f c a g o l | 
(Pr i e VVcstern Avenue) u\\ 

iydnu Ut Vflistn i r B e Opernrljo?-^ | 
^Val. 8 Iki 1£ .n.up 2 iki 5 /Vakarais pnW ! 

ai sutarimą. Išskiriant ketvergrus,• 

I 
Tel. Borai i 60 B 
vak. Nedėl I t l 

l 

» 

£ Telefonas T»l»fl 

DR. C. KASPUTIS 
BouleVard 

m 
A . 

k DHftTISTAA 
įf 8S81 South Halstnd 8tr 
£ Valandos: 9—11 A, at. 

1—6; 7—8 P. M 

Į i » 

= 

DR. S. N AKELIS 
LIKTI VIS 

GYDYTOJAS IT*. OMTRCiRGAt 
OflMB ir Gyvenimo vlet« 

f'251 South Halsted Street 
ant vtoifMM UBlTcraei 8toiw HaraS 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nn« 
1 iki 4 po piety: BHO 7 * i » »<i» 

HedėltoDiis nno l t iki -
rr)*ftaM T»rdi K44 

— n • m ir.ii • II II ~> - i - « - • • • II i • 
• - -

— r 
i 

DR. G. M. 6LASER 
Praktikuoja 90 mc tai. 

Ofisas S149 Bo. Morgan M. 
Kerte BS-ro St., tJkdcago. I1L 

8PECIJALI8TAP 
atoterisltn, Vyriškų, ta ipt i saro-

niSkų Ugų. 
OFISO VALANDOS: Nno IV r / t» 
iki 8 po pietų, nuo f iki 1 •a lan 
dą vakare. • " 

tfedMioml* n e o » iki I po ptet 

• -
Telefonas Tarsb W" 

j 

*;i\\Į y n u < tj> •)!•••'"'•»! w^..|'.jįffr?ffy 

f DR* CHARLES SEGAL [ 
Perkėlė s e a v e of l s* po M B I 

{4729 So. Ashland Avemiec 
BpodJaUstAs ft 

• D M O V V , MOTBRV f r Y T R V I ' W r | 
§Valandosnno 19 iki 12 išryto: n n o | 
• 2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki »:tffg 

I l raka i e Nedėl iomis l t kll 1 
Telefonas Dreael StAf 

DR. M. STAPULI0NIS 
N A P R A P A T H 

[GYDAU B E GYDl'Of/IŲ I R B E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 Iki 3 vaKare. 

•r 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LTETIJVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearbora St. 

Tel, Dearborn 6698 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1058 
K - » . . - - - - - » * - - - į 

£ TeMtOM Pullmitai I N ; f Dr. P. P. ZALLYS 
lietuvis Dentistas 

11»«1 Bo. MJehifran A v e n e s 
•»aaland. UL 

•AlAMDOfli 9 ryto iki t vakavę. 
Tek P o l l m a n 341 Ir 8JB9. 

flIlĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIU 
• P k o n e Seeley 7489 

DR. I. M. FEINBERG | 
Gydo specijallal visokias vyrq b S 

moterų lyt iškas l igas 
2401 Matlisoo Str., kampas Wes = 

tern Ave., Chicago 
„. Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak s 
ClllllimiHIUIHIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIHIlllirill 

• j . Į į S j Į S J "-•"••' « • •• —-r~ 

Tel. Randolpn 1898 f 

A A. SLAKIS T 

ADVOKATAS 
Ofisas TidumlestyJ 

ASSOCIATKJN BLDU. 
19 So. La Salle 88. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 
Panedėl lais iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

Į } . » « « ^ » . . » » » » i 

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Į Dr. V. A. ŠIMKUS 
i Lietuvis Gydytojas, Ohlrargs* ir 
I AaMŠtiaa. 

M M K Halsted Ba. Ckicajro. 
Valandos : 1S—12 Iš ry to 1—S ir 

{ t — t vakar* fled. l t — 1 9 19 ryto. 

— — . M . — — — — — — — — ^ f c . 

ĮHIfllIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlflflIlIlItKiHI' 
STel . Canal 267 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
S LIETUVIS DENTISTAS 
S1821 So. Halsted St., Chicago, m . = 
§ K a m p a s 18th St. 

lSSValand.: '9—12 ryta. Ir 2—9 v a k . 5 

"srsr-

[yropsanpčrtcžtiByrtay 
Fabionas ir MicKievicz ved. 
buVę A.« Petraitis ir 8. L. Pabloaas 
Siuntimas pini^Ų, Laivakor-

tės, pažportai ir tt. 
IVOTARUrAAS 

Real Estete, Paskolom. Uuiartaai 
I r tt. 

8«9 W. »5th St., Karap. Hafotcd St. 
Tel. Boulevard 911 

Vai.: 9 iki 8 kasdiena 
Utar. Ket. ir Sub. ikf 9 vak. 
Ned.: iki S po pietų. 

Vak.: 

<iiHiiiifHiiwiiiiiimiiiiimmiMiimifiit» 
Res . 1139 Independeaee Blvd. 

Telefonas Von Bureo 194 

DR. A. A. RDIH, 
Hnsat* Gydytojas r| Chirurgas 
"peeijaUstas Moteriški}, Yvrlstisj 

Vaikų ir t isų chroni&kų Mga 
VALANDOS: 1 0 — n ryto 1—-9 pt 

putų , T—s vak. Nedėliomis 1 0 — 1 2 d 
* p t » 83&4 So. Halsted 8L, d t t N g i 

V*-UtttuM Drover 9991 
.i»tili<ltlliUlllitMllllHIU2IIUIIIillllir<M 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4911 BO. ASHIiAKD A f K V i • 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 -ryto iki 9 vak. 
Bsredomis nuo 4 l t | ) vakar* 

VALI 

12^6' fC«a10ate4, 3 
1S30 N. Wel ls St. 

187 Mofitykto* Jnnirt. Yaisttjosv. 
Moko Si u vi ui o, Patteraų Klrpi-

irno, Deaigning bisniui ir narnama.^ 
[Vietos duodamos dykai, Diploi 
^Mokslas lengvais a tmokėj iou 
Hileso*. dienomis Ir vakarais. I 
-eikalaukit knypėlės. 

Tel. Seeley 1848 
SARA P A T E K , p i r m i n i n k ė j 

A R ™l^-». 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

— * « ^ — m * - > + 0 - * m m * m . 

; CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 6011 

JValandos: — 8 iki 11 i i ryto: 
po pietų iki 8 vak. Nedėlio

mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
! ! • « 

' 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Hakted Str. 

Tel. Canal'3118 

Valandos: l t ryto iki f vakare 
Gyvenimas: 

1111 W. t s r d St». 
Tel. Prospect 8441. 

= 

Tel. Canal 267 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Obinrrgas 
1111 So. Halsted Street 

Valandos: 19 iki 18 ryto: 1 lkl 4 
po p i e t t iki 9 vakare. 

H « » » • • i i » » • * » • mm mm wm • • • » » • » 

• • • • • • • • • • • • • • • • K . 

1 1 W . RUTKAUSKAS • 
: 

I 28 

ADVOKATAS 
Ofisas Dldmiestyji 

Sonth La Salle Street 
Kamharls 114 

Telefonas Centrai 9390 

Vakarais, 812 W. SSrd St 
Telefonas: Yards 4981 

ANT PARDAVIMO B 1 Č E R N E I R 
G R O S E R N Ė 

Labai geroj vietoj; bianis Cash, l ie - . 
tuvių ir lenkų apgy'ventoj vietoj. 

Priežastis pardavimo: savininkas 
Išvažiuoja Lietuvon. 

2241 W. 21st ^tr. 

— X 
Reikal ingas vargonininkas ir Baž

nyčios daziurėtojas prie Šv. Mykolo 
Liet. Kat. Bažnj člos \x est Scranton, 
1 -L 

Atsišaukti šiuo adresu; 
R E V. A. LOPATTO 

1703 Jacbson St. Scranton, P a . 
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SURINKTOS LABDARYBEI 
AUKOS RŪGS. 12 D. 

" • ii i!l 
Aušros Vartų parapijos La b. 

3ą-gos 7-tos kuopos. 
Rinkėjos aukų del našlai

čių namo pastatymo per viešą 
rinkliavą (tag day) Chicago j 
rugsėjo 12 d., 1921 m. 
D. Runkelaitė $56.00 

M. Šatkus 
B. Lazdauskienė . 
B. Jurevičiūtė 17.40 
E. Rimša .16.18 
M. Paulikaitė 16.02 
M. Gečaitė 13.43 
J . Kasnauskaitė 05 

O. Savickaitė 42.6 

Viso . . . . .$805.07 
vardu našlai

čių, visoms rinkėjoms, grabo-
Širdingą ačių, 

A. Kairaitė 41.82-riui p. S. Mažeikai ir Martin-
40.00]kui už automobilius — nuve

žimui ir parvežimui rinkėjų. 

- v 

M. 
L. 
A. 
M. 
K. 
E. 
O. 
K. 
E. 
A. 
M. 

y 

Paplauskaitė . . . 
Gasilionienė 
Šiauliutė 
Eitutienė . . . , . 
Zauriutė 
Radzevičienė . . 
(laidaitė 
Mikšaitė 
Marcinkienė . .. 
Marozaitė . . 
Jozaičiutė 

fiso surinko .'. . 

. ..40.00 
35.00 
33.51 
33.41 
30.00 

....27.13 
22.26 

. . . . 20.43 
. ..20.41 
....18.60 
. . . . 8.08 

.$428.71 c. 

Veikimo komitetas taria ši r 
dingą ačių moterims ir mer
ginoms, kurios taip ouliai dir 
bo per visą dieną aukas rin
kdamos be perstojimo. Tegul 
būna garbė jums, darbuoto
jos, kad taip pasišventusios 
dirbote del našlaičių naudos. 

Ačių Juoz. Saunorui, kuris 
rinkėjoms sulygino dešimti
mi ir penkinėmis. $18.00 do-
lierių aukavo del našlaičių. 

L. S. 
7-tos kuopos komitetas dė

koja visoms rinkėjoms ir au
kotojams. 

A. Linkus, 
M. česnaučius. 

P. S. Per greitą skaitymą 
yra padaryta klaida skaitli
nėse. Nežinant kuriai rinkėjai 
priskaityta, tai taip ir palik
ta. Bet suma yra teisinga. 

Labd. Sąj. 5 kuopa. 

17.62 Į Rūgs. 25 d. tuksiančiai lie 
17.45 i tuvių pasitiks Atstovą stotyje 

ir palydės į Congress viešbutį. 
Apie 3 vai. po piet prakalbos 
Town of Lake kolonijoje. Va
kare 8 vai. pokilis La Salle 
viešbuty. 

-

Rūgs. 26 d. kalbės Bridge-
porte ir Brighton Parke. 

Rūgs. 27 d. kalbės West Si 
dėj, North Sidėj ir Cicero. 

Rūgs. 28 d. kalbės Aštuo
nioliktos (Dievo Apvaizdos 
Parap.) ir Roselando koloni
jose susitariant su West Pull 
man ir kitomis. 

Chicagos Bendro Komiteto 
J. A. Mickeliunas. pirm. 

M DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Sekmadieny, rūgs. 18 d. 1 
vai. po piet, Dievo Apveizdos 
parap. svet. įvyks šv. Antano 
draugijos mėnesinis susirin
kimas. Visi nariai atsilanky-
kitę, nes yra svarbių reika
lų svarstymui. Valdyba. 

CICERO. ILL. 
I 

Cicero kaip kada vadina ir 
"Grand Worku." Tas pasku
tinis vardas gal geriau ir pri
tinka to miestelio gyvento

j a m s , o ypač lietuviams. Lie
tuviai ėia ištikro atlieka 
' 'Grand \Vorks." Jau kad 
dirba tai nejuokais. Nesenai 
lietuviai padarė Tag-Day del 
našlaičių. Miestelis rodos ne
didelis, o surinko aštuonis 
šimtus suvirs. 

Dabar eina parapijos ba-
zaras. O kiek ėia gyvumo. 
Gražių protingai sutvarkytų 
biznių! Žmonės malonus, inte
ligentiški. Draugijos tvarkiai 
veikia. Jaunimas uolus, man
dagus. Žmogus patekęs j ei-j E 

PRANEŠIMAI. 
CENTR. ORO. ATSTOVŲ 

SUS. 

DR-STĖS LIET. GOJAUS 
SUS. 

Dr-stėš Lietuvos Gojaus mėne
sinis susirinkimas įvyks sekma
dieny rugsėjo 18 d., 1 vai. po pie
tų buvusioje J. Podžiuvėlio svet., 
kampas 18-tos ir Union gatvių. 
Visi nariai malonėkite atsilanky
ti pažymėtu laiku, nes turime la
bai svarbių reikalų apsvarsty
mui. 

F. Ažusenis, rast. 

CHICAGIE6IAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

—u-i— 

Pirmadieny, rūgs. 19 d., 8 vai. 
vakare, šv. Jurgio par. svet. 
bus Chicagos Liet. Centraliniu 
organizacijų atstovų susirinki
mas reikale pasitikimo Chiea
goj Lietuvos Atstovo, gerb. V. 
Čarneckio. Veikėjai taipat yra 
uikviečiami susirinkiman. 

Centr. Kom. Valdyba. 

Chicagos pašte (ridumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau-įvardytiems asmenim*, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškui galima" atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyt* AlJfrkRTISED. 

Prašyclanu J&įį&o paduokite laiš
ko numerį, nes su juo greičiau 
laišką suras iifrgu su pavarde. 

452—Aieksandrawice K. 
454—Bakais Tonar 
455—Banit»3. 
456—Balais Stenley 
460—Pougunekiu Akobe 
463—Bružas Jozapas 
470-^Kiela Juozas i — 

PRANEŠIMAS. 

North Sidės 6-tos kuopos 
rinkėjos Labdaringos Sę-gos 
viešoj rinkliavoj rūgs. 12 d. 
Chicagoje surinko: 
&. Rauskienė 
K. Stungienė . . . . 
O. Brazaitienė . . 
R. Nausėdienė . . . 
P. Ambrozaitė . . . 
l 'rš. Šia jute . . . . 
M. Kaminskaitė . 
S. Ješinskaitė . . . . 
J . Sinkevičienė . . 
E. Sutkienė . . . . 
O. Kavaliauskienė 
M. Pociūtė 
M. Norbutaitė . . 
O. Valiunįutė 

Pašalinių . . . . 

$45.10 
32.65 
28.80 

. . . .27.40 
. . . .24.00 

. . . . 22.00 
. . . . 21.35 

21.30 
. . . . 19.65 

18.00 
. . ..17.90 

. . . .12.40 
• • • • I I . T * ) 

* • • • • • «o#/ 

$6.70 

eeriecių tarpų jaučiasi kaip 
savo namuose. 

Girdėjau, — bazaro pasek
mės labai geros. Garbė ciee 
rieėiams. 

Negr įnorius. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Išviso $333.50 
Visoms rinkėjoms tariame 

širdingą ačių už jų pasišventi
mą savo tautos labui . 

A. Nausėda. 

Labd. Sųj. 5 kuopos prie 
Sv. Jurgio parapijos aukos su
rinktos rūgs. 12, 1921: 
M. Vainauskaitė . . . . . .$59.39 
A. Beinoraitė 45.75 
P Petkus 43.03 
O. Freitikaitė 41.67 
E. Vasiliauskaitė . . . . . .40.04 
-B. Naugžmienė . . . . 37.59 
K. Budreckaitė 36.09 
O. Klučinskaitė. 35.68 
A. Freitikaitė 34.52 
U. Freitikienė 34.36 
R. Palionaite 34.34 
S. Gečaitė 32.49 
Vaišvilienė 31.30 
V. Pankauskienė . . . . ..27.93 
M. Garuckaitė 24.31 
M. Rimutaitė 22.66 
F. Garuckaitė . . . . . . . .22.44 
H. Miniat . '...21.66 
A. Gilienė 20.37 
K. Adomavičiūtė 19.03 
J . Žemgulaitė 18.50 
O. Krušaitė . . 18.23 
S. Balchunas ,18.13 

Pastaba vietoj. 

L. L. P. bendros stoties su
sirinkime rugpj. 29 d., Elias 
svet. J . Viskontas pradėjo kal
bėti, girdi negalime bendrai 
veikti, nes " D r a u g a s " daug ir 
plačiai apie mus rašo. 

Al. Panavas pasiprašęs bal-
>o, susirinkimui nurodė, kad 
ne "Draugas" , kuris per dvi 
dieni garsino jūsų susirinkimų, 
ir kad ne kunigai skelbimais 
iš sakyklos, tai jųs nebūtumė
te sušaukę šio susirinkimo. Jei 
nenorime, kad " D r a u g a s " a-
pie mus rašytų, tai lai p. Vis
kontas už Draugų nekalba, nes 
pats " D r a u g a s " už save kalba 
j visuomenę. 

Susirinkimas pamatė, kati 
pastaba buvo vietoj. Jei dau
giau panašių pastabų butų pa
daryta, tai gal tautininkai-li-
beralai kiek susivaldytų. 

Alfonsas. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki 
mas įvyks sekmadieny rugsė
jo 18, 1921, vietoj antradienio 
rugsėjo 20, Šv. Kazimiero Vie
nuolyne, 2 vai. po pietų. Visi 
skyriai yra kviečiami dalyvau
ti šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvars
tymui. 

M. L. Gurinskaitė. prot. rast. 

i 
IŠ NORTH SIDES 

Dr-stė Šv. Mykolo Arkaniuolo 
No. 2 laikys svarbų susirinkimą 
sekmadieny, rugsėjo 18 d. Po su
sirinkimo būryj eisime į parapijos 
bazarą. 

M. Daugirdas, rast. 

. T A. 
V. BERNACKAS 

kareivis, parvestas iš 
Franci jos, Jniris tapo už 
muitas kares lauke, bus 
palaidotas,i|fedėlioje, Rug 
sėjo, 18. j šv. Mykolo Baž
nyčia 8:00 vai. išryto o iš 
ten į šv. Kazimiero kapi-
nes. 

Kviečiame visas; gimi- ] 
nes ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse, nuliūdę 
palieka. 
Teta J. Bernackienė 

ir giminės. 
elionio kūnas randasi 

ant 1932-N. Girard St. 

ATSTOVAS CHICAGOJE. 

Kadangi norima iškilmingai 
pasitikti mūsų Atstovą ir tik
sliai sutvarkyti gerb. Svečio 
apsilankymą kolonijose, rei
kia prisitaikinti prie žmonių 
gyvenimo aplinkybių. Atsižvel
giant į kolonijų atsiliepimų, 
tenka padaryti mažą permai
ną. 

Gerb. mūsų Atstovo V. Čar
neckio, o kartu ir gerb. M. M. 
Bagdono, Steig. Seimo Nario, 
kuris pasižadėjo sykiu daly
vauti, nustatoma šis maršru
tas: 

A R Ž I N A I ? 
KAD PINIGUS GULINTIS NAMIE ARBA ĮDfiTAS Į 
/TETIKUSI BIZNĮ — "GEŠEFTĄ" — YRA PRAŽU 
VIMO PAVOJUJE. — APSISAUGOKIT KOL DAR NE 
VĖLAI. GERIAUSIAI, KAD GAVUS RAMUMĄ IR 
SAUGUMĄ SUNKIAI UŽDIRBTIEM JŪSŲ PINIGAM. 

VISADOS PASIDĖKITE Į 

UNIVERSAL STATE BANKĄ 
DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIU FINANSINE INSTI

TUCIJA AMERIKOJE. Šiame Banke padėtus pinlgrus galima atsiim
ti visados ant pirmo pareikalavimo su nuošimčiais. Šimtai Lietuviš
ku Draugijų, CHICAGOS MIESTO VALDŽIA ir keliolika tūkstančių 
lietuvių laiko savo pinigus ir daro visokius reikalus tiktai UNIVER
SAL STATE BANKE. 

I s. 

$10 BANKO TURTAS 
apie 

3,000,000.00 Dolerių 

AR Žl N A I? 
Kad UNIVERSAL STATE BANKAS yra parankiausia visiem vieta 

SIUNTIMUI PINIGU LIETUVON, nes išduoda čekius Ir money or
derius, kurie yra Išmainomi PILNOJE SUMOJE kiekviename Lie
tuvos miestelyje, sulig dabar apdaryta mūsų sutarčia su Lietuvos 
Bankais. PASINAUDOKIT DABARTINIU ŽEMU KURSU. 

Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 • . iŠ ryto iki 4 v. po pietų ir 
vakarais Utarninkais nuo 6 iki 8:il0. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH KALSTEI) STREET CHICAGO, ILL. 

tienife, BHCT. 1 
• I I I I . • ! - « I j • • I I • — * — • - ^ f a » — 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Siekia 

$3,000,000.00 

1921 % \ 

NESIUSK PINIGŲ I LIETUVĄ 
pakol negausi nuo Metropolitan State Bankos .patarimo. Mes kasdien siunčiame didelės 
sumas pinigų į visas pasaulio dalis ir turime daug patyrimo šiame dalyke. Mūsų kainos 
yra visados žemos, o kaip kada, perkant didesnė suma, mes galime parduoti auksi
nus arba markes pigiau negu laikraščiai garsina dėlto kad Metropolitan State Banką 
turi sąryšius" su didžiausiomis Nev^ Yorko bankomis kurios daro kursus del viso pa
saulio. Jeigu nenorėtumei siųsti markėmis tai galime nusiųsti į Lietuva Amerikoniš-
kus dolerius. Greitas persiuntimas užtikrintas. 

Metropolitan State Banką taipgi parduoda namus, lotus etc.; apdraudžia nuo ug-
įies; parduoda laivakortes ant visų linijų; perka ir parduoda pirmus morgičius. 

UŽ PADĖTUS PINIGUS MOKA 3 ČIA NUOŠIMTI 

Metropolitan State Bank 
Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

2201 W. 22nd ir Leavitt St., Chicago 
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 

mmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmm 

NEDARBO 
ERIKOJE 

Dabar tūkstančiai lietuvių važiuoja Lietuvon, kad pagerinus 
tavo būvį. ' 

Pirm pirksite laivakortę, ateikite j mūsų Banke, kur gausite 
patarimus ir nurodymus reikalingus kelionei. Be tikrų patarimų ir 
nurodymų galite turėti daug nemalonumų ir piniginių nuostolių. 

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

Reikale informacijų klauskite 
. 

* 
-

Pono Gečo Prie 4 Langelio 

STOCK 
YARDS 
STATE 

» • • 

GERAI ŽINOMAS NUO DAUGEL METŲ LIETUVIAMS 
• 

Ant pat Kampo 
47-tos ir Ashland Avenue 

Chicago, 111. 
• 
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1. v 

Tiesi Kelione j Lietuvą 
Per Piliavą Ir Karaliaučių 
Keliaujant į Lietuva per šią linija iš New Yorko tiesiai į Piliava-

Karaliaučiu, nereikės važioti nei per Vokietija nei per Lenkija, ir jo
kiu vizų nereikia. 

Iš Now Yorka į Piliava trečią klesą $135.00Iš New Yorka į friliava antra klesą $200.00 
PARDUODAM laivakortės ir per Canada iš Montreal į Piliava be persėdimo, taipgi 

ir per visas kitas linijas. 
LIETUVIU PREKYBOS VENDROVE siunčia Lietuvon greidiausiai ir geriausiai 

sulyg žemiausio dienos kurso AUKSINAIS IR DOLERIAIS, 
Dėlei platesniu informacijų reikale laivakorčių, pinig* siuntimo Lietuvon, Paspor-

tu, ir income taxu kreipkities šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATANI 
3313 So Halsted Str. Tel. Yards 6062 Chicago, 111. 

Offiso valandos: Kasdien 9:00 ryte iki 6:00 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryto iki 3:00 po pietų. 
General Offisas 
Lithuanian Sales Corp. 
414 W. Broadway 
Boston 27. Mass. 

/ 

i' 

• 

Lithaaaian Sales Corp. 
300 Savay Theatre Bldg. 

Wilke6-Barre, Pa. 
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