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Lenkai Nenori Hymanso 
Pasiųlymo

Nieko nebus, jei Ze)igowski
neapleis Vilniaus

____ __ /
GENEVA, rūgs. 20. — Belgijos atstovas Paul llymans 

Šį šeštadienį Tautų Sųjungos suvažiavime kalbėjo Vilniaus 
klausime. Jis trumpai atpasakojo pakilusių lietuvių-lenkų 
ginčų istorija ir paskui nepavykusias tuo klausiniu konfe- 
lencijas.

“Lietuva,” sakė jis, “priėmė propoziciją, jog Vilnius 
gali būt inkorporuotas su Kaunu Lietuvoje, kaipo Šveica
rijos kantonas. Tečiau Lenkija atmeta tų propoziciją.

“Lietuva nelaimėjo laisvės pati sau (Red.?) ir Lenkija 
neatkovojo sau nepriklausomybės nuosavomis pastangomis. 
Bet tai įvyko su sąjungininkų pagelba. Šiandie sąjunginin
kai tos ir kitos šalies reikalauja gražiuoju susitaikinti ir 
ilgiau nevarginti suvažiavimo.”

Visas susirinkimas, išėmus lenkus ir Pabaltijos atsto
vus, su rankų plojimu sutiko tą Uynianso pareiškimą.

Lietuvos atstovas Miloš pranešė, kad iš to visa nebus 
geistinų pasekmių taip ilgai, kol gen. Želigovski su savo 
armija neapleis Vilniaus.

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA 
BADO PLOTUOSE.

Traukiny spauzdinamas laik
raštis.

VISOKIŲ ĮSTATYMŲ 
GADYNĖ.

Arkansas valstija stovi pir
moj vietoj.

Lietuvos Atstovas Chicagoje
Šeštadieny rūgs. 24 d. visą girdi kaip pasitenkinę žmonės 

dieną lietus pila. Chicagos lie- kalba: Meilus ir demokratin-

SUDEGĖ LENKŲ ORLAIVIS.
WASIIINCTON, rūgs. 25 (18 Letuvos Inf. Biuro). — 

Lenkų ginkluotas orlaivis liepsnodamas nukrito neutralėje 
zonoje prie Klepočių, netoli Olkeninkų.

Mechanikas sudegė. Karininkas sunkiai sužeistas, pris
tatytas Kaunan.

—Orlaivy rasta krūva sudegusiu proklamaciją, kurių vie
na yra grynai bolševistinė. Musų kareiviai kurstomi nuvers
ti valdžią. Del to inteiktas protestas Tautų Sąjungai.

BOLŠEVIKAI NENORI KARO SU LENKAIS
MES NORIME TAIKOS!

Taip šiandie šaukia bolševi 
kai.

MASKVA, rūgs. 26. — Vi
si bolševikų laikraščiai vienu 
balsu šaukia: Mes norime tai
kos. Tas šauksmas pakilo iš 
to, kuomet aną dieną Varšn- 
vos valdžia prisiuntė bolševi
kų valdžiai ultimatumą, reika
laudama išpildyti Rygos tai
kos sutarties sąlygas. 0

Bolševikų laikraščiuose ra
šo Kari Radek ir kiti žymes
nieji bolševikai. Jie kreipia
si į Europos darbininkus, ly
giai ir į buržujus, kad suko- 
neveiktų lenkų karo pienus.

Nes lenkai, kurstomi Pranci- 
jos, rengiasi pakelti naują ka
rą.

Bolševikų valdžia į lenką 
ultimatumą atsako šiandie. 
Atsakymas kuoveikiaus bus 
pasiųstas Varšavon.

Lenkai ultimatume paliečia 
tris daiktus: pirmiausia, i-
dant bolševikai nesi maišytą 
į vidujinius įlenki jos reikalu.-, 
ypač su savo bolševistine pro
paganda; antra, idant bolše
vikai grąžintą kituomet paim
tas iš Lenkijos geležinkelią 
įmones ir trečias, idant išmo
kėtų lenkams 30 milionų rub
lių auksu.

Tai visa ineina taikos su
tarties sąlygosna. •

PASKUTINĖ PROGA AIRIAMS
AIRIAI GALI GAUTI DOMI 

NIJĄ, TAI VISKAS.

Taip pranešė Wimston 
Churchill.

DUNDE, Škotija, nigs. 26. 
— Čia viename susirinkime 
kalbėjo Anglijos kolionijų mi- 
nisteris, Winston Spencer 
Churchill. Jis pareiškė, kad 
Anglijos vpriausybė airiams 
nusileido ligi galutinų ribą. 
Ir jei airiai nesutiks, tuomet 
Anglija nieko kita jiems ne
duos.

Jis sakė, kad Anglija did
žiai stebėjosi savo apsivylimu, 
kuomet de Vnlera atmetė do
minijos valdžios formą, ko
kia buvt> pasiųlyta.

“Nors Anglija be jokio 
klausimo gali įvykinti Airijo

je Šiandie gyvuojančius įstaty
mus,” sakė Churchill, “tečiau 
jos noras visus ginčus baig
ti gražiuoju. Ir jei musą pu- 
siųlyinas galutinai bus atmes
tas, musą gyventojai stovės 
imperijos pusėje. Musą pusė
je bus ir visas pasaulis.”

Orurchill pažymėjo, kad iki 
paskutinių laikų Airijai ]ki 
kojų painiojosi Ulsterio pro
vincija. Tečiau šiandie ta pro
vincija jau apsisprendusi ir 
Airijai nedaro jokų klinčių į- 
gyti dominijos valdžios formą.

Airija jokiu budu negali at
simesti nuo Britanijos impori 
jos. Kuomet laikysis savo, 
tuomet bus knras ir tai tikras 
karas.

“Mpr norime konferencijos 
su airiais. Bet pasekmingos

Valstiečių pilna.
V

Ties sekančiu nno musų va 
gonu visur traukiniui susto
jus susirenka eilė valstiečių. 
Tame vagone vedami forma-

MASKVA, irugs. 25. — liai reikalai. Ties tuo vago- 
Vienas amerikoniškas korės-į “U dažnai laikomi mitingai, 
pondentas per bado apimtus I susirinkusius valstiečius 
plotus padarė 4,(XX) varstų, jkalha bolševistiniai agitato- 
Jis perkeliavo visą lygumų r,ai

Tame vagone Kaliniu su sa 
vo padėjėjais priima nuo 
valstiečių visokius nusiskun
dimus. Kaip ilgai kokioj 
vietoj traukinis nestovėtų, vi-

Perkeliavo sas laikas vyrai ir moterys at 
išnaikintus 'eina su kokiais nors nusiskun 

dimais arba reikalais. Visi 
jie nori matyti Kalininą.

Taigi tik iš vienų tokių 
traukinių galima pažinti, ko-

plotą liuo Maskvos ligi Sa
maros. Iš ten Pavolgiu pa
siekė Astrachanių. Toje il
goje kelionėje jis perėjo plo
tus, kur šįmet buvo kuoge- 
riausias derlius.
taipat kaitros 
laukus.

Apie tai pats koresponden
tas taip sako:

Keliavau specialiu trauki
niu su Michailu Ivanovu Ka-!k*a yra Rusija, 
lininu, vyriausiojo bolševikų
sovieto pirmininku. Patsai 
traukinis šiandie didžiai in
teresingas daiktas Rusijoje.
Iš traukinio išvaizdos ir viso 
sudėjimo galima pažinti, kas 
veikiasi Rusijoje.

MILIONINIAI BOLŠEVI 
X KŲ BANKNOTAI.

MASKVA, rūgs. 26. — Bol
ševikų valdžia paskelbė, kad 
ji išleidžianti naujus bankno
tus — vieno miliono rublių, 

Tas traukinis, kuriuomi 'penkių milionų ir dešimties
man teko keliauti yra vienas 
iš tų, kurie skiriami propa
gandai, visokiems tyrinėji
mams ir augštųjų bolševikų 
valdininkų kelionei.

Sudarytas iš keturiolikos 
vagoną. Vagonų šonai nutep
ti įvairiais vaizdais ir para
šais apie tai, kokia Rusija y- 
ra ir kokia turi būt, kaip no
ri bolševikai.

• Propaganda paveikslais.

Kalinino vagonas turi vaiz
dų iš valstiečių ir darbininkų MADRjnAg 2g
gyv,,„„m> jų pareigų ir ,va,; Cj# pra ka(| Mo
rii, legendų. “Kapitalistai I okkoj ,ain).ję kai.kurias ko. 
tave (darbininke ir valstieti) >vaR RU ,naurajs
vadina raudonuoju.- Mask- Į________________
vos darbininkai atsiliepia į UNGARAI TURI 100,000 KA 
tave kviezdami dirbti ir ko
voti.”

milionų rublių. Tie milioni- 
niai banknotai" bus geri tik 
ligi liepos 1, 1923 metų.

Valdžia išaiškina, kad tos 
didelės dominacijos būtinai 
reikalingos, nes mažesnės ver
tės banknotais negalima žmo
gui nešiotis miliobu.

Šiandie tikrai įtarti bottr- 
vy<ų 40 tūkstančių rublių yra 
lygus vienam amerikoniškam 
doleriui.

ISPANAI LAIMĖJĘ.

REIVIŲ.

Ant kito šono vagono yra VTENNA, rūgs. 26. — Gau-
vaizdas, kaip vaikai eina mo- ta pusoficialių žinių, kad Un- 
kyklon mokinties skaityti ir garija Jugoslavijos ir Austri- 
rašyti. Ant kito vagono pa- pasieniais turi 100,000 ka- 
rodyta valstiečio grįčia, kur'n>‘y’lh ^ai naujai armijai į-
valstietis bolševikas dailiai M.'!™*“8 5ta-
šeimyna gyvena, turi (lauke) I as, nrio prie. aky yra baro-

. ' , r , • X 1 r zias Pronay.automobilių, turi telefoną. į 
Toksai traukinis kur tik su UNGARIJA NENORI ĮSTOTI

stoja, tuojaus jį apspinta 
jauni ir seni ir žiūrisi į puoš
nius vaizdus, skaito visokius 
parašus. Tai bolševikų mo
liai, kad patraukti sau dau
giau šalininką.

Ypač jaunieji rusai yra žiu 
geidąs. Jie tuojaus apspin
ta vagoną su knygomis. Tą 
sočiai istišką-holševikų kny
gų visuomet vežama tikros 
galybės.

Traukinis veža visokių laik 
raščių. Važiuojant pro sod
žius iš traukinio mėtomos 
žmonėms visokios brošiūros

T. SĄJUNGON.

GENEVA, dugs. 26. — Un- 
garijos vyriausybė pranešė 
Tautų Sąjungos suvažiavimui, 
kad Vngarijos aplikacija įsto
ti. T. Sąjungon butų sulaiky
ta kokiam laikui.

Tai esą daroma pakilus ne
sutikimams su Austrija ir są
jungininkais dėl Burgenlando.

GOMPERS ANGLEKASIŲ 
SUVAŽIAVIME.

INDTANAPOLIS, TND., ru-

-r . .. Rs. 26. — Čia anglekasių su-
ir laikmačiai. Jaunieji gan- važiavime kalh,.j„ Aln „arbo
.1,. dalinamus laikraSčiua. į Federacijos prezidentas Oom-

Traukiny yra spaustuvė, jM*rs.
kur leidžiamas ir spauzdina-1 _________________ ____

litas dienraštis. Telegramos NEW YORKE PASIBAIGĖ
gaunamos radio telegrafu. SVIESOS TAUPYMAS.

konfereneijos,’ 
ris.

Susirinkimą, kuriame kalbė-'gė vakar rytą. Laikrodžiai 
jo ministeris, saugojo skait- nustatyti viena valanda at- 
linga policija. gal.

sakė ministe- NEW YORK, rūgs. 26. - 
Šviesos taupymas čia pasibai-

WASHINGTON, rūgs. 26. 
— Šįmet vakarų centralės 
valstijos pasižymėjo gausybe 
naujų įstatymų. Penkiolikos 
valstijų legislaturos pravedė 
5,368 visokios rųšies įstaty
mus.

Legislaturos pravedė* ke
liais šimtais daugiau įstaty
mų bilių. Bet tų bilių nepa
tvirtino gubernatoriai arba 
jie pasirodė konstitucijai prie 
šingi. Kartais kaikurios le
gislaturos praveda nei šiokių

gas musų Atstovas. Dar va
landėlė ir vieni sėda į auto
mobilius, kiti pėksti lydi sve
čią į Congress viešbutį.

Prie viešbučio. 

Privažiavę viešbutį randa-

tuvių ūpas nuslūgo, nes pra
matytos iškilmės Atstovui at
važiavus sumažės.

Stoty.I
4:40 p. p. atvažiavus La Ša

lie stotin jau keli šimtai lie
tuvių susirinko. Jų skaičius J me orkestrą pasirengusią. Vėl 
kas minutė auga. Dalinami grojama Amerikos ir Lietu- 
trispalviai ženkleliai. Greit iš-į vos himnas ir vieni palydo
mus 5 vai. Cicero’s orkestrą Į vai grįžta namon, kiti lydi vie- 
taiso savo instrumentus, visi šbutin. 
rikiuojasi. Viešbuty.

Į gerb. Atstovo kambarį 
Traukinys atūžia. Sutikimo sueina apie 15 asmenų. Visi

Sulaukėme.

nei tokių bilių, taip kad pas
kui visas darbas turi eiti nie-J komitetas išeina priekin ir ei- čia jaučiasi kaip namie. Sa
kais, kuomet biliai pasirodo jna prie traukinio pasitikti A t- sėda aplink Atstovą tariasi a- 
netinkami šalies dvasiai arba
tvarkai.

Arkansas valstijos legisla- 
tura pravedė daugiausia įs
tatymų bilių, nes 703. Iš jų 
tečiaus 13 bilių panaikinti.

Nortll Dakotos valstija pra 
vedė mažiausia — 148. Iš Jų 
trys biliai pasirodė netinka
mi.

Štai kiek kurioj valstijoj 
šįmet pravesta visokių naujų 
įstatymų:

stovo. Ilgai nereikia ieškoti, pie maršrutą, kelionės isfrn- 
Gerb. Atstovas p. Viniko ir džius. Jauku ir malonu. Nors 
p. Mastausko lydimas pašilo-1 Atstovas ir pavargęs, norėtų 
do kitų keleivių tarpe. Komi- gal pasilsėti, tečiaus ebieagie- 
tetas skuba, sveikina garbiu- čiai sulaukę taip brangaus 
gųjį Lietuvos Valstybės Atsto- svečio nesiskirsto.
vą. i

Įėjus stotin orkestrą duduo-1 
ja Amerikos ir Lietuvos bim-'
ną. Visų ūpas pakilęs. Galvos

Vakarienė.

Indiana 
Missouri 
Arkansas 
Oklabonia 
Iowa
South Dakota 
Nebraska 
Texas 
Micbigan 
Illinois 
Kansas 
Oliio
Nortli Dakota 
AVisconsin 
Minnesota
Išviso pravesta 5597 biliai. 

Bet iš jų 229 biliai neįvykin
ti.

280
282
690

nudengtos, veidai susimąstę, 
rimti. Mintys ir akys susitel
kia apie gerb. Atstovą kuria
me visi mato ir jaučia tėvy
nės nuteriotus laukus, jos 
vargus ir rupesnius, džiaug-

1^2 snius ir laimėjimus.
400
425
309
228

Gerb. Atstovas kuomet ir 
minios lydimas eina žemyn. 
Čia valandėlę sustoja. Sveiki
na visus, kuriuos gali pasiek

4^7 ti, jo veidas linksmas, Lietu
vos linkėjimus neša. Iš šalies

8 vai. p-nas J. Brenza kvie
čia visus vakarienės. 14 as
menų viešbučio restorane su
sėda prie stalo. Visi smagus 
ir linksmi. Po vakarienės vėl 
lydi Atstovą kambarin. Čia 
valandą pasikalbėję skirstosi 
namon; gi ryt prasideda ko
lonijų lankymas. Town of La
ke turi garbės pirmoji sutikti 
Atstovą, tikimasi kad ji duos 
gerą pradžią ir pavyzdį ki
toms kolonijoms už $10,000 
vienu užsimojimu L. Laisvės 
paskolos bonų išpirkdama. • -

ja užims išanksto paruoštas 
pozicijas aplink Eskisher (li
nijoje Eskisber-Kutaia) ir te 

527 inai netik atlaikys puolimą, 
bet pasiliks ir per 
žiemą. Tose taigi pozicijose

GERB. ATSTOVO MARŠ
RUTAS.

SEKMADIENIS
būdami graikai nuspręs kas '^0^n ^ake.
toliau veikti. Būtent suda-1 v- v- Viešbuty La Šalie

TURKAI NACIONALISTAI 
SUSILAUKĖ PAGEL

BOS.

Graikų kareivių dvasia nupuo 
lusi.

Konstantinopolis, rūgs. 26. 
—Graikų armija andai atsi
metė atgal išilgai Sakaria li

pęs nepaėmusi Angoros, už
ėmė pozicijas ir nusprendė 
laikytis, jei turkai mėgintų 
juos pulti.

Graikams atsimetant tur
kai jų nepuolė smarkiai. Nes 
jie buvo neskaitlingi, taigi ir 
nestiprus.

Bet tomis dienomis tur
kams nacionalistams atėjo pa 
gelba iš Kaukazo ir iš kitur 
- apie 25,(XX) kariuomenės 

daugiau.
Pajuto tai graikai, Tad 

juos apėmė baimė ir jie pa
lengva pradėjo persimesti at
gal skersai Sakaria. Vos 
spėjo tai padaryti, o tas už
ėmė keletą dienų, staiga ant 
graiką ūžtelėjo turkai.

Pranešta iš Angoros, kad 
turkai smarkiai puola grai
kus. Kai-kuriuose baruose 
graikai laikosi. Kitur bėga, 
Paskui save palieka anuotas, 
kulkasvaidžius ir daugybę ka
ro medžiagos. Kruviniausi 
mūšiai seka vakariniame u- 
pės Sakaria šone.

Kalbama, kad graikų arini-

rys pienus tolesniai kompani
jai.

Bet ar graikai atlaikys to

iškilminga puota gerb. At
stovui pagerbti.

PIRMADIENIS
je linijoje turkų spaudimą, 7 v Vt _ Bridgeport.
tai taipgi svarbus klausimas

Kaip ten nebūtų, graikams 
ir ši antroji kampanija nepa
vyko. Graikijos gyventojai 7 v. v. — West-Sides. 
apvilti karaliaus Konstanti- 8:30 v. v. Cicero.
110 pažadėjimais veikiai lai- 9:30 v. v. North-Sides. 
mėti karą ir kareivius demo
bilizuoti.

Šiandie pasirodo, kad ka
rui nepramatoma pabaiga ir 
graikai nieko nelaimėjo. To
dėl kareivių dvasia nupuolu-

8 v. v. — Brighton Park. 
ANTRADIENIS

TREČIADIENIS
7 v. v. Roseland.
8:30 v. v. Dievo Apveizdos pa- 

rap.

Reikia pastebėti, kad kolo-
si taip, kad vadai abejoja a- nijos, į kurias gerb. Atstovas 
pie tolesnį veikimų. atvyks vėliaus, turi pasirupin-

Bet tai neviskas. Pačiam ti kalbėtojų ligi atvažiuo- 
karaliui ir jo dinastijai yra siant į jų koloniją Atstovui; 
pavojus. Karalius intraukė-be vietos kalbėtojų galima pa
šalį šin karan ir šaly pake- sikviesti svečius: St. Seimo 
lė didelį skurdą. , narį p. M. Bagdoną, p. Mas-

. ijji-------- tauškų ir p. Viniką.
ORAS. Šandie gražus o-1 Gerb. Atstovą pačios kolo-

rns; vešiau.________ _______  nijos parsiveža ar tai ir vieS-
mtiiAia varnam bučio ar iš kolonijos, žiūrintPINIGU KURSAS, kokiu laikn atvažiuos Atsto-

_______ vas
Svetinių šalių pinigų vertė, 1 Visais reikalais delei Atsto- 

mainant nemažiau 25,000 do- vo maršruto vietinės L. L. Pa- 
lierių rūgs. 24 buvo tokia pa- skolos stotys kreipiasi į L. L. 
gal Mercbants Loan & Trust Paskolos Apskričio pirminin- 
Company: ką šiuo adresu:
Anglijos sterl. svarui 3.70 J. A. Mickeliunas, 3140 Wa- 
Praneijos šimtui frankų 7.81 llace str. Phone: Yards 2652. 
Italijos šimtui lirų 4.351 Be to, gerb. Atstovas išreiš- 
Vėkietijos šimtui mark. , .92 kė noro aplankyti lietuvių vie- 
Lietuvos šimtui auksinų .92 Jąsias įstaigas, o taipogi ir 
Lenkų šimtui markių .02 mokyklas.
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Prenumerata mokėsi Iškalko. Lai
kas skaitosi nuo užairašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti i&perkunt krušoje ar eiprese "Mo- 
ney Order’’ arba Įdedant pinigus i 
registruotų laiškų.
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PROFESORIAUS PLE
PALAI.

Šiandieninę Anglijos politi
kę ir nusistatymų nušviečia 

anglų laikraštis “East Ex- 
press”. Apie tai kalba Oxfordo 
(Anglijoje) universiteto istori
jos profesorius W. llart.

Reikia pažymėti, kad prof.

llart yra didis lenkų šalinin
kas ir prietelis. Jis nesenai 
lankėsi Lenkijoje. Buvo ir 
Vilniuje.

Prof. llart į Pabaltijy žiuri 
lenkiškomis akimis. Jam yra 
meilesni ir artimesni Varšu
vos ponai. Meilesnis jam tok
sai p. Paderewski su pianu 
negu lietuvis valstietis su 
spragilu arba dalgiu.

Apie patį Vilnių jis reiškia 
lenkų nuomonę. Sako, lietu
viams Vilnius neprigulįs nei 
istoriniu, nei etnografiniu 
žvilgsniais. Ir jei lietuviai ve
da ginčus dėl Vilniaus, tai už 
tų juos reikia priskaitvti prie 
trukšmadarių.

Kaip lenkai, taip ir prof. 
llart tvirtina, kad lietuviai to

kiu pasielgimu trukdę ekono
minį vystimasį, kaip Vilniaus 
srity, taip ir visoj toj Europos 
daly.

Anot prof. llart, Anglijos 
valdžia šiandie užsieniuose

ge ir veda vokiečiams palan 
kię politikę.

Užsienių reikalų ministeri 
jos svarbiausias politikos tiks 
las — pačių Praneiję padary
ti priklausomų nuo Anglijos.

Iš tų abiejų vedamų politikų 
pasirodo, kad lenkų reikalams 
jos nepalunkios. Nes kas nori 
ekonominiai pavergti Pranci- 
ję, tas geidžia pragaišties ir 
pačiai lenkų tautai.

Prof. Hart pareiškia, kad 
Lloyd George nieko nedaro iš 
to, kam teks Vilnius. Nes te
nai nesusibėga Anglijos finan- 
sistų reikalai.

Prof. Hart sako jam tekę pa
tirti užsienių reikalų ministe
rijoje Štai kę: Ginčus lietuvių 
su lenkais pakėlę šeši šimtai 
fanatikų, daugumoje žydų ir 
vokiečių. Tiems žmonėms pa
vykę primesti savo valių lietu- 
vių liaudžiai.

Tai bent profesorius! Iki šio
lei neteko girdėti, kad tokiais 
tuščiais plepalais turėtų ope
ruoti, žymaus universiteto pro
fesorius. Galima lenkus mylėti 
labiau už kitus, galima jiems 
pataikauti. Bet negalima pašau 
lio juokinti tokiais plepalais. 
Negalima, mylint lenkus, pa
sauliui meluoti apie Lietuvę ir 
lietuvius.

Prancija didžiausios sau 
jiagelbos tikėjosi iš Vokietijos. 
Vokietija turėjo mokėti aukštų 
karo kontribucijų.

Šiandie pasirodo, kad var
giai Vokietija išpildys savo 
pasiketinimus. Gudrus vokie
čiai pradeda užraukti savo 
krepšius. Ir nors vokiška mar
kė ima netekti prigulinčios 
vertės, tečiau vokiečiai neper- 
daugiausia aimanuoja.

Tuo tarpu prancūzai jau 
kaip tik nesišaukia pagelbos. 
Nes kuomet vokiečių markės 
vertė puola žemyn, prancūzų 
frankas irgi eina menkyn.

Jei pakils ten finansinis 
krizis, tai jis pirmiausia pa 
lies Praneiję ir Lenkiją. Su

prantama, nuo to turės neina 
žai nukentėti ir kitos šalys.

Tas krizis, tai bus naturalis 
ir bausminis apsireiškimas. 
Pasibaigus karui su Vokietija, 
Prancijai nereikėjo palaikyti 
milioninės armijos. To pat ne
reikėjo daryti nei lenkams. 
Tuotarpu kaip ta, taip tie pa
skutinius savo pinigus pavar
tojo militaristiniams tiks 
lams. Ir štai ko sulaukė.

Jei Prancija butų išmintin
gai pasielgusi, rasi, Suv. Vals
tijos jai butų dovanojusios

sigynimo kon venerų prieš 
bendrus priešus, bet tik tuo

met jei didžiosios valstybės 
pripažins Lietuvos ir Lenki
jos sienas. Lietuva nesiprieši
na padarymui ekonominės su
tarties su Lenkija, bet ji ne
sutiks panaikinti muitų sienų. 
Šita sutartis turėtų būti ga
lima panaikinti dviejų metų 
bėgyje pareiškus apie tai norų 
vienai susitariurių šalių. Vie
nok lenkų delegacija su šiais 

pasiūlymais nesutinka ir lai
kosi pirmojo projekto. Tautų 
Sęjungos Taryba nutarė pa
siūlyti abiem delegacijoms ga
lutinai priimti antręjį P. Hy-

manso projektų, jei jos nesu
tiktu jo priimti, tai referuoti 
klausimų Tautų Sęjungos ple
numui.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. •

“ Vanagas’’ ir “žvaigždė” 
“anarchistai”.

Ar galima tokiems žmonėms 
pritarti, kurie sako, kad “Va
nagas”, “Žvaigždė” ir kai- 
kurie kunigai šaltai žiuri ar-
ba neprijaučia musų brangiau- 

milžiniškas skolas. Bet kad jai ‘sioms ir didžiausioms organi-

KO SULAUKS EUROPA.
Prancūzų laikraščiai daug 

vietos pašvenčia finansiniam 
Europos padėjimui. Rašo, kad 
finansinė padėtis Europoje 
trumpoj ateity turės sugriauti 
visų ekonominį gyvenimų. Sa
ko, visoje Europoje pakils 
toks didis ekonominis krizis, 
kokio pasaulis nematęs.

Anot laikraščių, biržose spe
kuliantai varo savo darbų ir 
šaukia: “Nenorime sakyti, kas 
galės .įvykti trumpoj ateity. 
Bet kas įvyks, tai bus vienas 
nesmagiausių daiktų”.

Prancūzai turi pamato rašy
ti ir bauginti pusaulį.Nes šian
die tenai aršiausiame pariėji-

buvo mylimesnė milioninė ar
mija už Suv. Valstijų pata
rimus, šiandie tesidžiaugia.

Kuomet Vokietija atsisakys 
mokėti Prancijai karo kou- 
tribucijų, kuomet Prancijoje 
pakils finansinis krizis, tuo
met prisieis laukti naujo ka
ro Europoje. Nes Prancija mė
gins užimti naujas Vokietijos 
teritorijas.

DERYBOS ŽENEVOJE.

me yra Prancijos ir jos su
veda dvejopų politikų. Vienų 1 jungi įlinkės Lenkijos finan- 

politikų reprezentuoja prem
jeras Lloyd George, kitų •— 
užsienių reikalų ministerija.
Lloyd George apsistatęs vokie

čių ir žydų kilmės finansistais.
Tie finansistai turi įdėję di

dikius kapitalus į Vokietijos

sai.
Kol seniau prancūzai iš pas

kiri inosios savo frankais rėmė 
lenkus, lenkų finansai buvo 
kiek stambesni. Gi kuomet ne
buvo jau iš ko Varšuvos val
džiai duoti pagelbos, lenkų

AVasliingtonas, IX, 22 d. 
(Liet. Inf. Biuro). Lietuvos 
Delegacija savo kontrpasiuly- 
me sutiko, kad Vilniaus sry- 
čiai butu duota kultūrinė ir

administratyvė autonomija. 
Griežtai atmezdama ' bendrąjį 
sprendžiamąjį Užsienio politi
kos organų, Lietuvos Delega
cija siūlo perijodines abiejų 
šalių užsienių reikalų minis- 
terių konferencijas ir įsteigi
mų darbo sekretorijato, kuris 
neturėdamas jokio sprendžia
mojo balso butų įkurtas politi
kos ryšiams palaikyti. Toliau

industrijas. Del to Lloyd Geor- markės visai sužlugo.

zacijoms, kaip L. R. K. A. Fe
deracija, Tautos Fondas, Liet. 
R.K. Sus-mas, Am. L. Darbin. 
Sąjunga, Liet. Vyčiai ir kitos; 
ir negana, ką neprijaučia, bet 
dar stengiasi griauti jas.

Tuos griovikus žmonės va

dina “anarchistais” ir kito
kiais žodžiais, tam panašiais.

Man, rodos, kad toki grio
vikai daro gėdą musu tautai, 
neprisilaikydami vienybės ^ir- 
ba visuomenės, L. R. K. Fed., 
nutarimų .

Bet pas apšviestas kat. tautos 
taip nėra. Ten nutarimo vie

nybėje laikos. Man, rodos, kad 
tokiems ne visuomenės gero
vė rupi, o tik poniškumas, sa- 
vymeilė ir sava garbė.

Vargdienis.

Atsakymas. Anarchistais v- 
ra žmonės, kurie nepripažįsta 
jokios valdžios. Gi kunigai, ne- 
prijaučiu musų didžiulėms or
ganizacijoms, pripažįsta savo 

tiesioginę — dvasiškų valdžią, 
ir kitokias valdžias, taigi jų 
plačia prasme negalima vadin
ti anarchistais.

Siaura prasme galima jiava 

anarchistu

Lietuvos delegacija sutinka pa 
daryti su lenkais militarę ap- dinti kiekvienų,

PRIEŠ ANTPUOLĮ
(Vienveiksmis vaizdelis iš fronto 

gyvenimo)

JOKŪBAITIS. Kad jie hutų miške 
mums į kairę neužėję ir tų keturių nebū
tų sužeidę.

KALINA. Jei laiku nebūtumėm jų pep 
stebėję, nekaip būt išėję... jie iš miško bu
vo gerai pradėję taikyti, o ypač į kulkos
vydį, ir jau buvo iš miškų beišlendą, bet 
kaip atsukome kulkosvydį, užgrajinome, 
nutilo lyg katinui imi suolu... prapuolė ku
rie ir išlindę buvo.

JOKŪBAITIS. Bet visgi otmušėme 
daug syk skaitlingesnį jų antpuolį.

Scena III.

SKYRININKAS (įeidamas). Imkite 
kulkasvuidį, reikės vežti į apkasus.

JOKŪBAITIS. Antpuolis bus? 
SKYRININKAS. Tikrai nežinia, gal ir

bus... liet lenkuose jaučiamas bruzdėjimas 

(du ima kulkosvydį, kiti dėžes, veža pro 
duris).

JOKŪBAITIS (veždamas). Ta-ta-ta ta 
ta Šiąnakt bus, kulkosvydis, och dirbs į

kai tęs!...
SKYRININKAS. (į vežančius). Va

žiuokite, aš tuojau pas apkasus ateisiu, 
(sau) Reikia ant visos nakties apsirengti 
(ima nuo sienos milinę).

JOKŪBAITIS. Nebijok! mes gerai vis

ką atliksime, gali nesiskubinti (duris už
daro).

Scena IV.

SKYRININKAS, (imdamas nuo sienos 
žiūronų ir nuo lango granatas) Puiku šią
nakt bus laukti lenkų, rami ir šilta naktis,

nepeš, manau, jie nieko, iškasysime jiems 
kailius gerai.

GALDA1TIS. (įeidamas) Jau kulkosvy

dį nuvežė?
SKYRININKAS. Jau! o tavo arkliai ir 

vežimas tvarkoje?

GAUDAITIS. Taip! viskas tvarkoje! gul 

pakinkyti reikia?

SKYRININKAS. Pakinkysi kuomet pra 
dės šaudyti.

GAUDAITIS. Matyt ponai vištininkai 
užsimanė pamėginti... bet nieko... atsikirs! 
— atkirs savo anapus lyg kirvis į akme 
nį. šiandien visi kareiviai gerame upe, 
puls į mūšį lyg liūtai, tik laikykis ponuli 
‘ ‘ <lo Varšavy panėvie ’ ,

kurs kitų pripažintą valdžią, 
•rganizacijų valdybę, nutari

mus griauna.
Jie gal gerai nesupranta 

musų tų organizacijų vertės, 
gal mato jose kų nors sau 
negero, gal turi kitokius išro- 
kavimus, bet tai ne Anarchiz

mas.
Beto reikia savo kalbose a- 

pie kitus gerai apsisvarstyti.

Galima pasakyti ir šiap ir 
taip ant kito ir visiškai be pa

mato.
Beveik visos musų viršmi- 

nėtos didžiulės organizacijos 
yra dar jaunos. Jos gali sa

kyti yra da tik išsivystymo 
periode, todėl jose silpnybių 

ir klaidų yra.
Visuomenės veikėjai, publi

cistai kartais kalbose, kartais 
spaudoje organizacijų silpny
bes, blogumus ir negerumus 
nurodo. Kartais tai daro be 
pasigailėjimo kaip ir kokių 
nuožmią operaciją.

Tokių žmonių už tai nega

lima vadinti anarchistais. Prie
šingai, tokiems klauso padė
ka; ypač jei jie nurodydami 
silpnybes, nepamiršta nurodyti 
ir priemones jas, pataisyti, ar- 
va paduoda naujų sumanymu, 
kaip organizacijas pagerinti.

Toki dalykai spaudoje yra 
labai pageidaujami. Jie orga
nizacijas veda prie pažangos, 
tobulinimosi ir vaisingesnių 
darbų. Toki nurodymai dažnai

gelbsti pačias organizacijas 
nuo pavojų sugriuvimo, ar iš
krypimo iš savo tikrų vėžių. 

Neviena pašai pine draugija

kuri yra nudardėjusi į laisva- 
manybės ir bolševizmo dau
sas, butų šiandien katalikiška, 
jei laiku butų kas nors paro

dęs pavojų, kokis jai gręsia.

Keliones Lietuvon Užrašai.

Taigi ar “Vanago”, .ar 
“Žvaigždės”, ar kokio kitokio 
laikraščio naudingą kritiką

reikia priimti. Tik, deja, tų 
dviejų pirmųjų laikraščių ne 
visus rašinius galima vadinti 
sveika, naudinga kritika, ar 
nurodymais. Daugiau juose, 
ypač “Vanage” pravardžia
vimo negražiausiais žodžiais, 
vadinimo žmonių gyvuliais, 
daug įtarimo, pramanytų 
šmeižtų ir užsipuolimų net ant 
ištisų organizacijų už nusikal
timą vieno kito jų nario.

Žinia, toki dalykai ne kri
tika ir nedaro jokios garbės 
jų autoriams ir neneša naudos 
visuomenei. Net kartais iššau-

(Tęsinys)

Iš Berlyno Lietuvon.

Traukiniu bevažiuojant 
Berlyno suėjome ir kun. Dr.
Maliauską, kuris metai atgal 
iš Amerikos sugrįžo Lietuvon. 
Galop privažiavome Eidtku- 
nus. Vokiečiai daro kratą, su- 
Žiurinėja daiktus ir krato ki
šenes. Visus lengvai perlei
džia. Mus, kaipo kunigų, ki
šenių visai nekrėtė. Iš Eidtkn 
nu matomas Virbalis, pirmuti
nis Lietuvos miestas, o čia 
traukinio reikia laukti porą 
valandų!

Imu nerimauti, norėčiau 
kuogreičiausia įžengti į Lietu
vos žemelę. Valandai atėjus sė
dam į traukinį ir už 3 minutų 
jau Virbaly stotyje. Išlipus ant 
stoties visai kitas reginys: 
stotis gerokai apgriauta, bet 
taisoma, miestelis daug pras
tesnis už Eidtkunus, vietomis 
dideli plotai visai be namų, 
arba griuvėsiais pabirę. Nie
kas jų neatstato. Savininkai 
nubiednėję arba išblaškyti Ru
sijoj. Ūpas vienok nenupuola, 
jaučiuosi linksmas, nes pasie
kiau savo tikslą, esu Lietu
voj. Visur liet. kareivių pilna, 
visų veidai linksmi, gražiai 
pasirodę, lietuviškai kalba. Iš 
lauko ir viduj lietuviškos iš
kabos. Stoty žmonių pilna; mi- 
liciantai prižiūri tvarkos,, su 
visais mandagiai elgiasi. Šir 
dis pradėjo smarkiau plakti; 
Darosi graudu; Dabojuos kad 
niekas nepatėmytų besiver
žiančias iš akių ašaras. Gaila, 
manau sau, kad Amerikos 
lietuviai neišpirko 5 milijonų 
paskolos bonų. Daro.kratą; už

——- Kum. J. Pušku u.s kas
drapanas sau vežamas, nors ir 
po kvies eiles, nieko nereika
lauja Aš vėžiaus nesiutos šil- 
kų materijos apie 60 metrų, 

už kurią teko mokėti 306 auk
sinų. Išduodant pasus, virši
ninkas prašė pauukoti nors po 
kelis auksinus užlaikymui liet. 
kareivių. Aukojau 100 auks. 

Lietuvos traukiny.

Už valandos sėdome į lietu

viškų traukinį, kuris atrodė 
taip gražus, kaip visos Euro
pos Valstijų traukiniai. Pasi
leidome per Lietuvos laukus 
Kauno link.

Nenusėdžio savo vietoj; žiū
riu per langus vienon ir kiton 
pusėn. Pilni laukai žmonių; vi
sur sėja laukus (tai buvo ba
landžio 23 d.). Nuolat karo 
pėdsakus galima patėmyti: 
vienur ir kitur matai sunai
kintus triobėsius, o jų vieton 
statomi nauji; miškų plotai iš 
kirsti į kuriuos gelžkelio su

rūdiję bėgiai dar ir dabar te
bėra nutiesti.

Pastebėjau tris mažus kapi

nynus. Ant vieno pravcplavų 
maži kryželiai kyšo, o ant ki
tų katalikiški. Paklausius, man 
paaiškino, kad tuose kapuose 
ilsisis rusų ir vokiečių karei
viai. Baisiai atrodė nėlaisvių 
gardas dygliuotomis vėlomis 
aptvertas apie 12 pėdų aukš
čio. Tame garde, „man sakė, 
daug liet. kareivių kentėjo Vo
kiečių okupacijos metų. Štai 
jau ir Kauno viršūnės mato
si. Lž kelių minutų, manau 

sau, pamatysiu savo numylė
tų miestą, kuriame apie 4 me
tus niokinaus.

(Bus daugiau)

kia taipat nevykusius prie
šingus jiems žygius kituose 
laikraščiuose. Tokiu buvo 
“Atviras Laiškas Albinui Ja- 
nušui”, tilpęs “Garse”.

“Atvirame laiške” nuva
žiuota pertoli. Pasigriebta gin

klo ne visai švaraus. O prieš 
“Vanagą” ir kariaujama tarp 
kitų priežasčių ir dėl jo nešva
rumo. Netinka imtis tokio pat 
ginklo.

“Vanago”, “Žvaigždės” ir 
kitų “diplomatų žygiais džiau
giasi liberalai. Dabar jie be
veik yra sudarę bloką ir eina 
išvien. Jų dabar daugeliu 
žvilgsniu vienoki norai: pas

maugti Vyčius, suardyti L. 
Darb. Sąjungą, užkenkti Fe
deracijai, o gal jų tikslas yra 
suskaldyti Susivienijimą. Tuo

met reikėtų naujų organų.
Sunku pripažinti tuos jų žy

gius visuomenės gerove, o la
bai lengva visuomenės anar
chija.

Reikia tikėtis, kad tų nau
jų “diplomatų” žygiai pada

rys blogo katalikų visuomenei, 
bet jos nesuardys. Katalikai 
.jau ragavę ir šio ir to, bus 

.atsargus ir ta keliama audra 
praeis pačių anarchistų nenau

dai. Spragilas.

SKYRININKAS. Kad dirbtu kulkosvy
dis, tai nė jokis lenkas nebūt mums bai
sus. Prisileistumė arti, o paskui kaip pa
suktume po priešų grandine, lyg dalgiu.

GAUDAITIS. Žinoma, nemažai nuo kul
kosvydžio priguli.

SKYRININKAS. Aš šiąnakt nieko blo
go nejaučiu, turhut nieko nebus, o jei bus, 
tai laimė links musų pusėn. t

Scena V.

BURININKAS. (įeidamas) Jau savo 
apkase kulkosvydį pastatėte?

SKYRININKAS. Dabar kų tik išvežė. 
Tuojau ir aš einu.

BURININKAS. Kuomet pastatysite, tai 

po 3 kareivius lai stovi apkase, o j>o tris 
gali trioboj būti, tiktai prisiruošusiems, 
kad akymirksnyje galėtų stoti į įimšį, už 
valandėlės ir aš ateisiu prie jus, pasižiū
rėti, bet visą laiką stovėsiu prie I-jo sky
riaus.

SKYRININKAS. Ar negirdėjai ko pla 
čiaus apie lenkų bruzdėjimą?

BURININKAS. Dabar sugrylę musų 
žvalgai pasakojo kad į sodžių stovintį už 
kalnelio pribuvo nauja lenkų kuopa ir 
keletas kulkosvydžių, kuriuose kaip nuo 
vieno sodiečio sužinota, juučiamas koks tai

judėjimas, rengimosi ant nakties į apka
sus, iš ko galima spręsti, kad rengiasi į 
antpuolį arba gal laukia musų antpuolio, 
nes veltui jėgų nedidintų.

SKYRININKAS. Jų antpuolis man ne
baisus. Nebijau (išeina.).

Scena VI.

BURININKAS. (vaikščiodamas). Gerai 
uš pamenu ir turbut niekad neužmiršiu 
pirmąjį savo mūšį Lietuvos kariuomenės 
eilėse ties Straveninkais, net kiekvieną 
šūvį gerai įsivaizdinau ir neužmiršiu ir. 
taipat vokiečių pajuokos. Mums ten besį- 
mušunt vokiečiai davė savo kareivių vie
ną būrį su vienu kulkosvydžiu ir vie
nu raitelių, neva tui pagelbėti, bet 
geriau pasakius tik pajuokauti, bet 
kuomet bolševikų tirštos eilės pavaka
ryje pradėjo pulti, musų buvo labai 
maža ir tai pirmą kart kovoje. Vokiečiai 
palikę vienus* lietuvius ir palikę apkase 
savo kulkosvydį, susirikiavę dainuodami 
“Doičland, Doičland” nuėjo savo keliais 
atgal į Žiežmarius, o mus vienus likimui 
paliko, manydami, kad tokiu buriu mes 
neišlaikysime i» jiems atsitraukus »|>o nu
stoję pubėgsime ir riar... patikę iŠ mies

telio mūsiškius važiuojant mums į pagelbą

norėjo sulaikyti, sakydami, kad mes neiš
laikysime ir greičiau busime visi žuvę, bet 
mūsiškiai neklausę atvyko ir rado mus 
atlaikiusius rusų antpuolį.

GALDAIT1S. Jei ne vokiečiai tuokart 
butų mus suardę, rasit, bu tume ir Vilnių 
pasiekę, nes jie rusams pranešė, kad mu
sų maža ir liepė pulti. Žmonės pasakojo... 
kad vienas vokiečių raitelis atjojęs pranešė 

rusams, kad pultų, kadangi tnnsų maža, o 
jie lietuviams nepadės. Ant ryt po šito ir 
pradėjo rusai pulti (už scenos pasigirsta 
paeiliui trys šūviai).

BURINfNKAS. (išbėgdamas) Nejaugi 
ką pamatė?

Scena VII.

GALD AITUS (vienas). Saudo!... (žiuri 
pro langą) antai rakietas mūsiškiai laido, 
ar tik ne lenkus pamatė (vėl suvis), ne

jaugi pamatė T Bėgsiu arklius užkinkyti! 
(vėl žiuri pro langų) bet mūsiškiai trys pa 
įeina... turbut nieko. Paspėsiu!

(įeina į vidų Kalina, Jokūbaitis ir Sližys)

Scena VIII.
GALDAITISk Kas tenai šaudo?
JOKUBAITIH. Mūsiškiai! (Goldaitis 

dažnai žiūrinėja pro langų).
(Bus daugiau)



Pirmadienis, Rūgs. 26, 1921

t. A. K. RUTKAUSKAS^
Gylytoja* u CiiininEM 
4411 Bo. WMtcra Aje. i

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytai* 1-1 P< ž 

tetų Ir T-l eukaral* N«dėldl*-X 
llais liktai po pietų X Iki 6

i" D.. M. T. STR1KOVIS
Jucttul* Gydytojos Ir ditrarga* 

Peoplea Teatro Name
■l«i« W. 47 tb Str. TeL Boul. 14* 
•Valandos: I tkl t vak. Nedrt 1»Į 
telki 11 ryta I

Rea. 1014 W. 43rd Ktroet | 
Nuo ryto Iki plot

|Tcl. McKlnloy 9M |

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja so asetaL 

Ofisą* Siti ko. Morgan teL 
8nr*J ti ro 8L. Oteloago. UI

gPBCUALiirrn*
Motarllteų, Vyruką, taipgi ntetn- 

atikų ligų.
OFISO VI LANDOS: Nuo lt rytu 
iki I po platų, nuo t IKI I valan
dą vakaro.

tendrtlonrt* aa« » »W • B* »»«. 
TcBefouas Vardo 8*7

DRAUGAS 8

Tel. Blvd. 704a

Dr. C. Z. Vezelis
L1KTUVU DK8TIHTA8 

471S BO. AMHLAKD AVKMCte
arti <7-ton Gatvte 

įVal&ndos: nuo 1 ryto Iki • rak 
Seredomta nuo 4 Ug S vakaro

Ęurtipaan Ąmarlcan guraau
Fabionas ir Mickievics vad.
būry A Petraitis Ir 8. U Fablouas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, paiportai ir tt
NOTARIJUAAS

Roal Eutato, Paekolnn, Inaurtnal
Ir tt I

809 W. 83th SI, Kamp. Halsted 81.
Tel. Boulovand BU 

Vai.: » Iki < kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 rak. 

Ned.: Iki 1 po pietų.

DR. P. ŠIMAITIS I
NAPRAPATH

118 W. 45 Str. Chicago £
(Prie Mestom Avenue)

lydau Be Vaisiu Ir Be Operacijos  ̂
/aJ. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p.tj? 
U sutarimą. ISsklriant ketvergus.M

11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIII19 

Rea. USB bdependence Blvd.
Telefonas Von Boren *•<

DR. A. A. ROTH,
Rasas Gydytojas rl Chirurgas 
BpeeUallatas Motertikų, VyvtAteų

Vaikų ir visų chroallkų Ilgų 
VALANDOM: 10—11 ryto B—S 9>

plotų, 7—8 rak. NedėUoneto 1B—1* 4 
Ofisas 3354 Ko. Halsted 8t., Gklaaf

Telefonas Drover M91 
.IIIIIMIIMIIIIllllllllllllUIIIIHIIIIHUIIHia

«a*a*sAa*sixa#axa#axa*a*a* *
į Telefonas Boulevard #189 t

DR. C. KASPUTIS i
oDjCNTIMTAM į

8381 South Halsted 8tr.
/alandoe: S—11 A. M. •

į___ g; i______g p. *
#&ą a*a xa <i

DR. S. N AIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ollaaa Ir Gyvenimo rista 

S962 South Halsted Street 
am rlrtana Calraraal Stata Haa> 

Valas doa nuo 11 Iki 12 ryte: nuo 
1 Iki 4 po pietų: nuo 7 lkt 9 rak 

Nedėllomis nuo 1# iki 1, 
Teistas** Taurdi 9*44

^VALENTINE D R ES MANIM O 
COLI.EGEH

4206 8. Halsted, 2407 W.
1850 M. WeUe St.

137 Mokyklos Jungi. Valstijose. 
Moko Slurlmo, Patternų Klrpl-1

no, Deslgning bizniui Ir narnamai 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.J 
Mokslas lengvais atmokėjlmalej 
Klesoa dienomis ir vakarais. Pa-1
elkalauklt knygėlėa.

Tel. Seeley 1(41
8 AR A PATEK. plrmialnkA| 

»e«ttO0«hi*SMB4k<ke«ioboeBeo4BMMl

DEL AIŠKUMO. i kuitj tai turėtum pripažinti, nok čionai įvairumo yra. Čia
—------------ i kad geriausis būdas su jais1 yra apsigyvenęs pusėtinas lie-

Akron, Ohio. — “Draugo” j kovoti yra neįsileisti jų ten, tuvių būrelis. Jie turi savo ba-

209 num. p. Kitas aimanuoja, j kur jie nepageidaujami. Ar žnytėlę. Kun. Ambroaaičiui
buk aš aprašydamas bųlševi- tamsta pats tąjį daržų išnuo-' klebonaujant parapijoje buda-
kų piknikų (num. 193) apsi
lenkęs su teisybe. Jis aiškinu
si negalėjęs su Pram. B-vės 
daržu apseiti kaip norįs, nes 
nurodymai ateinu iš generalio 
ofiso. Paskutiniu laiku paaiš
kėjo daug nelemtų darbelių to 
generalio ofiso, tad p. Kitas ge 
rai daro aikštėn iškeldamas 
tikrus kaltininkus. Bet ka
dangi įgaliotinis buvo uolus 
centralio ofiso remėjas-gynė- 
jas ir kadangi jis tų daržų iš
nuomavo bolševikams, tai aš 
ir negalėjau kitaip rašyti.

Toliau p. Kitas skundžiasi, 
kodėl aš nutylėjęs apie tai, kad 
jis stabdęs bolševikų progra

mų. Gerb., jeigu tamsta sakai 
nuo senai kovojęs sų bolševi

mavai, ar buvai priverstas tai 

padaryti, aš nežinojau, bet sta
bdymas tos programos man at
rodė taip, kaip kad žmogus 
darže vietų užleistų dilgelėms, 
usnims ir kitokioms piktžo
lėms ir norėtų, kad tos pikt
žolės nebūtų dygios. Aš nei 
tamstos nei B-vės nekaltinau 

už bolševikų darbelius, o kal
tinau tik už išnuomavimų vie
tos prie klebonijos ir bažny

čios, tad nebuvo jokio su tei

sybe prasilenkimo. Aš Pats.

DAUG GERIAU. CHORAS.

Binghamton, N. Y. — Ma
žai laikraščiose pastebiama 
žinučių iš šios kolonijos. Vie-

į DR. CHARLES SEGAL S
| Perkėlė aenvo ofisą po noro |

J4729 So. Ashland AvenueJ
BpedJallKtAS |

amoVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIOU|
■Valandosnuo 10 Iki 12 liryto: nno| 
■2 Iki S po pietų: nuo 7 Iki 8:te| 
Srakaie Nedėllomta 19 kll 1

Telefonas Droiel 98M g

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHIOAGO, ILI1VO1H 
Telefoną* Yarda 50*9

Valandos: — 8 Iki 11 U ryto: 
6 po pietų Iki 8 rak. Medino
mis nuo 8 iki I ral. vakare

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Ganai 1118

Valandos: lt ryto lkt I 
Gyvenimas:

vakare

DR. M. STAPULIONIS
NAPRAPATH

| GYDAU BE GYDUOLIŲ Ul BE 
OPERACIJŲ

Ofisų Valandos:
3347 Emcrald Avenue

|9 Iki 11 ryte Ir 9 11(1 10 vakare 
Telefonas Boulevard ©397 

• 731 W. 18-tli Gatvė
Nuo 2 Iki 8 vaxare.

9811 N. tirt 8<*. 
Tel. Prospeet 1488.

Tel. Canal 267 Vak. Canal 1116

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoja Ir 

Chirurgu

J. P. WAHCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlsn.: R. 611-127 N. Dearborn St.

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 4509 So. Ashlaiu] Are. 

Tel. Tards 1058

IBSl 8». Halstel 
1 Valandos: 19 tu 19 ryto: 1 iki 4

po plat. I Iki 1 rakara

V.W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Oflsaa DklmlestyJl

TrlcfMu PaUmM SM

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentiatai

IBBOt Ho. Mlehlraa Aveaas 
■•Mlaad. IU.

VAIAMIMMl 9 ryte US 9 .«**» 
ret Palknan 849 N >1M»

ĮĮ ĮJĮB—BSĮg—~
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimniiiimis
gl'hone Seeley 7419

s DR. L M. FEINBERG |
Santo Sizaliai rtooidM vyrų Irg 

ato«er« blMfcae lt«as
=2401 Madtsnn Str., kampas Nes = 

tern Ava, ( hlcaąo
SValandos: 9—4 po plet 7—9 rak = 
=iiiiii9iiiiiiHiiiiiiiiiiii«iiiiiiiimiiii«iiiiiu

g 29 8outh La Baile Street
| teihaMs BM

Ceataal 9SBBS
Vakarab. US W. 8Brd Bt

RUDOLF HLAVKA
Generalia Kontraktorius

Ir

TeL Raadolph 2899
A. A. SLAK1S

ADVOKATAM 
OfiKAJO vldiirnl.’tyl

M8OCCAT1OS BEDU.
II (o. U ftaMe «*.

Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų
Panedėllals Iki 9 vakare 
Nedaliomis ofisas atdarytas

Tel. Verdi 6666 Blvd. 8448
Dr. V. A. SIMKUS

U»Mirte GydytuJm, Uhlrvąaa te 
AMuferaa.

89B1 A HaUtM M. Chlflaco-
Yalaadoa: 19—12 M ryto 1—*
4—B vakar* Hod 1B—19 U ryto.

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str.

Z1NIO IŠ LIETUVOS
(Nuo musų koresp. Lietuvoje) .galima esu laisvai supirkinėti.

Tųsa iš rūgs. 24d. Klaipėda. Kalbų periodai.

Toliau mini užsienio politi

kų. Klaipėda galinti būti prie 
Lietuvos'prijungta, tečiau jos 

, gyventojai bijo žemės refor
mos. Dėlto jai turės duoti au

tonomijų. Vilniaus gyventojai

Smetona kalba. ’1
Voldemarui pabaigus kąlbjė 

ti pradeda ^nietona su įžo
džiais: ‘Pradžioje buvo žodis 

ir primindamas Goetbės žo- 
“ Pradžioje buvo dar

vo nesutikimų ir pertat baž
nyčia buvo apleista. Dabar, po 
kun. K. Skripkos vienų me
tų klebonavimo, bažnyčia ta
po pataisyta ir pagražinta vi
duje ir lauko pusėje. Turime 
didelius vargonus kurie puo
šia bažnyčių. Tai vis musų 
gerb. klebono, kun. K. Skrip- 
kos pasidarbavimu.
Musų vargonininkas turi šiek 

'tiek nesmagumų su nekuriais 
choro nariais, ypač su mer
gaitėmis. Butų geriau jei daž
niau lankytų choro repeticijas 
ir bažnyčioj rupintuos giedo

jimu, o ne kuo kitu. Juk per 
giedojimų ir dainavimų ga
lima daug savo tautai ir Baž
nyčiai pasidarbuoti. Dūda.

vilties, kad Steig. Seimas pa
sirūpins, kad greitu laiku bu
tų sušauktas nuolatinis parla
mentas. •

Šių rezoliucijų pateikus pa
klausta, kas prieš ir nesusira- 
dus nieko, priimta.

, ,, . , . , . , su noru prisijungsiu prie Lie-
bas”. Mini, kad kas nori ko .5 , .

tuvos, jei pamatys, kad Lietu

vos ūkis kįla. Nereikia nnuns
pasiekti, turi dirbti. Karo lai
ku visos tautos buvo sukury 
ir susimąstė, kad, gali būti vi
sos lygios ir nepriklausomos. 
Tokia tauta yra ir lietuviai.

• “Tarpe rytų ir vakarų”.

Tečiau lietuviai 
tarpe rytų ir vakarų. Vaka
ruose yra demokratizmas-meu- 
kesnis aukštesnį turi siekti, 
rytų gi — suploti aukštesnius. 
Porų metų atgal kalbėjo, kad 
nereikia inteligentijos, o gali 
kiekvienas žmogus valstybės 
vairų valdyti. Tečiau pažiūrė
ję dabar pamatysime, kad Ru
sijoj badas, kame aukso kai 
nai randas, o tokioj Norvegijoj 
ant akmens kalnų puikiausiai 

gyvena.

Nelygiai laisvus.

Tečiau ir lietuvoj liko vie
nas perdaug laisvas, o kitas 

suvaržytas. Mes nuėjome per
daug į rytus; trūksta aktyvu
mo, kurs yra vakaruose.

“Rytų padiktuotas”.

Kad darbas sektųsi, reikia 
žmonių, lėšų, ekonominio gy ve 
nimo. Kad butų lėšų, reikia

te Darhaa atlleklatnaa pirmo* klla-( I 
J aoa ui prieinama* kaina*.

—7

JOHN G. MEZLAISKIS
GcaeraliM Kontrakteriue, staty
toju* ir Helių namų uisytojak.
2338 S. Oakley Avė., Chicago

Arti 23 čio Place.
« »........ . —-a

Telefonas Canal 5395

kantonų; bet reikia, kad len
kams ir jų kalbai butų duota 
pilna laisvė. Lietuvių literatū
ra kįlanti ir per nekurį laikų 
taip pakilsianti, kad lenkų

... Įkalba neturės reikšmės. Mes 
atsidūrė t

turime savo muzikų, poetus.
Buvę laikai, kad Lietuvoj vieš- 
patavo gudų, lotynų paskui 
lenkų, o dabar ateinųs lietu

vių kalbai periodas. Dėlto rei
klų paimti pavyzdį iš Suomi
jos, kur duota teisė suomių ir 
švedų kalbai; tečiau švedų kai 
ba nusmuko, o suomių pakilo.

Baigia kalbų primindamas, 
kad žemdirbiai turį šalinties 
bolševizmo. Ne biurokratija tu
rinti būti, o demokratija.

Tečiau po šių prakalbų kiek 
nelaukta paklausimų, bei kal
bų iš publikos, nei vienas nie
ko.

Rezoliucija.

Po 10 min. pertraukos pre
zidiumas pasiūlo priimti šių 
rezoliucijų:

28—VIII—1921. Telšių ra
jono (Telšių, Mažeikių ir Kre
tingos apskričių) Ženfdirbių

Tikisi. -
/ i j » » ■ t • i *«• ♦ ' !

Žilinskis praneša apie Že
mdirbių Sąjungos darbuotę 
Suvalkijoj ir mini, kad nors 
Lietuva žemdirbių šalis, Sei

me jie neturi balso. Tikisi, 
kad kaip Suvalkijoj, taip pat 
ir Žemaitijoj pasidarys visas 
tinklas Žiundirbių Sųjungos 
skyrių.

Apie Latvijos žemdirbius.

Kun. Juozapavičius praneša 
apie Latvijos Žemdirbių Sų- 
jungą, kad šie pravedę savo 
kandidatų į Seimų kuodaugiau 
šia ir turį net savo keletu mi- 
nisterių. Latvijoj esą jau 39G 
skyriai su 28 rajonų valdybo
mis. Dėlto linki žemdirbiams 
ir Žemaitijai įsigalėti — su
siorganizuoti.

sutvarkyti valstybę, musų Sųjungos narių suvažiavimas
apsvarstęs krašto padėtį ran
da. kad

krašto gamyklų. Žemės klau

simas liko rytų padiktuotas 
ir dėlto dalina jų. Musų vals-, Užtikrinimui Lietuvos ne- 
tybėje nereikalaujama iš vai-Į priklausomybės reikalingus 

džios atskaitos, kitose gi vai krašto sutvarkymas, ypač e- 
stijose pa v. Vokietijoj valdžios Į kouoiniuiu žvilgsniu.
atskaitos pateikiamos liaudžiai 
per laikraščius. Pradžioje bu
vo trys luomai: valstiečių, 
miestelėnų ir didžturčių; da
bar gi turime dešimtimis par
tijų. Lietuva nedavė mums 
kvėpuoti laisvu oru. Muitai, 
rnokesniai pradeda mus judin
ti. Žemės reforma biurokratiš
ka, kuri turės daug nuostolio. 
1-3 musų žemės liks sugriauta. 
Rekvizicija} dabartiniu laiku 
esanti visai Dereikalirige, nes

Kad politiniai santikiai ku 
vakarų valstybėmis, kurios gi
na Lietuvos nepriklausomybę 

turi būti paremti artimais eko- 
nominiain santikiais su jomis, 
kad,

Steigiamasis Seimas nesuge
bėjo atlikti šio uždavinio.

Todėl Žemdirbių suvažiavi
mas skaito savo priederme 

kreipti visuomenes duoinę į 
gręsiantį iš čia Lietuvos nepri
klausomybei pavojų ir reiškiaĮdvaius nakvoti. (Pabaiga)

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis—• 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1’’

Kūdikiai mėgsta jį t 

Jie prašo dauginus!

Net ir mažyčiai žino, kad

13 AMBINO
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50e. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyo, New York City

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS 1921 METŲ 

CENTRO VALDYBA.

Smulkesnį dalykai.

Išnešta rezoliucija “Paves
ti Telšių Itajono valdybai iš
dirbti projektų sutvarkymui 
Telšių rajono skyrių”.

Dar kalba agronomas Kriau
čiūnas apie rengiamą ūkinin
kų ekskursiją į Klaipėdos 
kraštą ir mini, kad tas mus 
supažindins su jų ukiu ir tuo
du kraštu ves prie susijungi

mo. . ,

♦Suvalkijos atstovas Kurti
naitis mini, kad valstylmi 
gręsia pavojus, o žemdirbiai 
turi būti stiprus, kad nuo mu
sų susipratimo priguli musų 
ateitis. Kun. JuozapaviČia kal
ba baigia susirinkimą. Ragino 
kurti skyrius Žemaitijoj ir ti
kisi, kad sekąs susivažiavimus 
bus puikus.

Pranešimų iš vietų nei pa

klausimų vėl nei vieno nebuvo. 

Dvarininkai remia.

Po susirinkimo rinko aukų. 
Dvarininkai metė dešimtimis 
auksinų. Aukos skiriamos sn- 
<• ivaziav.'mo išlaidoms.

Į Klaipėdos ekskursiją už
sirašė penki žmonės.

Voldemarus, Smetona ir kiti 
svečiai išvažiavo *į artimus

Dvas. vad., Prof. kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuette Kd. 
Chicago, III.

Pirm., A. Nausėda, 1928 So. 
Leavitt St., Chicago, III.

Vice-pirm., J. Petraitis, 
4324 So. Campbell Avė., Chi
cago, III.

Nut. rast., A. Valančius, 
1511 So. 49th Ct., Cicero, III.

Fin. rast., B. Nenartonis, 
4442 So. Richmond St., Chica
go, III.

Iždin., kun. F. Kudirka, 2334 
So. Oakley Avė., Chicago, III. 

Iždo Globėjai:
Stef. Sakauskaitė, 1902 So. 

Union Avė., Chicago, III.
J. Mikolainis, 1529 So. 50th 

Avė., Cicero, IU.
Direktoriai:

J. Petraitis, 4324 So. Camp
bell Avė., Chicago, III.

B. Sekleckis 3427 Auburn 
Avė., Chicago, III.

Prof. kun. P. Bučys, 2634 
W. Marąuette Rd. Chicago, TU.

Kun. I. Albavičiūs, 717 W. 
18 St., Chicago, IU.

Kun. F. Kudirka, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, TŲ.

A. Dargi s, 726 W. 18th St., 
Chicago, III.

A. Nausėda, 1928 So. Leavitt 
St., Chicago, III.

J. Rupšis, 4013 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, 111.

A. Valančius, 1511 S. 49 Ct., 
Cicero, III.

S. Jucevičius, 726 W. 18th 
St., Chicago, IU.

B. Nenartonis, 4442 S. Rich
mond St., Chicago, TU.

Agitacijos Komisija:
Prof. kun. P. Bučys, 2634 

W. Marąuette Rd., Chicago, 
Tll.

S. Jucevičius, 726 W. 18th 
St., Chicago, IU.

J. Šliogeris, 1508 So. 48th 
Ct., Cicero, III.

P. Vitkus, 1432 So. 49th Av., 
Cicero, III.

BEPROTYSTĖ DABAR GY
DOMA IŠTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, IR PRAŠA

LINUS STUCKINES KIR
MĖLES IŠ VIDURIŲ.

Dabartiniai psyehologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, dėlto prižiūrėjimas 
dantų būtinai yra reikalingas. 
Taipat atrasta, kad paprastos 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos, ir stučkinės privaro 
žmogų prie beprotystės. Daugiau 
negu tiek. Nekartą numiršta iš 
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todėl jei bent kiek nusima
nai, kad tu turi viršniinėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti.

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y- 
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų

'1 visa priežastis yra 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, jauti 
skausmą vidurue- 
se, skausmą stre
suose silpnumą a-

yse> mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilviniai kirminai tenais 
ponavoja. Pas vaikus tuojau* ga
lima patemyti, jie nenori valgy
li, miegoti jiems taukiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti su 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai| 
sytas kad panaikinti skilvfnes kir
mėlės iš jusi) systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojamas su ge
rais rezultatais. Pilnas būdas gy
dymo Lastan kainuoja $10.48, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesved 
tai tuojaus pradėk gydytis nes 
gali išsivystyti kunvulsijos ir ko
kios kitos ligos! Laxtan yra par
duodamas Dro. Lameco Lab., Por- 
bes at Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

' (Apgr.)

S. D. LACHAWICZ
HETL VYH GRARORII 8 

Pataronuju iRlriotuvtM kopteliu*)*. B*l 
<Rt« melrtitu *r*1Aa*ktt. o kiado durba 
bu*1t* a**aa*(1latt.
1814 N. 98M PI. GlUaaca, IU. 

T«l. Danai 9199

R VILROAD TICKET BROKE n 
Exkursijlnlai tlkletal perkami Ir

mainomi. Kumuftlos kaino*.
Lyona LlecnHvd Tl«4«‘t Office

11 So. Clark St. Tel. HarrtKon 9878

DARBAI KISKIMENETAS
VALLEY JAU PRADĖJO 

EITI.
Mes turime tikrų žinių kt 

darbai kasyklose apie Apollo, 
Leechburg ir Vandergri 
Armstrong ir Westmorelar 
apskričiuose Pennsylvaniji 
valstijoj jau pradėjo eiti 
trumpų laikų viskas įsisiubuoi 
pilnų smarkumų.

šioj apielinkėj yra gani 
daug namų kurie yra kom 
panijos pastatyti bedarbei 
laike, šiuos namus galimi 
tuojaus užimti. Nuo Pitt 
burgho tiktai valanda ir pu! 
Šiose kasyklose darbinin 
dirba nuo 1,000 iki 2,000.

Kurie neturi darbo gali 
važuoti nes čionais gali gau 

pastovų darbą. (Apgr.

Palaikau ftvogerlo Kurto Bradni 
Ir Mcser* Marė* Brudunicnėa, I ra 
nertu* gyveno Shenundoah. Pa., 
kul lAvaZlavo ten kur apie Chlej 
Norėčiau ku Jut* sualžlnotl, ne* turi

ANT PARDAVIMO: Farulduzula
snllunas, labui Kcroj vietoj. Kontrak
tas yra ant dviejų ant*. pro- „u „
K.i Ketum žmogui. Pridurti* par.la- MVarbų reikalą. Meldžiu Jų pučių
vlmn navininku* lAvažtoja Lietuvon. 

Ataiiuuklte
Paul Hali utis & Co.

18IMI S. W«od St. Chlea«o.

ANT PARĮ)AVIMO.
Ponklų kambarių narna* tuojau* 

turi būt parduotu*. DhilloJ lietuvių 
apsyventoj vietoj, arti Av. Kazimiero 
vienuolijos. Viena* blokas nuo Wes- 
tern A v*. Ir 89 aut pitvakarlų. At- 
sl&uuklto btl* kada dieną.

K. UEV RASK A,
*110 We.,t «9 St. Chicago.

REIKALINGAM Keras kalbėtojas 
vidutinio uniMuua, turinti* Uhiik pa
tirtamų, kurleiUM galėtų lealAklnlt a- 
ple 8% Kirst Moi-Iksko Hondsus rtoj 
valstijoj. Pastovi vieta. Keru utnio- 
Kcsnl*. Atatsauklte Mtto adresu:

P. B. LEACH. 730 MoOORMK K 
BI.D«. « HICAGO.

kas Juo* žino pranerti sekančiu 
raiu:

Vincas Aralirartevlčtas,
228 E. Centre Str. Mlicnandoah,

P VRSinioDA CroslernJa Ir kl 
žiu krautuvė su fornlčtata ar 
fornlčlų, kum roikullnga "leidžiu 
tauki i
131B S. Hcrmilage Avė, ililcogn,

PARSIDUODA labai pigini 
grasėme nėra knlnguftų viską*
■ ui sutaisyto, blinls Ifidlrbtaa per 
metų, parduosiu trumpų laikų 
turtų tžvažluot ant ūkė*. At*l4a«l 
3700 M. KiurnUil Avo. dili

Aut pardavimo Iničerne Ir gra 
ne su namų, visokių tautų apgyv* 
toj vietoj. Savininkus einu i kitą 
nl. A įsišaukite.
8039 8o. Kllilarc Ate. C1

Tel. Prapcct 3890
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LIETUVOS ATSTOVAS
GERB. VOLO. ČARNECKIS

«« •»> •» •» •» s* «' •» <«• «• <«•<» -3» <*• nmc -s* « »)K> •» <«• <* •» -JK- <«• «• <♦>-%.»> <«<<»;• at

ŠV. JURGIO PARAP. SVET.
33 ir Auburn gat.

KALBĖS

BRIDGEPORTE
--------- PANEDELY, ----------

Rugsėjo 26, 1921
7:30 valandą vakare

............. ................................... —— -------------  ------------------k

Apart Gerb. V. ČARNECKIO, dar Kalbės Seimo 
Narys Gerb. M. BAGDONAS ir kitas Svečias. Progra
mą puoš ir kiti pamarginimai, kaip tai Solistai

Visi bridgeportiečiai, bukime šiose prakalbose, iš
girskime svarbus pranešimus apie LIETUVOS dabarti
nius reikalus.

; I :

L. L. P. BENDRA STOTIS.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešame visiems musų pažįstamiems, kostumeriams, ir draugams jog atidarė

me* antrų ofisų, kiltis randasi vakarinėje dalyje Town of Lake, visiems žinomoj, 
Amerikos Lietuviu veikėjo, Josepli J. Elijošiaus vietoje.

Daug musų kostuinerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, tolinus nuo musų Pir- 
1 mojo ofiso, 901 W. 33rd St. Bridgeporte, dabar galės visus reikalus atlikti taip 
] pat ofise prie 4600 S. AVood St., buvusioje J. J. Elias Town of Lake Bank vietoje.

1 . Visi reikalai kaip ant Bridgeporto taip ir ant Town of Lake bus atliekami tei- 
' saigai ir greitai. Ypatingų domų norime atkreipti siuntime pinigų per paštų ir te- 
, legrafų. Pinigus išmokame per paštų į 24 dienas; telegrafu į 4’/5 dienų, kiekvieno

je Įurštoje Lietuvoje. Daug padėkavonių yra gaunama nuo musų Tautiečių iš Lietu
vos, kuriuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionai.

Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Koenigsberg-Karaliaučio - $106.50 
Parduodame draftus ir Travellers’ Čekius su Crcdit of Lettere.
Norintiejie važiuoti į Lietuvą ar iš Lietuvos, kreipkitės dėl informacijų prie

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA,
PASKELBTA KOVA CHI- 

CAGOS POLICIJAI.

Chicagos policijos viršinin
kas Fitzmorris paskelbė, jog 
jam teko patirti iš gautų ra
portų, kad dauguma, ty. dides
nė dalis, policijos yra įmai
šyta į draudžiamų svaigalų 
transportavimų ir pardavinė
jimų. Taigi, vietoje vykinti 
čia prohibicijos įstatymų, po
licija prisideda prie to įstaty
mo laižymo.

Anot policijos viršininko, 
probibicija čia ir kitur nėra 
jokis* faktas, bet apgaulvbė. 
Taip yra ne vien Chicagoje, 
bet ir visur kitur.

Šiandie Chicagoje yra dau
giau girtų žmonių, negu se
niau, gi mirtingumas nuo gir
tavimo labiau padidėjo, negu 
jbuta pirm proaibicijos paskel- 

o. Svaigalų šiandie čia 
daugiau, negu kada nors ki
tais laikais.

Viršininko įsakymu išnaujo 
perkeliama iš vienų vietų i 
kitas apie 800 policijos. Tan 
skaitliun ineina kapitonai, lei
tenantai ir kiti.

Viršininkas pareiškia, kad 
jisai kreipsiųsis pagelbos į fe- 
deralins agentus valyti Chi- 
cagų.

merktas miriop. Paabejota a- 
pie jo protų. Įvyko tuo klau
simu byla. Prisiekusieji teisė
jai atrado jį nesveiku. Tad 
vietoje kartuvių jis uždaromas 
kriminalių pamišėlių įstaigon.

Kitas žmogžudis O ’Connor 
prisiekusiųjų teismo pasmerk
tas miriop.
dunaktį pasišaukė prie durių 
S. D. Childs & Co., 136 Šo. 
Clark gat., panaktinį Stewart.

Jam atidarius duris jį pa
vojingai apmušė, paskui pra
dėjo savo darbų prie geleži
nės kompanijos šėpos.

CICERO, ILL.

VIENAS ĮSTAIGON. KITAS 
MIRIOP.

Tomis dienomis Chicagoje 
pasibaigė dvi bylos, žmogžu
dys Gearv buvo teismo pas-

Trys plėšikai prieš pat vi-

A. į A.

ANTANAS BARTUŠ1S
35 metų mirė rugsėjo 24 
d., šv. Elzbietos ligoninėj. 
Nabašninkas paėjo iš Žal 
triškių sodžiaus, Gaurės 
parapijos, Tauragės aps.

Paliko dideliame nuliu 
dime savo moterį Mari- 

| jonų. penkis sūnūs ir vie
nų dukterį. Amerikoje gi- 

I minių paliko dvi seseri, 
I brolį ir žvogerį J. Kar 
I lanskį. Lietuvoje paliko 

tėvų, seserį ir du broliu.
Pamaldos už nabašnin 

ko dūšių bus rugsėjo 27 
| d., 8 vai. išryto, Šv. Jur

gio bažnyčioje. Iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimie 
ro kapines. Nabašninkas 
pašarvotas po num. 830 
W. 33rd Pi.

Visus širdingai kvie 
čia dalyvauti jo laidotu
vėse.
Nuliudusi jo žmona Ma 

rijona, sunai. duktė ir vi- 
giminės.

Ciceriėčiai visi kaip 
vienas stoja prie Lietuvos 
Paskolos Kdarbo. Biznieriai, 
profesionalai ir šiaip žmone- 
liai darbininkai. Rugsėjo 20 
d., vakare susirinko į Šv. An
tano parapijos svetainę pasi
tarti, kaip geriau ir gražiau 
pasitikti gerb. Lietuvos ats
tovų č’arneckj, kuris atsilan
kys į Cicero rugsėjo 27 d., 
vakare. Budų pasitikimo že
miau paduosime. Bet štai kų 
susirinkusieji pasakė: “Nors 
esama čia visokių luomų, bet 
visi esame lietuviai, o kadan
gi Lietuva šaukiasi pagelbos, 
todėl kol atstovas atvažiuos, 
mes savo kvotų stengkimės 
padaryti. Tūkstantinė jau 
yra. Be Drauge pažymėtu 
dar užsisakė L. P. bonus šie: 
Jonas Marokas $50.00
J. Mikolainis 50.00
Kaz. Gasiunas 50.00
Jonas Jaučius - 50.00
Tamošaitis 50.00
J. Mockus 50.00

Be to, dar daugybė žadė
jo užsisakyti.

Lieturys.

iš liet. Vyčių chicagos
APSKRIČIO CHORO.

tyti. Tai yra* giesmė kuri gai-Įvykę iš musų laisvos tėvynės) ; 

vina kiekvieno lietuvio širdį Lietuvos ir turi daug ko naujo 
kuomet jų dainuoja. Dabar bus ir įdomaus mums pasakyti.
jau daugiau keturi metai kaip 
kantata “Broliai” buvo sta
tyta, taigi lauksime tos die
nos su išsiilgimu kada mums 
jų dainuosite.

Taigi dabar visi esame gerai 
atsilsėję (nes senai kų dirbo- ] 
me dėl musų laisvos tėvynės). 
Visi eikime į McKinley Park 
svet., prie 39-tos ir So. Wes-

Antrų, dali koncerto atliks'tern Ave- kur tręnksmingu

BRIDGEPORTE 
901 West 33-rd Street, 

Tel. Yards 4669

DU OFISAI:
T0WN 0F LAKE 

4600 South Wood Street,
Tel. Lafayette 6256

Vi išminėto choro vakari jų 
i laikui užsibaigus, buvo su
kviestas į pirmų repeticija 9 
d. rugsėjo Mark White Sųuare 
Parko svetainėj. Nedaug na
rių atsilankė, tai ir pamokos 
nebuvo. Visgi laikė susirinki
mų, kalbėjo apie ateįnančio 
sezono veikimų. P. Pocius iš
reiškė mintį, kad rei
kia rengtis prie dide
lio darbo paminėjimui penkių 
metų choro gyvavimo t. y., su
rengti nepaprastų koncertų, 
kuriame dalyvautų choras ir 
solistai. Choras statys musų 
kalboje didžiausį veikalų 
kantatų “Broliai”. Nors jau 
tų kantatų yra nekartų daina
vę, bet ji yra patrijotiška, lie
tuvių tautos giesmė, kad ver
tėtų jų kas metas scenoje sta-

solistai. Iš kitų miestų bus 
solistai.Iš kitų m. bus pakvies
ta garsus solistai, tik nesužino
jau vardų, vien tik sakė kad, 
Chi. dar nėra viešumoj pa
sirodę. Kadangi dar yra daug 
laiko sulaukimui penkių metų 
sukaktuvių koncerto, nutar
ta surengti viena koncertų Ad
ventuose, kuria diena pamaty-. 
sime vėliaus.

Kiti nariai nusiskųsdami, 
kad kasoje mažai pinigų esu 
sako, reikalinga surengti vien 
šokius, kitiems paaiškinus, 
kad kaipo dailės, idėjinė drau
gija niekados negal tikėtis tu
rėti turto, taigi kaipo choras 
gali užsilaikyti ir gyvuoti, tik 
iš aukų, iš rėmėjų, šokiai 
rengti atmesta, nes, Vyčių Ap- 
skr. Choras žengs pirmyn, 
kels dailę, o šokius surengs to
je pačioje svetainėje kur re
peticijos įvyksta t. y., visiems 
veltui.

Nutarta atspausdinti tam ti
krus paliudijimus išduoti rė
mėjams, kad turėtų parodyti, 
kad yra rėmėju. Valdyba at
liks tų darbų. Kalbėta, kad 
kTekvienas choro narys pava
rytų agitacijų gavimo narių 
rėmėjų ir nariu veikiančių t. 
y., dainininkų. Praeitų metų 
valdybai nepribuvus susirinki- 
man nebuvo galima išgirsti ra
porto. Buvo duota pageidavi- 

I mas, kad sekančiame susirin
kime senoji valdyba neatbūti
nai atsilankytų. A,—tis.

“Valio” pagerbsime musų lai
svos tėvynės atstovus ir peši-j 
rodysime esu ištikimi Lietuvos 
sūnus. Taipgi norinti galės nu- j 
sipirkti ištikimybės ženklus,! 
Bonus. Nepamirškite 26 d. rug] 
sėjo.

L. L. P. Komitetas.

IŠ BRIDGEPORTO.

Klaidos atitaisymas.

“Draugo” fmm. 223 ir 224] 
buvo pranešta, kad gerb. V. 
Čarneckis kalbės Bridgeporte 
rugsėjo 27-ta. Tarėjo būti pir
madieny, rugsėjo 26-tų.

Tik tų dienų, tai yra šian
dien Lietuvos Atstovas gerb. 
V. Čarneckis kalbės Šv. Jurgio 
jjarapijos svetainėj 7:30 valan- 
’ų vakare. ' j !

L. L. P. B. stoties rast.

Gerb. Liet. Ats. V. Čarneckio
SKILNIINGOS PRAKALBOS

ĮVYKS PANEDĖLI0 VAKARE.

Rugs.-Sept. 26 d., 1921 - 8:00 vai. vakare ;
GARSIOJE IR RUIMINGOJE McKINLEY PARK SVETAINĖJE 

Prie 39-tos ir ARCHER bei WESTERN GATVIŲ.
Tai yra patogiausia svetainė visiems Chicagos ir apielinkės Lietuviams, nes čia ] 

galima privažiuoti Westem Ave. ir Archer Ave. karais iš visų pusių. O svetainėje i 
telpa tūkstančiai žmonių. »

Kalbės L. Atstovai, L. M. Nariai ir S. Seimo Narys.

Kviečia L. L. P. KOMITETAS.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

ATSTOVAS CHICAGOJE.
____ ____ *

Kadangi norima iškilmingai 
pasitikti musų Atstovų ir tik 
sliai sutvarkyti gerb. Svečio 
apsilankymą kolonijose, rei
kia prisitaikinti prie žmonių 
gyvenimo aplinkybių. Atsižvel
giant į kolonijų atsiliepimų, 
tenka padaryti mažų permai
nų.

Šiandien, rngaėjo 264«, 7:30 Gerb musų Atstoyo y Car 
vai. vakare, Sv. Jurgio para- necĮtį0> 0 kartu ir gerb. M. M. 
pi jos svetainėj kalbės Lietu- Bagdono, Steig. Seimo Nario, 
vos Atstovas, gerb. V. Čamec- kuris pasižadėjo sykiu daly 
kis, Steigiamojo Seimo narys, vauti, nustatoma šis maršru- 
p. M. Bagdonas ir kiti sve- tas:
čiai. Rūgs. 25 d. tuksiančiai lie

Atstovui įeinant svetainėn tuvių pasitiks Atstovų stotyje 
bus iškilmingai sutiktas. Tas rr P^Y^ės į Congi%88 viešbutį, 
iškilmes matys tik tie, kurie|APie 3 J*1’ P° Piet P^lbos

United 
States Lines

<lporr»nal Arentai (’rntmlH Ir Rytine* Ruro,MW 
NOKTU GEIMAM I.I.OYI), IIREMEN

Ii New Yorko tiesini į

BREMENA — DANZIGA - LIEPOJU
Urologiniu niiKUIvkiiiiu. į IJKDMII per hnnztiri), Tintus perslmnlnyuuui nuo 

lulvo unt laivo
HUDSON............................Spalio 15, Gruodžio 3
PKINUEKK MATOIKA Spalio 22 Ir Gruodi. 10

POTOM.U’ ................... .................................... Lapkr. 5, Gnuxlžlo 24
IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURGL-BREMEN

(.rri/luiiHi Inivul planu įimti po Amerikon Vėliava 
AMKRICA.......................................Kinta. Ir lapkričio W

AMRRICA .................................... Kurs. 28, Lapkr. 1. Ir l^tpkr. 29
GIUIHGK WASHIN<iTON Spaliu I, l-aplir. «, (irtiudtio 8.

H. Claussenius & Co., General We«tern Pass. Agentą
1OO N. I.A RAItI.E NTR. CHICAGO. Telephone- Frnnklin 4130 

MOORE & McCORMACK COMPANY INC.
ROOSEVELT STEAMSHJP COMPANY INC.

UNITED AMERICAN LINES INC.
’ Mitnagitig Oprrators for tlic V. S. SIIIPP1NG BOARD

Town of Lake kolonijoje. Va
, . , . .kare 8 vai. pokilis La Šalie

tamsta, nes kurie nebus gai- L^b^y

Rūgs. 26 d. kalbės Bridge 
porte ir Brightom Parke.

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

_ .. . ,.. . . Rūgs. 28 d. kalbės AštuoDraugijoms ir kliubams. . ..7; ' ,& J moliktos (Dievo Apveizdos
IŠ priežasties Lietuvos A t- Parap.) ir Roselando koloni 

stovo, V. Čarrteckio atsilanky- jose susitariant su West Pull
mo į šių kolonijų pirmadieny, man ir kitomis.
rūgs. 26 <1., Bridgeporto Drau-1 Chicagos Bendro Komiteto

bus svetainėj. Tad buk ir

PRANEŠIMAI.
ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH
TON PARKO LIETUVIUS.

Po ilgo poilsio valstybinėje 
darbuotėje, po ilgo ir nekan
traus laukimo ko norints nau
jo iš musų laisvos tėvynės 
Lietuvos, štai linksma naujie
na. Pirtnadienyj 26 d. rugsėjo
(Kept.) musų kolionijon at
vyksta senai laukiami svečiai, 
tai yra laisvos Lietuvos Atsto
vas Amerikai, gerb. Vold. V. 
Čarneckis, Steigiamojo Seimo 
narys M. Bagdonas, L. M. na
riai, adv. Mastauskas ir p. Vi- 
nikas. L. Atstovas čameckas 
ir p. Bagdonas yra kų tik at

lėsis
L. L. P. bendros stoties rašt.

IŠ BRIDGEPORTO.

J. A. Mickeliunas, pirm.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOMS

gijų ir Kliubų Susivienijimas 
perkelia savo susirinkimų iš 
tos dienos į rytojų, rūgs. 27 d.,
8 vai. vakare, Mildos svet. At 
stovai ir valdybos draugijų,
pnklausančių prie šio Susivie- nusirinkiniM įvyks 26 rug-
nijimo nepamirškite atsilan- sėjo pirmadieny, šv. Kryžiaus 
kyti, ne» yra daug svarbių rei- 1 own of ,'akc’ K
kalų. Raštininkai priduokito Visos kuopos malonėkite prisius 
pirmininkų ir raštininkų ant- delegates į virflminėtų susirinki-
rašus kad reikalui esant butu mą- Ir kQ dau»iftu bu" <Hegačių. rasus, Kau reikalui esant mitų r ,)UH ncH visOR bendrai
galiųia susinešti. išgirsime apie jau įvykusį seimą.

Bkn M Butkus pirm Taipgi turime būtinai sustiprinti 
V. Dtato,!™«. " 1®'*^ ">• VMyia,

ANCHOR - DONALDSON

D

DIDUAUHl, GREICIAI’HI PAKAliLtY 
Ii AI V/VI, 1AUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS.
Ten yra vietinis agentan Jūsų mieste 

ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą

SAXONIA ................................ Spalio 21

Cabln Si45.00. m Kl. sino.04
Taksų S5.00

PF.Il CHERBOIRG KOPTI! V MITO R 
MVERPOOL and GIAH«JOW

ALRANIA ........................... Rugsėjo 21
ALGERIA .................................. Spalio 1
AQI TITAN IA .......................... Spalio 4
EMPRESS OF INDIA .... Spalio «
Per Anglija ar Hamburgą J Daužia

S 110.00
Per I.lepojų ................................ S 120.00
Per Hamburgą ........................... SIOO.OO

BIZNIERIAI GARSINKITES 
“DRAUGE”

L1THUANIA
Arčiausia pasiekimui Lletuvoa vie

ta. Geraa malatoa. Ir užtektinai. Di
delė paalvalkRČIoJlmul vieta. Vlal pa
rink urnai, modernISko laivo.

Red Stail Link
Iiplaukla kas savaite 

Pler 58-62 North Rlver, New Tora. 
Kamlnnd) New York J (Spalio 18 
(iotlilnnd) Hamburg (Rūgs. 22 

Tik 3-čla kleaa
Flnland) Nrw York (Spalio I 
Ijiplanil Rūgs. 27 Zccland Spal. 15 
Kroomland) Ant werp f Spalio 22 
laplnnd)..................... .............Spalio 20

> American Link
Monelturla) New York (Spalio 8 
Mongolla) J (Spalio 21
Mlnnrkftlhla) Hamburg (Rūgs. 22 

Tiktai tieatat i Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILK 

MARINE CO.,
118 laivų — 1,250,800 tonų. 

Chlcagn: F. C. Ilrown. Wcat Paaa 
Agent, 14 North Dearborn 8k,

___
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