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TDRKAI SMARKIAI PLIEKIA 
GRAIKUS

WILS0NAS APIE TAIKOS 
SUTARTĮ.

Demokratai tad reiškia prie
šingumų.

BUVĘS KAIZERIS SU NA
MIŠKIAIS NEMOKA MO

KESČIŲ.

Vokiečių valdžia iš To nieko 
nedaro.

PASEKMĖ EKSPLIOZIJOS 
MIESTE OPPAU.

Nuostoliai siekia miliardą 
markių.

TAUTŲ SĄIUNGA NUTARIA TAISYKLES BLOKADAI
CECIL PERSPĖJA T. SĄ Ima tuomet, kuomet reikalinga 

JUNGĄ. pavartoti kuoaštriausias prie- /
mones, kuomet jau nebesama

Graikams Grnmoja Atkirtimo 
Pavojus*

TURKAI ATSIĖMĖ ESKI 
SHER.

Seka smarkus mūšiai.

Konstantinopolis, rūgs. 28. 
— Iš Angoros čia pranešta, 
kad turkai necionalistai smar 
kiai užatakavo dešinįjį grai
kų fronto sparną ir sutraš
kino.

Ataka buvo pradėta 19 die
ną šio mėnesio.

Per keletą dienų graikai 
galvatrūkčiais nežinosi atgal.

Pagaliau rugsėjo 26 turkai 
pasiekė Eskisher. Po kruvi- 
niausios kovos miesto gatvė
se išmušė graikus ir iš n&ujo 
apvaldė miestą.

Jei iš Angoros pranešima? 
pasirodys teisingą?, tai reikš

baisius daiktus graikų armi
jai. Ne« turkai galės atkir
sti jai kelius ir ją pačią su
naikinti.

Turkų puolimo graikų šta
bas negalės sulaikyti. Nes 
tam tikslui štabui trųksta ini
ciatyvos. Graikų štabas to
kiame atsitikime yra užimtas 
tiktai pasekmingesnio atsime 
timo pienais. Kitkuom rupin^ 
tis nėra laiko.

Graikų nepavvkimas daug 
rūpesčių gamina čia sąjungi
ninkų atstovams. Nes tur
kai nacionalistai, apsidirbę 
su graikais, suprantama, pa
norės pultis ant paties Kon
stantinopolio.

Taip tai painiojamas sąjun

WASHING‘TON, rūgs. 28. 
— Senate smarki kova veda
ma dėl taikos sutarčių, pada
rytų Suv. Valstijų su Vokie
tija, Austrija ir Ungarija. 
Tos visos trys sutartys pa
duota senatui ratifikuoti. De
mokratai senatoriai taiso blo 
ką su tikslu neduoti ratifikuo 
ti. Demokratai aprauda T. 
Sąjungą, kurią, atsisako pri
pažinti vyriausybė.

Patirta, kad demokratus 
prieš sutarčių ^ratifikavimą 
veda buvęs prezidentas Wil- 
sonas. Kalbama, kartojo re
zidenciją lankę demokratų va 
dai ir Wilsonas juos intiki- 
nęs, kad be Tautų Sąjungos 
pripažinimo Amerika busian
ti atvienėta nuo viso pasau
lio.

BERLYNAS, rūgs. 28. — 
HohenzolĮerpų šeimyna šian
die priskaijtoma prie Vokieti
jos milionirių.*

Jos nuosavybėje yra dau
gybė pilių, medžioklės plotų. 
Vieni miškai,ir ūkės užima 
šimtus tūkstančių • akių že
mės. •

Tai visą- metai į metus duo
da buvusio kaizerio šeimynai 
puikų pelnf. Tas pelnas sie
kia miliomjs markių.

Tai visk žinoma vokiečių 
vyriausybei. Tečiau iki šio
lei nei nepamėginta reikalau
ti jokių valstybei prigulinčių 
mokesčių. / '

Socialdemokratų laikraš
tis tad rašo:

PARYŽIUS, rūgs. 28. - 
Iki šiolei apie x 600 žmonių 
lavonų išimta iš po griuvėsių 
miesto Oppau dirbtuvių, ku
rias sunaikino baisi ekspliozl

Pataria atsargiau elgtis blo 
kados kffiusime.

GENEVA, rūgs. 28. — Už
vakar ir vakar Tautų Sąjun 
gos suvažiavimas buvo užini- 

zija. Keli šimtai lavonų dar blokados klausimu. Blo-
nesurasti. i kados turėtų būt militarės ir

Sužeistų išviso pasirodė | ekonomines. Jos turėtų būt pri 
virš dviejų tūkstančių. IĄ-taikintos tai šaliai, kuri nek- 
jų keli šimtai sužeista 1 aljai jaU!lo Tautų Sąjungos nurodv-
pavojingai.

Dirbtuvių trobesiai buvo
užėmę 150 akrų plotą. 

Aplinkui dirbtuves stovėjo

mų, arba tarptautinio teismo 
galutino nuosprendžio.

Po ilgų diskusijų suvažia
vimas galų-gale priėmė šias

Taigi dengtkrat. šiandie or- J “Val'lžt& fa,la 6kubi Pasi‘ 
.... . . . daro, kuomet prisieina ap-

ganizuojasi n nw.gms pasi bicįkestimis bėdiną dar
priešinti senatoriams k repub-1 
likonams.

gininkų mėginimas įgyventi NUSKENDO NARDANČIOJI
Turkijos sostinėje. LAIVĖ.

BEDARBIAI NORI AUGŠTŲ UŽMOKESNIŲ Matyt, žuvo trys jurininkai.

WASHINGTON, rūgs. 28. viešumon visus tuos žmones,
— Sušaukta čia nacionalė 

“konferencija nedarbo griausi
mu vakar pirmuoju liudinin
ku pakvietė Massacbusetts 
valstijos darbo departamento 
statistikų viršininką Phelps.

Tas liudijo, kad nedarbas 
čia pakilęs dėl dviejų prieža
sčių. Pirmiausia, yra per- 
mažai darbo. Antra, bedar
biai atsisako dirbti už suma
žintą užmokesnį.

Anot Phelps, daugelis dar
bininkų tiesiog sako, kad ver
čiau bedarbiauti, negu dirbti 
už mažesnę užmokesnį.

Taigi Massacbusetts valsti
joje vargas ne su nedarbu, 
bet su tuom, kad bedarbiai 
negali pasirinkti darbo, kuris 
jiems užtikrintų augštus už
darbius.

Massacbusetts valst. atida-

kurie karo metu pelnė dide 
liūs—pinigus, kurie savo tur
tus keleriopai padaugino.

Taipat jis pasiųlęs prezi
dentui paskatinti tuos visus 
žmones, kad jie 50 nuoš. ka
ro metu pelnytų turtų paau
kotų bedarbių fondam

Prezidentas tais pasiųly- 
mais labai indomavęs. Te
čiau nežadėjęs tą ar kitą pa
daryti.

Konferencija paskyrė de
šimtį įvairių komitetų, ku
riems pavesta apspręsti viso
kius klausimus ir surinkti
reikąlingą medžiagą.

ISPANAMS NEVYKSTA 
M0R0KK0J.

SAN PRDRO, Calyf rūgs. 
28. — Los Angeles uoste dėl 
nežinomų priežasčių staiga 
nuskendo "Suv. Valstijų nar
dančioji laivė R-6.

Laivėje buvo 20 vyrų įgu
los, skaitant ir oficierius. Vi
si išgelbėti, išėmus tris -juri
ninkus.

Narai darbuojasi ir liku
sius, jei jie butų gyvi, iš lai
vės kaip nors 'fialiuosuoti 
iškelti ant vandens pavir- 
šaus. Tečiau tas darbas di
džiai apsunkintas.

Spėjama, kad iš tų trijų 
nelaimingų nei vienas nebus 
rastas gyvas.

Laivė nuskendo pasirengus 
įgulai karo praktikon.

SAUSŲJŲ” TARNAS APIE 
CHICAGĄ.

PARYŽIUS, rūgs. 28. — 
i Čia vieno laikraščio korespon 

ryta daug viešųjų darbų. Te- j-jentas telegrafuoja iš Pary
čiau bedarbiai prie jų ne^a*jJiaua:
bai limpa. Sako, permažai 1 iRpanų ofensyva prieš mau
mokama.

Liudijo ir kiti darbo padė
ties žinovai.

New Yorke yra biuras, ku-

rus Marokkoj po dešimties 
dienų kruviniausių kovų vi
siškai sulaužyta.

Gauta žinių, kad ispanai

\WASHINGTON, rūgs. 28. 
— Žinomus profesionalių re
formatorių Anti-Saloon orga
nizacijos advokatas AVheeler
už šiandieninę “šlapią” pa

prancūzų kareivių patroliai. blokadai taisykles:
Visi kareiviai žuvo. į į Jeil kartais kuri valsty-

Nuostoliai apskaitomi ligi bė, prgulinti Tautų Sąjungoje, 
vieno miliardo markių. 'peržengia tos Sąjungos kons-

Ekspliozijos spėka buvo tituciją, už tatai negali būt 
taip didelė, kad per kelioliką baudžiama šiokia ir kitokia 
mylių aplinkui atjaustas kaip blokada. Jai negalima skelbti 
ir koks baisus žemės drėbė-1 neį karas

kitokio išėjimo.
Sulig taisyklių, Tautų Są

junga negali nei vienai vals
tybei paskelbti generalės blo
kados nesutinkant daugumai 
T. Sąjungos narių.

Tokias taisykles suvažiavi
mas paskelbė užvakar.

Gi vakar buvo vedamos dis
kusijos apie taisyklių įgyven
dinimą.

Lordas Robert Cecil, pieti
nės Aprikus Unijos atstovas, 
perspėjo suvažiavimą, idant 
Sąjunga atsargiai elgtųsi taip 
vadinamos ekonominės bloką*! 
dos klausime. Nes kitaip Są
junga užsitarnaus žinomą
“viršvalstybinį” vardą ir ne-., 
teks pasitikėjimo pasauly.

Jis priešinosi, kad SąjuidH 
turėtų nustatyti neatmainomą 
laiką, kuomet blokada turėtą! 
būt tikrai vykdoma.

Tas klausimas taigi vakar 
dar nepabaigtas. Jis induotas 
aptarti tam tikrai komisijai.

Tuo tarpu suvažiavimas i m-

IM
I

CHICAGŪJE,bininką. Tttojaus paima iš 
jo dalį moftkiausio uždarbio.

“Bet toje pačioje valdžio
je apsiijėiškia šventa baimė, 
kuomet pagalvojama apie mo Ties saliunu ant kampą 
kesčius, '‘galimus gauti nuo Madison ir Seeley gatvių už 
buvusio kaizerio ir visos ei- pultas ir suraižytas prohibi- 
lės princų ir princesių. Tai- cijos agentas Michael Brode- 
gi jam su namiškiais ir daro-’riek.

SUBADYTAS AGENTAS.

2. Pirm blokados nepaklus
nioji valstybė pirmiausia per
spėjama, paskui pertraukiami 
diplomatiniai santikiai.

3. Galimas ii- uždraudimas 
užblokuotai valstybei siųsti
maistą. Bet tas turi būtjlaro-! sis svarstyti kitus klausimus.“ T

ma ypatinga išimtis. Paliuo 
srrtTįanias. jiUtono mokesčių. 
Nes kaip jis vis dar nepalie
čiamas, taip yra ir su jo nuo
savybėmis. K

“Yra žinoma, kad Wilhel- 
“Paskutinysis” kas itie

Užpuolikas, sakoma, polici
jai žinomas.__

SUSEKTAS CHICAGOS 
BANKININKAS.

VILNIUS—ZELIGOWSKI0 
SEIMAS.

Varšuvos radio pranešimu,
Pirm poros mėnesių Iš rugpiučio 15 d. Vilniaus sei- 

tai iš Vokietijos susižeria mi- Chicagos pasprūdo vienos .mėlių susivažiavimas priėmė 
lionus. Bet iš tų milionų nei bankos prezidentas. Banka šią rezoliuciją: Susivažiavi- 
menkiausioji dalis netenka j uždaryta. Pasirodė, trųksta
Vokietijos valstybei. Ar taip, daugiau vieno milionodole

mas

mas, atsižvelgdamas į Tautų 
Sąjungos reikalavimus vien-

bus ir toliau, niekas negali ni?
pasakyti.’ Tas toks “mandruolis" y- 

ra Spurgin. Jis atrasta Mek-

pusio nusiginklavimo gen. Ze-
M 1 i rrAtvtfl’ irt Va r i nnmian Ac ir ffirnligovskio kariuomenės ir tarp 

kitko iš jo armijos ir admi-
ATIDARYTAS VOKIETIJOS sikoJ- Šiandie darbuojamasi

REICHSTAGAS.

BERLYNAS, rūgs. 28. — 
Vakar atidarytas vokiečių 
reichstagas (parlamentas). 
Bus aptariama padaryta su 
Amerika taikos sutartis.

Kalbama, kad reichstage 
busianti pakelta kova prieš 
ministerįų kabinetą, taigi ir 
prieš patį kanclerį W/rtb, 
kurį norima prašalinti.

jį iš/ten išgauti.

IEŠKOMAS 2M0GŽUDIS.

Miestely Gary, Ind., neži
nomas piktadaris nužudė po- 
liemoną. Piktadaris kol-kas 
nesurandamas.

KOMERCIJOS KOMISIJA 
DIRBA.

Išsiųsta telegrama^ Jei 
valstybės viršininkui Pili 
skiui ir Steigiamajam Se1 
mui. Vakare susivažiaviiųg<I 
buvo uždarytas.

Liet. “L-vėw

MOKSLO PRIEMONIŲ 
PARODA.

ŠTAULIAI, (Eltos kor.), 
Suruoštą Šiauliuose mokslo

nistracijos nedaugelio leukų Par°dą publika lanko labili 
gausiai, atrasdama ją turtin
ga ir įdomia.

ris darbuojasi rasti darbus1 kovose praradę 18,000 nukau 
karo veteranams. To biuro su£e;Btų kareivių
prezidentas Jacobs taipat
skundėsi veteranų padėjimu.

New Yorke daugybė karo 
veteranų neturi darbo. Dir
ba visi tik tie, kurie turi pro
fesiją arba žino kokius nors

ispanaij Maurų nuostolius 
paduoda 26,000.

Daugybė maurų nusižudė, 
kuomet jie norėta paimti ne
laisvėn.

dėtį Chicagoj kaltina ne vien 
miesto majorą Thompsoną, 
bet policijos viršininką ir pa
ti federalį distrikto'"'prokuro- 
rą-

AVbeeler sako, kad iš jų nei 
vienas nesistengia Chicagoje 
įgyvendinti probibiciją. Tai 
kodėl tenai plinta žmonių gir
tybė.

TURI 22 KARO LAIVU 
DAUGIAU.

TOKYO, rūgs. 28. — Ja 
ponija su paskuba dirbdina 
karo laivus. Per sekančiu du 
mėnesiu bus pabaigta ir van
denin įleista 22 nauju karo 
laivu.

Vakar Illinois komercijos 
komisija pradėjo savo posėd
žius. Pirmiausia ėmėsi dar
bo sumažinti mokestį už va
žinėjimą čia viršutiniais ge
ležinkeliais.

Paskui seks gatvekariai, 
gazas, telefonai ir kitkas.

amatus.
Paprasti darbininkai nega

li gauti darbo. Tuo aršiau, 
kad jų 80 nuošimtis yra be
mokslių, taigi nemokančių ra
šyti ir galinčių labai menkai 
paskaityti.

Kalbama, kad konferenci- 
jon, matyt, bus pasauktas ir 
Urban Ledoux, kurs Bostone 
pagarsėjo įvezdamas viešąjį 
darbininkų pardavimą.

Ledoux yra gabus vyras. 
Nesenai jis lankėsi pas pre-

GRAIKŲ KARALIUS JAU 
NAMIE.

ATĖNAI, rūgs, 28. — Iš ka
ro lauko, Turkijoje, čia parvy
ko graikų karalius Konstan
tinas.

Su juom parvažiavo sosto 
įpėdinis George ir karo minis- 
teris Theotokis.>

Pirm vyksiant į savo rūmais, 
karalius su palydovais nuvy-

zidentą Ilardingą Baltuose ko cerkvėn, kur buvo laiko

PORTUGAtLIJA STOVI UŽ 
NUSIGINKLAVIMĄ.

AVASHINGTON, rūgs. 28.
— Per vietos ^avo pasiuntinį 
Portugalijos valdžia kreipėsi!
valstybės departamentan, id
ant ir jos atstovai butų pri 
imti čia busipion nusiginkla 
vimo konferencij'on.

Namuose. Sakoma, jis pa
siųlęs prezidentui paskelbti

mos pamaldos už pavykimą 
graikų armijai.

GRAIKAI UŽIMA ŽIEMI
NES POZICIJAS.

BRUSSA, Turkija, rug. 27.
— Čia pranešta, kad graiku! 

kreipėsi/atsisakę tolesnio veikimo prieš

LOS ANGELES, GAL., rug
sėjo 27. — šį sekmadienį pie
tinę Califomiją palietė nepap
rastas karštis. Kai-kuriose vie
tose buvo 108 laipsniai Šilu- 
ĮtiOS.

turkus ir atmesta į paruoštas 
žiemos pozicijas,

TRENT, Italija^ rūgs. 27.— 
Išdegė visas Comasine sodžius. 
Žuvo 8 žmonės.

ORAS. — Šiandie gražus 
orą, bet šaltoka.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do-
Anatolijoj prasideda lietų leriy rūgs. 27 buvo tokia pa 

laikotarpis^ taip. įnid mifita- gal Merchants Loan & Trust
ris veikimas negalimas.

Sako, šiandie graikai visą
Company:
Anglijos sterl. svarui

savo energiją pašvenčia lai- Pjancijos šimtui frank 
na i n gani atsimetimui ir sužeis- Italijos šimtui lirų
J gi,. -vt..-? rp‘1 * • ' tr 1 • w. y. , •tų slaugojimui. Tik vienoj 
Brussoj yra 10,000 sužeistų 
graikų.

Vokiečių šimtui mark. 
Lietuvos šimtui auks. 
Lenkų šimtui markių

gaivalų, kilusių ne šiam kraš
tą pašalinimo, nusprendė, 
kad tie reikalavimai nepri
imtini nes: 1) kad reikalau
jama tame momente, kuomet 
krašto likimas dar neišspręs
tas, Kauno kariuomenė stovi 
prie Vilniaus vartų ir laiko 
okupavus didelę Vilniaus kra 
što dalį. 2) Tautų Sąjunga 
negali laidoti krašto nepavo- 
jaus nes jos reikalavimai iš 
Kaun\> vyriausybės, kaip an
tai : sumažinimo lietuvių ar
mijos ir paliuosavitno gele
žinkelio linijos Vilniaus-Oar- 
dino, nebuvo tos vyriausybės 
įvykinti, o gyventojų padėtis 
neutralėj zonoj, kurią kontro 
lės komisijos valdoma, yra 
tiesiog be, jokios tvarkos ir 
panaši į anarkiją: 3) Jau ne
atsižvelgiant į aukščiau pami- 
tą, kiekvienas lenkas ne
žiūrint, kur jis yra gimęs tu
ri teisę ginti lenkų žemes ir 
dalyvauti vietos vyriausy
bės orgnnų darbuose. Del 
to suvažiavimas griežtai at
meta Tautų Sąjungos birželio 
28 dienos pasiūlymus ir pa
brėžia, kad Želigovskio ar- 
nrtja yra ne tik krašto nepa- 
vojaus laidos jo vidaus tvar
ka, bet taipat ir -taikos pa
laikymas.

Be to priimta rezoliucija 
prašyti Želigovskį sušaukt

ŽEMĖS ŪKIO PARODA.

UTENA, (Elta). RugpiiS 
čio 16 d. Apskrities taryba 
nutarė prisidėti prie renglot
nios žemės ūkio parodos. Tin 
kamiausias ten laikas ■— spa-

GERB. ATSTOVO MARŠ
RUTAS. '

.82 j Vilniaus krašto seimą, kad is- 
^2|reiškus, kuriai valstybei pn- 
.02 j klausyt.

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

rap.

Reikia pastebėti, kad kolo
nijos, į kurias gerb. Atstovai 
atvyks vėliaus, turi pasirūpinu 
ti kalbėtojų ligi atvažiuot 
siant į jų koloniją Atstovai 
be vietos kalbėtojų galima 
si kviesti svečius: St. Sei 
narį p. M. Bagdoną, p. Mi 
tauską ir p. Viniką.

Gerb. Atstovą pačios k 
nijos parsiveža ar tai ir vi 
bučio ar iš kolonijos, žiuri 
kokiu laiku atvažiuos Atfl 
vas

Visais reikalais delei Ats 
vo maršruto vietinės L. L. 
skolos stotys kreipiasi j L, 
Paskolos Apskričio pirmi 
ką šiuo adresu:

J. A. Mickeliunas, 3140 V 
llnce str. Phone: Yards 2i
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ŪKTU VIV KATALIKŲ DIENRA8T18

Į “DRAUGAS”
Bul* luivllcim Lšhkyrua utilėldieuliu 

PRENUMERATOS KAINA i
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE:

Metanu ............. ..  .................98.00
Į‘> Pusei Melų ....................... a.. • • 4.00

SUV. V AUST.
Metams     .............. ........... 90-00
Putei Metų ............................... 3.00

Prenumerata mokosi l&kalno. Lal- 
I kas skaitosi nuo užstrafiymo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
■enas adresas. Pinigai geriausia siu
nti lfipcrkant krušoje ar exprese "Mo- 
ney Order" arba įdedant pinigus 1

1 M(lstruotų lalSkų.

V

dėl didelių išlaidų armijai pa
siektų vargų klanus.

Bet jų nesulaukimas. Juos 

pačius užkrims skurdas dėl jų 
nedorų siekinių. Lietuvos val
stybė iškentėjo daug. Iškentės 
dar daugiau. Tečiau niekuomet 
ne vergaus Varšavos ponams ir 
nepasiduos jų tiranijai.

PADĖTIS VOKIETIJOJE.

"DRAUGAS” PUBL. 00. 
8334 S. O&kley Avė., Chicago. 
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ATSISAKO NUSIGIN
KLUOTI.

/
Nepersenai Tautų Sąjunga 

I paskelbė atsiliepimą j visas 

valstybes, kurios yra Sąjungos 
narės. Atsiliepime paragino jas 
sumažinti išlaidas karo laivy
nams ir armijų užlaikymui. 
Bet jei butų kokių-nors išlaidų 
sumažinimui, tai nors jų ne

didinti.
Į tų atsiliepimų T. Sąjungai 

atsakė 26 valstybės. Iš jų ke- 
Įpos nesutiko su tuo Sąjungos 
paraginimu. Tarpe nesutin 
kančių yra ir Lenkija.

Reiškia, Lenkija nemano su
gurinti ginklavimosi. Ji nor? 
įkluotis taip stropiai ir taip 

Ilgai, kol patiks netikėtą sau 

llą.
Nors Lenkija sugriuvo Ti

siniai ir ekonominiai, bet 
s poniška ambicija stovi 
rm visako. .fi nori vesti im- 

ialistinę politiką, nors po 
ja žemė prasivertų. Ji nori 
rėti nuolatines kovas su vo

leliais, lietuviais ir su pačia

LIET. VALSTYBES ATSTO
VO GERB. V. ČARNECKIO

. KALBA
“LA SALLE”IŠKILMINGOJE PUOTOJE VIEŠBUTY 

CHICAGOJE.

projektą kur, kalbama apie 
bendrą politikos sprendžiamą
jį orgąną, Rietuvių delegacija 
atmeta. Bet neatsisako palai

kyti bendrų ryšių darant pe
riodinės užsienio politikos rei
kalais konferencijas su Len

kija.
(Bus daugiau)

Politinė padėtis Vokietijoje! 

pablogėjo su tuo momentu, 
kuomet nužudytas centro par
tijos vadas M. Erzberger. Pir
miau vokiečių vyriausybė tu
rėjo kiek-nors paspirties nuo 
visų vokiečių sluogsnių, kuo
met reikėdavo mokėti karo 
contribuciją. Šiandie jau be 
veik negalima surinkti reika- 
ingų pinigų tai kontribucijai.

Su Erzbergerio nužudymu 
viskas atsimainė. Šiandie Vo 

kietijos respublika pastatyta 
kaipir išmėginimams. Nes mo- 
narcliistai visomis jėgomis 
stengiasi sugriauti respubliką 
arba iš viršiausios valdžios 
pašalinti socialistus, kurie dir
ba svetimu protu.

Monarcliistai kovai su res
publika pavartoja bjaurias 
priemones. Tarpe tų priemonių 
yra pašai ingos žmogžudystės.

Kai-kurie vokiški laikraš
čiai rašo, kad Vokietijoje gy
vuojąs tų žmogžudysčių cen
tras. Iš to centro skelbiami 
reikalingi nurodymai.

Žinomas Vokiečiuose talki
ninkas (pacifistas) Gerlaeh sa
vo laikrašty paduoda, kad tas 
centras turįs sąrašą visų tų 
-žmonių, kurie turi būt nužu
dyti ir nubausti. Gi tuotarpu 
dešinieji paliko be nieko.

Šiandie visoj Vokietijoj 
verda kova dešiniųjų su kai-

Plusija. Pu iiiHŽiis ji užgrobusi |naisiais. Ir nežinia, kaip ji 
turės baigtis. Vis tik ta par- 
tijinė kova neišeis Vo-

aetuvos ir Rusijoj plotus. Tai- 
i kol bolševikai yra silpni
snkai naudojasi proga. Ir pra į kietijos sveikaton, kuomet ji 
leša T. Sąjungai, kad jie ne-. tiek finansinių vargi] turi.

Ibiano mažinti ginklavimosi. 

Lenkai nei negali kitaip pa
sielgti, kuomet už jų nugaros 
btovi prancūzai. Prancūzai pir
mutiniai atsisako nusiginkluo- 

Tokį pat nusistatymą jie 
piktuoju ir lenkams.

Lietuva senai nori demobili-

Taipat pažymima, kad kai

rieji žmogžudžiai buvo sugau
dyti. Jis įspėtas kad butų at
sargesnis, nes ir jis pats padė
tas į tą put sąrašą.

Išleistoje l)r. Gumbelso kny
goje vardu “Du žmogžudys
čių metu” pažymėta 329-ios 

ti armiją ir imtis kultūros politinės žmogžudystės Vokie
čio. To daryti neleidžia len- tijoje atliktos. 15-ka iš jų pri- 

;i. Jie neapleidžia okupuotų metamos kairiosioms parti- 
‘etuvos teritorijų. Patys ban- joms. Gi 314 — dešiniosioms, 
itija ir nori, kad ir lietuviai Įty. monarcliistams.

Rūgs. 25 d. skaitlingas rim
čiausių Chicagos lietuvių pa
jėgų būrys, norėdamas pagerb
ti gerb. V. Čarneckį, o jo as 

jinenyje ir visą Lietuvą, apie 
200 vietos ir apielinkių tau
tiečių, susirinko tuo tkslu Į 
dideliausią Chicagos viešbutį 
vakarienei.
Smulki programa tilpo Drau

ge. Be koncertinės dalies ku
rią išpildė musų įžymiausi mu
zikos talentai, be įvairių kal
bėtojų, pirmon vieton turime 
statyti gerb. Atstovo prakalbą. 
Ir savo turiniu ir savo forma 
bei giliu nusijautimu musų 

vidaus ir užsienio politikos, 
tokios prakalbos nesame girdė

ję.
Jau po 12 v. nakties. Vaka

rienės vedėjas architektas M. 
Žaldokas nekviečia daugiaus 
kalbėtojų. Visi su pasiilgimu 
laukia musų puotos centro 
— Atstovo kalbos. Jis prašo

mas pakįla.
Jo aukštas ir lieknas pavi

dalas, pailgas veidas, stiprus 
akies žvelgimas spinduliuoja 
aukštos inteligencijos atspin

džiu. Visi puotos dalyvinį su
žiuro jo pusėn, savo domesį su- 

l koncentravo.
Atstovas kalba.

Įžanginiai jo žodžiai pareiš
kia nusistebėjimo dėlei taip 
skaitlingo lietuvių miesto, ku
rio ir pačioje Lietuvoje gal ne
surasi. Jis džiaugias mus ap
lankęs.
Pirmais savo kalbos žodžiais, 

sveikina tėvynės vardu Chica- 
giečius lietuvius, dėkoja už jų 
kilnią ir dnosnią širdį laisvai 
ir demokratingai Lietuvai.

Tolinus daro pranešimą apie 
mums taip rupimą ir brangų 
Vilniaus srities klausimą.

Pagrindinės jo kalbos min
tys butų galima taip sutraukti.

Vilniaus srities klausimas 

lenkų pralaimėtas.

Grobikų rankomis pasigavę

panaudoja visas priemonės. 
Ko patys neguli, jie siekia sa
vo tikslų per savo rėmėjus. 
Bet visa veltui.

Šiandien tos jų unijų ir fe
deracijų svajonės palaidotos. 
Apie jas jie dauginus nekal
ba, ir vienas ir kitas koziris 
muštas, bepalieka jiems kalbė
ti apie artimesnius ryšius 
tarp Lietuvos ir Lenkijos poli 
tiniu ir ekonominiu žvilgsniu.

Kalbant apie unijas, lenkai 
sutiko griežčiausią, pasiprieši
nimą iš pusės muši] Vyriausy

bės, kuri amžių įtikinta neno
ri pakliūti į jų taisomus ža
bangus. Netik muši] Valdžia, 
bet ir pati liaudis atmetė vi
sus taikintojų projektus kurie 
vedė musų tautą prie unijos 
su lenkais. Kaimai, miesteliai 
ir miestai pareiškė savo ne
palaužiamą nusistatymą prieš 
unijas ir federacijas.

Kalbant apie konvencijas ir 
ryšių palaikymų, mes to neiš
sižadame. Lietuva ir Lenkija 
kaimyninės tautos. Daug ben
drų interesų galime turėti, rei
kia gražiai ir taikiai sugy
venti, bet išlaikant savo suve- 

rinitetą neliečiamu. Tečiaus 
visos lietuvių simpatijos ir 
realus politinis ir ekonominis 
nusijautimas krypsta prie la
binus mums kaimyninių, mažų 
tautų. Jos taipat kaip ir mes 
esame ilgai kovoję už savo 
nepriklausomybę.

Musų tautos noras knostip 
riausiais ryšiais koordinuoti sa 
vo politinius ir ekonominius 
santikius su Pabaltijos Są
jungos Valstybėmis.

Prie to jau prieita.
Tuotarpu mes esame ver

čiami išsižadėti savo tautos 
norų, pulti glėbin lenkams. Vi
sa veltui.

Lietuvos delegacija Genevo 
je (Šveicarijoje) Vyriausybės 
vardu pareiškė ir kartoja, kad 
mes nepriimsimo nei vienos

VARGAS SU AUKSU.
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Į “DRAUGO”KNYGYNE
f Galima gauti iios

MALDAKNYGES
| Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............. >3.60
" Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................ 2.60

Ramybė Jums (audeklo apd.) ......................... 2.00
Šios maldaknygę formatas yra 5 >4x314. Puslapių turi 958, bet ne

stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
sių maldų.

Vilnių, lenkai nori varu pri-: derybų sąlygos kuri įžeistų

mesti savo “brolišką” meilę 
ar tai unijos, ar tai federaci

jos formoje.
Tai vylingai prietelybei jie

musų tautos suverinitetą, ne 
priklausomybę, šiame nerasi-

Kus antra ar trečia diena 
telegramomis pranešama, kad 
šion šalin vis daugiau ir dau
giau atvežama aukso.Daugiau- 
sia aukso atvežama iš Europos. 
Andai pranešta, kad praėju
siais dvylika mėnesių į Suv. 
Valstijas atvežta 759 inilionai 
dolierių auksu. Rugpjūčio mė
nesiu čia gauta 86 milionai 
dol. aukso.

Del to aukso plūdimo jau 
ima nerimauti net patys Ame
rikos finansistai. Nes tas čia 
vežamas auksas nieko gera 
šaliai nelemia.

Auksas iš Europos Čia siun
čiamas todėl, kad Europa iš 
Amerikos daug ką perka, gi 
Amerika iš Europos — labai 
mažai arba nieko.

Europa čia pirkdama visokių 
sau reikalingų daiktų neturi 
kitakuo mokėti, kaip tik au- 

su. Kuomet Amerika ten dau
giau užsisako prekių, tuomet 
aukso plūdimas sulaikomas. 
Kuomet mažiau arba nieko, 
tuomet daugiau siunčiama au
kso.

Aukso išvežimas skaudžiai 

atsiliepia į finansinę EurojM)- 
padėtį. Nes Europos pinigų 
vertė puola, kuomet daugiau 
aukso išvežama. Tenai apyvar
ton paleisti’poperiniai pinigai 
netenka jokios vertės.

Ir pačiai Amerikai daug 
vargo su tuo auksu. Suvežtas 
čia auksas gulės be jokios 
naudos. Europa, neturėdama 
aukso, ne tik negalės nieko 
parduoti Amerikai, bet dar 
negalės atitaisyti savo pini
gams prigulinčios (normalės) 
vergės.

Reiškia, Amerika turėdama 
Europos auksą neteks visokios 
prekybos su Europa. Čia bus 

mažai darbų ir nuolat siaus 
vargas ir nedarbas.

Kad išvengti to pavojaus, 
yra tik vienas išėjimas: An.e-

= Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75 |
S Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50 E
= Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75 5
S Vainikėlis — baltas celluloid apd. su 5
| paveikslėliu ant apd............................. .................. 1.75 |
2 Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd..................1.50 f
E Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 s
S Aniolėlis — juodais apdarais ............................ 1:50 g
2 Aniolėlis — juodais apdarais .................................... 0.75 g

12 Dangaus žvaigždutė......................................................... 60c. £
' | Aniolos Sargas............................................juodas apd. >1.25 2
= Pulkim ant kelią.............................................................. 2.50 E
Ž Pulkim ant kelią ....................................    2.00 Z
2 Pulkim ant kelią ............................................. 1.86 2
2 Pulkim ant kelią ..........................................................   1.00 į
= Užsisakydami adresuokite: =

1 “DRAUGO” KNYGYNAS |

2 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 19. 2
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me dviejų numonių pas lietu-'rika gali auksą grąžinti Euro- 
vius. Dėlto Hyniansui patiektą pai. Gi šita tik garbės žodžiu

«• » :«• <«■ :« <♦> :«• <«• -5« •:

UBERNAT0R1US.
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P. Petrėnas.

(Žolynai jau nuvytę — pageltę; nuo me
ili} lapai jau baigia kristi. Gamta kas- 
?n liūdnesnė. Žr.ioneliai susitraukę, su- 
tuprinę bėga į savo triobeles. Bet šį 
Ikarą ne! ši vakarą kaip tik atvirkščiai, 

imta vilioja kiekvieną dar nors sykį pa
pnoti tyru oru. Rodosi lyg lai butų pa
mario vakaras; bot ne, tai tik malonus 
lens vakaras, su savo pageltusių lapų

irinoliais, nykstančia galybe...
Btiek\ii-n.-i sutvėrimas lik .juda, tik 

ita. Musų klebonijoje taipat kas nors 
laprasto. Niekados dar taip nebuvo... 
loneliai praeidami žiurėjo ir šnabždėjo 

po nosimi: “Klebonas turbut sulaukė

ėių...” . -» j

.'aip, klebonas turi svečių, užtai visa 
lotiijn ir paskendusi vien elektros švie-

Be jokios išimties visur šviesos de- 
|f pradedant viršum, baiuent apie apačia. 

Wts kleboną- miil-es -uvargęs. Jo 
sniuoli plaukai šiandien dar labjau 

įigarbeniavo ir pa i -iaa.-., lyg ta-, šiau

dų stogas vėtrai užėjus; akiniai nors lai
kosi savo vietoje, vienok apdulkėję — ap
rasoję nuo prakaito, taip, kad be jų butų 
aiškiau galima matyti; cigaretes nors ir 
dantyse, vienok užgesęs, traukia ir pučia 
durnus, pagal paprotį seną, vienok durnai 
neina, o jis to nei ne tėmija. Atsisėda Į 
kėdę, bet ilgai sėdėti jam tenai nėra lem
ta; tai telefonas skamba, tai tarnaitė šau
kiasi į virtuvę ir klausinėja apie mažiau
sius nieknekius; tai vėl kas nors prie durį] 
kaipo pas kleboną su parapijos reikalais. 

O čia svečias būtinai reikia pavaišinti kaip 
pridera, kad kartais važinėdamas po ki

tas kolonijas nepašieptų jo.......
Svečias labai svarbus. Tik nesenai atva

žiavęs iš Europos su Lietuvos reikalais. 
Lietuvos reikalai, jos laisvė kiekvienam 
lietuviui (išškyfus socialistus) yra bran
gi, o tuo labjaus klebonui tas dalykas rū
pėjo. Jis prie kiekvienos progos pasiro
dydavo kaipo tikras Lietuvos sūnūs, o čia 
tokia proga pasitaikė patarnauti savo ša

liai, kokia gali nei nebepnsitaikinti visa
me gyvenime, užtai jis ir dirba sušilęs. Ne
gana to ką jis patsai dirba, bet dar su
manė ir kitus prie to švento darbo pri

traukti. Sumanyta ir dalis to darbo jau 
atlikta. Jam rūpėjo pritraukti visus tos

kolonijos veikėjus ir padaryti jų tarpe 
vienybę. Užtai jis šiandien taiip ir nuvargo, 
nes bėgiojo iš vienos gatvės į kitų, Kuo 

vienos triobos prie kitos, iki visus žymiau

sius veikėjus pakvietė vakarienės pas sa- 
0 tai buvo nevisai lengvas darbas,ve

kito kvieslio juk ne pasiusi vieton savęs; 
veikėjų gali įžeisti, o šis gali sustreikuoti 
ir neuteiti, o tuomet tai ir butų po vis
kam. Todėl, kad viskas nusisektą gerai, 
jis nusprendė pakviesti patsai kiekvieną; o 
tų veikėjų butą nemaža, o čia visus kvietė 
nuo menkiausio iki aukščiausio — “tūzo”.

“Na, tai jau viskas užbaigtu, kad tik vi
si ateitų,” lyg nerimaudamas klebonas at
siliepė į svečią.

“Delko-gi ne, aš manau, kad visgi at
eis, jeigu jau nieko kito, tai nors manęs 
pažiūrėti, o .jeigu jau kokis ir neateitų, 
tai tiek to su juo.” padrąsino svečias.

Bereikalinga buvo klebono baimė. Kaip 
paprastai lietusiai į susirinkimus, į pra
kalbas tai visados pradedu rinktis pusė 
valandos vėliaus, ankščiau jų nei su py 
ragu neprikvieši; net musų didžiausios 
organizacijos seimus pradeda tris valandas 
vėliau... Bet šiandie tie patys lietuviai vir
to kitokiais; nežinia ar tai Lietuvos rei
kalai, ar toji skani vakarienė, ar tai sve

Užsisakykite 4‘Laivą”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitminiiiniiiiiiitiii iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniimniiHiu

“LAIVAS” eina kartą į savaitę.
“LAIVE” talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiškinimas.
“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.

“LAIVO” kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
Adresas"LAIVAS"

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

gali pasižadėti paskui atmo
kėti skolas, kuomet atgaivins 
savo reikalus.

. Amerika, rasi, taip ir pada
rytų, jei Europa pasižadėtų to 
aukso nepavartoti jokiems im
perialistiniams arba miiita- 
riams tikslams.

Tečiau Europa negali duo
ti tokio pažadėjimo ir negali 
to pažadėjimo gvarantuoti.

Kad taip, tai Amerika laiko-Į Bonas — tai savo tautos pa- 
si auksą ir dėl to kaip čia, jėgomis pasitikėjimas.

taip Europoje siaučia nedar 
bas ir vargas. Valstybių pini

gų vertė nekįla, bet puola.

KLAUSIMAS: KIEK TAS 

PILIETIS PADĖJO LIETU
VAI LAISVĘ IŠGAUTI?

ATSAKYMAS: TIEK, tŽ 
K TEK LAISVES BONŲ PIR
KO.

čias juos prie to trankė, vienok jie pa
metė tą savo lietuvišką būdą, ir susirin
ko pusė valandos ankščiau, — negu kad 

prašyti buvo.

Pirmiausia atėjo didžiausius tos koloni

jos veikėjas; žmogus jau senyvas, su ap
karpytais ūsais ir pypke dantyse. Tiesa, 

jis Ik* pypkės vargu butų ir kleboniją ga
lėjęs surasti. Jo akys buvo plačios, veidas 
padžiūvęs, plaukai pažilę apie ausis. Šiaip 

jis nei m* prasijuoks, nei ne matys pra
eivio, rodos, kad jis nieko nepažįsta ir su 
nieku reikalų neturi. Vienok ši vakarą jis 
kitokisĮ Rodosi lig tai butų užmiršęs savo 
titulą, savo didumą; apie kuri jis dauginu

sia mislija, kuris jam net sapne rodosi. Jo 
akys šį vakarą linksmumo pilnos, jis ei
damas sutiko lietuvius ir “labą vakarą” 
pasakė, į kuriuos pirmiaus nei nežiūrė
davo. Tai buvo tos kolonijos “tūzas”. Ne- 
veltui jis tą vardą gavo. Daug darbo ir 
vargo padėjo beplatindamas laisvamanis 
kas knygas ir laikraščius; vienok jam tas 
apsimokėjo ir šiandie jis už visą tą savo 
triūsą gavo vardą — “tūzas”. Tūzas buvo 
laikomas labai aukšto proto žmogumi.Tnu- 

tininkai jį ant rankų nešiodavo. Ką jis 
bodavo pasakys, tai viskas taip ir pasi
likdavo. Niekas jam tjo titulo nepavydėjo,

nei nemanė nuo jo paveržti. Nepavydžiu 
nei as, užtai nuo dabar visada vadinsiu 
jį — Tūzas.

Ir taip ilgai nelaukus, vienas po kitam 
kaip bematant, klebonija prisipildė musų 
veikėjais. Ant visų veidų buvo matyti tas 
pats linkstmunns, tik vieni buvo drąsesni, 
kalbėjosi šį tą, kiti-gi tik klausėsi ir tar
pais nusišypsodavo. Bet neilgai taip tęsė
si; atėjo vakarienės laikas, susėdo visi apie 
stalą ir pradėjo vakarieniauti. Supranta
ma visiems, kad valgyti, valgyti ir nieko 
negerti, tai ir geriausi valgiai gali surūg
ti.

Klebonas ta dalyką gerai suprato ir iš 
anksto permatė, todėl ir pasirūpino, kad 
valgant butų galima dantis paplauti. Gu
drus tas musų klebonas... jis tam darbui 
pasirūpino užtektinai medžiagos, kitaip sa
kant skystimo ir indų, o musu veikėjai tai 
dar gudresni, jie dar puikiau visą tą mo
kėjo suvartoti.

Baigiant vakarienę musų veikėjai tapo 
dar linksmesni ir jau visi buvo drąsus, 
jau visi kalbėjosi, rokavosi apie butus ir 
nebūtus daiktus. Čia jau ištikrųjų pradė
jo kalbėti apie Lietuvą, jos vargus, bėdas 
ir jos ateitį.

((Bus daugiau) ,



Antradienis, Rūgs. 2?, 19*21 DRAUGAS S

OR. A. K. RUTKAUSKAS!
Gydytoja* Ir Chirurgą*

4441 Bo. We*tera Are.

Telefonas Lafayette 4146
Valando*: 8-11 rytai* 1-1 poj 

Spletų Ir T-l vakarais. Nedėldla-Į 
(Diala tiktai po platų 1 Iki I.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
7

UL

is S■Trasi

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai. 

Ofisus St«* ■©. Morgam M. 
Kert* SS-ro HL, Gfclc*

8PECIJ AUSTAS
Moteriškų. Vyriškų, taipgi ahra- 

at*kų Ilgų.
OPlSO VALANDOS: Nuo 1* ryto 
iki 1 po platų, nuo 1 IKI * valan
dų vakare.
Nadėlloml* auo » iki l po plak 

Telefonas Tarta SS7

MAŽAI LIETUVIŲ — TĖVY 
RAINIŲ AUKOS.

i D/. M. T. STRIKOL’J Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgus 
■ Peoplea Teatro Rame J1818 W. 47tk Str. Tel. BooL 168_ 
■valandos: I Iki g rak. NedM ll| 
■iki 11 ryta.
* Rea. 3*14 W. 48rd Hi
I Nuo ryto Iki plot.
jjTel. McKlnlcy 288

Įuropean American Rureau

Tel. Blvd. 7043

Dr.’C. Z. VezeDfls
LIET I i VIH BERTUTAS 

4711 BO. ASHLAND ATRRCR
arti 47-toa Gaivia 

▼alandoa: ano * ryto Iki I vak.
Šaradomis nuo 4 lig • vakaro

DR. P. ŠIMAITIS
NAPĘAPATH 

418 W. 45 Str. Chicago.i
(Prie Westėm Avenue)

i yda u Be Vaistu ir 11c Operacijose 
ai. 1 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p.t 

.1 sutarimą. Išskiriant ketvergus.f

Fabionas ir Mickievics ved.
buvo A. Petraitis ir 8. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
KOTARI.lt AAS

Iteal Estate, Paskolos, lemi via si 
Ir tt.

80* W. S5th St., Kamp. Halsted 8A 
Tel. Boulevard SU 

Vai.: » Iki 4 kasdieną 
▼ak.: Utar. K e t. ir Rub. iki • vak. 

Ned.: iki 1 po pietų.

tuniiiiiHuiimmiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiR
Rea. 118* Endependenoe Blvd. 

Telefonas Voa Boren SP4

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
SpecIJaltetas Moterttkų, Vyriškų

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų 
VALANDO8: 10—11 ryto S—* Rt

pietų, 7—g vak. RetMBomls 10—1* d 
Ofisas 8854 Bo. HalsU<d St.,

Telefoną* Drover M** 
uiuHiMiiiiiiHmiiniiiiiiiiiiimiNiiin

Franklin, Pa. — Kad niekas 
apie mus miestelį nieko ne
parašo, tai nors aš bandysiu 
šį bei tą pranešti. Nors pas 
mus labai mažai yra lietuvių, 
vos septynios šeimynos ir ke
liolika pavienių, bet ir mes 
nenorime pasilikti nuo dides
nių kolonijų su aukomis Lie
tuvos labui.

Pasidėkojant keletai tėvy
nainių tapo suaukota keletas 
dolerių Lietuvos reikalams ku
riuos ir siunčiu Tautos Fon
dui. Aukavo sekanti:
Vin. Tamošaitis ...... $3.00
Ant. Tamošaitienė.............2.00
Ant. ir Ona Sacevičiai .. 5.00
Kaz. Paškauskas ............. 2.00
Ant. Rudaitis...................    2.00
Jurgis Balčiūnas ............. 1.00
Ona Balčiūnienė.....................1.00

veikslo tilpusioj dienraštyje 
Drauge padaryta klaida, ku
rių -aš dabar atitaisysiu. Bu
vo pažymėta, kad M. Aliukie- 
nė knygų pardavė už $36.60. 
M. Kopkienės visai nepaminė
ta. Turėjo būti, kad M. Aliu- 
kienė pardavė knygų ir užra
šė laikraščių už $89.75, o M. 
Kopkienė už $36.60.

V. Blavackas, rašt.

lęs stipruolis ir per tų lentų 
pervažiavęs automobilis. Žino

ma, gatvėje tad jau susirinko 
didžiausia minia tų “nematy
tų dalykų” pamatyti.

DRAUGIJOS “KULTUR LY
GA” ŽYDŲ MOKYTOJŲ 

KONFERENCIJA.

vjta*axa*aaaoaaa« * 
$ Telefonas Boulevard *1*S £

I DR. G. KASPUTIS ?
DEMTT8TA8 £

8881 South Halsted Str.
^Valandos: *—11 A. M. •
Į l—l: 7—1 P. M. *

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRI ROAI 
Ofisu ir Gyvenimo vista 

815* South Halsted Street 
ant virtu, (lalversal Stato Kauk 

▼alandoa nuo 1* Iki 13 ryte; nuo 
1 iki 4 po pietų: nuo 7 tkl 1 vak. 

Nedėllomla nuo 1* iki X 
Tclsfsaas Verdi MM4

»DOOOOQ90QO?0043«009QOOO**>
VALENTINE DRESMAKOIG J 

COLLEGES
5305 8. Halsted, 3407 W.

1850 N. Wells St.
187 Mokyklos Jungi. Valstijose, 

t Moko Siuvimo, Patternų Kirpt-: 
Įmo, Designlng blanlui Ir namam* ( 
[Vietos duodamos dykai. Diplomai 
[Mokslas lengvais atmokėjlmata.] 
RKleso* dienomis Ir vakarai*, 
reikalaukit knygėlėa.

Tel. Sealey 1441
SARĄ PATBJK. Dirmlnlpkė. I

—

į DR. CHARLES SEGAL j

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Varda 6088

Valandos: — 8 iki 11 1* ryto: 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo- 
mla nuo 6 iki 1 vai. vakar*.

■
9a

Perkėlė seavo ofisų po num

J4729 So. Ashland Avenue}
■ Spedjallsta* i
■DŽIOVU, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGC|
■Valtndosnuo 10 Iki 11 išryto: nooj 
ai ltl t po pietų; nao 7 Iki 8:1»1
f ------- -----------
■
II

rakate Nedėllomla 11 klt 1 
Telefonas Drevei

11 1 *

DR. M. STAPULIONIS
NAPRAPATH

Į GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ

Ofisų Valandos:
8347 Emernld .tvcnnc

[9 Iki 11 ryte Ir 9 Iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397

711 W. 18-th Gataė 
Nuo 2 Iki S vaKare.

DR. A. L. YUŠKA
1100 S. Habted Str.

Tel. danai 2118

Valandos: 19 ryto Iki I vakar* 
Gyvedlma*:

MII W. «lrd Str.
Tel. Erospect 14(1.

—k

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 K. Dearborn 81.

Tel. Dearborn 6091 
Vakarais: 4509 So. Ashland Avc. 

Tel. Yards 1051

Tai. danai 367 Vak. Ganai >111

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Lietuviu Gydytojai Ir 

Chirurgai
<8*1 So. Halsted Btreet 

Valandos: 19 tkl 1* ryto: 1 lk> 4 
po plat. • Iki 9 vakar*.

r
T.IHmm Pollm.n IM,

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

l*M9l Mo. Ml.blgan Aveaua 
■aMiMMl UL

▼AlANIMMi • ryto Iki • vakar*. 
Tel. Pullntao 14* ir IIH*.

V. W. RUTMUSMS
ADVOKATAS

i Ofl*** Dtdmieatyji

g 29 South La Baile Street
Kambarį* 114

3 Telefoną* Central 8890
1 ................................................. ...................

J Vakarais, 812 W. SSrd St
4 Telefoną*: Varda 4881

i

imimiiMiiimiriiniMiinimiiiiiiifiHma
JJPhon. Seeley 7419

DR. I. M. FEINBERG =
Gydo apccljnllal visokia* vyrų lr5 

moterų lytiškas liga*
*401 Madlson Str., kampa* Wea-5 

tern Are., Chicago
Valaadoa: 2—4 po plat 7—• rak S
ftiiiiiiminiiiititiiimiimiiiimiiiiiimiii

t

TaL Raadolpb 1111
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vldumlestyj

A88OCIATION BLDG.
1* 8o. L* Šalie St.

Valandos: 1 ryto Iki 1 po platų 
Panedėllals tkl 1 vakar* 
Nedaliomis ofisas atdarytas

RUDŪLF HLAVKA
Generalis Kontraktorius

Ir

NamŲ Statytojas 
5308 So. Robey Str.

Darba* atlleklamaa pirmo* klla- 
bos už prieinamas kalnas.

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

Muturta Gydytojas. Chirurgą* Iv 
Akušere*,

INI g. Halsted g*. Chicago. 
Valandos: 1*—11 11 ryto 1—S Ir
1—1 vakare Kad. 1*—11 iš ryta.

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktoriū*, ntafy- 
toja* ir ienų namų taisytojas.
2338 S. Oakley Avė., Chicago

Arti 23-čio Place.

Viso............................$16.00
A. Tamošaitienė.

Augščiau minėtos aukos yra 
gautos; < visiems aukotojams 
širdingiausia učių.

K. J. Krušinskas,
T. Fondo sekret.

SPAUDOS DR JOS SUS. — 
KLAIDOS ATITAISYMAS.

..8M- .
Worėester, Mass. — Kat.

Spaudos Draugija po 6v. Po- 
vylo globa laikys mėnesinį su
sirinkimų 2 d. spalio bažnyti
nėje salėje, 2 vai. po pietų. 
Taigi visi-os nariai-rės malo
nėkite atsilankyti, nes turime 
rengtis prie spaudos sųvaitės. 
Reikia rimtai apsvarstyti kaip 
pasekiningiau išplatinti katali
kiškų spaudų.

Korespondencijoje prie pa-

PRANEiŠIMAS ŠV. KAZ. 
DR JOS NARIAMS.

Kun. Mikšio nekurienis įra
šytiems nariams prieš mėnesį 
iš Kauno buvo atėję knygos, 
bet nesuradę adresantų sugrį
žo Kaunan. Dabar tos knygos 
vėl atsiųstos į Švento Kry

žiaus parap. kleboniją, 4557 
So. Wood Str. Todėl sekantie
ji nariai, visi iš Cliieagos ma
lonėkite tas knygas atsiimti: 
Kazimieras Pratasas, 4456 S. 
Honore St., Ona Kainbarienė, 
Marijona Kambaraitė, Jurgis 
Kambarys, ir Karolis Kamba
rys vienu antrašu: 4456 S. Ho
nore Str., Alponsas Basikaus- 
kas, 728, 90 Str., Marijona 
Paulauskienė Commercial Av., 
S. Chicago, III., Konstancija 
Abramavičaitė, 6026 Lafayette 
Avė., Uršulė Žukauskienė, 
4301 S. Wood Str., Peter Cę- 
preckis, .2944 Kast 94 Str. S. 
Chicago, III., Jonas Bacevi
čius, 248 W. Swan Str.

Kun. P. Kasčiukas, 
šv. Kaz. Dr jos Generalis

Įgaliotinis Amerikoje.

Jau atėjo iš Kauno Šv. Kaz. 
Draugijos nariams Cicero ir 
kitų parapijų knygos. Malonė
kite jas atsiimti ir vėl užsira 
syti kitiems metams.

Su tikra pagarba

Kun. P. Kasčiukas.

Penktadienį, š. m. rugpjū
čio 5 d. atsidarė žydų moky
tojų, susipietusių apie “Kul- 
tur-Lygų” konferencija. Kon
ferencija jau tęsiasi keletą 
dienų; joje dalyvauja, apie 30 
mokytojų iš įvairių Lietuvos 
miestų ir miestelių.

(£. R. M-Jos Spand. Skyr.)

S. D. LACHAWICZ
UIETUVY8 GRABORTUS 

Pat&rnacja latdotuvėee koplalauala. Rai
kai* meldtlu ttaltoakti. e mano darbi 
bualto ■•gtntdtntl
*814 W. SSrd PL

Tol. C*n*l *1*9

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
ŽTel. Canal 267

Į DR. C. K. KLIAUGA I
LIETUVIS DENTISTAS 

£1821 80. Halsted St., Chicago, I1I.S 
Kampas 18th St.

SValand.: 9—12 rytą. Ir 3—9 rak.2
Jimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Nuo musų koresp. Lietuvoj)

Gimnazijos.

Telšiai. Šįmet Telšiuose yra 
trys gimnazijos: lietuvių, len

du ir žydų.

Lietuvių.

Apie lietuvių gimnazijų jau 
“Drauge” buv6 minėta. Joje 
yra 285 mokiniai ir 77 laisvi 
klausytojai, viso 362 moki 
niai lanko gimnazijų. Skai
čius sulyg klasėmis sekantis: 
I-je 49; II-je 48; IlI-a 33; 
IlI-b. (mergaičių) 43; IV-a. 
35; IV-b. 22; V-a. 46; V-b. 25; 
Vl-je 36; VIL 14; VIII. 13 mo
kinių. Mokestis už mokslų me
tams laisviem klausytojam 
600 auks. mokiniam 400 auka. 
Laisvais klausytojais yra nau
jai įstoję į gimnazijų ir besi
rengiu prie kvotimų. Direkto- 
ri« yra kun. A. Simaitis.

Lenkų.

Lenkų gimnazijoj yra 4 kla
sėse 56 mokiniai: 'prirengia
moj klasėj 11 mokinių, I. kla
sėj 15, antroj 9, trečioj 10, 
ketvirtoj gi 11. Direktoriumi 
skirtas Jonas Jagaudas — ma
tematikas. Mokestis už mokslų 
dar nenustatytas, tečiau nu
matome 600—800 auks. me
tams. Mokytojų esu net dvyli
ka; iš jų nekurie dėsto pamo
kus lietuvių gimnazijoje.

žydų.

Žydų keturių klasių mergai-

čių gimnazijoje yra 125 mo
kinės: dviejuose prirengiamo
siose klasėse esą 45 mokinės, 
pirmoj klasėj 20, antroj 22, 
trečioj 18, ketvirtoj gi 20. Di 
rektoriumi yra Levi Hari — 
filosofijos daktaras; mokyto 
jų esą šeši, tečiau ne su aukš
tu mokslu. Mokestis už mok
slų mėnesiui C0--80 auks. Te
čiau esu apie 40 neturtingų 
mokinių, kurias paliuosuoja- 
ina nuo mokesnio.

Siekia Šviesos.

Iš šio viso matyti, kaip 
Lietuvoj svetimtaučiai ir lie
tuviai griebiasi mokslo. Te 
čiau lietuviai — žemaičiai ir
gi nesnaudžia. Tiesa Telšiuose 
nelabai daug mokinių, tečiau 
Plungės, Rietavo, Skuodo, 
Viekšnių, Kražių gimnazijos 
netoli. Net Sedoje šįmet atsi
darysianti keturių klasių gim- 

I nazija.

Stipruoliai.
I %

Telšiuose jiasirodė du stip
ruoliai: estus Perus ir lietuvis 
Jakubavičius. Jie rodo žmo
nėm savo jėgas, daro sunkio
sios atletikos darbus ir pri
traukia minių. Jau šie važinėju 

po Lietuvų šeštų mėnesį.

Rugpjūčio 28 d. vakare Tel
šiuose stipruolis estas rodė 
savo jėgų gatvėje. Jis leido 
per .-vave pervažiuoti automo
bili. Tam parietu ant jo plati 
lenta ar durve. no ios atsieru-

Uenemllal Acrntul Ontralėa ir Katine* Bur*po*
______________ KORTU GKRMAN LUOYD, BKEMEN______________

1S New Vorko (IchIuI |

BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU
Tlekiocbki* «uKtktrkima« | LIKTOJ U per UIUuira. Tiesas perslmainrmas nuo 

laivo ant laivo
HUDSOV...........................  Spalio 15, Gruodžio 3
FR1NCES8 MATOIKA Spalio 22 ir Gruodi. 10

POTOMAC ......................................................... Ijapkr. 5, Gruodžio 24

IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN
(■relMuusi luitui plaukianti po Amerikos Vėliava 

GKOltGK VVASHINGTO.N Spaliu ė. 1-apkr. g. Gruodžio 8.
AMERICA I»apkrlčlo 1, I,apkr. 29 Ir Sausio 3

H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents
100 N. LA SALDE STR. CHICAGO. Teleplionc l ranklin 4130

MOORE & McCORMACK COMPANY INC.
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY INC.

UNITED AMERICAN LINES JNC.
Managlng Opcrators for thc U. S. SHIPPING BOARD

3
Š

DARBAI KISKIMENETAS 
VALLEY JAU PRADĖJO 

EITI.
Mes turime tikrų žinių kad 

darbai kasyklose apie Ąpollo, 
Leecliburg ir Vandergrift, 
Armstrong ir AVestmoreland 
apskričiuose Pennsylvanijos 
valstijoj jau -pradėjo eiti ir 

trumpų laikų viskas įsisiūbuos 
pilnų smarkumų.

Šioj apielinkėj yra gana 
daug namų kurie yra kom
panijos pastatyti bedarbes 
laike, šiuos namus galima 
tuojaus užimti. Nuo Pitts- 
burglio tiktai valanda ir puse. 
Šiose kasyklose darbininkų 
dirba nuo 1,000 iki 2,000.

Kurie neturi darbo gali nu- 
važnoti nes čionais-gali gauti 
pastovų darbą. (Apgr.)

RAIUROAD TICKET BROKER
a

Exkurstjiniai tikietal perkami ir 
mainomi. Numuštos kainos.

Lyons I.lconscd Tickct Office 
11 So. Clark St. Tel. Hnrrlson 9878

ANT PARDAVIMO: Tarsiduoda 
saliunus, lubul geroj vietoj. Kontrak
tus yra ant dviejų metų. Gera pro
ga geram žmogui. Priežastis parda
vimo savininkas lftvažioja Lietuvon.

Atsišaukite
Paul Baltutis & Co.

1600 S. Wood St. Chicago.

EXTRA
Ūke ant pardavimo 220 akrų, 135 

akrų arentos. Geri budlnkai, 20 kar
vių, G urklel, 15 kiaulių, 250 vištų. 
1,000 bu. grudu. Trckteris Ir kūlimą 
mašina nerelke no joke agento. Ūki
ninkas Chicagoje.

A. GRIGAITIS
1758 W. 95 St. Tel. Bevcrly 2217

REIKALINGAS gerus kalbėtojas 
vidutinio amžiaus, turintis daug pa- 
žjstumų, kuriems galėtų išaiškinti a- 
ple First Mortgago Bondsus šioj 
valstijoj. Pastovi vieta, gera užmo- 
kusnis. Atsišaukite šiuo adresu:

I’. K. LEACH. 750 McCORMICK 
BLDG. CHICAGO.

Adt pardavimo 5 kambarių na
mas su uugšlų, eonerete apačia e- 
lektros šviesa, guzas, šaljgatvis už
mokėta. Gera apielinke, pursiduoda 
labai pigini, atsišaukite tuojaus pas 
savininkų

6H21 H. Camnhcll Avė.
Arti IVostorn Ir 49 Si.

Parsiduoda groeerne gera vieta 
bucernej, penki blokui aplinkui nėra 
tokio biznio.

1950 Arclier Avc. City.

Palcškau savo sesers Irėnos En- 
drlejauskaltės (po vyro moeklenė) 
paeina Iš Kražų parapijos Raseinių 
apskričio Kauno Red. apie 10 metų 
kaip upleido Lietuvą. Visa laika gy
veno Bostone. Mass. JI pati ar kiti 
praneškito šių antrašlų.

Ona Elntklcflė
2521 W. 45 l’l. Chicago, III.

|;XTRA turiu parduoti cyva biz
ni, km- tnrgivnlu 310 00 ) vslnn 

Ida ant dhlztuusla paitake darblnln 
kų.

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii(iiiiiniiniiiiiiiiin± 
BEETHOVENO MUZIKOS KONSERVATORIJA. 

ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS 
Aštuntas sezonas prasidės
RUGSĖJO 12 D., 1921 M.

MOKINAMA
Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos, g 

| gitaros etc. į

Dramos ir kliasiško šokimo. Baigusiems įvairias mu- ■ 
s zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis. S 

Kataliogai ant pareikalavimo.
3 3259 So. Halsted Street, Chicago, UI. =

Skyrius Ciceroje 4847 W. 14-th St.
5 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimhiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

Bnfifies galima gauti visose aptiekose po 65«. bonką, arba tiesioj 
iŠ išdirbeju per pašty už 75c. boukp. ’

F. AD. RICHTER A CO.
3rd Avė. & 3Sth St. Brooblyn. N. Y.

JuaKantuna 
ijUAUDOKlTe 
Ar JuiaVGalvo*
Naudokite _<j
Ar J>H4 Plaukai"__
NAUDOKITE .

Ar Jqa Norite Apaau/olr Juoa? 
NAUDOKITE į^ufflea * 

Ui laikymui savo plaukų jfrazuua ir lanloaia 
NAUDOKITE RuffleS 

Užlaikymui galvos odoa avoiluu ir kronai 
NAUDOKITE JPtf/ZZej’

J
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DIRBTUVE f

Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- p 
lių ir kitokių draugystėm reika- | 
lingu dalykų. 1

A. J. POŽĖLA ; ■ 
1908 W. Division Str. Chicago.
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L1THUANIA
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Vlal pa- 
rankum&l, moderniško laivo.

Y Red Star Link
Išplaukia kas savaitę 

Pler 58-6?. Nortb Rlver, Nevr York 
Samlantl) Ncw York J (Spalio 16 
Gotliland) Hamburg (Rūgs. 22

Tik 3-čia klesa
Finland) Ncw York (Spalio 1 
Lnpland Rūgs. 27 Zcclnnd Spal. 15 
Kroomlaml) Antwerp (Spalio 22 
Lapland)...................................Spalio 29

> American Ims
Manchurla) Nekr York (Spalio 6 
Mongolta) ] (Spalio 26
Mliinckahria) Hamburg (Rūgs. 22 

Tiktai tiesiai t Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

MARINE CO.,
116 laivų — 1,350,000 tonų, 

Chicago: F. C. Broun, We«t Pas* 
Agent, 14 Nortli Dearborn St.,

ANT PARDAVIMO.
Penkių kambarių namas tuojaus

turi būt parduotas. Dailioj lietuvių 
apgyvento) vietoj, arti Sv. Kazimiero 
vienuolijos. Vienas blokas nuo Wes- 
tern Avė. Ir 69 gat. gatvokartų. At
sišaukite blle kada dieną.

E. WFYltA8KA,
*110 Kent 69 St. Chicago.

Paieškai: švogorto Kazio Braduno 
Ir sesers Marės Bradunlenės, 6 mė
nesius gyveno Shenandoah, Pa., pas
kui Išvažiavo ten kur apie Chlcagą. 
Norėčiau su jais susižinoti, nes tuviu 
svarbų reikalą. Meldžiu Jų pačių ar 
kas Juos žino pranešti sekančiu ant
rašu:

Vincas Amhiazlevlčlus,
228 E. Centro Str. Hhenandoali, Pa.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ANCHOR DONALDSON
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY

LAIVAI, ŠAUNUS APS1ERMAS 
SU KELEIVIAIS.

Ten yra vietinis agentas Jūsų mlaata 
ar netoli je.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą
sAlONIA .............................. Spalio 2*

Cabin $145.00. IH Kl. |IOO.0<
Taksų 85.00

PER CHERBOURG SOUTHAMPTOM 
LIVERPOOL and GIJISGOW

ALBANIA ......................... Rugsėjo 27
ATGERIA ................................ Spalio 1
AQf ITAN1A ........................... Spalio A
F.MPRESS OP INDTA .... Spalio « 
Per Anglija sr Hamburgą 1 Danztg 

8110.00
Per Llepojų .............................. 8120,00
Per Hamburgą ...............................<100.00

----------rt

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatš*, ste
nografijos, typewrlting, plrklybos tei
sių, S u v. Valat. Istorijos, abelnoe Isto
rijos, geografijos, pol įtikinės eokno- 
mljoa, ptlletyatės, dalllarašyatėa.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto IKf 
4 valandos po pietų: vakarai* ano 4 
Iki 19 vai.

3106 S. Halsted St, Chicag*.
--------------------- ;----------------a----------J

ANT PARDAVIMO: — 1213 Ml- 
anourl A\e. St. Leuts, Mo., moder
niška* mūrinis namas vieno finto 
vienas blokas nuo Lietuviškos H»- 
žnyčl»s; apačioj 4 kambariai Ir 
v«n . uni virtau* 8 kambarini ir va- 
nn, ele tta ir yisl moderniški įtai
symai; cemento ska bykla. Rando* 
niekad nėia tuščio*. Kaina 16,fl 
Atsmaukite ypatiškat ar raštų 
M. Honiik, 1211 Mbsourl 
8t. Louls, Mo.

KOTARI.lt


A

DRAUGAS Antradieni*, Rūgs. 27, 1921

Š Parapijos KARNIVALAS
Jau paskutines dienos
šį vakarą, Rugsėjo 28 d.

Subatoj, Spalio 1 d. Extra vakaras
•— IR —

PASKUTINIS VAKARAS

Spalio 2 d.? 1921

Ypač nedėlios vakare bus daug visokii} naujų da

lykų ir įvairumų bus visokių gyvumų, paršiukų, žąsų, 1
l: . , 1

; ‘ - ančių, vištų, avinių. Taip kad kas neatsilankys tai gai- i 
fl S lesia.

Kviečiame visus parapijoms, biznierius ir kaimynus 
h atsilankyti

Kviečia y

i iIU1
KLEBONAS IR KOMITETAI.

CHICAGOJE.
IŠ DIEVO APVEIZD. PAR.

Šio mėn. 26 'd., 3 vai. po 
pietų, parapijos Seserų Ka
ži mieriečių vedamųjų mokyk
lų teikėsi aplankyti Lietuvos 
Respublikos Atstovas gerb. V. 
Čarneckis.
Atstovui pagerbti ir jam prie 

lankumo parodyti parapijos 
svetainėje greitosiomis buvo 
surengtas programėlis.

Visų pirma, mokinių choras 
gražiai padainavo “Lietuviais 
esame mes gimę” ir dar vie
nų dainelę. Paskui, jautriai 
sveikino gerb. Atstovų vienas 
mokinių. Jis mokinių vardu

LABD. CENTRO SUS MO 
NEBUS.

Iš priežasties Lietuvos At
stovo, gerb. V. Čarneckio lan
kymosi ir L. L. Paskolos Bo
nų vajaus visose kolonijose 
Labdaringos Sų gos Centro su 
sirinkimas atidėtas neapribo
tam laikui. Valdyba

CHICAGOS POLICIJA 
TARDOMA.

Suv. Valstijų distrikto pro
kuroro asistento Brin ofisan 
šaukiami policijos perdėtiniai
ir išklausinėjami. Norima 

reiškė džiaugsmo, kad jiems' susekti visų policijos ratelį,
kuris Chicagoje iki šiolei per
dengi nėjo probibicijos įstaty-

teko pamatyti Lietuvos Ątsto 
vų.

Tuo pat metu maža, baltai į mų visokiais budais, 
parengta, mergaitė įteikė Ats-1 Prokuroro asistentui
tovui gėlių bukietų.

—• Daug -skanaus juoko sukėlė
trumpos, bet sumaningos pa 
sakaitės, juo labiau, kad tai 
buvo išpildytos mažų — visų 
jaunamečių mokinių.

Toliau sekė solo ir duetas 
pianu, kuriuos gan vykusiai 
paskambino jaunutės mergai
tės, vaizdingos ir patriotinės 
deklamacijos, solo, šokis, ir gy
vieji paveikslai.

Be galo giliai širdin įsmigo 
gyvasis paveikslas: Letuvos 
kareivio sapnas. ,To pagrindine 
mintis — Lietuva turi būt ne
priklausoma, nors ir daug au
kų dėl laisvės reikėtų pakelti.

Pagaliau, į gerb. Atstovų 
atsiliepė klebonas, gerb. I. Al- 
bavičius. Jis nuoširdžiai dė
kojo gerb. Atstovui už malo
nų atsilankymų.

Tarp kitko, baigdamas savo 
kalbų, pareiškė tikįs, kad mo- 

- kiniai išėję mokslų paliks iš
tikimi Lietuvai. Išrodymu, 
kad, ištikrųjų, mokiniai myli 
Lietuvų pasiųlė jiems sudėti
nai, po dešimtukų, įsigyti Lie
tuvos Laisvės Bonų.

Paskiausia kalbėjo gerb. At
stovas. Savo ilgoje kalboje jis 
reiškė padėkos mokytojoms- 
Seserims, klebonui, ir moki
niams, kurie jam tiek molonu- 
mo, pasigrožėjimo suteikė.To- 
liau mokiniams priminė Lie
tuvos atgimimų, ragino mylėti 
savo gimtųjų kalbų ir linkėjo 
pasekmingai mokytis, kad do- 

L rais ir gerais žmonėmis iš

augus. Po Atstovo kalbos se
kė gausus plojimas. Progra
ma buvo baigta Lietuvos him
nu. /

Kaip teko patirti, mokiniai 
nusprendę įsigyti ne vienų, bet 
du Laisvės Bonus: vienų 
mergaitės, antrų berniukai.

Drauge su gerb. Atstovu 
mokykloje atsilankė Misijos 
narys p. Masbiuskas, St. Sei
mo narys p. M. Bagdonas ir 
kiti įžymus asrneaj

tame
darbe duoda pagelbų polici
jos viršininko asistentas.

Nežinia kas išeis iš to dide- 
io užsimojimo. Gal kartais 
jolicijos viršininkui ir pa
vyks apvalyti policijų, kuri 
čia labai susiteršusi.

VIRŠININKAS INTARIA- 
MAS PLĖŠIME.

Riverdale policijos viršįnin 
kas Krank Sinniek areštuo 
tas. įSouth Chicagos teismo 
teisėjas *Cook jam paskyrė 
10,(XX) dolerių parankos.

Viršininkas areštuotas, kuo 
mitt Kensingtone, kaipo pa
prastas plėšikas, norėjo api
plėšti vienų saliunų.

susirinkimas esųs Lenkijai 
naudingas, o ne kam kitam.Už 
lenkų-lietuvių ginčus kaltino 
kaizerį sakydamas, kad Lietu
va esanti vokiečių rankose. Se
na pasakų, nebent tokius 
Kunzus įtikrinsa. Vienok jis 
pripažino, kad lietuviai yra 
prakilnus, augštų minčių 
žmonės.

Kalbėjo ir Amerikos piliety
bės reikalais. Jis pripažino, 
kad Lenkijoj labai bloga, pra
šė, kad lenkai "nevažiuotų Len

kijai, į tų skurdo šalį, kad 
vienas žmogus nuvažiavęs Į 
Lenkiijų, o dabar kruvinomis 
ašaromis rašo, kad kas susi
mylėtų, atitrauktų Amerikon.

Kalbėjo A. Čarneckis. .Jis 
lirmiausiai pasigyrė turįs ge
rų darbų, dirbus prie angliško 
aikraščio, dar turįs ir val

džios darbų. Kalbėdamas rai- 
ėsi lyg ligotas žmogus ir su 
rankomis kaip magikas mo
savo. Koliojo lietuvius ir 

sietuvos Valstybę. Sakė, kad 
jo moteries bočiai kilę iš Vil
niaus srities, o jis iš Pozna 
niaus, ar kad juodu gražiai 
sugyvena. Ir vėl grįžo prie 
Lietuvos sakydamas, kad vi
sos tautos nori liuosai gyven
ti, bet tik Lietuva turi būti 
pavergta, po Lenkijos puspa
džiu prispausta.

(Bus daugiau)

kyti punktuališkai į prakti-1 
kas, repeticijas, arba atsilan
kius tai mokinasi be pasišven- Į 

timo.
Rugsėjo 13 d. Dievo Apveiz- Į 

dos parap. svetainėj po prak 
tikos įvyko choro nepaprastas j 
susirinkimas. Susirinkime bu-l 

vo gvildenta chorui įstatai, 
kuriuos komisija išanksto pa
gamino. Visi nariai priėmė 
tuos įstatus ir prisižadėjo at
eity jįj laikytis ir su pasišven
timu darbuotis. Susirinkiman 
atsilankė gerb. kun. N. Pakal

nis. Jis davė daug gerų pata 
rimų chorui, nurodydamas bu-j 

dus, kaip pasekmingiau dailėj 
darbuotis.

J. Balsis choro vedėjas, de
da daug pastangų, skyria dau
giau vakarų dainų pamokoms. 
Taipgi pradėjo mokinti nau
jo veikalo kurį perstatys spa
lio 16 d., Dievo Apveizd. parap.

salėj. Tas.

PRANEŠIMAI.
IŠ T0WN OF LAKE.

L. Vyčių 13 kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo 28 d., 8 vai. 
vakare, Davis Sųuare Parko salėje.

Kore&p.

IŽ BRIDGEPORTO.

Musų vietinė L. Vyčių 16 kp. 
šiais metais, galima sakyti, neturi 

t* , Pastovios valdybos. Mainėsi rašti-
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. ninkai, galų gale ir pirm. eilė atė

jo-

LENKŲ BURBULAS CHI 
CAGOJE.

Rūgs. 21 d. S. m. lenkai su 
šaukė susirinkimų, neva lietu 
vių-lenkų, garsino kelias dic-t 
nas, kun. Stučko per pamokslų 
ragino žmones eiti į susirinki
mų, jie garsinosi viso
kiomis prigavystėmis, skelbė 
kad prakalbose busiu net šen. 
McCormickas, kongresmonai ii 
tam panašiai. Kadangi buvo 
minėta Lietuva tai ir vienas iš 
“Draugo” reporterių nuvyko 
į susirinkimų ir tų visų įvykį 
aprašo paduodamas ir kalbėto 
jų pravardes, kad žinotume 
kas jie. Pirmutinis kalbėtojas 
Piotrowski, apgailestavo kad 
daugel lenkų esu gimę Lietu
voje, kad lietuvių tapo su
kvailinti ir dabar jie dirbu 
Lenkijos pražūčiai. Lietuvių ir 
lenkų konfliktų pagadino 
Lenkijos naminiu reikalu ir už 
tų konfliktų kaltino rusus. Ki
to nieko svarbaus nepasakė.

Antras kalbėjo kongr. St, 
Kunz. Tas žmogelis susirin
kimų panaudojo savo politi-

A. kai, pažymėdamas kad šitas

Dievo A'pveizdos parap. cho
ras, po <’ardu Liet. Vyčių 4- 

los kuopos yra skaitlingas, 
jame randasi daug talentuotų 
solistų, ypačx«olisčių ir visur 
pasirodo jog tai žymi spėka 
dailėje, kaip bažnyčioj taip ir 
surengtuose koncertuose; bet 
tas choras galėtų daugiau at
siekti, jeigu jame butų dau
giau pasišventimo. Tame ap
sileidime kaltė yra pačių na
rių; įsigalėjo įprotys nesilan-

Rugsėjo 14 d. V. Balandos, bu
vusiojo pirm. vieton išrinkta Ele
na Šulčiutė.

Kadangi musų kp. jau yra už
baigusi nuosavos spaustuvės pasko
los vajų tarp savo narių, tad kvie
čia skolinusius atsilankyti ant su
rinkimo rugsėjo 28 d. trečiadię 
nio vakare. Jame iždininkas P. 
Gritėnaa išduos paskolos paliudiji
mus.'

Susirinkimas prasidės lygiai 8 
vai. vak.

P. S. Kas turite resytes malo
nėkite atsinešti. Tie kurie skolino, 
o negavo resyčių, ir be jų gaus pa- 

I liudijimus.
E. A. Sulčiulė, pirm.

A. f A.

JONAS ČEKANAVICIUS
sūnūs Jono ir Jevos Abramavičiutės gimė Gruodžio 
1 d. 1890 m. Mikniškių kaime, Rudaminos par. Su
valkų gubernijos. Sausio 1 d. 1920 metų padarė 
vienuolio įžadus įstodamas į Brolių Marijonų Vie 
nuolijų Chicagoje. Aprūpintas šventais Sakramen 
tais, mirė šv. Elzbietos Ligoninėje 11 vai. prieš 
vidurdienį Rugsėjo 26 d., 1921 m. ,

Mišios už a. a. Brolį Jonų bus laikomos Ketverge 
Rugsėjo 29 dienų 1921 m. 9 valandų ryte Aušros 
Vartų parapijos Bažnyčioje 2323 W. 23 Place, 
Chicago, III. Po šv. Mišių jo kūnas bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Pasimelskit už a. a. Brolio Jono dūšių!
Brolių Marijonų Kongregacija.

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

me antrų ofisų, kuris randasi vakarinėje dalyje Town of Lake, visiems žinomoj,
J Amerikos Lietuviu veikėjo, Joseph J. Elijošiaus vietoje.

Daug musų kostumerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliaus nuo musų Pir
mojo ofiso, 901 W. 33rd St. Bridgeporte, dabar galės visus reikalus atlikti taip 
pat ofise prie 4600 S. Wood §t., buvusioje J. J. Elias Town of Lake Bank vietoje.

Visi reikalai kaip ant Bridgeporto taip ir ant Town of Lake bus atliekami tei
singai ir greitai. Ypatingų domų norime atkreipti siuntime pinigų per paštų ir te
legrafų. Pinigus išmokame per paštų į 24 dienas; telegrafu į 4į/2 dienų, kiekvieno
je puštoje Lietuvoje. Daug padėkavonių yra gaunama nuo nųisų Tautiečių iš Lietu
vos, kuliuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionai.

Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems- keliau- 
1 jautiems į Lietuvų ir iš Lietuvos.

Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Koenigsberg-Karaliaučio - $106.50
Parduodame draftus ir Travellers’ Čekius su Credit of Letters.
Norintiejie važiuoti į Lietuvų ar iš Lietuvos, kreipkitės dėl informacijų ppe

PAUL P- BALTUTIS IR KOMPANIJA,
BRIDGEPORTE 

901 West 33-rd Street, 
Tel. Yards 4669

DU OFISAI:
T0WN OF LAKE 

4600 South Wood Street, 
Tel. Lafayette 6256

I L ats. v. Čarneckis
--------------- KALBĖS ---------------

Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje
SOUTH UNION AVENUE IR 18-tos GATVĖS

Seredoj, Rūgs. 28, 1921 - 8:00 vai. vakare
Kalbės taipgi įžymus svečias Lietuvos Steigiamojo Seimo narys Mikas Bagdonas, 

garsus veikėjus Vinikas ir daug kitų kalbėtojų bus kurie yra visuomenėje pasižimėję.
Taigi sesers ir broliai lietuviai visi beskirtumo atsilhnkikyte ant šių prakalbų, kurio- 

se išgirsitė daug svarbių žinių apie Lietuvos padėtį ir Jos gyvavimo ir t. t.
L. L. P. Stočių Valdyba

‘ r S. Union Avė. ir 18 ta Gatvė

ROSELANDIEČIAMS IR 
APIELINKĖS ŽMO

NĖMS.

šiuonii pranešame, kad Lietuvos 
Atstovas V. Čarneckis aplankys 
Roselandų su prakalba trečiadieny 
rugsėjo 28 d., 7 :0O vai. vakare.

Taigi visos draugijos bei pavie
niai meldžiami dalyvauti šioje iš- 

1 kilmėje.
Tvarka šios iškilmės bus šitokia:
Visos draugijos kviečiamos susi

rinkti parapijos darže, arba sve
tainėj ant 108-tou ir Wabnsh Avė. 
Tenai paimkite ženklelius, kurie 
bus reikalingi prie papuošimo iš
kilmės ir įėjimui*} svetainę. Taip
gi į svetainę bus įleidžiami pavie
niai ir be ženklelių. Iš ten su At
stovu kartu eisime į Charlio Stru- 
milo svetainę, kuri randasi ant 107 
tos ir Indiana Avė. Ten bus pra
kalbos ir programa. Kalbės ne vien 
gerb. Atstovas V. Čarneckis, bet ir 
kiti du atstovybės nariai. Taiposgi 
kviečiame ir apielinkės kolonijas 

Į kaip West Pullmano, Burnsidės. 
So. Chicagos ir Ilarvcy dalyvauti 
taip mums svarbiose iškilmėse. Del 
smukesnių žinių kreipkitės prie 
Roselando L. L. Paa. stoties rast. 

|J. PIVARUNO, 10561 Edbrooke 
Avė., Roseland, III.
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I GRIGAS 
i KUNAŠAUSKAS
c

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ

I GARLAIVINIU 
I UNIJŲ

Agentūra Uždėta 
1910 M.

. •*' •r
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LAIVAKORTES Į LIETUVA
Ir t S LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepoją ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus lžrelkalauju visiems keliaujan
tiems i LIETUVA. Pinigų siuntimas Ir mainymus pagal dienini kur
są. ISvažuoJant J Lietuvą mainyt) pinigus nė priverčiame. Atva- 
žuojančius Ift kitų miestų patinku ant stoties Ir bagažlus pristatau 
ant laivo.

Su visomis Informacijomis krelpkltes ypatižkal arba per lalžką 
pas seną ir užtikrintą agentą.

Visuotiną užsltlkėjlmą Jgljau teisingumu ir mano geru patajųaavl- 
mu, užganėdljau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

G. KUNAŠAUSKAS
179 East 3-rd Street New York, N. Y.
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A. A.
JUOZAPAS KANAUSKIS

| mirė rugsėjo 2A, 1921, 12:10 vai.
|M> pietų 44 nu-t.ų amžiaus, paėjo 
lA Kauno rėd., Vainų,'lų parapijos, 
Trumplnlnku kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 19 metų, paliko dideliame 
nuliūdime se<er| Domicėlę Aarkleuę, 
brolj Joną Kanansk|. Idetnvoj bro
li Aleksandrą Ir seserį Marijoną Mi
šeikienę.

I,al<lo(iivės bus pėlnyėloj, rugsėjo 
SO d., 1921 I* žv. Kryžiaus bažny
čios N:SO vai. ryte | Av. Kazimie
ro kapynes. La vena* randant po 
num. 1559 No. Hermltage Avė. I,al- 
dnotuvAmls rūpinasi sesuo Domicė
le Aarklenė.

Kviečiame visus gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

ELEKTRA
u... .

Šviesa ir pajiega suvedama į senus ir naujus namus, 
taipgi ir dirbtuves. Cash arba ant išniokesčio. Kainos 
prieinamos, patarnavimas geriausias, ypačiai mano apie- 
linkėje.

Su visokiais ELEKTROS reikalais galite greiptis ir 
prie mano agento K. GASIUNO, 1502 So. 50th Court, Ci- 
sero, III.

A. L. GOŠČIUS
4921 W. 30 Place, CICERO, ILL. į
Telefonas, Cicero 6412. :
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