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rneckis J«-
-

važiavo Clevelandan 
Lietuvos Valstybės *Atsto-; įvairiomis lietuvių įstaigomis, 

vas Amerikai, $erb, Voldema- Į Vietos lietuviai gerb. V. 
ras Čarneckis pereitą naktį apjčarneckį čia iškilmingai ir su 
leido Chicagą. Jis išvažiavo į nepaprastuoju džiaugsmu ir 

I A S S MATTER MARCH 81, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER T H E O F ACT O P MARCH 3, 1879. 

LENKAI NENORI ILGINTI 
i t v n Rni ^VĮfAMS. 

ARMIJOS ATSARGOJE BUS 
27 DIVIZIJOS. C H I C A G O J E . IŠ LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO. 

Clevelandan, Ohio. 
Trumpai jis viešėjo Chica-

goje. Bet ižvažiuodamas jis 

pasidžiavimu sutiko. 
Svetimtaučiai net tuomi gė

rėjosi. Ir buvo ko. Nes prisi-

VARŠA^A, rūgs. 29. — 
Bolševiku valdžios užsienių WASHINGTON, rūgs. 29. 
reikalų komisaras iTehitche- _ Karo departamento gene 
rin atsakė lenkų valdžiai'į ui-[ralis štabas pagamino pienus 

Trys divizijos išpuola 
Chicagai. 

timatumą. 
Ultimatumui laikas baigia

si spalių 1 dieną. Po tos 

armijos atsargai. Apie tai 
paskelbta viešai. Sulig pie
nų armijos atsarga bus suda-

dienos lenkai turi pertraukti ryta iš 27 divizijų. Jų skait-
diplomatinius *santikius sujiįun įneis ir 16-ka nacionalės 
bolševikais, jei šitie nepildys (gvardijos divizijų, kurios su-

čia lietuvių visuomenei pali-' kėlus> iš pelenų tauta ir savo 
ko daug gražių atminčių. Jis j pastangomis įgijusi laisvę 
čia lietuviuose pakėlė augštai I kiekvieną stebina, 
patriotinę dvasią, daugelį at- j Gerb. Atstovas čia buvo ne 
šalusių sustiprino lietuvystė- paprastas mums svečias. Tai-
je. gi gaila buvo su juom ir skir-

Keturiomis savo viešėjimo ; tis. Tečiau augštosios prieder-
dienomis gerb. Atstovas čia -mes stovi pirai visako. Ir jis 
aplankė visas atskirtas kolio- (turėjo mus apleisti, 
nijas, sakė kalbas, pasigrožėjo \ Laimingos jam kelionės! 

Trotzky Skelbia Kovą, jei 
Lenkai Nenori Taikos 

tuojaus lenkų reikalavimų, 
pažymėtų Rygos taikos su-
tartv. -

darytos praeito karo laikais. 
Visos atsargos divizijos 

bus' padalintos armijos plo-
Komisaras Tchitcherin j rei- j tams ir korpusams. Armijos 

kalavo prailginti laiką nors .plotų yra trys, gi korpusų — 
ligi spalių 5 dienos. Lenkų'9. 
valdžia su tuo nesutiko. Pra- Šeštojo korpuso ploto cent-
nešė, kad jos reikalavimai j ras yra Chicagoje. Chicago 
neatmainoma. 

UNGARAI TAIKOSI SU 
AUSTRAIS. 

XANDIS IMA NAGAN ME 
D2IAG0S KOMPANIJAS. 

Namų statymo Chicagoje 
arbitras, teisėjas Landis, va
kar išklausinėjo kai-kurių 
medžiagos namams statyti 
kompanijų atstovus. 

Teisėjas paiftformuot a s, 
kad kai-kurios kompanijos 
tuojaus pabrangino medžia
gą, kuomet teisėjas sumažino 
darbininkams užmokesnį. 

Be to, patirta, kad medžia
ga šįmet labai mažai atpigin
ta. ,- Darbininkams įsigyti 
namus šiandie tiesiog negali
ma. , > 

Plumberių unija nubalsavo 
neiti darban už 95c. valando-

(Liet. Informacijos Biuro pranešimas). 

WASHINGTON„ 25. — rugsėjo 23 d. pasibaigė Seime 
ginčai del social-demokr. interpelacijos lietuvių-lenkų dery
bų klausimu. Priimta 37 balsais prieš 34 krikščionių dem. 
rezoliucija. 

1. Rugsėjo 3 dienos Hymanso avanprojektas nepriimti
nas; 

2. Nustatant santikius su Lenkija, Lietuva negali pri 
imti sąlygų, kurios netesioginiai aprėžtų Lietuvos suverenu 
mą; J, ' -

Į 3. Prieš balsavo sočiai.-dem., žydai. Į 
Gautomis žiniomis Lietuvos priešai skleidžia žinias buk 

Lietuva priimta Tautų Sąjungon tik su sąlyga Hymanso 
projektą priėmus. Kas neatatinka teisybei. Tautų Sąjun
ga priėmė be sąlygų. 

bitras. 

— 

be to yra antrajame armijos j e , kaip pripažino teisėjas ar-
plote. 

Taigi Chicagai iš tų atsar
gos divizijų turės tekti trys: 
85-ta Michigano divizija, 86-

TROTZKY STOVI UŽ 
TAIKĄ. 

Bet prireikus pakils ir gins 
Rusiją. 

MASKVA, rūgs. 29. — A-

sugryžo ir užsilipo ant augš-
tumos. Iš ten apžvelgė jis 
kaip akim apmatyti skaitlin
gą kariuomenę, kurios pilki 
ant šautuvų uždėti durtuvai 
atrodė nei milžiniškas šepe
tys. Gi kareivių buvo viso-

PRAGA, rūgs. 29. — 
nešta, kad jei sąjungininkai 
atsisakys maišytis, tai unga-
rai susitaikins su austrais 
Burgenlando klausime, 

UngArai sutinka atšaukti i\ 
tos teritorijos savo kariuome
nę. Už tai reikalauja konce
sijų — vieno to teritorijos 
miesto. 

Su namų statymu Chicago
je šiandie pakilusi tokia bet
varkė, kad nežinia, kaip ir ko 

ta Illinois divizija ir 101-a k i u b u d u b u 8 g a l i m a į^naujo 

ną dieną didžioje vietos rau- kiems ginklams priklausan-
donoje aikštėje karo Jkonnsa- |čių. 
ras Trotzky turėjo kalbą į| Pagaliau komisaras prabi-
b a i g u s i u s nac iona lę m i l i t a r ę l o : 
akademiją karininkus. " Sovietų respublikos armi-

Pr i e tos progos šitoje čia jos draugai ! " 
aikštėje įvyko kariuomenės P r a n c i j a k a l t a . 

Ir jis ėmė kalbėti apie tai, 
kaip Lenkija phisiuntė bolše
vikų valdžiai ultimatumą, 
kaip Sovietų Rusija nori pil
dyti taikos sutartį, kaip bol
ševikai nori taikos. 

Kaltino jis Prnaciją, kuri 
kursto pakilti prieš Rusiją ne 
vien lenkus, bet ir rumunus. 

" Tečiau aš noriu pasakyti 

paradas. Sutraukta k u o n e 
visas Maskvos garnizonas — 
apie 45,000 kareivių. 

Kuomet paradui viskas bu
vo paruošta, tuomet iš Krem 
liaus vartų pasirodė "fede-
ruotos Rusijos sovietų respu
blikos' ' liaudies komisaras ka 
ro reikalams Leon Trotzky a-
lias Braunstein. 

Jis aikštėn afcėjo su visa 
eile savo palydovų rtei kok- Maskvos garnizono vardu, 
sai caras, ar gal viršesnis ir .kalbėjo Trotzky. "Noriu 
už patį buvusį vokiečių kai- j pasakyti vardu kelių šimtų 
zerį. Apsitaisęs karo unifor- j tūkstančių kareivių, kurie sto 

vi mūsų pusėje, kad mūsų di
plomatai visas laikas darba
vosi ir darbuojasi už taiką, 
tik už taiką. Bet jei taika 
nepatenkins mūsų priešų, tuo
met mes ligi vieno pakilsiųie 
kovon ginti Rusiją ir sovie
tų respublibą. Lai gyvuoja 
randonoji armija. - Lai gy
vuoja nepadalinamoji Rusi

ma. 
Minios žmonių. 

Ton .didelėn ties Kremliu
mi aikštėn, kurią7 bolševikai 
praminė raudonąja, t r-i m i s 
šonais veda šešios gatvės, gi 
ketvirtame šone yra upė. Vi
sos tos gatvės ties aikšte bu-
v o pertiestos v i r v ė m i s , 
kad vidun neįleisti pašalinių 
žmonių. Taigi už virvių gat
vėse buvo susirinkusios tuk-
tantinės civilių žmonių mi-
nios. 

Kareiviai buvo sustatyti 
kaipir ratu keliomis eilėmis 
priešais padirbdintą tribūną, 
iš kur turėjo kalbėti tas So
vietų Rusijos (*' Napoleonas.'' 

• 
Rimto veido. 

Trotzky atėjęs aikštėn, su 
keliais palydovais greitai per 
ėjo kareivių eilėmis kaipo vy
riausias vadas. Jo veide ne-

SERBŲ KARALIUS SVEI
KESNIS. 

PARYŽIUS, ru«s. —- Pra
nešta, kad čia vienoj ligoni
nėj serbų karalius Aleksand
ras jau kiek pasveikęs, kad 
galis pavaikščioti po ligoni
nės daržą. 

/ 

NUŽUDYTAS ITALIJOS 
PARLAMENTO ATSTO-

/YAJĮ. 
-

ROMA, rūgs. 29.— Čia mi
rė parlamento atstovas socia
listas Giuseppe di Vagno. Jis 
buvo sužeistas viename socia
listų susirinkime. 

S. V. NORI PIRKTI PRAN
CŪZŲ SALAS. 

ja ! " 

" Iš dešimčių tūkstančių krū
tinių tuojaus pasigirdo šauk
smas "ura!" nei didžiausias 
griausmas. 

Lietus pakenkė. 

Nutilus tam šauksmui, ka
ro orkestros pradęjo groti 
"Internacionalą," socialistų 
bolševikų savotišką himną. 

Jam baigus kalbėti, kariuo
menę eilėmis perėjo pro tri
būną taip vadinamuoju "ce-
remonialiu maršu." 

PARYŽIUS, rūgs. 29. — 
Prancija labai daug skolinga 
pinigų Suvienytoms Valsti
joms. Kadangi neturi iš ko 
mokėti nei prigulinčių nuo
šimčių, tad čia kalbama, kad 
iurbut, Suv. Valstijos už dalį 
tų skolų Prancijai pasiųlys 
atiduoti salas Marąuesas ir 
Society. 

Prancija labai nenori tokio 
turgaus. Neturi ji pinigų at
mokėti skolas, bet taipat ne
nori duoti nei salų. Pranei-
ja vis dar turi vilties, kad 
Suv. Valstijos jai tas skolas 
dovanos. 

Viena politinė prancūzų 
grupė iškalno perspėja vald
žią nedaryti jokių derybų, 
jei butų gautas iš Suv. Vals
tijų tuo žvilgsniu pasiųlymas. 

simatė jokio nusišypsojimo, j Kareiviai gražiai apsitaisę 
Nudavė tokį rimtumą, kokio uniformomis, kiekvienas turi 

"VVisconsino divizija. 
Apie 500 reguliarės armi

jos karininkų šiandie užimti 
pienų paruošimais įvairiuose 
korpusų plotuose. Kuomet 
jie baigs savod arbus, tuomet 
prasidės savanorių priėmi
mas į atsargos divizijas. Pra
sidės rekrutavimas. 

tai visa patvarkyti. 

AIRIJA TURAS TAIKĄ. 

N E W YORJC,. rug*. 29. — 
Garlaiviu George Washing-
ton čia parvyko iš Airijos tos 
šalies atstovas Amerikoje, 
Frank P. Walsh. 

Jis tvirtinay kad Anglija 
su Airija padarys taiką. Su
tartis bus pasirašyta ir abi
dvi šąli pripažins kita kitę. 
Be to jis sako, kad kovos Ai
rijoje nebus atnaujintos. Nes 
tam priešingos abi pusės. 

TEISMO DIENA POLI
CIJAI. 

/ KRUVINOS KOVOS ALBANIJOJE i 

SERBAI UŽIMA MIESTUS, 
ŽUDO GYVENTOJUS. 

SENATAS DIRBS NAKTI
MIS. 

WASKINGTON, rūgs. 29. 
- Trumpu laiku senatas tu

ri apsidirbti su keletu svar
bių projektų-sumanymų. , Ly^ 
giai norima pabaigti taikos 
sutarties su Vokietija klausi
mą. 

Kad tai visa butų atlikta 
pirm susirinksiant čia nusi
ginklavimo konferencijai, se
natas nusprendė be dienų pa
dirbėti dar ir naktimis. 

,/WANDERER'UI PASKU 
TINĖ DIENA. 

Chicagos policijai tikrai at
ėjo teismo, diena. Žinovai 
tvirtina, kad mažiausia 500 
poliemonų neteks policijinų 
žvaigždžių ir papuls dar tei
sman už peržengimą prohibi-
cijos įstatymo. Tarpe tų bus 
kapitonų, leitenantų ir serža
ntų. 

Tardymai vedami su visa 
energija. Renkami įrodymai. 
Įrodymus renka patsai polici
jos viršininką asistehtas. Tar 
dymus veda Vietos federalė 
prokuratorija. # 

Kalbama, kad daugelis po
liemonų čia turėjo puikius 
laikus, kuomet buvo paskelb
ta prohibicija. Kai-kurie 
poliemonai tusėjp padaryti 
gerus pinigus. 

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Iš Italijos pareina žinių, kad 
Albanijoje seka kruvinos 
kovos serbų su albanais. 

Serbai tomis dienomis už
ėmė visus Albanijos plotus 
net ligi Drinos upės. Pra
nešta, kad tenai serbai žudą 
moteris ir vaikus, deginą so
džius. 

Albanijos kariuomenė, kuri 
mėgino tuos plotus ginti, at
blokšta atgal. 

Albanijos sostinė skaitosi 
Tirana. Tenai yra šalies val
džia ir parlamentas. 

Valdžia pašaukė kareiviaa-

ti visus vyrus, kurie tik gali 
vartoti ginklus. Po to pas
kelbimo tuojaus 10,000 alba
nų gyventoja išvyko karo 
laukan prieš serbus, žinomus 
užpuolikus. 

Padėtis" čia skaitoma labai 
rimta. Serbija perspėta pa
liauti puolus Albaniją, vi
sai neklauso. Didžiulės val
stybės tariasi apie priemo
nes. 

Parankiausia butų tan ka-
ran įsimaišyti Italijai. Bet 
tam įsimaišymui priešinasi 
viešoji opinija. 

Rasi, ir bus atrastos ko
kios nors priemonės suvaldy
ti serbus. 

H M 

IŠ LIETUVOS. 
LIBAUJAM. 

SUNK ARI AT, (Šaluų ap.). 
Rugp. 14 d. š. m. Šunkariuo-

"KANKLIŲ" GEGUŽINE 

TELŠIAI, (Elta). Rugp. 14 
d. Telšių scenos ir dailės mė
gėjų draugija "Kanklės" su
ruošė viešas gegužines Dūks- j 
telių miške, netoli nuo Telšių * 

se pas ūkininką Švelnį vaidi-!už Hasčio ežero. 

— 

lų rmėgėjų kuopelė surengė Gegužinės atrodė gana gra-
vakarėlį -Raudonojo Kryžiaus žiai. Griežė trimdtų orkestrą, 
naudai. Vaidino "Kuprotas j "kanklių" choras padaina-
Oželis" ir "Kurčias Žentas." |vo. Vakare temstant padary 

Svečių atsilankė gan daug: ta iliuminacija sukurta kele-
iš Slavikų, Kidulių, Šakių ir tas laužų, kurių šviesoj pub-
kitur, atvyko daug valdinin-

Teismo pasmerktam mi-|kų- Vaidinimas nusisekė pu-
riop žmogžudžiui Wandere-' sėtinai, tik tvarkos tai gali-
r'ui šiandie paskutinė diena, jma sakyti jokios nebuvo. Sa-
Kaip rytoj ryte jis turės būtoje , laike lošimo, garsiai tarp 

savęs kalbėjosi keletas labai 
"įsilinksminusių,, s v e č i ų . 
Tvarkdariai taipat smarkiai 

žmogaus Nužudymą. Buvo a- \ šukavo salėje, taip, kad pub-
bejojama apie jo protą. ^*e- lika daugiau žiurėjo į "links 
čiau 'prisiekusiųjų teisėjų tei-

nugalabintas. 
, Jis pasmerktas miriop už 
savo žmonos ir nežinomo 

muosius .svečius ne Į sceną. 

lika linksminosi. 

KOOPERACIJOS IR SĄ
SKAITYBOS KURSAI. 

nelengva kur butų ir rasti. 
Gi jis nuduoti tai bent mo
ka kaipo koks profesionalis 
aktorius ar komedaintas. 
• Perėjęs kareivių eiles jis 

naujus batus. 
Visa nelaimė, kad parado 

ir visų iškilmybių laiku lijo. 
Taigi tas ir pačiam Trotz-
ky'ui turėjo sugadinti upą. 

GEN. PERSHING COB 
LENZE. 

v ^ , 
CDBLENZ, Vokietija, rug. 

*29. — Čia atvyko Suv. Vals
tijų gen. Pershing. 

PRANCŪZAI GLOSTO 
VOKIETIJĄ. 

PARYŽIUS, rūgs. 29. — 
Prancijos premjeras Briand 
čia painformavo vokiečių arn^ 
basadorių, kad tomis dieno
mis sąjungininkai Rhine lini^ 
joje panaikinsią savo muiti-

LONI}ONAS, rūgs. 29. — niųV sistemą. 
Olandijos vyriausybė Angli-| Tenai muitinės įsteigtos 
jai pranešė, kad buvęs yokie-.bausti Vokietiją už nepildy-

STIPRIAI SAUGOJAMAS 
BUVCS KAIZERIS. 

smas jį rado sveikutėliu. 
Jį išgelbėti kreiptasi į susi-

mylėjimų komisiją ir į guber-
natorių. Vienur ir kitur at
mesti prašymai. 

šakiečiai. Mat tam buvo prie
žastis, nes rengėjai pasirūpi
no įtaisyti bufetą su svaigi
nančiais gėrimais, kas, man 
regis, ne butų pagirtina. Sla-

BRIAND ATVYKS KONFE- jvikų apylinkės vakarėliuose 
RENCIJON. n***1 pirmą kartą tenka mat'y-

^ Į ,- .,/ —(ti tiek daug "įsilinksmmu-
PARYŽIUS, rūgs. 29. — 

Nusiginklavimo konferenci-
jon, kuri įvyks U^Tshingtone, 
be kitų Prancijos delegatų 
keliaus ir premieras Briand 
Delegacija keliaus karo lai
vu, 

ŠIAULIAI, (Elta). Rugp. 
16 d., buvo kvotimai j suruo
štus Šiauliuose 4 mėn. kope-
racijos ir sąskaitybos kursus. 
Iš 86, padavusių, prašymus, 
kvotimus,išlaikė ir^kursų pa-

Linksmumu ypač atsižymėjo m o k a s p r a d ė j 0 l a i k y t i 4 7 as_ 

>r 

SIAUČIA DIFTEĖITAS. 

čių kaizeriu Doorn pily stip-mą taikos sutarties sąlygų, kams liga 
riai apsaugojamas. Jo pilis 
aptiesta dygliuotų vielų tvo
romis, taip kad vidun niekas 
pašalinis negali ineiti. 

Matyt, Prancija gefinasi Vo
kietijai, kad toji tik neatsis-
sakytų mokėti prancūzams 
karo kontribucijos. 

Kai-kurias Chicagos dalis 
smarkiai palietė difterito epi
demija. Tai pavojinga vai-

Apie tai praneša sveikumo 
komisionierius Dr. Robert-
son. Jis šaukia gyventojus 

*pakelti kovą tai epidemijai. 

sirii,77 nekurie dagi nakvynę 
rado sau ant apyklėčių ir 
pradaržėje. 

Liet. "L-vė" 

DERLIUS TAURAGĖS 
APSKRITY. 

TAURAGE, (Elta). Tau
ragės apskrity rugių, kviečių 
derlius šįmet geresnis, negu. 
pernai. Vidutiniai duoda 
dviem grūdais daugiau,. bent 
aštuoni — 9. Vasarojus men
kesnis už pernykštį, pašarų 
maža. Bulvės gerai užderė
jo, daržovės neblogai Jau 
prasidėjo rugių sėja. 

• / • 

mens, kurių tarpe 32 vyrai ir 
15 moterų, paeinanti 16 iž 
Šiaulių miesto, 16. iš Šiaulių 
apskrities ir 15 iš kitų aps
kričių. Visi kuršininkai se
nesni, kaip 17 metų. 

ORAS. — Šiandie išda-
lies apsiniaukę; nepastovu^ 
oras. 

v 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do-
lierių rūgs. 28 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterL svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank 7.12 
Italijos šimtui lirų 414 
Vokietijos šimtui markių .79 
Lietuvos šimtui auks. .79 
Lenkų šimtui markių .02 
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W. VIRGINIJOS ANGLE-
KASIAI. 

PATRIOTINIS DARBAS, 
/ , . — 

Telegrafų agentūros šiandie 
labai mažai žinių paduoda, 
kas šiandie veikiama West 
yirginia valstijoje. Tam prie-
žaseių nereikia toli ieškoti. 
Tos agentūros yra pačių kapi
talistų rankose. Jos pačios ve
da kovą organizuotam darbui. 

Tuotarpu W. Virginijoje 
turi but žinių ir tai įdomių 
žuiių. Juk nesenai kapitalis
tų spauda šaukė, kad tenai 
buvo pakilęs civilis karas. 
Darbininkai su ginklais pasi
priešino anglių kasyklų kom
panijų samdomiems užpuoli
kams. Taigi tas pasipriešini
mas apšauktas civiliu karu. 
Dar daugiau. Kapitalistų lai
kraščiai šaukė, kad darbinin
kai kelia maištus prieš pačią 
valdžią. 

Tais šauksmais pasiremiant 
ten pasiųsta keli pulkai fede-
ralės kariuomenės. Nuvvkus 
kareiviams, kompanijų sam
domieji agentai turėjo padėti 
ginklus. Po to tuojaus išsis
kirstė ir patys darbininkai. 

Šiandie neturima žinių, ar 
iš ten atšaukta jau visa fede-
ralė kariuomenė. Taipat nėra 
žinių, kaip šiandie sekasi dar
bininkams. Ar darbininkų va
dai traukiami teisman. Jei 
taip, tai kaip aštriai jie bau-
dziami. 

Tik vienas aišku, kad se
nato komitetas darbo reika
lams, kuris turėjo atlikti ten 
tų "sukil imų" tardymus, šiuo-
mi kartu atsisakė vesti tardy
mus. 

Reiškia, kad darbininkai ten 
posenovei paliekami kompani
joms vergauti. 

Kuomet paskelbta žinia a-
pie to senato komiteto atsisa
kymą vesti tardymus, angleka-
sių organizacijos prezidentas 
Lewis pasiuntė telegramą pa-

Kituomet laikrašty "The 
Chicago Daily News" p. Ben 
Heclit parašė straipsnį už
vardintą "Ked Gatės". Pa
minėjo! Vilnių taip, kad iš jo 
trumpų išvadų reikia supras
ti Lietuvos sostinę esant rusų 
ir lenkų miestu. 

Bugsėjo 17 dieną to laikraš
čio laidoje pataisytas tas skai-
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LIET. VALSTYBES ATSTO-
VO GERB. V. ČARNECKIO 

K A L B A 
IŠKILMINGOJE PUOTOJE VIEŠBUTY "LA SALLĘ" 

CMCAGOJE. 

dar u i $500. Reiškia jis pirko 
bonų ųž $1,100. \ 

Palygina jo turtą su šiiateis 
biznierių matome begalijiį 
skirtumą. Kiek proporcionaliai 
savo turtui butų turėjęs pirkti 

(Tęsinys). 
Gal ne vienam yra keista ko

dėl Vilniaus klausimas yra ne-

tytojų ; klaidinimas apie Vii- s h n a s ? N e m a n v k i m e k a d j i s 

nių. Tai atliko mūsų plačiai ^ y i e n ^ ^ ^ pobūdžio. 

atmezgamas, įlgų ginčų klau-Į Ligšiol lenkai stengėsi ,pa^ 
kenkti mūsų tarptautinei tei-

Amerikoje žinomas patriotas 
Thomas Shamis. 

J is trumpai, bet vaizdžiai į-
rodė, kad Vilnius nėra nei ru 
sų, nei lenkų, bet jis yra lie
tuvių. Tai senovės Lietuvos 
sostinė. Tas miestas įkurtas 
Lietuvos kunigaikščio. 

Gerb. Sbamis istoriniais fak
tais įrodė, kad kituomet Len
kijos su Lietuva padaryta u-
nija buvo personale unija. J i 
lietuviams buvo be reikšmės. 
Todėl lietuviai jau senai at
metė tą uniją ir apie ją pamir-
so. 

Tečiau lenkai neuori pamirš
ti tos unijos. Taip yra todėl, 
kad lenkams vis dar norisi 
pavergti Lietuvą ir lietuvius. 
Šiandie tad lenkai ne vien mė
gina savintis Vilnių, bet pa-
čią Lietuvą drįsta vadinti len
kiškąja provincija. 

"The Chicago Daily News" 
skaito šimtai tūkstančių sve
timtaučių. Gerb. Shamis be 
kitko jiems įrodė, kad 

"Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma vasario 16, 1918 m. 
Ir jos nepriklausomybę pripa
žino: Anglija, Prancija, Suo
mija, Latvija, Norvegija, pa
ti Lenkija, Švedija, Estija, Ru
sija, Šveicarija, Argentina ir 
Meksika". 

Mes norėtumėm dar pridė
ti, kad Lietuva jau priimta ir 
Tautų Sąjungom 

Chicagos lenkų liberalų vie-

Ne. Dtelei savo laimingos 
ir nelaimingos geografinės 
'padėties, Lietuva turi iuterna-
cionalės reikšmės ir Vilniaus 
klausimas tori pat plotmėn sta
tomas, į 

Sąjungininkai, ypač prancu^ 
zai duoda sau atskaitą iŠ taip 
svarbaus klausimo ir dėlto 
šiandien Genevoje Leonas 
Bourgois gina lenkų ihteresus> 

kuomet anglų atstovas Balfour 
remia Lietuvą, 

Lietuva Tautų Sąjungoje. 

Trečia, Tautų Sąjungon įs-
jimas sustiprina mūsų pozici
ją byloje su lenkais. 

sei, jie protestavo mus pri
imant į Tautų Sąjungą. Nie
ko negelbėjo. Kaskart ge-
riaus visi ^mato jų pavydo ir 
intrigų politiką ir jos nepa
kenčia. I)abar mūsų klausi
mų rišimas nebus daromas už 
mūsų pačių. Kaip lenkai, ly
giai ir lietuviai stoja vienon 
plotmėn. 

L. Laisvės paskola. 

Gerb. Atstovas V. Čarneckis 
baigdamas savo kalbą pažymi, 
kad kova dar nelaimėta. Vi si klauso atydžiai. 
sos pastangos savo nepriklau- V a k a r i e n ė s w d y a s a r k i t e k . 

Negalime praeiti tylomis ne -^ S O R ) y b ę g į n a n t butų neužtekti 
pažymėję, ytin svarbaus mūsų n o s^ j c i g u m e s r a m į a į r a n k a « 
tėvynei įvykio. Pastaromis | s u d ė į ę įisėtumės. 
dienomis nepaisant lenkų pa-j Kaip tik gera proga lietu-
sipriešinimo, Lietuva tapo pri- v į a m s amerikiečiams parody-
imta į Tautų Sąjungą. 

Kiek džiaugsmo ir lainiės 
nius'ų tautos pirmiesiems va
dams! Jų svajonės pildos. Mes 
esame tautų šeimynos nariais! 
Tai dideliausias laimėjimas 
internacionaliu žvilgsniu! Tuo-
mi pat visos valstybės pripa
žįsta Lietuvą kaipo faktinę ir 
juridinę Valstybę, kuri verta 
yra savo laisvės ir nepriklau
somybės. 

Trejopai galima įvertinti tą 
laimėjimą. 

Pirmiausiai jis stiprina tau
tos dvasią, nes šiuo atveju 
mes esame lygiateisiai su ki
tais, mūsų Vals. stoja greta di
džiausių Valstybių, yra legalė 
politinio pasaulio vienetą. 

Antra, ekonominiu žvilgs
niu, mums plačiai prasiveria 
durys j kitų Valstybių kredi-

nas laikraštis pastebėjo gerb. 
čiam prezidentui Hardingui j Sliamio pataisymą. Ir apie tai 
Prašo jis prezidento padaryti rašydamas pareiškė tik tai, 
Įtakos j senato komitetą, idant kad Lietuvos su Lenkija kituo- tą. Mūsų valstybė kaipo tokia 
tas vestų tardymus. Kitaip te- met padaryta unija buvus di- neišdildomai eksistuojanti su' 
nai ir vėl bus praktikuojama .desnės reikšmės už personalu-' savo gamtos ir dirbtiniais tųr-
baisi darbininkų vergija ir , mą. Tečiau nepasako tos svar-' tais, nuosavybe, duoda pil
dai- baisesnis išnaudojimas. jbios reikšmės. Xes tokios nei 'niausios garantijos ir įsitikė-

Nėra žinių iš W. Virginijos, nėra. Visgi tas laikraštis gerb. jimo kitiems. Tokia ekonouii-
Bet reikia nusimanyti, kad te- Shamį užvardina šovinistu i r ' n ė Lietuves padėtis leidžia tu
nai darbininkai baisiai vargs- skystuoju istoriku. Kitoj vie- j rėti prekybos ir pramonės šau
ta. Pasitraukus federalei k a i t o j nesigaili nei melagio w - tikiu plačiomis konvencijomis, 
riuomenei, ten kompanijos do. Tečiau ne pusė žodžio ne-j duoda teisės užsienio paskolos 
grąžins senobinę tvarką. j į rodo tos melagystės. ' i r finansavimo re ika la i s . 
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parašęs pradžią šio straipsnio, 
bet besitrankydamas po Lie

tas ir kitas biznierius? Išvada tuvą nežinau kur pamečiau 
aiški. 

Einant tad nuo žodžių p r i e 

džiai tegali pajudinti, o pa
vyzdžiai patraukti, šaukiamės 
tokių kilnių pavyzdžių, kurių 
darbai ir/ vardai bus įrašyti 
Naujosios Lietuvos 'istorijoje 
kovoje už jos laisvę, demokru-

"DRAUGO" KORESPONDENTAS VILNIUJE 
Redaktoriai pastaba: Būvama nai mažai tesirūpino savo krai

čiu, kuoifcet mums prisėjo su 
jais būti drauge. Tai-gi aš ė-
niiau žymiai abejoti, ar jiems 

pirmuosius lakštus, todėl ra- tas kraitis priklausė. 
sau antrukart. 

darbų, atsimenant kad žo- Gavęs įsakymą keliauti Vil
niun nusiminiau, nes man iš
rodė, kąd lysti į Zeligowskio 
viešpatiją yra vistiek, ką kiš
ti savo galvą išsižiojusiam liū
tui į nasrus, o aš niekuomet 
nebuvau lošęs cirke. Bet įsa-

tybę aukso raidėmis. _ jkymui esant gavau jį pildyti. 
Gerb.. Atstovui užbaigų* Gavęs Lietuvos didžiojo šta-

kaloą plojimams nėra galo. Jo t o leidimą pereiti per frontą, 
rami, geležinės logikos klasinė nusisamdęs Amerikos Lietuvių 
lietuvių kalba, stipri ir įtiki 
nantį argumentacija be.sirem 
dama vien valstybiniais moty
vais, prikalė visų cįomę. 

Nepaisant gan ilgos kalbos, 
visų akys ir domė susitelkė jo 
asmens sieloje. Nėra mažiausio 
šnabždėjimo, nerimasties. Vi

tas M. Žaldokas, norėdamas į-
sitikrinti ar visi svečiai netik 
plojimais tenkinasi bet ir dar
bu — pavyzdžiu žada atsaky
ti, gerb. Atstovui į jo kalbą, 

savo paramą taip svarbia-1 pr^Q ^ ^ p a k e U i r a n k ą k u_ 
me mūsų istorijos momente — 
bekuriant savo Valstybę. 

Negalima prikišti visiems, 
liet. amer. kad jie neremia sa
vo Valstybės, bet nemaža yra 
tokių, kurie ligšiol nėra jos 
užtektinai rėmę. 

* 

Gerb. Atstovo nuomone, ši 
paskola pirmon galvon tenka 
pakelti biznieriams. Paprasti 
darbininkai, dėlei nedarbo, ne
gali taip duosnia ranka eiti 
pagelbon tėvynei. Bet biznie-

nuo savo vardo nutrinti šykš
tumo dėmę, savymeilės žymę, 
tėvynės meilei kietą širdį pa
keisti. 

Čia Atstovas primena \«eno 
paprasto darbininko kilnų pa
vyzdį kurį jis pastebėjo po 
lietuvių kolonijas bevažinėda
mas. 

Kalbamasai darbininkas 

rie pasižada pirkti ĮJ. Laisvės 
paskolos bonų. 

Sakytumei suelektrizuotos 
rankos momentaliai pakįla. Iš 
200 svečių nematei žmogaus 
su nuleistomis rankomis. Gar
bė ebieagiečianis kurie daly
vavo puotoje ir yra pasiryžę 
pirkti bonų! Tiesa, reikia pa
sakyti, kad publika buvo rink
tinė, Chicagos lietuvių visuo
menės gretinėlė. 

Puota užbaigta. Jau 1 vai. 
na i šiuo kart gali ir privalo , .. , r . , .. . , 

A ° . . v , v nakties. Visi kjla nuo stalo, 
nors ir butų malonu ilgiaus 
pasilikti. Atstovui iš kėdės pa
kilus, visi svečiai galingai 
saukia tris kart " V a l i o " ! 

Prekybos Bendrovės automobi
lių nuvykau į Prancūzų, atsto
vybę vizuoti pasportą. 

Prancūziška demokratija. 

Prancūzai atstovauja Lietu
voje ne vien Prancūziją, bet 
taip-gi ir poną Zeligowskį. Jie 
taipat poniškai ir apseina. To
kio menko asmens kaip "Drau 
go" korespondentas Prancūzų^ 
atstovybė neįsileidžia į savo 
raštinę, bet liepia palaukti 
priemenioje. Pasportą į raštinę 
įnešė jaunutis vaikinas, kuris 

Automobilis lėkė greitai ir 
gerai. Šoferas kartkarčiais pa
peikdavo Bendrovę, kuriai tar
navo, ir Lietuvą, nors jis pats 
yra gryniausias lietuvis. 

Žiežmariuose jisai sustojo 
pasiganyti ir įėjo į žydo san
krovą. Aš tuomtarpu ėjau iš
ilgai miestelio. Bažnyčios Žiež
mariuose nebelikę. Pradėta nm 
ryti nauja bažnyčia. J i išves
ta beveik iki pusei langų bet 
darbas paliautas. Rytiniame 
rinkos kampe riogso didelio 
mūrinio namo netaisomi griu
vėsiai. Šiaip jau trįobos atsis
tatytos. 

Iš Žiežmarių plačiu gera 
vieškeliu Ryškėjom į Vievį. Te
nai telefono stotyje ir yals-
čiaus valdyboje pasilikau visus 
raštpalaikius kiek tik jų tu
rėjau, kad Lenkai perdaug ne-
įdomautų. Palikau taip-gi ir 
brangesniuosius daigtus, ku
riuos šiaip turėdavau su sa
vim. 

M 

(I 
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moka rusiškai ir lenkiškai, j š o f e r a g p r i s i s p į r d a m a s k a l 

Kalbinamas lietuviškai ir 
prancūziškai jis atsakė nemo-
Kąs. 

Jeigu taip Amerikoje kokia 
nors atstovybė laikytųsi raš
tinę, kuri didžiuotųsi nemo
kant vietinės kalbos, tai vieti
niai langiai turėtų gana daug 
pelno, arba nemandagi atsto
vybė vagonais turėtų gabenti 
stiklus iš Paryžiaus. Lietuvos 
žmonės yra ramus ir už pa
niekinimą savo kalbos nieko 
nedaro. 

Šoferas greičiau už mane ga
vo savo pasporto vizą. 

Iki frontui. 

y 
.... 

Bendrovės šoferas, pavažia-
Ivęs kelis žingsnius nuo Pran-1 Atstovą apspito svečiai. J is 

visiems ranką tiesia, maloniai c u z i j o s atstovybės į mano sam-; 
kalbasi. Tuotarpu kompozito- J d y t a j į a u t o m o b i l į įkrovė ka* 
rius Jocius sėda prie pįano i r ' ž i n k o k i o t u r i n i o didelį pun-
groja Lietuvos bimną, o sve- ^ M n o r ė j a u patirti, kas čįa 

bino užsukti į kleboniją. Vie
vio katalikų bažnyčia sudegus 
visai. Klebonija naujai pasta
tyta.. Didelė mūrinė cerkvė iš
rodo visai sveika* l>et katali-
kai statosi savo bažnyčią, 

Užėjęs į kleboniją supra
tau, delko šoferas taip smar
kiai kalbino užsukti. J i s jau 
žinojo klebono svetingumą. Šo
feras gavo dovanai pavalgyti, 
bet ir aa turėjau valgyti, nors 
man buvo koktu, kad pirmą 
kartą atvykęs pas nepažįstamą 
gerbtiną asmenj, tuojaus tapau 
pavaišintas pietumis, nors tat 
nebuvo pietų laikas. 

Bevalgant pietus klebonas 
papasakojo daug įdomių daly
kų. Gyvendamas kovų linijoje 
jis matė daug ą^yvų reginių 
ir pats gavo kovoti, nors ne , 
ginklais, nei šautuvais, bet ga-

1 w w m ^ 

pirkę nė už $Q0. 
Tuotarpu atėjus dabar pas

kolos metui, tas pats, tikrasis 
tėvynės sunūs, garbingas lai
svos Lietuvos karžygis, perka 

P. S. Ryt pradėsime spaus
dinti labai gražią p. B. Mas-
taųsko prakalbą. 

mp^*^* 

liję. 
laitas automobilis ištiesų va

žiavo pirma mus pilnas žmo
nių.-Bet jie visu keliu stebėti-

kusį čion pasilsėti. 
Kiti butų bėgę i, papročio, 

o misijonorius ten ėjo ilsėtis. 

^-mĮmHv^mTTr*** 

(Bus daugiau) 

mom^mmymnmm^i'mnmmoi kada dar taip liiaksnms nėra buvęs kaip 
kad šiandien. Kitados būdavo tik papras 
tas Tūzas, o šiandien — gubernatorius. Ar
timiausi draugai, klebonas ir net patsai 
svečias, visi vadina gubernatorium. 
Žmogus neragavęs nei lašelio jau butą 
linksmas gavęs tokia vietą, be vargo, be 
darbo, o čia atsigėręs, privalgęs, nieko 
naudingo nepadaręs lieka — gubernato-

GUBERNATORIUS. 
? . Petrėnas. 

(Tęsinys). 
Smagiausia jiems buvo valanda, kuomet 

kalbėjosi apie Lietuvos ateitį. J ie Lietuvos 
priešus išvijo, sumynė, išliuosavo ją iš 
po geležiniu pančių ir patys Lietuvos val
džios vietas pasidalino. 

Svetys iš Europos likosi Lietuvos pre
zidentas, Tūzas — gubernatorium, o visi 
kiti, išskyrus kleboną, likosi mažesniais 
valdininkėliais. 

sigailėdamas tarė Tūzas. 
"Kleboną-paliksime Amerikoje" Sve

čias atsakė, nes būdamas advokatas, sulyg 
profesijos, ilgai negalvojęs pridūrė, "At
stovauti Lietuvą." 

Kaip tik visi likosi valdininkais taip 
tuojaus ir pradėjo tuos titulus vartoti. Ir 
nuo čia mūsų Tūzas lieka gubernatorium. 
Linksmumas visų buvo neapsakomas ir 
buvo kuomi džiaugtis. Tūzas ųesykį ir 
ne vieną bonką buvo sukritikavęs, tai yra 
išmaukęs iki paskutinio lašo, vienok nie-

num... 
Ilgai šnekėtfa, ilgai tartasi iki galop li

kosi sutvertas komitetas Lietuvai pagel-
bos teikti, ją nuo priešų vaduoti. Tūzas, 
žinoma, likosi priešakyj*,. Visi prižada 

Ir taip mųsų Tūzas, susiduria su vienų 
ąžuolu.,1. Piktumas perima visą, Norėjp į kia jo atsikeliant Bereikalingas iauki-

dirbti iki pasieks tkslą, klausyti vieni ki-
" O klebonas likosi be vietos", tarsi pa- tu> ° yP3* klausyti Tųzo. I r taip Lietuvos 

vaduotojai pilni entuzijazmo, pilni* geni 
norų, pasišventimo ir alučio su degtine, 
svyruodami į visas puses, skyrstosi. 

Išėję gatvėn ir patraukę keletą sykiij 
tyro oro jaučiasi stipresni. Viskas gerai 
tik tie "nelabiej i" medžiai stovį šalygat-
viais pastoja vienam kitam kelią. Ypač 
Tūzui tas nesmagumas daugiausia teko pa-
tyrti. Mat medžiai išminties neturi ir^visąi 
nepaiso kas pro juos eina, ar gubernato
rius, ar paprastas žmogus, jiems vis vien 
tokis pat. 

sušukti, "Kokių vėl...," bet greitai susi
prato, kad užbaigti tokį puikų vakarą bus 
negerai, todėl užmiršęs visą savo garbės 
didybę, visu balsu, sušuko: Atsiprašau... 

Eina toliau, pasuka ir kitą pusę ir vėl 
susidūrė su kitu ąžuolu, ir vėl piktumas, 
vienok nusprendžia daugiau nepykti, i." 
todėl: — Dovanok man... 

Žengia kelis žingsnius ir vėl tokis pat 
susidūrimas: — "Meldžiu atleisti man... 

Nieko nelaukęs eina toliau, bet įr vėl to
kia pat nelaimė, nes medžiai labai tan
kiai susodinti. J is pažiūri priekin ir mato 
jų eiles, o jis tarpe jų stovi. Norėįtų įiwS 
atsiprašyti ir šito, hei žodžių pritruko. 
Visgi reikia ką nors daryti, mislija sau 
vienas. Pagalios nusprendžia toliau neiti 
ir pareiškia: Aš bučiau ne gubernatorius, 
jeigu žengčiau kitą žingsnį iki paroda ne-
užsibaigs." 

* # « 

Puikus rudens rytas. Dirbtuvių švilpy
nės traukia savo sutartine, kaip ir papras
tai. Žmoneliaį skubinai valgo šį tą įr bė
gą,, skubinasi į dirbtuvę prie savo užsi
ėmimo. Tūzo moteris, kaip ir visados, at

sikėlė anksti, pataisė vyrui valgyti ir įau- u*et Tūzas aįsikėiė v a l y t į pusryčių o -

-

mas. Tuząs apsivertė aiit,anti:o šono ir 
vėl pradėjo knarkti . 

"Vincai! Vincai!"kelkis į darbą pavė
duosi," nežinodama dalyko šaukia moteris. 

r * 
"Duok man ramybę, Katre, tegul su tuo 

"erapliOnu" (jis taip vadindavo karuti 
su kuriuo dirbtuvėje vežiuodavo daiktus iš 
vienos vietos į kitą,) važinėja kas kitas, 
jis man tik garbę mažina...", miegūstu 
balsu atsake Tūzas. 

"Stebuklai, vakar sakiai, kad tai ge
riausias darbas, o šiandie jaų sakai, kad 
garbę mažina." 

"Yra didelis skirtumas tarpe vakar ir 
šiandie "x ramiai tarė Tūzas. 

•"O kokis jau čia skirtumas gali būti t " 
" O , labai didelis. Vakar buvau papras

tas Tūzas, o šiandie — gubernatorius", 
su pasididžiavimu atsakė Tūzas. 

"Gubernatorius!; Ar sapnuoji, ar dar 
girtas tebesi!", su nekantrumu tarus mo
teris uždarė kambario duris, nes .gerai 
žinojo, kad jo nepertikrįs. 

Tūzas apsivertė ir vėl pradėjo leistis 
miegan mislydamas, kaip tai gerai -butL^ 
gubernatorium. Jau buvo arti pietus kuo-

•• * 

kartu ir pietų. Po pietų nuėįo į kleboniją 
pažiūrėti svečio, įdomaudamas a r kartais 
svečias neatiįainė duotąjį savo žodį. Vie
nok viskas feuvo taip kaip palikta, nes 
svečias- pamatęs Tūzą ištiesė rsuajką ir su 
suko: -'-'-Sveikas Gubernatoriau! Kaip jau
č ia tės!" 

"Labai gerai, puikiai, geriau ir bųtį ne
gali, ponas Prezidentę." 

Vakare buvo prakalbos. Klebonas įsten
gia sukviestj visus vietos lietuvius. Salė 
pilnutėlė svočių. Vakaro vedėja buvo ge
riausias Tuz» jfoaugas per vakarienę ga
vęs vardą "Pal iečio Vušuain?kas". 

Paviečio Viršininkas vieton vakaro pro
gramą vedus jis pats pradėjo sakyti pra
kalbą. Toks įo pasielgimas nepatiko nei 
vienam iš viršininkų. Tuojaus nusprendė 
parašyti laišką jam ,au prašymu, kad 
nustotų savo prakalbą sakęs, kaip nutar
ta taip i r padaryta. 

Laišką parašė pats Gubernatorius, o 
nunešė i r padavė Paviečio Viršininkui, 
paprastas valsčiaus raštiainkėiis. 

(Bus daugiau) 

\ 
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KetvirUdien., Bugs. 29, 1921 
—— DRADCA5 

OR. A, L RUTKAUSKAS 
GydnoiM * r |»pmi 
444* So. W « t t c o Ave, 

Telefonas La/ayette 4146 
Valandos; t - l l rytai* 1-1 po 

^pietų ir 7-8 r a k a r a i a Nedėldie-
^nials tiktai po plotų t lkl K. 

• ^ ^ r — ' — • 

i D*. M. T. STR1KOL1S į 
| Lietu Tiri Gydytojas ir tfeirurga* I 

Peop le s Teatro Maaae 
• lOlfl W. 4 7 % Str. Tel. Botai. 1 4 u | 
• v a l a n d o s ; C lkl S rak. Nodol I i I 
| i k l 11 ryto. I 

2414 W. 4Srd 
N u o ryto lkl plot. 

| T e L McKialey 444 5 
~~—~- II~~II - I I . -II_ - i—m*—i "* _ ~ . ~ —» ~ " ~ ^ 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTI; VIS DGITISTAf l 

471S SO. ASHLAJfD A m u s 
arti 47-toa Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl I rak.) 
Beredomls nuo 4 Ils 9 vakarą iį 

OR, 6. M. GLASER 
i i I Praktiknofe 44 metai . 

Ofisas 9140 So. 
4 Kert4 94-«© 84., 

S P E C I J A U S T a J 
Motartikų. VyriiH* taip* t*n> 

oisfcų ugu. 
OFISO VALANDOS: Hao U ryto 
lkl 1 po plotu, a n o « iki • ra laa 
da r a k a r a 

Hedėl lomis n . o 9 lkl 1 po * * * 

• mm>wm.jm>m, 

= * 

Furopean American R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrait is Ir S. L Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir t t 
HOTARIJU6AS 

R e a l Bstate , Paskolos , 
Ir tt, 

804 W. S5th St., Kamp. Halsted 84. 
Tel. Boulevard 411 

VaL: 0 lkl 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 rak 

N e d . : ik i S p o p i e t ų . 

V^į^įįįįl =^aa 

-• - - i 

* Telefonas Boulevard 9194 

DR, C. KASPUTIS Į 
raarissTJJB 

1591 South Balated •**. c. 
Valandos: 9—19 A, M. 4 

1--4; 7—9 P. M. J 
p — M ^ — - 11 i Į Į _ — w _ i mm^ 

se 
JlIlilIlIlIlIlIllllIlllIlUIlllUllIUIIIlllIUllM 

s. 1144 Independenee Blvd. 
Telefonas Von Buren 444 

DR. A. A. ROTH, 
Račas Gydytojas rl 
DpecOalistas Moterišku, Vyriška 

Vaikų Ir visų cbroniskų Ug4 
VALANDOS: 10—11 ryto S—S D. 

pietų, 7—8 vak. Medėliomi* 10—19 f 
OOsas 4464 So . Halsted St_ CtM-sT 

Teie ioaas P t o v e r 4449 
4llUIIIIIMItmiiMlimUllftMIUUll4IIIIMI» 

•TT- - • " 

OR. S. NARELIS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H H 2 C R G A 3 
Ofts&s Ir Gyvenimo vi et* 

8949 South Halsted Street 
Aat virteas CalTsraal Stato Baa* 

Valandos nuo 10 Iki 11 ryte; nuo 
2 iki 4 po plotu; nuo 7 iki 9 vak. 

Modelio mis nuo 19 lkl X 
T«lr t i i s i 

g DR. CHARLES SEGAL g 
Perkėlė seavo ofl*ų p o nuin 

•4729 So. AshJand AvenueĮ 
SpeclJallstAS f 

|D£IOVTJ, MOTERŲ ir V Y R Ų LIGI | 
| Vai an dosnu o 19 lkl 12 Išryto; n n o | 
• 1 lkl 6 po pie tų; nuo 7 lkl 

I 
• 

i akai e Nedal iomis 19 kli 1 
Telefonas Dre*H 9**9 

8 : 9 9 | 1 i 

VA ĴEjrrncE URESM, MG 
GOLLEGE8 

4944 8. Halsted, 9447 W- NM*«H 
•494 • • ^P4ss4 W4» 

147 Mokyklos Jung i . Valsrtftose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-

>mo, Designing bizniui Ir namam a < 
Vie tos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjl 
Klesoo dienomis Ir vakarais, 

erkalauklt k n y g e l ė * 
Tel. Sooley 1841 

SARA PATEK. p i r m i n i a i 
> 0 9 O 4 \ M 4 ^ 8 P 0 

f^*^**™****m**&m<Z, m įlrmĮ^^ĮMSĮ 

Dr. M. Stupni 
3107 So. Morgan Street 

G H I O A G O , ILLUfOIS 
Telefonas Yards 5449 

Valandos: — 8 lkl 11 19 ryto: 
6 po pietų lkl 8 rak. Nedali o-1 
mis nuo 6 ik i t vai. vakaro 
*_•—•_ Vl_ • _ ' i— ~tm , 4m -n_ir-ii - i i——•*M»—» i—• — •*' <*•—••—n •• . * ^ , n * i -

i 

9 * — 

DR. M. STAPUU0N1S 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S347 Emerald Avenuc 

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

731 \V. 18-tJi Gatvė 
N u o 7 IRI 8 vaitu re. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-137 N . Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
{ Vakarais: 4509 So. Ashland Avt\ 

T e l Y a r d s 1 0 5 3 
X R 

• 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeU Oanal 9118 

Valandos: 19 ryto lkl 9 vakar* < 
Gyvenimas: 

Tol. 
1811 W. 4Sr4 4s». 

Prospoot 8448 
» » » » » » M » - » » » » » » » » ^ ^ » M » » » . m.^ 

!.Tel. Canal 257 
• o>s>0) o>s> mm**S 

Vak. Canal 911* J 

i 

DR. P. Z. ZAUTORIS I 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted t v a o t 

j Valandos: 19 lkl 19 ryto; 1 Iki 4 
po pist. i lkl 9 vak#ra 

aaiisjjiijmj 
PARAPIJOS APŽVALGA, —iįsirašė 40 natinių narių. Žmo 
MIESTAS. — PRAKALBOS. 

Sheboygaai, Wia. — £įa lie
tuviai senai yra apsi^vveac. 
Jau 19 m. kaip įkurta parapi
ja. Bažnyčia erdvi įr graži. 
Parapija prieš keletą metų vi-! 
sai buvo moraliai ir materia
liai nusilpnėjus ir ėjo prie ban-
kruto. 

Apsigyvenęs čia gerb. prof. 
kyn. Bučys, savo nepaprastais 
gabumais ir gasišventimu, tą. 
parapiją išgelbėjo nuo moralio 
ir materialio skurdo. Taiposgi 
nemažai čia gero padarė buvu-
sis klebonas, kun. Dr. Maliau-
skas, kurs savo moksliškais: 

pamokinimais išsklaidė tam
sybes ir parodė ne vienam ge-i 

nių buvo pilna svetainė ir do
miai klausė prakalbų. Tiktai 
gailą lįad neatsirado toje ko
lonijoje stambesnių narių ku
rie gausiaus butų parėmę &v. 
I£az. Dr-ją. Gerb. klebonui už 
malonų vaišingumą ir pagelbė-
jimą 'dr-jai, taiposgi visiems 
pasidarbavusiems narių įra
šinė jime, Šv. Kaz. Dr-os var-> 
du reiškiu pagarbos ir dėkin
gumo žodžius. 

Kun. P. Raščiukas. 
. Šv. Kazj Dr-jos Generalįs 

Įgaliotinis Amerikoje. 

TEATRAS IR KONCERTAS. 
-

Springfidaj, JU. — Rugsėjo 
18 &.L. Vyčių 48 kp. po vad. 

ros valios kelia tikrai tiesai* muaik» A, Aleksio Šv. Agnės 
pažinti ir ją pasekti. Taip, kaSi 
šiandie ta parapija turi Į^žai 
skolos, '•'^''\'t-:''-:-'x-^ 

Žmonės maldingi ir sekma
dieniais pilnutėlė „ .bažd)jjį&r.: 

Malonų daro ]šp1idį ijai^cios 
pavyzdingas Svirtimis ir^tvar
kingumas. 

Trūksta dar Čia parapijinės 
mokyklos, ir seserų, bet ir tuo-

mokyklos svetainėje surengė 
gražų vakarą su įvairia pro-. 
arama. ^ " % 

%t|uf^^ trtįiį •- atiden-

janoią rolę jaumąi įspHae ir 
s idabrijf f l^lsSS^hSrjKSas 
padainavo solistė A. Brazai-
tė, už ką gavo gražų gėlių 
bukietą. Braukienės rolėje gra-

mi rūpinas dabartinis klebo-jžiai atrodė ir sumaningai vai 
nas kun 
katalikiškas 
knygynus turi vyčiai ir ŠM. dino geras dainininkas L. Nau-
Juozapo Dr-ja. Daromi susi-; mavičius. J. Grūstas raštinin-
rinkiniai ir rengiama vakarą-', ko rolėje atrodė tikrai idealis. 

Miestas turi 30,000 gyvpnto- Jono rolę puikiai išpildė A. 
jų, oras sveikas, tyras. Dir- Želvis. Drimbos rolę už K. Jog-

i kun. V. Daunora. Yra v6 i dino vietinė veikėja K. >Ku- /XT T T . , . fc 
T .• ** Jjk . ' ^ - ' $?* . »; ,W . (Noo mūsų koresp. įdetuvoje) 

ikiškcfe » draugijos. ^avo<1*n^nė. Petro iyję |>Uikj»ąi vai J .,}r/*- «•••!)l-rį ; ( 
Karia Žemdirbių Sąjungą. 

btuvės daugiausia iSdirba me
džių dalykus. Darbai eina. 
Daugiausiai čia yra vokiečių 
ir kitų taulų mažumos. 

Rugsėjo 18 d. įvyko prakal-

miną vargiai kits butų geriau 
atlikęs. *. 

2) "Graži čia giružė" (A. 
Aleksio) ir "Gale sodo ryma-
vo" (A. Pocius) gana gerai 

lx)s. Šv. Kazimiero draugijon padainavo J. Sugmtaitė. 

nin:mxr:.:.::: r i ix23xrjgxLrrs3nTTrr r , r: : : : trarEi 

tf. R. M-Jo« Spand. Skyr . ) 

ŽYDŲ IfPLTURĮNĖ Ąi7T0 
NOMIJA BULGARUOS. 

3) Piano solo, nnWįai pae-! 

kambino J. Gedminaitė. 
4) painų duetą jautriai pa

dainavo sesutės Marčiujįoniu-
tės. 

5) Deklamaciją, "Mergyįė" 
labai juokingai pasakė D. Gn-
dauskaitė. 

6) Vakarą apvainikavo Vy
čių ckoras są gražiomis dai 
nomis. 

Žmonių atsilankė vietinių ir 
iš artimų mies^ labai daug. 
Pelno liko suvirs $100.00. At-
silankusieji šio vakaro pro
grama negalėjo atsigerėti. Ki
ti tvirtina, kad tokio gražans 
vakaro Springfielde ntbuta. 

Programą sumaningai vedė 
ir vietinį jaunimą prie Vyčių 
organizacijos nuoširdžiai ra
gino rašytis muzikas A. Alek-' 
sis. Prie surengimo viršminė-; 
to vakaro šiaip jau daug pa
sidarbavo gerb. Kuperiai, J. 
Gedminaitė, K. Rupšlaųkis, 
Lodą ir kiti. Lai gyvuoja mū
sų jaunimas! Daugiau mums 
tokių vakarų! Akmenukafl. 

wm IŠ uETum 
r 

Sofija, Kiek laiko atgal Bul
garų parlamente buvo priim
tas naujas įstatymas apie mo
kyklas, kuriuo patenkinami 
tautinių mažumų reikalavimai 
liaudies mokymo klausimu, Ei
nant tuo įstatymu, Bulgarų 
vakjžia prisiėmė visų išlaidų, 
surištų su žydų mokyklų išlai
kymu Bulgaruose. Šių mokyk
lų valdymas pasilieka rinkti
nių mokyklų tarybų rankose. 

Tffl«tf«aii* PnUmmt 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentista* 

10801 So. Mlenlgan & T « M 
• t m l i n d . UI. 

TaLANl*OH> • ryt* Ud » * •**•* 
Tel. Pulbnan 849 tr 9184 

^iiiiiiiiHiiiiimiiuiiiimuutuimuuuniir 
* P k o n e Seeley 7 43» S 

i DR.I.M. FEINBERG I 
S Gydo spetljal lal visokias vyrų k»S 

motoru l j t i škąs U«cas 
Z 9441 Madlson Str., k a m p a s W e s - r 
S tern Ave,, Chlca^o 
EValandos : 1—4 po plot 7 — i 9Bk.jP 
= lllUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII!l!lltlllllllllllllllll 

V • • IM M » » » » » » y » 

TeL Randolpk 9898 
A. A. SUKIS 

ADVOKATAS 
Otisas TldamlestyJ 

ASSOCIATION BLDG. 
U So. U 8aUe 88. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po plotu 
Panedel la l s lkl * vakaro 
Nedėl iota is ofisas uždaryta* 

i v. w jumiitAS S 
\ 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty 11 

29 Sonth La Baile Btree* 
g Kjunbarfs 894 
1 Telefonas Central 8494 § 

e • » » » » ' • • • ' » » • » » • • » • • • • » ! • • 

j | Vakarais, 813 W. 33rd «t | 
Telefonas: Vardo 4481 

f 

v!/ 

Telefonas Prospect 6598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5306 So. Robey Str. 

Darbas at l iekiamas pirmos klia 
sos už prie inamas kainas. 

! 

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

; Lieto ris Gydytojas, Calrnrsao tv 
AkuAeras, 

4949 4. Hals ted 88. Ckdoafto. 
Valandoo: 1 9 — U 1* *yto ! ^ f ^ 

19—18 19 r y t o , ] 
• • • • • • • • i • » • #C 

t 
l ig»»:»»»:»:»:»»»»:»»:»»»»»»»»»»»4> 

' • • • • • • » » » — » » » » « i » » » » » mm I 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty-
tojas ir senų namų taisytojas. 

(2338 S. Oakley A ve., Chicago 
Arti 23 čio Place. 

»*»*** S I — S I S B l i S a i i O B l — MSI — iSS*. 

Telš ia i .—yin 28 buvo atva
žiavęs į Telšįus Voldemaras ir 
Smetona su svečiais iš Suval
kijos ir daro pirmus žingsnius 
įkūrimui Žemaitijoje Žemdir
bių Sąjungos. Tą pačią dieną 
"Džugo" salėje padarytas su
sivažiavimas. J susivažiavimą 
atvyko ir ištolo, tečiau visi 
dvarininkai, ponai. Lenkų kal-
bo kiekviename žingsny tar
pe jų buvo girdėti. Jie spar
čiai kuria Žemdirbių Sąjungą. 

INTERNACIONALINĖ EMI 
GRACIJOS KOMISIJOS PO 

SĖDĮS IR ŽYDAI. 

Kaip Londono laikraštis 
"Zeii" praneša, p. Lusien 
Volf, įtakingo Anglų Žydų 
Komiteto sekretorius atvyko 
£ienevan į Il-rą internacionali
nę emigracijos komisiją, Tau
tų Lygos sutverta, intervi 
ruoti žydų emigrantų naudai. 
P. Volf pristatys minėtai ko
misijai daug medžiagos apie 
pogromus Ukrainoj ir apie 
šimtų tūkstančių tremtinių 
padėtį. Jis taipgi reikalau?, 
jog komisija sutvertų žjydų e-
migrantams geresnias sąlygas 
ir kad ji pasirūpintų atidaryti 
kelią į Anglų Kolonijas ir 
Jungtinės : Amerikos • Vals
tybės žydį. šęin^np^^iiųii^s, 
yra įi!aturaMzsttrįėsi5 ,kai$ \^U 
kraštų piliečiai. 

»niu^miiniuwmiiiiMiiiwniiiiiuuui»i 
t l ^ T L VIŲ ROITAMKV WEWiiAfiTW 

"DRAUGAI-
Enia kasdiena išskyrus nedėldlenlus 

P1UENLMERATOS KAUTA: 
CHICAGO#E I R UŽSrEJTYJE: 

Metams sg.oo 
Puseį l i e t ų 4.00 

S U V. 4/AJLST. 
Metams 96.00 
Puse i Mėty 8.00 

•Prenumerata mokasi Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti iSperkant krasoįe ar exprese "Mo-
ney Ordęr" arba įdedant pinigus į 
registruota laišką.. 

"DRAUGAS" PUBL. OO. 
2334 6. Oakley Ave., (Siicago. 

TeL Roosevelt 7791 
IHIIilIlUllilIHIilIlIlIlIlilIlIlllIlUIIIIIIIIIII 

Dr. 0. VAITUSH, 0. B. 
LIETUVIS AKIŲ SI'BCIAUSTAS 

PalenrvinB visų aklų 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, Bkaudaučiu* 

Ir užsidegusius karfičiu akių kreivos akys, 
«aterakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma-
žiausiaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėllomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland A v. 
Telefonas Drover 96GS. 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVT8 GRAJBO&IL8 

I Patarnauju laidotuvėse kopigiausia 
kals meldžiu atslsaaktl. o siano 

bustu •JsmaSdiati. 
|M14 l f . »9r4 PI. 

TeL Canal 9199 

r 

ŽYDŲ PAŠELPOS KOMITE 
TO DELEGACIJA AT 
VYKSTA LIETUVON. 

Šiomis dienomis atvyksta 
Kaunan du iyniųs žydų vi
suomenės darbuotojai ir žy
dų Pašelpos Konferencijos 
Vykdomojo Komiteto nariai —j 
W. Tiomkin ir J. Efroikin. 
Jie yra komiteto deleguoti su-

DARBAI KISKIMENETAS 
VALLEY JAU PRADĖJO 

EITI. 
i 

sipažinti su padėčia ir sąlygo-
l suvažiavimą atvykusieji b u - l m i s Ž M U emigracijos iž Lie.tu-
vo klausiami, ar prisidės i j v ^ s - T a i i l ^ k ^ u i ) i e Pa s i l L k" 
Žeiitdirbių Sąjungą ir, žinoma,, 
iš 

PETRAS CIBULSKIS IR ST. RADZEVIČIŪTĖ. 

Rugsėjo 5 d... Aušros Vartų bažnyčioj gert), klebonas, 
kun. F. Kudirka sutuokė šią porelę darbuotojų. P as Cibuls
kis yra. A. L- it. K. Federacijos Chicagos Apskričio sekreto
rium, "Draugo'' B vės direktorių pirm. pag. ir yra žymiu dar
buoto jum West Sidės kolonijoj. 

P m Cibulskienė (Radzevičiūte) yra žymi West Sidės 
darbuotoja jaunimo tarpe; ypatingai L. Vyčių 24 kuopoj. 

Jaunavedžiams linkima kuogražiausio sugyvenimo ir pa
sisekimo naujai pasiroktame luome. 

VVestsaidietis. 
* - * *s* ^s* ^4ss*v^» 
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sayo pakviestųjų gaudavo, 
palankų atsakymą ir jau posė
dyje galėjo balsuoti. 

Peikė esamą valdžią. 

Susivažiavime dalyvavę j 200 
narių ir apie 80 įsvečių. Sve
čiai balso neturėjo. Už durų 
buvo didi minia, neturtingų 
darbjninkų žmonių, kurie indo-
mavosi jų kalbomis, tečiau jų 
neįleido. Posėdį vedė prezidiu
mas, kurio pirmininku buvo 
kun. Juozapavičius, naujųjų 
Varnių k r o n a s . Kalbėjo 
Smetoną ir Voldemaras: peikė 
esamą valdžią ir gyrė buvusią 
laikinąją valdžią ir jos planus, 
kuriuos dabartinė valdžia at
metusi. Priimta rezoliucija 
(vienbalsiai, nes svečiai nega
lėjo kalbėti), kad Lietuvai 
gresiąs pavojus ir dėlto pra
šo rišti .ekonominius ir politi
nius ryšius su vakarų Valsty
bėmis; išreiškė, kad Steigia
masis Seimas neįstengęs atlik
ti savo uždavinio ir prašo su* 
šaukti nuolatinį parlamentą. 
Be to jie mano įkurti Žemaiti
joj stiprią savo Žemdirbių Są
jungą, su Ęajono vaidybą Tel
šiuose. Jau esą įsikūrę skyriai 
yarnįuoae, Teisiuose, j'anapoly 
ir Nerimdaičiuose. 

čionai n#kurį i,aiką. 

Mes ;tu(rĮmą tikrų žinių kad 
darbai kasyklose apie Apollo, 
Leecnburg ir Vandergrift, 
Armstrong ir "VVestmoreland 
apskričinose 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 
tuo jaus užimti. Nuo Pitts-
burgho tiktai valanda ir puse. 
Šiose kasyklose darbininkų 
dirba nuo 1,000 iki 2,000. 

Kurie neturi darbo gali nu-
važuoti nes čionai s gali gauti 
pastovų darbą. (Apgr.) 

U; l J A 
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MANTBEAL l 
BAWBy&GĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 
Trečia 
KUasa CANADA LINE Trtfčla 

Klm-sa 
Susijungė Red Star Ir Holland-America L.intjos 

^'iktai vienus t iesus ke l ios j Buitie Pertus 

LAIVAS P0LAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai gej-i. Graži v ieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas. 
Neriai t daugiau uiTorjuuaciJŲ apie kainas ntsišauMtc 

HiTiCR^ATlONAlj JdKUCANTILE .MAIU.NE COJJFANY 
C'liicago: F. C. l iroun.U'ost Pass . Agt., 14 N. Ijoarboiii Street 

! . ' )! . i-J 9944J94I 

Ne poųai La'etuvą atgiųidė, 
bet liaudis — darbininkai. Ne 
ponai jai ir laisvę 4uos. Pir
kime bonus. 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
0 BUO>XJ>U^^ N E W Y O R H N.Y. 

Tiesi KeUonė J M P T U V ^ P E R P I U A V Ą 
(Karal iaučio Prieplauka) 

A R B A P E i l I^|BAVĄ,* HA31BJLRGA—E1TJB1UNXJS 
Šiuomi l inksma m u m s pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

ITtT nusu pagažieriai, O. YPATINGAI H E 
JIAI J PILIAVĄ. 

^ili£ 

LTVIAI, galėtų keliauti STA-

LAetuviai, važiuojanti į Plliavą, aplenkia Lenkų juostą, (Korido-
rą ir privalo turėti tiktai l ietuviška pasporta; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Pil iava, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su_ 
s lneš imo su Hamburgu, Dauzigu Ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
ti'umpas ir parankus ke l ias namo dasigmiti. 

Dideli dviejų sriubų pačio laivai išplaukia: 
,*S . ' Š. ESTONIA s p a I 5 S. S. LITHLTANTA lapkr. 2 

S. S. POLONIA spalio 19 LATVI A Lapkritys 9 
Pasažierams tiesus patarnavimas ^arp UBAI'-DAN'ZIG-Huli fai . Coa. 

Visi laivai turi pu ikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 

K. W. K E M P y , iGen. U'cstorn P a s s . Agt. V2M y . LaSaUe St. a i i i a g o 
" T * ? ™ — " " ™ " * " ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ j 
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REIKALINGAS geras kalbėtojas 
vidutinio amžiaus, turintis daug pa
žįstamų, kuriems galėtų Išaiškinti a-
pie 8% Firs t Mortgage Bondsus šioj 
valstijoj. Pastovi vieta, gera užmo-
kesnis. Atsišaukite š iuo adresu: 

P . R. LEACH, 750 MeCORMICK 
BLT>G. CH1CAGO. 

•k 
— 3 5 _ _ 

E X T R A 
Uke ant pardavimo 220 akrų, »135 

akrų arem,OE. Geri budinkai, 20 kar
vių, 5 arklei, 15 kiaulių, 260 vištų. 
1,400 bu. grudų. Trekteris ir kul ima 
mašina nereikė ne joke agento. Ūki 
ninkas Chicagoje. 

A. GRIGAITIS 
1758 W. 95 St, Tel . Beveriy 221f 

Paieškau švogerio Kazio Braduno 
U* sesers Marės Bradunjenės, 6 m ė 
nesius gj*yeno Shenandoah, Pa., pas
kui išvažiavo ten kur apie Chicaga. 
Norėčiau su jais suslžinoU, nes turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jų pačių ar 
kas juos žino pranešti sekančiu ant 
rašu: 

Vincas Ambrazevič ius , 
428 E . Centre Str. Shenandoan, P a . 

= 
E X T R A turiu parduoti gyva biz

ni* kur targa/voju $10.00 j valan
da ant didžiausia partake darbinin
kų. 

4572 Grose Ave. and 44 St*, 

r 
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TĖVYNĖS MYLĖTOJAMS. IŠ TOWN OF LAKE. 

Kurie manote savo širdyse, 
jog esate tikrais tėvynainiais, 
lietuviais ir mylite savo tėvy
nę Lietuvą, parodykite savo 
tėvynės meilę ne tuščiais žo
džiais, bet paskolindami pini
gų Lietuvos valdžiai. Paskolin 
ti Lietuvai galite pirkdami 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nus. L. L. P. Bonas yra tai 
vienas i.s geriausių "invest-
mentų", nes už juos atsako 
Lietuvos Respublikos valdžia 
ir vra uždėtas visas Lietuvos 
turtas. 

Taip-gi reikia atsiminti, kad 
L. L. P. Bonas neš jums penk
tą nuošimtį -(5%) — arba ki
taip sakant — du nuošimčiu 
daugiau, negu bankoje gau
tumėte ir tris-ketvirtadalius 
daugiau, negu gautumėt už S. 
Valstijų "Liberty'' bonus. 

L. L. P. bonų galima gauti 
Metropolitan State Bankrje. 
2201 W. 22nd Si , Chieago, 111, 
ir visuose .didesniuose mies
tuose pas L. L. P. komitetus. 

Kam yra neparanku ypatiš-
kai į Metropolitan State Ban
ką ateiti del nusipirkimo L. L. 
P. bonų, tas gali mums atsių
sti pinigus, ar čekiu, arba bi-
kokios bankos draftu, ar mo-
ney orderiu, arba kitokiu bū
du. Kaip tik Metropolitan 
State Bankas apturės pinigus, 
tai tuojaus išsiųs boną regis
truotame laiške. 

Bonų galima pirkti kiek tik
tai norėtumei: ar tik už $50.00, 
už $100.00, arba tūkstantį. 

Jeigu jau turi L. L. P. bo
nų, tai pirk daugiau, o jeigu 
dar neturi, tai ko lauki? Ne
lauk kol lenkai užims Lietu
vą, bet tuoj paskolink Lietu
vai kiek išgali pirkdamas L. 
L.P. bonus, idant Lietuva ga
lėtų nusipirkti armotų ir ki
tokių reikalingų ginklų ir ta
da išvytų Zeligowskj iš Vil
niaus. 

Ši banką taip-gi išmoka 
"oash" už L. L. P. bonų ku
ponus. Su visais L. L. P. rei
kalais kreipkitės prie penkto 
(5) langelio: 
METROPOLITAN STATE 

BANK, 
2201 W. 22nd Str. 

Chieago, 111. 

Iš WEST SIDĖS. 

Rugsėjo 27 d. Meldažio sve
tainėje kalbėjo Lietuvos At
stovas, gerb. V. Čarneckio. 
Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Daug žmonių atsilankė. L. L. 
Paskolos bonų išpirko už 
$5,500, reiškia savo kvotą su 
kaupu. Dar gauta daug pasiža
dėjimų. Rep. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Lietuvos Atstovas, gerb. V. 
Čarneckis kalbėjo rūgs. 27 d., 
šv Mykolo svet. Žmonių daug 
atsilankė, jo kantriai laukė ir 
domiai klausė. Buvo dar kitų 
kalbėtojų. L. L. Pask. Bonų 
parduota už $1,500, tik pusę 
kvotos. Bet northsidieeiai nie
kad neatsilikdavo tautos rei
kaluose, taip ir šį kartą ne
atsiliks. Nėra abejonės, kad 
netik savo kvotą išpirks, bet 
ir didelį kaupą pridės. Rep. 

Paroje, rūgs. 27-28, Chi-
cagoje pavogta 16 automobi
lių. 

Įspūdžiai. — Paskolos rajus 
žengia pirmyn. 

Rugsėjo 25 d. mūsų kolonijoj 
įvyko nepaprastos iškilmės, 
nes sulaukėme mums bran
gaus svečio, Lietuvos Atstovo 
didžiai gerb. V. Čarneckio. 

8:30 vai. rytą, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj gerb. kun. A. C. Mar-
tinkus šakį pamokslą, kurio 
pabaigoje paaiškino, kad gerb. 
Atstovas atsilankys bažnyčion 
išklausyti šv. Mišių, (sumos. 

Bažnyčioje jam pataisyta, 
papuošta pastolius, kėdė atsi
sėdimui ir stalelis pasirėmi-
mui buvo išpuošti šilkais ir 
aksomais. 

Užpakalyje Lietuvos vėlia
va, mūsų numylėtoji trispalvė, 
truputį toliau Amerikos gar
bingoji vėliava. 

> 

10:30 vai. rytą bažnyčion į* 
eina gerb. Atstovas ir jo ben
dradarbiai, pp. Mastauskas ir 
Vinikas; juos lydi gerb. klebo
nas, kun. A. Skrypkus ir kun. 
A. C. Martinkus 

Svečiai užėrnė jiems prireng
tas vietas. Viduryje klūpojo 
gerb. Atstovas V. Čarneckis, 
jo dešinėje p. Mastauskas, kai
rėje p. Vinikas. 

Sumą laikė mūsų mylimas 
klebonas, kun. A. Skrypkus. 
Pamokslą sakė gerb. kun. J. 
Čužauskas. 

Laike šv. Mišių tūkstančiai 
elektros šviesų sužibėjo. 

Mūsų garsusis choras, po 
vadovystė p. V. Daukšos ža
vėjo atsilankusius bažnyčion. 
Galingi vargonai visus judino, 
smuikos balsas viliojantis žmo
gaus jausmus, paskandino šir
dis giliose svajonėse, akys pa
plūdo džiaugsmo ašarose. Vis
kas, tartum Lietuv. gaudžiau 
tis miškas pradėjo lenktis Vi
sagaliui, paukšteliai pradėjo 
giedoti jaudinančias giesme
les, gėlelės leisti auksinius 
žiedus, kurių kvapas žmogaus 
sielą au^gštyn kelia. Kaip ge
ra, jauku, malonu, tylu! Kas 
tai tokio nepaprasto! Gi Lie
tuvos Atstovas, gerb. Volde
maras Čarneckis atėjo bažny
čion sykiu su visais atiduoti 
garbę Išganytojui. Ištikro, tai 
buvo džiaugsminga valanda, 
kuri pasiliks xmusų atmintyj 
visuomet. 

2-ra vai. po pietų buvo pra
kalbos "Bohemian Gatholic 
Societies Hali", 5143 S. Ro-
bey gatvės. 

Prakalbų vedėjas, p. A, J. 
Kareiva programą pradėjo su 
trumpa įžangine kalba. 

Choras, p̂> vadovyste p. V. 
Daukšo padainavoAmerikos ir 
Lietuvos himnus. 

Kalba Lietuvos Atstovas 
V. Čarneckis. Pirmiausia jis 
nulenkė^ galvą ir pasveikino 
lietuvius vardu mūsų Tėvynės. 
Paskui pradėjo kalbėti. Jo 
balsas buvo vienodas per visę 
kalbą, gi kalba gilatu/ turinio. 
Tai garbingas vyrasr Garbė 
inums turėti jį^savo tarpe. 

Kalbėjo vietinis klebonas, 
gerb. kun. A. Skrypkus Šis 
supažindino klausytojus su 
prakalbų tikslo t. y.^kad svar
biausia yra L. L. P. Bonų pir 

Choras labai gražiai sudai
navo dvi daini: "Kur Vega 
Šešupė" ir "Eina garsa3 nuo 
rubežiafcs". 

Solo "Kur bakūžė samano
ta' ' ir "O varge^ vargeli ma
no*' padainavo p-lė Z. Mastau-
skaitė. Pianu akompanavo p. 
V. Daukša. P-lės Z. Mastaus-
kaitės balsas yra gerai išlavin
tas. Turime pripažinti jai ga
bumus dainavime. 

Kalba p. Vinikas. Jo kalba 
buvo įspūdinga. 

Choras padainavo dar vieną 
dainą, "Tu Lietuva, motinė
le". 

Kalba p. Mastauskas. Šio 
kalba buvo užinteresuojanti. 

Programo pabaigoje gerb. 
Atstovas išreiškė kelias padė
kos mintis, nes L. L. P. Bonų 
išparduota už $3,000. 

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. , 

Laike programos viešpatavo 
nepaprasta tyla. 

Tikimasi, kad iki paskolos 
vajus užsibaigs maišų koloni
jos žmonės, su biznierių gau
sia parama, netik savo kvotą 
išpirksime, bet dar gerą kau
pą uždėsime. 

Į darbą. Valio, town-of-la-
kiečiai. Tyla. 

Visi moksleiviai privalo at
silankyti, ypatingai seimo ren
gimo komisija bei dalyvavu
sieji seimo vakarų rengime tu
ri atsilankyti neatbūtinai. 

Valdyba. 

PR. PUNKAUSKIS 
Mirė rugsėjo 27, 1921, 11:45 
nakty, Cook County ligoninėje, 
50 metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Kvėdainos vals.. Geniotų kai
mo. Paliko 2 sunu: Kazimierą 
ir Stanislovą Amerikoje, Lie
tuvoje moterį Jievą, sumų ir 
dukterį. 

Laidotuvės bus subatoje. 
Spalio 1, 1921, ii^fiv. Jurgio 
bažnyčios į Sv. Kazimiero ka
pines. Velionis pašarvotas pas 
Stanislovą Kundrotą, 3546 So. 
Union A ve. 

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Graborius A. Masalskis. 

DIZAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE ^ \ u m 

M4*L QUBBN]KONCBRTlNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negaud. 

Mašinėlių laiškam! drukuoti ir ofiso darbams yra uaujau-
aioa madoi. Užlaikom Yisokius laikrodžiu*, žiedui, iliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame Yisokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mozikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 
\ 

MOTERIMS ir VYRAMS 

CICERO, ILL. 
Tikrai puikiai 

Rugsėjo 27 d. šią koloniją 
aplankė Lietuvos Atstovas, 
gerb. V. Čarneckis. Žmonės ne
tilpo svetainėn. Gatvė buvo 
pilna žmonių. 

Pirmutiniu kalbėtoju buvo 
gerb. M. Bagdonas, Liet Steig. 
Seimo narys. Jam įeinant sve
tainėn Šv. Antano par. benas 
užgrojo maršą. Po gerb. Bag
dono kalbėjo .kun. Pr. Vaitu
kaitis. Dar gerą valandą rei
kėjo laukti Atstovo. Ir visi 
laukė. 

Žmonės pasitiko jį su ne
paprastų upu. Šv. Grigaliaus 
choras padainavo Suv. Valsti
jų ir Lietuvos himnus, "Kur 
bėga Šešupe,, ir "Pirkite bo
nų". Šv. Antano par. benas 
Atstovą pasitiko ties 12-ta ir 
Cicero Ave., paskui svetainė
je užgrojo maršą. Jis į žmo
nes padarė gerą įspūdį. Dar 
kalbėjo adv. B.. Mastauskas, 

i 

adv. J. Brenza ir vietinis kle
bonas, kun. H. J. Vaičiūnas. 
Programos vedėju buvo p. J. 
Mockus. Maža mergaitė At
stovui įteikė gražų gėlių bu
kietą. 

Tikros žinios dar nėra, bet 
manoma, kod savo kvotą bo-
mj išpirko. Iki paskolos va
jus užsibaigs gerą kaupą pri
dės. * 

Tai ir vėl ciceriečiai pasiro-
>Jė. j Pr. 

MOKSLEIVIŲ DOMEIĮ 

kimas. Kalba buvo maloni. 

PETRAS MARKVĖNAS 
7 metu amžiaus tapo automobiliai!* 
užmušta*, mirė rugsėjo 27 d., 10 
vai. ryte. . Laidotuvės bus pėtny-
«oJ, rugsėjo SO d., ift Av. Marty
no bažnyčios 60-tos Ir Prlneeton 
Ave. Lavonas , pašarvotas po nura. 
&OM Lafayette Ave. 

Kviečiame visus gimines ir* pažį
stamus dalyvauti .laidotuvėse. 

Nuliūdo tėvai 
Antanas ir. Salomėja Mark venai 

KOMA, rugs. 29. — Grta-
nove išnaujo susipešė kraštu-
tinieji nacionalist. (faseisti) 
su socialistais radikalais. Du 
žmogų nužudyta. 

mirė rugsėjo 26, 1921, 12:10 vai. 
po pietų 44 metu amžiaus, paėjo 
13 Kauno rėd., Vainučhj parapijos, 
Trumplninku kaimo. Amerikoje iš
gyveno 10, metų, paUko dideliame 
nuliūdime seserį Domicėle fiarkienę, 
brolj Joną Kanauskj. Lietuvoj bro
li Aleksandrą Ir seserį Marijoną Mi
šeikienę. 

LaidotuvėsN bus pėtnyėioj, rugsėjo 
SO d., 1021 iš Sv. Kryžiaus bažny
čios 8:»0 vai. ryte į Sv. Kazimie
ro kapynes. Lavonas randasi po 
nura. 4559 So. Hermitage Ave. Lai-
duotuvėmis rūpinasi sesuo Domicė
le sarkienė. 

Kviečiame visus gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

3E 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS. 
KUPONAI IR BONAI. 

Už Lietuvos Bonų kuponus galima gauti pinigus pilnai. 
tuojaus ir be jokių sunkenybių "Draugo" Ofise. Su praeitų 
metų kuponais galima daryti visokį biznį kaip ir su tikrais pi
nigais: pirkti knygų, užsirašyti laikraštį, persiųsti auksinais | 
Lietuva, aukauti kokiai nors labdaringai ar valstybinei įstai
gai Lietuvoje, pasidėti į banką ant procentų ir t. t. 

Ne Chicagoje gyvenantieji gali atsiųsti kuponus į "Drau
gą" per pačtą ir gaus kokį norės patarnavimą. 

Taippat ižmaino kuponus ant pinigų ir Metropolitan State 
Bankas Chicagoje, 2201 W. 22 Str. 

Beto pranešame, jogei gavome Lietuvos Bonų. Kas tik no
ri, gali užsirašyti, mokant susyk visus pinigus tuojaus gaus ir 
bona; už bonus irgi galima mokėti kuponais. 

Perkantieji bonus šio rugsėjo mėnesy turi damokėti prie 
šimto dolerių bono $1.25 už nuošimčius, kurie užaugo nuo lie
pos mėnesio. 

Mainant Amerikos Liberty Bondsus reikia damokėti* ši
taip: prie $100 Bondso 1-mos, 2-ros ir 4-tos Paskolos po $12.00; 
prie 3 čios Paskolos $8.00; prie 5-tos $1.00. 

12 
A. f A. 

Chicagos Moksleivių Aps
kričio labai svarbus susirinki
mas įvyks penktadienio vaka
rą, rugsėjo 30 d., pusė po sep
tynių, Dievo Apveisdos par. 
svetainėje (18-tos ir Union 
Ave. i • 

Siame susirinkime bus 
duotas seimo vakarų rapor
tas ir nustatomi pienai toles-^ 
niam veikimui. 

JONAS ČEKAN AVIČ1US 
sunūs 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
nuoliją Chicagoje. Aprūpintas šventais Sakramen
tais, mirė Sv. Elzbietos Ligoninėje-11 vai, prieš 
vidurdienį Rugsėjo 26 d., 1921 nl 

Mišios už a. a. Brolį Joną bus laikomos Ketverge 
Rugsėjo 2d diena 1921 m. 9 valandą ryte Aušros 
Vartų parapijos Bažnyčioje 2323 W. 23 Place, 
Chieago, UI Po Sv. Mišių jo kūnas bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Pirmas ir Vienintelis Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose 

Baltic States Bank 
Kas MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, - LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES 
BANKĄ. 

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti,,ar bizniui v pirkimui u-
kės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, - BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ, kurs 

JL persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai k* teisingiausiai. 
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMCIAMS ir 

gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant p̂ ie sumos 
kas mėnuo, - LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC 
STATES BANKĄ per pašt4, Money Orderiais arba banko 
čekiais 

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACETŲ - MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS. 

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS RONŲ KUPONUS. 

1 0
 Baltic States Bank 

294 Eishtk Ave., New York, N. Y. 
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Business Is Waiting 
f or You 

Kame nors šioj šalij biznis laukia tavęs. 

Tu turi ta žinot^Jeign ne, tai pamėgink 
tai padaryti su pagelba long-distance tele^ 
fono, o pamatysi kad rezultatai bus geri. 

The Bell Systemo linijos yra pilnai pri

rengtos atsakyti visus šaukimus be jokio lau

kimo. Su pagerinta metodą long distance te

lefonas gali „ duoti jums toki patarnavimą 

šaukiant žmogų už bloko tolumo ar už mylios. 

Get acquainted with the money and rime savi ag 
"station to s u d o n " service, explained on Page 12 
of the eurrent issue of the Telephone Directory 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
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