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Atvažiuoja M.Yčas

TOTORIAI DIDŽIAI DĖKIN skurų ir batų išdjrbimo. Ka
ro laikais dirbtuvėse dirbo a61 AMERIKAI Už ŠEL
pie 15 tūkstančių darbininkų.
PIMĄ.
Pereitą žiemą dirbo apie 65
s
P nas Mickeliunas, Centra- spalių 8 diena. Žada padaryti
tūkstančiai.
Taigi
atrodo,
MASKVA, spal. 3. — Vietos Apie tai praneša angį. laikraš kad jie veltui dirba. Gi kas lės Paskolos Apskričio pirmi Chicagoje bent tris prakalbas
ninkas, gavo spalių. 1 d. tele L. Laisvės Paskolos reikalais
čių korespondentas.
i
lenkų atstovas iškeliavo Vartaip dirba> suprantama, be
gramą, iš Finansų Misijos, kad ten kur kvota dar nėra išpil
MUNICHAS, Bavarija, spal. Bavarija stovi už karalių. šavon asmeniškai pasitarti su
prievartos to nedaro.
p. M. Yčas, ką tik atvykęs iš dyta. Pasinaudokime gera pro
3. — Kam tenka čia apsilan Iš visų šalies gyventojų yra/ savo vakįžia.
MASKVA, skalių 3 (Rašo
Anot Muchtariovo, pirmiau Lietuvos, atvažiuoja Chicagon ga!
kyti, kiekvienas yra vienodos trys ketvirtosios dalys valstie Nežiūrint militarių demons- angį. laikr. korespondentas). visas dirbtuves
kontroliavo
nuomonės: čia kur-kas ^ ma čių, valdančių savo žemę. Tie trarijų visuose dideliuose Ru — Teko buti mieste Kazaniu- komisarai. Bet kuomet Mas
žiau, kaip kitose Vokietijos valstiečiai yra katalikai, pa sijos miestuose ir visur bolše- je. Tai Totorių respublikos kvos valdžia leido pagaliau
dalyse, matoma žmonėse nuo- siturį žmonės. Del to Bavari vikų šukavimų, jog lenkti su j (ji sukonfederuota su sovie- dirbtuves vesti ir pašali
vargio nuo karo, mažiau vi joje jokiuo būdu negali per rumunais suokalbiauja pulti t m e Rusija) sostinė. Tenai niams kapitalistėliams, taigi
sokių naminių nesmagumų ir daug prigyti socializmas, gi Rusiją, tečiau visuomenėje vir mane priėmė tos respublikos kuone visos dirbtuvės atiduopačių gyventojų tarpe nesu komunistams tai visai nėra vie sija nusistatymas, kad lenkų liaudies komisarų Fpirminiu- .
,; .
*
„.
tos nuomon mažiems kapita- LENKU ŠNIPAI PAVOGĖ 'stovai. Tartasi del tolimesnio
r
tikimų.
su bolševikais karas šiandie kas -Muchtanov
tos.
savo ofise. listams.
Tik "dideli kapitali
Jis ofisą turi. buste, kuriame
rpabaltjurio valstybių sąjunDar nesenai čia premieru Bavarijos gyventojų daugu negeistinas.
DU ORLAIVIU.
stai šiandie visoje Rusijoje
.buvo Dr. von Kahr, kurs bu- ma nori karaliaus. Anot jų,
,gos realizavimo, labiausia ben
Iš visako matosi, kad Var- kituomet gyveno Kazaniaus nepakenčiami. Bet maži ga
komen
Wo linkęs kaipir prie autokra- tuomet šaly butų kitokia tvar
valdžia išmokusi jau apirubės militaris
KAUNAS, (Elta). Varša- j'dro apsigynimo ir ekonominė
li gyvuoti. Nes be jų negali
Šiandie tame buste
tizmo. Bet del tų savo tenden ka. Tečiau karalius turi gryž- perdaug "bluffuoti." Nes pa dantas.
ma nei patiems komunistams vos rugpiučio 29 d. radio pa se srityse. Derybose prieita
cijų taigi jis turėjo ir pasit ti ne per revoliuciją, ar prie ti Varšava nenori karo ir ne yra liaudies komisarų ofisai.'
apsieiti.
"
skelbė, kad rugpiučio 27 d. prie svarbių nutarimų. DeryEinant
mari
akmeniniais
raukti iš užimamos vietos.
turė
visai sla
ahu
vartą, bet ramiuoju
keliu. turi net tam tikslui reikiamo
Lietuvos
aeroplanai
pasirodė
^
s
3
°
P
^
P
'
Respublika
jauna.
Buvęs premieras Kahr la- Jis turi gryžti pareikalavus ištekliaus.
laiptais bustan, pirmiausia
ant Želigovskio okupuotos te j d * *
perėjau sargybą, stovinčią že
bai nesutiko su nacionale Ber- i
. • ,
• XT , J
Ligi 1920 metų totorių ap
mutiniame augšte.
Paskui gyventi plotai prigulėjo Ru ritorijos ir kad jų du buvo,
.. už
lyno vajdžia.
Jis
stovėjo
GENEVOJE TYLA.
1JV .
T.
v 'gyventojų daugumai. Neskuo- "SHIPPING BOARD" NE
met dauguma gyventojų reika
lenkų
artilerijos
ir
aeroplanų
PARDUOS LAIVŲ.
susidūriau su apsiginklavusiu sijai.
Bavarijos
nepriklausomybę. lauja, tuomet prieš tai negali
Paskui nuo Maskvos
sargu kareiviu, kurs' rankose valdžios išsirūpinta turėti au numušti, o trečias nuskridęs
Nors jo nusistatymas nebuvo rastis jokių kliūčių.
KAUNA& (Elta). Apie GePerpigiai
pasiūlyta
ui
laivus.
turėjo
šautuvą.
Jis
stovėjo
Lenkai paskelbė, tai nevos posėdžių rezultatus tuo
aiškus, tečiau jis priešinosi
tonominę sovietų; respubliką. atgal.
Iš
gyventojų
apsiėjimo
ga
šalimais ofiso durių. Iš di Taigi šiandie totorių respub esąs karo^paliaubų laužymas
visokiai Berlyno valdžios dik
tarpu nėra gauta žinių. Atrolima nuspėti jų mintis ir tro WASHINGWN, spal. L— delio prieškambario, kur lau
•v
tatūrai.
iš
Lietuvos
pusės.
Ištikrųjų
lika yra laisva, bet sufedeMatyt, ir daugybė "Shipping board," kurs šian kė ko tai keletas moterų, pa
Šiandie premieru yra demo- škimus.
gi rugpiučio 2T d. Komandel, do, jog tarybos ligi p. Galva
ruota su sovietine Rusija.
neturės
kratingas vyras. Tai grafas buvusių kaizerio armijos vir die tari 164 medinius laivus galiau inėjau ofisan. ,
Muchtariov totorių vardu Vokietijos pilietis, buvęs di nauskui neatvykus,
Užpakaly. rašomcfo stalo prašė korespondento išreikšti džiojo karo metu lakūnu Var sprendžiamosios reikšmės.
Hugo Leichenfeld. Šitas aiš šininkų nujaučia bavarų no savo žinyboje, nusprendė kolkiai ir atvirai stovi už vieny rias ir jie tikisi gryšiąs čia ka kas tų laivų neparduot. Ships ant sienos pakabintas didelis padėką Amerikai už šelpimą šuvoje dabar laisvai samdo
Ant kitų totorių vaikų, kuriuos netikė mas mechanikas mušu aviaci INDOMI PRIEŠGINYB*.
Trading Lenino portretas.
bę su visa Vokietija. Taipat ralius, jei jie daugiausia šian Construetion and
stovi ir už Vokietijos respub die Bavarijoje apsigyvenę ir kompanija seniau buvo pasi- sienų kabo Kari Marx'o pa tai palietė badas. Nors Ame jos daly, ir Lietuvos pilietis. ^
v a m e laike Chicago HeiUž veikslas ; toliau paveikslas rikos pašelpa totoriams nedi
liką. Tik jam norėtųsi, kad pasirengę duoti- savo reikalin 1-^tinusi pirkti laivus.
Vladas Mickevičius, buvęs ru ghts areštuotas Francis Borremonarchis- kiekvieną /laivą pasiųlyta po 'Sverdlovo, buvusiojo centranors kartą nacionalėje Berly gų patarnavimų
delė, bet yra didelės vertės. sų armijos savanoriu prancū
lli. Jis dirbdino spiritą (alko
tams.
2,100 dolerių.
" Shipping Ho sovieto pirmininko.
Yra Dauguma totorių pirmiau neno valdžioje įvyktų
kokios
zų fronte, paskui priskirtas holį) ir pardavinėdavo. Jo by
nors atmainos. Reikėtų, kad
Bavarai nenori, kad čia ir board" su^tuo pasiūlymu su ir kitų mažesnių paveikslų. Žįnojo, kas yra Amerika. Šia
į
prie Hallerio lenkų kariuome la dar nepasibaigusi.
negeistini .partijiniai socialis- kur kitur gryžtų buvusio kai tiko. Tečiaus " b o a r d " gavo Sėdausi ant minkštos sofos. ndie Amerikos vardas kiek
nės ir ^u ja atvykęs Varša- Kuomet apskaityta, kiek jis
vieno lūpose, visur girdimSs.
tai pasišalintų ir leistų Vokie- zerio šeimynos nariai. Jie sto- augŠtėsnius pasiųiynius, taigi
Komisaras jaunas.
von, demobilizuotas 1919 m. savo padirbto alkoholio galė
tiją valdyti
suprantantiems vi už savo buvus} sosto įpėdi- tos kompanijos pasiųlymą ir
Muchtariov1 (jis skaitosi
gruodžio 1 d., šių metų lie jo parduoti, vietos federalių
atmetė.
f
I
nj,
kunigaikštį
Rupperechtą.
žmonėms.
BANKININKAI IMAMI NA- pos pabaigoj sugrįžęs Lietu mokesčių kolektorius nuo Borkompanija tokiu 'respublikos premieras) eina
•
•
••
^ * Paminėta
GAN.
von ir gavęs mechaniko vietą relli reikalauja 8,000 dol. mo
"boardo" pasielgimu nepa vos 24 metus. Tuo metu jis
mūsų aviacijoje, išgavę ap kesčių už parduotą alkoholį.
tenkinta. Sakoma, ji kreipsis prie stalo peržiūrinėjo kokius
Pagaliau Valstijos legislatyvė komisi gaulingu būdu du orlaivius, iš Priešingai grūmoja užimti jo
teisman ir pareikalaus sau tai dokumentus.
štai ką jis nusakė apie save: ja "šiandie veda tardymus, kaip skrido 8 vai. iš Kauno aero nejudomą savastį, jei laiku ne
teisėto atlyginimo.
bus užmokėta reikalaujamoji
" E s u valstiečio totoriaus Chicagos bankininkai atsineša
"Shipping board"
savo
dromo
ir
nesugryžo.
Įvykęs
LONDONAS, spal. 3. —Čia taikinti gražiuoju.
žinyboje turėjo viso 287 me sunūs. Mano tėvas ir šiandie į namų statymą. Jau paaiškė- po šio fakto tardimas parodė, suma.
Borrelli advokatas tvirtina,
neturima jokios abejonės apie
Lygiai ir iš paties Dublino dinius laivus.
Iš tų 50 ati gyvena Permėje. Tenai aš, jo, kad bankos namams sta 1
greitai įvyksiančią taiką Ang- gaunamos gražios žinios. Ai- dėta pontoniniam tiltui sker kaipo vaikas, buvau siunčia tyti nelabai nori skolinti pi-* *** Komandel turėjęs ryšių kad mokesčių reikalavimas
riai republikonai taipat nus- sai Hudson upės; 33 laivai a- mas mokyklon. Tai buvo to nigų. Gi jei skolina, tai ima su Varšavap er Vokietiją. A- neteisėtas, priešingas prohibilijos su Airija.
Airių republikonų vadas de prendę stovėti už taiką ir dau- tidėta kitokiems tikslams, 30 torių mokykla.
augštus nuošimčius ir nepap bu, Komandel ir Mickeyičius, cijos įstatymui. ~~
Valera priėmė Anglijos pre- giau nepakelti tuščios kovos parduota, 10 veikiai bus par
palaikę santykius ir su len Advokatas sako, kad jei rei
"Kuomet išėjau tą mokyk rastai didelį komisą.
miejo Lloyd George pakvieti-iuž nepriklausomybę. Nes ta duota, tad pardavimui liks lą, pagavo mane geismas iš
Gal ir kai-kuriems banki kais karininkais artimus ry kalaujami mokesčiai butų už
mą konferencijon, kuri čia tu-į kova vietoje nepriklausomy- tik 164 laivai.
mokti rusiškai. Tuojaus ė- ninkams bus pagrūmota teis šius prie Tautų. Kontrolės mokėti, tai alkoholio išdirbiri prasidėti spalių 11 d.
,bės duotų tik vieną pragaištį. Vieną l a i v ą
nežinomos miau mokintis. Kitus totorių mu. Nes čia teismo grūmoji komisijos Kaune, pirm išlėki- mas butų legalizuotas.
Tuo pasiremiant taigi ir] Vietos anglų spauda vien- tikrai vertės "boardas" įpa- vaikus mokindamas pelnyda mais kuone viskas pasibaigia. mo Mickevičius gavęs iš Len Tuo klausimu byla atsidurs
pramatoma, kad toliaus taikai minčiai tvirtina, jog ateinan- ves Armouro kompanijai. Ka mas kiek ir tai visa atiduokų ryšio karininkų, prie Kon teisman. I r vėl-" sausoj o " įs
tatymo stiprumas ir teisotunėra jokių kliūčių, kad kovos čioji konferencija duos taiką. ro metu vienu tokiu mediniu 'davau už man teikiamas rusų LIETUVOS TREMTINIAI IŠ
trolės Komisijos čiekį 400
mas bus išmėgintas.
Airijoje
nebus atnaujintos, Ir ji turi duoti taiką. Nes ga laivu buvo vežama Europon kalbos lekcijas.
RUSŲ.
frankų.
Abu pavogti aero
kad abi pusi nusprendė susi- na tų prajovų.
Armouro mėsa. Laivas su "Išmokęs tos kalbos įsto
planai buvo nešarvuoti, netu JERSEY CITY, N. J., spal.
Washingtonas, IX. — 27 d.
mouro kompanijai už nuosto jau rusų mokyklon, paskui
BOLŠEVIKAI RANDA AP munistas Kari Radek paskel lius norima laivu atlyginti.
gimnazijon,
kurią
baigiau (Liet. Inf. Biuras) Eltos pra rėjo ginklų irs progstančios 3. — Gaisras sunaikino Erie
Lietuvos vyriau geležinkelio prieplauką No. 9.
bė, jog Anglija bolševikus už
GAUDINĖTOJUS.
1917 metais. Tais pačiais me nešimu tremtinių ir belaisvių medžiagos.
propagandą kaltina pasirem NAMŲ STATYMIT KRIZĮS tais įstojau universitetan Jesybė kreipėsi į Tautų" Sąjun Nuostolių — vienas milionas
grąžinimo skyrius
praneša,
gos Kontrolės Komisiją, pra dol.
katerinoslave.
Tečiau revo
PERĖJĘS.
Sako, pi apgaudinėja bolševi dama šarlatanų ir šnipų me
kad
š.
m.
rugsėjo
3
d.
atvyko
lagingais pranešimais. Svar
liucija pertraukė man moksšydama daryti~zingsnių, kad
kų valdžios priešus.
iš
Rusijos
705
tremtiniai
iš
"Chicago
Building
Trades
biausias iš tų šarlatanų, ku
išgavus pavogtus aeroplanus | TOKYO, spal. 3. — Suv.
Council"
aną
dieną
turėjo
Samaros,
Smolensko
ir
Viteb
ris melagingai kitas valsty
ir nusikaltusius lakūnus.
Valstijų gen. Wood Japonijo
Komisaras toliau sakėsi,
susirinkimą.
"CouiHnTo"
pre
sko.
Rugsėjo
3
d.
atvyko
iš
MASKVA, spal. 3. — Pa bes informuoja apie bolševi
kad jis aktivis komunistas
je. Lankėsi pas mikadą, Japo
zidentas
po
susirinkimo
prane
S
l
b
i
r
o
staraisiais laikais Anglija ir kus, yra Weissmann, Prusipalikęs pradėjus 1918 metais>
637 t r e m t i n i ^
SVARBUS NUTARIMAI. nijos imperatorių.
šė>
jog
namų
statymo
krizis
vėl su aštria nota atsisuko jos valdininkas.
Į Kazanių parvykęs 1920 me
•Chicagoje
perėjo.
Nes
susirin
prieš Rusijos bolševikų vald Radek sako, kad bolševikų
tais.
KAUNAS. (Elta). Viešint SKAITYKITE IR PLATTNkime
nubalsuota
kaip
šiandie
žią. Anglija kaltina bolševi valdžia tam tikslui turi doku
Toliau sakėsi, kad, rasi, jis
Į0TE "DRAUGĄ"
x
latvių
ministeriui
pirmininkui
visoms
amatų
unijoms
gryžti
kus, kad jie nepildo padary mentų ir bi kada gali įrody
ir perjaunas užimti -tokią
p. Mejerovičiui Kaune ir nau
darban
ir
dirbti
už
teisėjo
ar
tos su ja prekybos sutarties ti, kad tas AVeissmann niekus
ORAS. — Šiandie vėsiau;
svarbią vietą, jam norėtųsi
bitro
paskirtą
užmokesnį.
Tuo
dojantis proga, kad jį l y d ė į a ^ r a m a t 0 m a s lietus.
sąlygų. Bolševikai pasižadė praneša apie bolševikus. Gi
toliau mokintis. Bet, girdi,
'1
jo liautis su savo propagan Anglijos valdžia, remdamos metu teisėjas arbitras turės vargas tame, kad komunizmo INDIANAPOUS, IND., spal. antras latvių ministeris kabida Anglijos posesijose ir do tais pranešimais, tuojaus ir progos peržiūrėti užmokesnį ir 'judėjimui ten jis būtinai rei 3. — Suvažiavimas nutarė su neto narys vice-ministeris Sapagal reikalo pataisyti.
rinkti specialin fondan pusan lneis (p. Salneis nors yra vi<kalingas.
minijose.
Pasirodė, kad jie puola Moskvos valdžią.
tro miliono dol. Pinigai bus ce-ministeriu,
to pasiketinimo visai nepjL *' Anot Radek, Weissmann už Tečiau karpenterių unija ne
bet naudojasi
Darbininkai
dirba.
nori
nei
klausyti
gryžti
dar
surinkti specialėmis nuo narių
do.
pinigus dirba prieš komunis ban už mažesnę užmokesnį.
kabinete lygiu balsu su minis- Svetimų šalių pinigų vertė,
Keisčiausią daiktą tas ko- mokestimis. Nepasakyta, ko
Kuomet Anglija apkaltino *tus. Jis tu^i visą eilę ir pa
teriais, kaip socialdemokratų mainant nemažiau 25,000 do
Spėjama,
kad
karpenteriai
da
bolševikus už vedamą jų pro dėjėjų.
vmisarėlis nupasakojo, kuomet kiems tikslams reikalingas tas atstovas) ir generalinio šta lerių spalių 1 buvo tokia pa
pagandą artimuose Rytuose,
rys nesmagumus. Tik jie vieni pareiškė, kad ir maisto kri- fondasgal Merchants Loan & Trust
bo
viršininkas
generolas
Penevisų kitų unijų nusistatymui zio metu dirba apie 35 tūks 'Nutarta priešintis užmokesbolševikų valdžia kuoveikiau
Company:
MASKVA, spal. 3. — Črez- priešinasi.
lus
buvo
padaryta
keletas
po
nio sumažinimui, nors prisiei
Anglijai atsakė, kad ji apie
tančiai darbininkų.
Anglijos sterl. svarui
3.70
vičaika nugalabino dešimtį a- * * Council 'o'J susirinkime bu
sėdžių,
kuriuose
dalyvavo
iš
jokią propagandą nieko neži
tų
pakelti
streikas.
Dirba ir inaisto neturi. Tai
Prancijos šimtui frank 7.12
narchistų
už
suokalbį
prieš
vo kaltinami industrialistai a- 'kurgp jie gali dėti savo pa Prieš Kansas valstijos indu- Lietuvos pusės mimpteris g Italijos šimtui lirų
nanti.
Pranešė, kad tuo
4.14
gitatoriai, kurie kursto ama- gamintus daiktus.
pirmininkas,
užsienių
reikalų
klausimu' atliksią tardymus. bolševikus.
strijinį įstatymą kova
bus
Vokietijos šimtui mark. .81
tninkus nesutikti
su teisėjo Komisarėlis sakė, jog Ka- nukelta augščiausian šalies, tei ir krašto apsaugos ministeriai Lietuvos šimtui auksinų .81
Dabar čia bolševikų laikrarašty Izvestija žinomas ko- PLATINKITE "DRAUGĄ" arbitro nuosprendžiu.
zanius yra centras muilo, sman.
taįpat ir abiejų valstybių at- Lenkų šimtui markių
.02

BAVARIJA PAGEIDAUJA
KARALIAUS

NEGEISTINAS LENKUBOLŠEVIKĮJ KARAS.

Pramatoma Taika Anglijos
su Airija

IŠ ANGLEKASIU SUVA
ŽIAVIMO.

PiNIGįf KURSAS.

/

/
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miiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiimimiii delė neteisybė. T a

neteisybė
t I E T C V I V KATALIKŲ DIENRAŠTIS butų didelė dėmė ant šalies
demokratijos emblemos. Pra
sidėtų čia nepaprasti persekio
Eoi« ka.sdt<ti» Išskyras nedėldienlus
jimai ir reakcija, kuri neduo
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE;
tų jokios garbės laisvai resMetams
$8-00
publikai.
Pusei Metų
„..4.00
Kituomet mūsų garbingas
SUV.
VAIiST.
Metams
$6.00 kongresas
skelbė neatlaidžią
Pusei Metų
3.00
Vokietijos
reakcijai.
Prenumerata mokasi iškalno. Lai kovą
kas
skaitosi nuo užsirasymo dienos Prie tos kovos prisidėjo žymi
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir dalis ir svetimšalių. Taigi tas
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo- pats kongresas, yra vilties, neney
Order" arba {dedant pinigus i kuomet nesutiks, kad šion ša
registruotą laišką.
lin butų įvesta reakcija.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
Kuomet retkarčiais svetim
8334 S. Oakley A ve., Chicago.
šaliai atsiliepia apie daromas
' TeL Roosevelt 7791
kai-kur jiems šovinistų netei
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII
sybes, šovinistai tuojaus atšauja: " J e i tas tau nepatin
ka, tai eik sau ten, iš kur at
ėjęs".

"DRAUGAS"

SVETIMŠALIU KLAUSI
MAS.

•Gyveną Suv. Valstijose sve
timšaliai neduoda ramybės
Čiagiiniams šovinistams reak
cionieriams. Jiems vis rupi ko
kiu nors būdu
svetimšalius
varžyti, užnerti ant jų nelais
vės pančius, apsunkinti jiems
kartais jau ir taip nepaken
čiamą čia gyvenimą.
Jei tie šovinistai veikia preš
radikalius gaivalus, niekas ne
gali tam veikimui priešintis.
Nes radikalai
suokalbiauja
prieš šalies vyriausybę. Jie
/nori griauti šiandieninę val
džios formą. Nori įvesti čia
bolševistinį terorą.
Bet jei tie patys šovinistai
veikia prieš ramiuosus sve
timšalius darbininkus, toksai
jų veikimas yra nedovanotinas
ir pasmerktinas.
Šiuo kartu kongrese pagel
tas sumanymas visus šioj'^saly svetimšalius, pradėjus 14
metų amžiaus kas metai pri
versti registruotis. Užsiregis
truojant priversti juos mokėti
po du dolieriu pagalvę.
Kam tas norima daryti?
Kad veikiau svetimšalius suamerikoninti. Kad jų pačių
mokamomis pagalvėmis iš jų
širdžių išplėšti įgimtą mintį ir
žodį. Kad juos su prievarta
priversti tarnauti svetimiems
dievams.
I r jei šovinistams reakcio
nieriams pavyktų atsiekti sa
vo tikslą, suprantama, sve
timšaliams butų padaryta di
w:jm:šm
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kia nuo jo gintis.
»
^
Istikrųjų, kokis tai vargas
tai Lietuvai. T u r i kovoti ir
kovoti be pertraukos, kad ne
su vienokiais, tai su kitokiais
tis yra studentų stoka. Univer
Tęsinys
priešais. Vienus pavojus nu
Vilniaus ypatybė yra ta, kad sitetan yra įrašyti karininkai,
stums, tai žiūrėk nauji užplau
telefonus teturi tik valdžios valdininkai ir. valdininkės. Pa
kia. ,
mokos būva vakarais, kad jie
Tie pavojai tuo sunkiai ei įstaigos. Privatiems asmenims,
iš raštinių galėtų rinktis uni
na prašalinti, kad daugybei jei kam ir leista, tai tik labai
versitetan. Mokslo labai ma
Lietuvos valdininkų trūksta ištikimiems p . Želigovskio
sąžiningumo
ir
supratimo. valdžiai. Tuomi žvilgsniu ma žai reikalaujama iš įstojančių
Daug dalykų daro, kaip tikri žieji liuosos Lietuvos bažny- universitetan ir t a i p g i mažai
vėplos. Visokiems
sukčiams tkiemiai yra laimingesni už iš baigiančių jį.
Universitetas telpa sename
daro palengvinimus, o gerie ,lenkų pavergtą Vilnių, nes
ms žmonėms tai ir labai daug Lietuvoje visuose bažnytkie- Vilniaus universiteto name užmuose valsčių raštinėse yra pąkalije šv. Jono bažnyčios.
tenka kartais nukentėti. *
telefonų ir kiekvienas gali jais Ėjau per universiteto kiemą,
Neką padarysi. Niekur nau
bet nemačiau garsiųjų Lietu
naudotis.
jai įsikurusieji
nesidžiaugia
vos mokslininkų Jundilo ir
Audros Vartai.
tobulumais. I r taip dar Lie
Pačiabučio observatorijos. Gal
tuvoje daug geriau, kaip kur
Būti Vilniuje ir neužeiti į jos prietaisai pergyvenusieji
kitur.
Aušros Vartų koplyčią lietu 'Rusijos okupacijos laikus žu
Pirm keliolikos metų tie pa
Daug Lietuva gavo atgal sa viui katalikui ir nepritinka ir
vo karės metu, gal juos kas
tys šovinistai taip nesakė. Nes vo gerų piliečių is Amerikos,
beveik negalima. Nuėjau tat ir nors prašalino, o gal tik kosvetimšaliai buvo reikalingi daug d a gaus, susilaukia ne
aš. Aušros Vartų gatvėje žmo 'kis naujas padaras juos užsto
šaliai krauti turtus. Šiandie maža gerų žmonių iš Rusijos,
nių kur kas mažiau negu bū jo, kad negavau pamatyti.
jie jau kitaip kalba.
į kurią jie prievarta buvo iš davo carui Lietuvą valdant.
Vyskupas.
,
» » - •»'*
grūsti. Toki bus gera Lietu Tada į Vilnių atvykdavo melvai parama. Tat ji da geriau džionių iš visos Lietuvos, da -Bevaikščiodamas po miestą
galės gresiančius j ^ i pavojus bar jau negalima. Ant šaly- ties senų knygų pirklyba pa
iš lauko ir iš vidaus prašalin gatvio klūpančių nebuvo nei mačiau išėjusį iš jos apysenį
Lietuva, nors da neužbai
ti ir ramiai sau gero vėje gy vieno, laiptai iš gatvės į ko kunigą. J i s man pasirodė pa
gus darbo su savo įvairiais
venti.
plyčią taip-gi buvo tušti. Pa žįstamas. Pasivijęs įsitikinau,
priešais, nors turi daug var
Amerikiečių Įietuvių prie čioje koplyčioje buvo trys mo kad tai Jonas Kriščiukaitis.
go del jų, vienok jai netrūk
sta duonos ir prie duonos. A- dermė remti Lietuvą; padėti terys, vienas civilis senas vy J į pažinojau deito, kad su juo
drauge esu buvęs Mariampolės
pie jos gerovę eina pasakos jos geriesiems piliečiais kelti ras, vienas kareivis ir aš.
gimnazijoje apie 1884 metus.
plačiai. Del tų aplinkybių ji šalies gerovę viduje ir apgin
Pasimeldęs nulipau žemyn
v
. , v J i s tada pasidarė garsus, nes
tampa * * numylėta'' šalimi.ti nuo priešų.
ir praėjęs pro šv. mTeresės baz-'
Yra Letuvos priešų iš jos
Visuose plačios Rusijos kamnyčią truputį dairiausi, kaip tapo atstatytos iš ketvirtos kla
puose atsiranda "ištikimų ir pačios vaikų tarpo ir čia tarp čmonės apseina Aušros Vartę sės, nors buvo gabiausias ir
tikrų " L i e t u v o s " piliečių". Amerikos lietuvių. Čia jie gatvelėje, kurioje seniaus nie- geriausio apsėjimo mokinys.
Visi jie skubinasi į "numy šaukia nieko neduoti Lietuvai, k a s n e b u d a v o s u k e p u r e . La- Atstatymo priežastis buvo ta,
lėtą" tėvynę, kad jai padėtų. nepirkti Laisvės bonų. 2ino- b a i m a ž a t e n b u v Q p r a e i n a n . kad buvo persenas įstojęs į
Tokiais, piliečiais' * dau ma, jie to nori labai. Jie ži- KĄų ž m o n i u > v a ž i u o j a n č i ų ne- gimnaziją. Pabuvęs metus tė
giausia yra žydai. Iš Lietuvos no, kad visoki bolševikėliai buvo nei vieno. Civiliai, kaip viškėje J . Kriščiukaitis pasi
jie malonėtų pasidaryti sau žydeliai ir kitoki prasisprau- seniaus, visi nusiima kepures mokino ir stojo į egzaminą su
naują "žydų žemę". Kolei džia į Lietuvą, jie žino, kad eidami ta gatvele, bet karinin šeštąja klesa į septintąją. Eg
Rusijoje nebuvo bado, tai jie pačioje Lietuvoje veikia jų sė kai vieni nusiima, kiti ne. Jie zaminus išdavė visai be klai
tenai sovietuose komisaravo brai — judos, pardavikai, ir pripratys visus negerbti šven dos. Bet gimnazija jam neda
vė įstoti į septintą klesą dėlto,
ir varo visokias žydiškas spe- tai žino ir supranta, kad jei tąją vietą.
kad jis pralenkė savo drau
k
kulecijos. Kuomet ten pritru tikri ir ištikimi piliečiai, jų
Universitetas.
gus. Jis prašė išduoti jam nors
ko duonos ir " b i z n i s " jau nei suvedžiojimų paklausę, nerems
Vilniuje jau atidarytas ir liudijimą šešių klasių. Nei to
na, jiė dabar jau Lietuvos pi Lietuvos laisvės ginėjų, tuo
liečiai. Mielai į ją spraudžia met jie įvykdins savo pra -veikia lenkiškas universite gimnazija neišdavė. Tada jis
klasių
tas. Jame profesoriauja žino pasitenkino keturių
si, viena, kad ras duonos, o garinius planus.
antra, gal pasiseks ir Lietu
Tuomet
Lietuva
-virstų masis originalas lenkas iš Lom liudijimu, kurį gimnazijos vyvoje padaryti sovietus. Kokis griuvėsiais ir daugiau nelai žos apygardės p. V. Lutos- riausybė dar sugadino, pasta
tai butų puikus ^ v e n i m a s .
mių ją pasiektų, kaip Rusiją. lawski. Ten pat profesoriauja tydama užtenkančius laipsnius
Bet Lietuvoje prieš tokius
Tat geriems piliečiams rei i r kun. Br. Žagollowicz iš vietoje geriausių. Nors nuo tų
piliečius jau ima kilti balsai. kia budėti ir Lietuvai padė Kauno. Yra ir daugiau profe laikų prabėgo daug vandens
sorių iš įvairių Lenkijos vie Šešupe ir Nemunu, tečiaus
Lietuvos laisvės ir nepriklau ti.
tų, bet man neteko sužinoti jų kun. Jonas Kriščiukaitis te
somybės ginėjai mato tuose
Spragilas.
bėra man didžiavyris.
visų.
prisimetusiuose Lietuvos pi
(Bus daugiau)
Didžiausia universiteto kliuBonas — tai vergijos galas.
liečiuose naują pavojų i r šau

KORESPON.
DENTAS VILNIUJE.

LIETUVOS PILIEČIAI.
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Erškėt-Radastas.

LIETUVAITE
Lermontovo poema.

(Tęsinys).
VII.
Štai vakarienę priruošė vergai.
Spalvuotos liampos žybčioja margai.
Ant stalo brangus kodis su vynu,
Kurį Arsenis papročiu senu
Iš aukso taurės siurbia pro dantis
Kadi juom užliejus tamsiąsias mintis.
Čia pat Giedra prie jo šalia.
Daboja jį šnairiaja akele,
Yt klausdama, ar šiandien jo žvilgys
J a i džiaugsmą ar liūdnumą įsakys.
Suprato tuoj, ką jo žvilgys kalbėjo
Ir dirbtini juokai jau suskambėjo.
J i šypsos tai ir glaudžiasi meiliai;
Jis juokiasi drauge, tikėdams jai;
Apglėbęs, glaudžia ją. O jos lengva
Graži y t stirnos linksta štai galva.
Yt rožės kvapsnųs, švelnus yt šilkai
Pabiro tankus jos gelsvi plaukai
I r užtiesė lengvu skystu šydu
J o veidą, pažymėtąjį kardu;
i
Akyse jo slapta ugnis liepsnojo,
O ji, meiliai pažvelgus, klausia jojo:

" A r tu myli mane''--' i Dar klausi tu!—
Sušuko jis, — Ar pernešti kartu
Tiek smūgių ir skaudžių aukų galėt
Arsenis, jei tavęs nebemylėti I
Arsenis negalėt tavęs priglaust,
J e i meilės karščio širdyje nejaust.
Giedrut, iš manęs tu nesityčioki
Pas tavo kojas man dangus, žinok.
Man pragaras tarp sielvartų žmonių...
Mačiau gyvenime gražių ponių,
Bet be tavęs gyvent man but koktu.!.
Aš prie tavęs jaučiuosi nelsaltu,
D be tavęs esmi žiaurus, baisus...
Tik tuomet užmirštu žiaurius jausmus,
Laimingu aš save tada jaučiu,
Kada vien prie tavęs prisiglaudžiu. —
Švelnučio tavo kvapo iš burnos
Brangiausi kvepalai man neatstos.
Matyt, tu užgimei vien kad valdyt —
Tą mano meilė gali pasakyt.
Giedrut, aš vergas tavo — ne dalios!
Nes neverti tavęs vergučiai jos.
Tikėk, skirta tu man, aš skirtas tau,—
Kitaip negali but, tą aš m a t a u ! " —

Vffl.
" K a d tikrai tu mylėtumei mane, —
Prabilo J i , prismerkus yt sapne, —
Aš negyvenčiau štai pilyj šitoj.
Sakai, ji mano buk; o kas man joj t
Pilis puiki, pažvelgus akimi,
Tečiau jos turtai širdžiai svetimi.
Sodne upelį tyrą Čia turiu,

Bet upę tą vadina ne Neriu;
Ir vėjas rumuosna pilies tavos. .
Neužneša dainos iš Lietuvos.
Aš laisvės trokštu nuo pirmų dienų!
Be laisvės kas iš tavo dovanų f
Grąžink man laisvę, jei mane myli!
Nenori ką? Sakyk, ko dar t y l i ! "
Taip užbaigė smarkiu balsu Giedra.
Krūtinėj jos pakilo vėl audra,
Akyse degė klaikus žiburiai...
Tat atsisukusi nuo jo žiauriai,
Nuvėjo savo kambarin skubiai.—
Arsenis žvalgėsi liūdnai į ją —^
Be laisvės atiduotų jai viską,
Kad gaut nors vieną meilų žvilgį jos,
Kurio patsai dangus jam neatstos...
IX.
Bet kas per svečias beldžias į vartus
Nakties metu drąsiai štai tris k a r t u s !
Iš kur keleiviai? Ko jie nori čia?
Gal pilį mano apiplėšt nakčia?
Išgirdęs beldžiant, šuo kieme sulojo —
I r sargas tuoj iš miego atsistojo.
Pribėgęs pas vartus: " K a s ? " klausia jis.
Ir girdi: "Leiskit! Taip tamsi naktis...
Paklydom... Klaidžiojom. O čia tikra
Štai kyla, renkas, kaip matai, audra.
Įleiskite sušilti mus bent kiek!
Ir, tikim, mus meldimas neis perniek.
U4 svetingumą rjadėkosim mes,
I r atsilyginsim už jųs vaišes!"
Nesakė nieko sargas jiems į tai,
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IŠ MŪSŲ CENTRO.
kaitas, įsigyti nuosavias skai
tyklas ir knygynus.

AM. LIET. R. K. FEDERA
CIJOS XI. KONGRESO III, LABDARYBĖS SRITIS.
l. Matydami apleistą gailes
(1921 M. BROOKLYN, N. tingumo
dirvą, tvarkysime ir
Y.) REZOLIUCIJOS. gelbėsime misijų, našlaičių, li
v

(Tąsa.)
II. ŠVIETIMO SRITIS IR
KULTŪROS VAJUS.
L Skaitydami pribrendus
augštesnės lietuvįų mokyklos
klausimui Amerikoje, randame
reikalo kurti lietuvių kolegiją,
darant tuo tikslu sutartį su
kunigų Marijonų kongregacija,
arba tolygių kelių beieškant;
beto.
Matydami skurdžią padėtį
katalikiškos moksleivijos Amerikoje ir užsieniuose ir gy
vą reikalą teikti jai medžią
ginės ir moralės paramos;
taipat,

gonių, bepročių ir kitokius rei
kalus.
2. Dideliai pribrendus reika
lui steigti Gailestingumo na
mus mūsų pusę Tautos Fondo
labdarybės našlaičiams bei se
neliams, 'bent sekcijos įeigu su
naudosime gailestingumo dar
bams Amerikos lietuvių tarpe.
Federacijos valdyba tas aukas
skirstys sulig reikalo.
3. Federacijos Centro valdy
ba pasiskiria vieną tuo tikslu
Labdarybės Direktorių, kurs
organizuoja bei tvarko labda
rybės kuopas po visas koloni
jas.
4. Tautos Fondas kelia Lab
darybės vajų nuo Užgavėnių
iki seimui.

Suprasdami
neatidcKoti**>->
reikalą pagelbėti Lietuvos Ka
IV. NAUJI OBALSIAI.
talikų visuomenę, bekuriant
katalikišką universitetą,
A. Natūralizacijos reikalu.
Federacijos kongreso at;toAm. Liet. R K. Federacijos
vai, tiems reikalams visa šir XI kongresas, Brooklyn, N. Y.
dimi užjausdami ir jų neatidė 29 rugpj.-2 rugsėjo 1921 m.),
činumą pripažindami, nutaria: imdamas domėn, kad a) lietu
a) Laikyti nuo lapkričio vių ateivių likimas Amerikoje
mėn. pradžios, 1921 m. iki Už yra apgeilėtinas, kaip civiliu,
gavėnių 1922 m. po visas A- taip ir ekonominiu žvilgsniu,
merikos lietuvių kolonijas kul nakol jie nepatampa pilnatei
tūros vajų, pasistengiant su siais Amerikos piliečiais; b)
rinkti viršminėtiems reikalams kad katalikai ateiviai ir savo
nemažiau, kaip $50,000.00.
moralių priedermių ir savo ti
b) Tuo tikslu Federacijos kybos laisvės žvilgsniu — tu
kongresas atsiliepia į visas ri visomis savo pajėgomis dė
lietuvių katalikų parapijas, į ties su x\merikos katalikais
centralines
organizacijas, į kovodamT^u priešininkais už
vietines draugijas ir jį pavie privatinių mokyklų ir jų tiky
nius asmenis, taipat (į katali bines ir politines teises; c)
kiškus laikraščius, kad minėtą kad katalikai ateiviai gali pa
jį vajų remtų visomis savo iš remti tą katalikų kovą tik bū
galėmis.
dami Suv. Valstijų piliečiai,
c) Aukos gali būti skiriamos —Kongresas nutaria: pastaty
ir atskirai kiekvienam iš nu ti lietuvių ateivių natūraliza
cijos reikalą pirmon eilėn sa
rodytųjų tikslų.
d) Aukas, surinktas bendrai vo rupesniu ir darbu ir toje
per kultūros vajų, nepaskirtas srityje išvystyti per savo sky
aukotojų atskiram tikslui, pa rius kuoplačiausį veikimą. Fe
vesti skirstyti
Federacii >s deracijos Centro valdyba įga
liojama susižinoti tuo reikalu
Centrui.
2. Kongresas kreipia domės su "Catholic "VVelfare Coun1
ir po jo direktyva suda
Federacijos apskričių ir sky ciP
rių į neatidėliotiną reikalą ryti tai visai akcijai reikalinrengti vakarinius kursus, pas- gą aparatą.

Tik raktas sučiarškė spynoj v piktai,
Ir, atidaręs žalvario vartus,
Įleido kieman vyrus du raitus.
Į rūmus šviesdams veda jis svečius;
Šie seka ji taisydami ploščius;
,
Nors sargas, lydint juog, ir pastebėjo,
Kad ten po apsiaustais lyg kas žibėjo,
Bet.nekreipė į tai net atydos. —
Kratyt svečius nebuvo mat mados.

•
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X.

Arsenis kviečia juos tuojaus stalan, —
Ir, čia prisėdęs draug pačian galan,
Vaisyti bando, ir kalbėt su jais.
Bet jo svečiai rimtais, ramiais veidais
Ir maža kalba, valgo dar mažiau.
Jų vienas jaunas, kitas senis jau,
Nors rusų kalbą šiaip bei taip vartojo,
Bet, aišku, meldės jie kalboj ne* toje.
Jaunesnis" gi kalboj klaidų sunkių
Nedarė. Kažin kodėl tik akių
Visai neatitraukė nuo Giedros
Jis gaudė žvilgį jos akies žydrios. '
Nors žvilgį jo Arsenis pastebėjo,
Bet jam visai jis nieko nekalbėjo.
Tik jai, matyt, pažįstams buvo jis;
Pažino jo, matyt, gilias akis.
O gal tik priminė ką nors jis jai,
Bet žvilgis jo įstrigo jai giliai...
Ilgai į jauną svečią ji žiurėjo;
Staiga tik atsiduso, suvirpėjo, —
Ir galvą atkreipė urnai nuo jojo,
Širdis krūtinėj smarkiai suplasnojo,—

(Pabaiga bus)

Balta ranka akis užgniaužė ji,
Kad ašara nenuriedėt gaili...
XI.
" T u nubalai, Giedrut? " A š susirgau"...
Ir savo kambarin nuvėj tuojau.
Nubalus buk, bet jos galva karšta.
Krutinę užgulė sunki našta.
Prie lango atviro tat sėda ji
Kad nuramyt dirksnius naktis tyli...
Laukai apsigaubė rūkų skraiste.
Lakštutė čiauška nuostabiai raiste.
Toli ugnelė šviečia vien-viena.
O vėjas paprasta gaida liūdna
Dainelę traukia tarp kampų pilies.
Ir debesiai iš vakarų šalies
Lengvučiai skrenda. Kaime ten šuva
Sulojo. O Giedra yt nesava
Garsų nakties tų klausos... Kiek minčių
Galvoj jos keitėsi sunkių, karčių!
Kad kas išvystų, kiek jai reik kentėt,
Beabėjo kentėti jai padėt;
Jis, net nebandęs savo pajėga,
Prisimtu dalį jos minčių baugių,
Kad jos veidai, švitėję kitados
Džiaugsmu ir meile, vėl be apmaudos
Nušvist galėtų meUe ir džiaugsmu,
Kaip Švinta debesys iaru rausvu.
Bet kas sujudint taip galėjo ją?
Ta paslaptis Giedros yr širdyje.
(Bus daugiau)
\

>

Pirmadienis, Spalio 3, 1921

DRAUGAS
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D U . I RUTKAUSKAS!

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja SO metai.
Ofisas 8148 Bo. Morgan 84.
vtė 12-ro St.,
OSUeago, B i
SPECIJALISTAS
Moterlikų, Vyriškų, taipgi •aronlškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nno 18 ryto
lkl S po plotų, a s o I iki 8 valan
dą vakaro,
Nedėllomls nuo 8 lkl S po plot.
Telefonas Yar4s 447

Gydytojas Ir
4444 80.

» — < W N » . » ^ — g » * • • *»^m

Are.

mi

LIETUVIAI AMERIKOJE
u*-

• •>!

i

Dir. C, Z. Vezelis

. A. A. ROTH,

š DR. C, KASPUTIS

DR. S. NAIKELIS

Dr. Me Stupnickij

I

j DR. CHARLES SE6AL {

DR. A. L YUŠKA

DR. P. Z. ZALATORIS

Tel. Dearborn 8096
Vakarais: 4508 So. Ashland Ave.
Tel. Yards, 1053

i
i

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

I 29 South La Baile Btreet

valdybos reikalauja seimų nutari

P. Bartkus — nut. rast., mus išpildyti ir pilną bertaininę at
A. Sidabrienė—ftn. rajt.' skaitą reguliariai ovganc paskelbti.
7) Nutarta redaktoriui tuoj aus

A. Sapkauskienė — ižd. išmokėti $120, jam prigulinčius,

už praeito meto darbą.
8) Centro valdyba prašys Stei
MOKYKLOS VAIKŲ VA
Dr. P. P. ZALLYS
giamojo Seimo Lietuvoje per Liet,
Lietuvis Den tistas
KARAS.
Atstovybe Amerikoje: kad Lietu
Aveaae
18801 SO.
voje svaigalų pardavinėjimą su
J Vakarais, 812 W. SSrd Bi I
m.
valdytų t. y., kad karčiamos nebū
• a i A N D O S i t ir** iki • T«a«n.
T e l e f o n a s : Y a r d s 4481
Sioux City, Iowa. — Pasi tų atdaros vėlai, kad nebūtų at
• Tel. Fullm&a 848 ir 8184.
TdBBlSIBlBBBlBSBSBBSSSSBSBlBJISmi darbavus vietiniam vargoninin darytos sekmadieny, kad neparda
svaigalus nepilnamečiams.
NIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIins
kui S. M. Simanavičiui su savo vinėtų
ir kad abelnai stengtųsi blaivinti
" ' h o n e Seeley 7428
=
žmona
rūgs.
18
d.
buvo
sureng
Lietuvą.
Telefonas Proepect 4508
DR. L M. FEINBERG
tas mokyklos vaikų gražus- ir 9) Blaivininkų seimas turi būti
•Gydo specijaliai visokias vyrsj 8*3
tokioje vietoje kur yra blaivin.
moterų lytiškas Ūsas
įvairus v a k a r a s su turininga kuopa. Seimo vietą paskirs CenJ2401 Madison Str., kampas Wea>s
tern Ave., Chicago
s
programa. Ši vakarą pp. Simo->iro valdyba. Kurios kuopos nori
Generalis Kontraktorius
•Valandos: 2—4 po piet 7—8 vak S
seimas butų jų mieste, turi
iiiiiiiiiiiimiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ir
navičiai surengė
parapijos kad
prisiųsti pakvietimus Centro val
Namų Statytojas
—•!
naudai.
Vakaras
buvo
pasek
dybai.
ToL R a n d o l p h 8888
mingas, nes visi vaikučiai bu 10) Centro valdyba palaikys ry
5308 So. Robey Str.
A. A. SLAKIS
šius su Lietuvos Blaivininkais.
ADVOKATAS
!
vo
gerai
išmokinti
ir
savo
užDarbas
atlieklamas
pirmos
klia-i
Centro valdyba sekantiems me
Ofisas vldnmlestyj
sos už prieinamas kalnas.
ASSOCIATION BLDO.
'duotis atliko kuogeriausiai. tams išrinkta:
18 So. La Salto SC
Nekurie dalykai publiką prig u n . P. Saurusaitis, Dy. vad.
Valandos: 8 ryto lkl B po pietų
Panodėllals lkl S vakaro
-Kun. Jonas Jakaitis, Pirm.,
juokino iki ausų.
Nedėllomls ofisas uždarytas
I. Ročkienė, I Vice-pirm.,
• • • g - ••••!••
. - - - - y
J . P. Vaitkus II Vice-pirm.,
P r o g r a m a buvo sekanti: pai Telefonas Canal 5395
Juozas Svirskas, Raštininkas,
'sikėlus uždangai 1) C. Mocke
Viktorija Shea, Iždininkė,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiii'i
vičius pasakė eilės " G r į s t a " ;
I
S. D. LACHAWICZ §
Kl. Pranas Juras ir BU. J.
LIETUVIS GRABORIUS
Simonaitis, Iždo globėjai.
* Generalis Kontraktorius, staty 2) O. Apacenkiutė paskambi
S Patarnauja laidotuvėse kuopi-S
Seimas, uždarytas su malda ku
Sgiausia. Reikale meldžiu atsišau- — toj
tojas ir senų namų taisytojas. no a n t piano; 3) T. Gagelis
rią atkalbėjo kun. J. Jakaitis. Po
Mkti, o mano darbu busite užgo,-Z
2338 S. Oakley Ave., Chicago pasakė juokingas eiles " N e t a i ^ sėdis užsibaigė 1 vai. po piet..
SnėdintL
•
„„ S 123
=2314 W. 2Srd PI.
Chieago, 111.Arti 23 čio Place.
nauja a p e t i t a s " ; 4) sekė " K e Seimo raštininkė, J. L.
Telefonas Caual 2199
S
Trlrf—• Follrnaa SM»

Kam baris 184
T e l e f o n a s Central 4 8 4 4

t

RUDOLF HLAVKA

i

JOHN G. MEZLAISKIS

i

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMHiiiiiii

lĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimniniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiitinimntniiimi
Vienatinis Amerikoj Kultūrinis Juokų ir Pašaipos
ŽYDŲ MERGAIČIŲ N ASLAI
Laikraštis
ČIŲ NAMAI KAUNE.
(Ž.

R. 1 f-jos Spaud. Skyr.)

PERKŪNAS

I » « ^ « M

ŽEMAI STOVI. SV. KAZ. DR- turios metų dalys'' kurias la
Valan'os: t-11 rytais 1-1 pos
J 0 S PRAK. 1
bai gražiai atliko 0. Balčiū
|plstų Ir 7-8 vakarai* Nedėldie-'
naitė, S. Mockevičiūtė, Biržejalais tiktai po piety I lkl 8.
Ratine, Wis. — Rugsėjo 20 taitė, ir 0. Apacenkiutė; 5)
d. teko būti čia su prakalbo dar sekė eilės S. Ūselio; C)
mis. Kolonija lietuvių didelė, vaikai juokdariai ir driliai; 7)
• D.. M. T. STRIKOL'IS į
bet iškrikus. Apšvietbs bei eilės, V. Darmaitis; 8) v " D v i
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
spaudos reikaltis ignoruoja. Į sesutės", dialogas kurį labai
PeopLr* Teatro H u n e
Furopean
American
R
B
r
i
i
e
I t l l l W. 47th 8tr. Tel. BouL 14ol
Šv. Kazimiero Dr-ja įsirašė tik puikiai atliko 0. Balčiūnaitė
1 Valandos: f iki 8 rak. Nedel 18
Fabionas ir Mickievic* ved. 10 metinių nar. Mokyklos paI l k i 18 r y t *
ir Mockevičiūtė; 9) eilės, S.
buvę A. P e t r a i t i s ir S. L. F a b i o n a s
Re*. 4414 W. 44rd Ktree*
Siuntimas pinigu, laivakor rap. neturi, vaikai ištautėję. Raudonis; 10) mergaičių, kviet
Nuo ryto lkl plot.
BjTeL McKiDiey MS
|
Katalikystė čia irgi silpnai sto kų drilius; 11) eilės, S. Goge
tes, paSportai ir t t
MOT ARIJU SAS
vi, nes kaip teko patirti daug lis; 12) Ant smuikos pagrojo
Real Estate, Paskolos, Insorinai
katalikų yra apsivedę civiliai. O. Balčiūnaitė; 13) eilės —
Ir tt.
404 W. Soth St., Kamp. Halsted St.
Tel. Blvd. 7043
Miestas švarus, apgyventas vo Balčiūnaitė; 14) mergaitės lie
Tel. Boulevard 811
Vai.: 8 Iki 8 kasdiena
,
kiečių ir kitų mažumų. Liet. tuvaitės; 15) eilės — 0. UseVak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak.
katalikų bažnyčia graži, bet
LIETUVIS
DKHT1STAS
Ned.: iki S po pietų.
liute; 16) piano solo— Moc
xs
4 7 1 1 BO. A S H L A N D A V B V U B
turi
daug
skolos.
Klebonijos
artt 47-8M Gatvės
kevičiūtė; 17) lietuviški šo
V a l a n d o s : nuo t ryto lkl 8 r a k .
nėra
ir
kunigas,
čia
negyvena,
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiKtf
kiai, bernaičiu ir mergaičių;
Seredomlo n n o 4 lig 9 vakaro
1144 Independeoce Blvd.
todei ir pasekmės iš to neko 18) eilės — A. Urboniutė; 19)
Telefonas Vau
kios.
Lietuvos vėliavos driliai; 20)
_
Kun. P. Kasčiukas. labai juokingas vaidinimas
DR. P. ŠIMAITIS
I Rnsas Gydytojas rl Chirurgas
"Pašėlęs dantis"; 21) užbaiga
NAPRAPATH
Specialistas Moteriškų, Vyriškoj
W. 45 Str.
Chicago.f
LABD. DR-J0S DARBUOTĖ. Lietuvos himnu. Ant galo mu
Vaikų tr viso chroniškų Ugu
(Prie Western Avenuo)
VALAlfDOS: 10—11 ryto 4—4 p*
zika, šokiai ir įvairus lietuviš
lydau B e Vaistu ir Be Operacijom
V'ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais pa| putų, 7—S vak. ifedeliomis 10—18 4
Worcester, Mass. — Labda ki žaidimai iki vėlumui.
sutarimą. Išskiriant ketvergusJ Ofisas 4844 So. f t s l s t e i St.,
ringoji Draugija po-globa Die Visi šiuo vakaru buvo pil
iintiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiriiimntni vo Motynos Sopulingos laikė
nai užganėdinti ir dėkingi pp.
skaitlingą susirinkimą 19 d. Simonavičiams už tokį jų pa
t Telefonas Boulevard 919*
918*
§
•Telefonas
?>oooocgo^»ooooaooooooooopOi
a
rūgs. š. m.
VALENTINE DRESMAKTJNG
4
sišventimą ir už taip gražu
C
COLLEGES
Iš raportų paaiškėjo, kad išmokinimą vaikučių, kurie
[6205 8. Halsted, 2407 W.
DENTTSTAS
1850 N. Weils St.
ligoniai yra lankomi ir dar dirba su visa širdžia del pa
8881 S o u t h Hatoted 8tr.
o
187 Mokyklos Jungi. Valstijose,
' V a l a n d o s : 9—18 A. M.
į
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-| pavargėlių
sušelpta. Už tai rapijos.
g
1—6: 7—8 P. M.
«
mo,
Designing
blanlul
narnama
r
Vietos
duodamos
dykai.Ir Diplomai
Mokslas lengvais
atmokėjlmals.] padėka priklauso moterims už
Šiame vakare del parapijos
Klesos dienomis ir vakarai*. Pajų rūpestingumą. Susirinkiman pelno padarė suvirs $70. Pu
[reikalauklt knygelės.
ToL Seeley 1848
pribuvo daug buvusiu ligonių blikos buvo pilna svetainė ir
SARA PATEK, pirmininkė,
*>44>6*>6*04tt06d#Cft06*66*k4)**9 Jie dėJkiojb dnaugrjai už jos rū
visi i*egalčjo atsigerėti tokiu
pestingumą. * Atsilankė gerb. gražisi vakaru. IŠ daugelio bu
L1KTUV18
įa^adačsfeg^gaai«:Ž'8įgSiiĮ
GYDYTOJAS IR CHIRURGA4
/fcsža
vietinis klebonas J. J. Ja vo girdėtis, kad tokių vakarų
Oflaa* ir Gyvenimo vist*
8958 South Halsted Street
kaitis. Jis kalboje parodė butų kas sekmadienis tai kiek
Ant viriui CMvanal Stato tak
Valandos nuo 18 lkl 12 ryte; nuo
kiek gero ši draugija yra nu vieną lankytų. Apart lietuvių
8 lkl 4 po pietų- ouo 7 lkl 8 vak.
3107
So.
Morgui
Street
Nedėllomls nuo I t lkl 4.
veikusi ir ragino toliau dar- buvo dar keletas ir svetimtau
TIIIIMMI Ti
CHICAGO, ILLINOIfl
buotis.
T e l e f o n a s Yards 5088
čių, anglų. Nors jie nesuprato
)
8 lkl 11 iš r y t o :
Susirinkimas nutarė užbaig 'kalbos, bet ir jiems patiko ir
! Valandos:
po pietų iki 8 vak. Nedėti oval. vakaro.
ti sudarymą konstitucijos. Iš jie sakė, kad jiems dar pirmas
5
rinko tam komisiją: kun. J. toki s gražus lietuvių vaikų va
Perkėlė aeavo ofisu po n u o
Jakaitį, pirm. F. Mankų ir p- karas tenka matyti.
• 4 7 2 9 So. Ashland Avenue}
nią Sidabrienę.
Vakare buvęs.
Specljalistas
|
Buvo patarta per laikraš
•DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI |
čius atsikreipti į visas lietu BLAIVININKŲ SEIMO
•Valandosnuo 10 lkl 12 išryto: n n o |
1900 S. Halsted Str.
• 1 iki 5 po pietų; nuo 7 lkl 8 : S 8 |
vių kolonijas suorganizuoti
Tel. Ganai 8114
PROTOKOLAS.
Svaluus Nedėlionila. 18 kll 1
•
Telefoną* Drezel 8884
Valandos: 18 ryto lkl 8
labdaringas draugijas, kad ga
Gyvenimas:
,.
lėtume
nors
tris
ar
keturias
(Pabaiga.)
SS11 W. 44141 I
labdaringas įstaigas įsteigti 4) Nutarta pasiųsti rezoliucija,
ToL Proepoot 8488.
DR. M. STAPUL10NIS
į Kongrese reikalaujant kad smar
šiame krašte.
NAPRAPATH
[GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E
Jeigu kuri kolonija norėti] kiau butų draudžiama slaptas
OPERACIJŲ
svaigalų išdirbimas ir pardavinė
Ofisų V a l a n d o s :
informacijų
kaslink
organiza
ToL Canal 257 Vak. Canal I I I I
jimas. Rezoliucija pasiųsti palik
S347 E m e r a l d A v e n u e
vimo labd. draugijos kreipki ta Centro valdybai; kl. Pr. Ju
9 Iki 11 ryte Ir 9 Iki 10 v a k a r e
ras parašys rezoliuciją.
T e l e f o n a s B o u l e v a r d 9397
tės šiuo antrašu:
7Sl"W. 1 6 - t h Gatvė
5) Kuopos norinčios sužinoti jų
N u o 7 lkl 8 vaKare.
Lietuvis Gydytojas Ir
kuopų stovį turi kreiptis į rašti
Rev. J. Jakaitis,
ninkų, o ne į iždininką. Kuopos
Chirurgas
41
Providence
St.,
1881 So. Halsted Btreet
savo skolas turi atmokėti čekiais —
Worcester,
Mass.*
Valandos: 18 lkl 11 r y t o : 1 lkl <
ne krasos ženkleliais.
v*
po plot. 8 lkl 8 vakaro.
Labdaringos draugijos val 6) Seimas pastebėjo . kad pra
J. P. WA1TCHES
eitais metais Centro valdyba nedyba:
<
.
išdavinėjo bertaininės atskaitos.
Lavvyer
LIETUVIS ADVOKATAS
S e i m a s tai- n u p e i k i a ir iš n a u j o s
P. Blankus — pirm.,
Dien.: R. 511-12* N. Dearborn St.
Telefonas Lafayette 4146

I

matmi^mmmmtm

Sekmadienį, rugpjūčio mėn.
%X d. įvyko žydų mergaičių
Leidžia garsi, visam, pasauly "Perkūno** Bendrovė. "Periran*'* reda- j
guoja smarkus vyrai lietuviai.
našlaičių namų iškilmingas
Užsiprenumeruok "Perkūną" tuojau! Skaityk aUdžial! Prekunui
S dievaičiui nenusidėk!
atidarymas. Žydų našlaičių na
mai, organizuoti paskutiniu te"Perkūno" prenumeratos kaina:
Metams $1.50; pusmečiui 85c, pavienis numeris 15 cen
knikos žodžiu, yra įsteigti Žy
tų. Lietuvoje ir kitur $2.25 "Perkūno" Bendroves šėras
dų Tautos Tarybos užsienių
dešimts dolierių.
žydams pilaikant. Žydų naš
laičių namų vedėja paskirta | "Perkūnui" reikalingi geriausieji juokų rašėjai, piešėjai 1
ir agentai.
p. dr. Švabienė. Žydų mergai
Prenumaratoms rinkti, pavieniems numeriams pardavinėti ir iėrus
čių našlaičių namai bus netik
"Perkūno" bendrovei užrašinėti tuojau reikalingi smarkus perkūniš
lokalė Kauno įsteiga, bet ir
ki agentai: kurie nesibijotu "Perkūno" trenksmų ir žaibų. Pinigus,

i

s

S

prenumeratas ir raštus siųskite šiuo antrašu:

centraline visai Lietuvai. Tuo
se namuose jau yra apie 21
mergaičių nuo 5-10 metų. Lau | 366 Broadway,
Boston 27, Mass. |
kiama dar 14: iš provincijos. »iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii!iiiiiiiitiiiiiini
Iškilmingam atidaryme kal
bėjo Žydų Tautos Tarybos Pir
mininkas Š. Rozenbaumas, Žy
dų Reikalams Ministeris D-ras
Soloveičikas, Rabinas Kaplaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiimimimmiiiiiimmimii
nas ir kiti.

I

"PERKŪNAS"

I

Užsisakykite "Laivą"

" L A I V A S " eina kartą į savaitę.
" L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, EvangeliJ4 ir jų paaiš
kinimas.
" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių.
^
" L A I V A S " atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
" L A I V E " tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
" L A I V A S " visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
kodaugiausia.
" L A I V O " kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
Adresas

LENKŲ MINISTERIS RAC
KEVIČIUS APIE ŽYDŲ
KLAUSIMĄ.
Pasikalbėjime
su "Nasz
Kurjer" bendradarbiu del ek
scesų prieš žydus, tebevyks
tančius Lenkuose, Vidaus Rei
kalų Ministeris p. Rackevičius pasakė:
"Šie ekscesai sutiko mane
vįsai netikėtai, kaip'tik man
perėmus savo vietą, arba,1 ti*
kriau. sakant, man day nebu
vus Varsavoj, nes jrieš tris
dienas aš atvykau iš Vilniaus.
Atvykęs Vąršavon, aš tuoj su
si pažindinau su žiniomis, ku-*
rias Vidaus Reikalų Ministe
rija yra apie tai gavusi. Ne
atidėliojamai
aš
padariau
griežtus parėdymus, tikslu už
kirsti kelią tiems apgailėti
niems apsireiškimams. Parė
dymus aš išsiuntinėjau tele
grafu J visus admiijistratyvinius organus ir valstybės po
licijos vadus, kad nebūtų pri
leista prie jokių ekscesų ir
kad jie bus atsakomingi už
tai. Kad nuraminti visuomenės nuomonę, o taip pat kad
sulaikyti neatsakomingus gai
valus nuo ekscesų, aš neapsis
tosiu prieš energingus, žygius
ir padarysiu galą nepageidau
jamiems ir kenksmingiems
reiškiniams.
Vakar, pasakė ministeris,
mane aplankė žydų atstovų de
legacija, perdavusi man visą
eilę konkrečių faktų del eksce
sų prieš žydus.. Aš tuoj išsiun
tinėjau reikalingus parėdymus
į kalbamas vietas. Aš taip pat
neapsistošiu prieš kaltininkų
patraukimą griežton atsako
mybėn, nes valstybė, kurioj
viešpatauja teisėtumas, nebe
gali to pakęsti.
Ne pirmą kartą Lenkų ministeriai prižada žydams visų
gerybių. Bet iki šiol jie savo
prižadėjimus nepildydavo. Len
kų gyventojai-žydai nebetiki
jųjų žodžiams, nes jie visuo
met tebelieka žodžiais ir nie
kuomet nevirsta veiksmais.
ŽYDŲ PADĖTIS RUMU
NIJOJ.

"IAIVAS"
2334 So. Oakley Avenue

•

Chicago, Ulinois.
i

=

Pamėginkite naujo-

Rįiffl&s

8n užregistruota vaisbaienkliaStiT. Valst
Patentu Biure.
Nanjamo m c l y n a m e p a k e l y j e .
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiste idėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.
Buffles yra laoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas —begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniaueiaiypatai.

Ra/fles į
' V * '

"Ja,, • »*

"

STOP'SOANDPI'rT
Į»»Olf 0 11 «.

H f \\TH\ SCAIP
ll.KURFANTHAIR

Aptiokose
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75c, tad
atsiusime
per paštą
tiesiog iŠ
labaratorijos.

•

r.AD.RItHIFR&CO
BROOKLYN
M \ V VORK

I

Bntinal
reikalan.
kito
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
IKKAE0
vaisbaženkiis.

L1THUANIA
Arčiausia pasiekimui Lietuvos v i e 
ta. Geras maistas, ir Užtektinai. D i 
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

^ RED STAR LINE
Išplaukia kas savaite
Pier 58-62. North River, Neir Tora
Snmland)
New York į
(Spalio 18
Gothland)
Hamburg
(Rūgs. 22
Tik 8-čia klesa
Finland)
New York
(Lapkr. 5
Lapland Rūgs. 27
Zeeland Spal. 15
Kroomland)
Antwerp
{Spalio 22
Lapland) . . . .
Spalio 29

V*

t*:U«/:

LINE

Manchuria)
N e w York
(Spalio «
MongoUa)
i
(Spalio 28
Minnekahda)
Hamburg
( R ū g s . 22
Tiktai tiesiai i Piliau
INTERNATIONAL MERCHANTILE
M A R I N E CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F . O. Brovrn, W e s t F a s s .
Agent, 14 N o r t h Dearborn St.,

KELIONĖ Į BREMEN'Ą
Trečia Klesa Atpiginta

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULI
LAIVAI, ŠAUNUS AP8rwjvasa«
Kelionė į Bremen'ą, trečia klesa
SU KELEIVIAIS.
atpiginta ant $25.00. Dabar kainuo Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
ja tik $100.00.
ar netoli Jo.
UNITED STATES LEVUOS turi
septynis puikiausius garlaivius; du Į Lietuva, Lenkiją, Ukrainą ir
didžiausiu Amerika ir Georfpc Wa- visas Baltiko Valstijas tiesiai
sliinglon ir greičiausiu laivu, kuį Hamburgą
riuodu plaukioja tarpe Amerikos ir
Vokieiijos portų.
i
Trečios klesos pasažieriai gaus SAXONIA
Spalio 44
gera patarnavimą už pigesnę kainą.
U I Kl. $100.04
Agentai šios linijos Europoje yra Cabin $145.00.
North German Lloyd, kurie pasi
Taksu 46.44
tinka pasažierius Bremen'ne ir pa PER CHERBOURG SOUTBLAMPTON
sodina juos ant traukinių.
LIVERPOOL and GLASGOW
(apgr).
EMPRES8 OF INDIA
Spalio 4
COLUMBIA
Spalio S
CARMANIA
Spalio 11
ANT PARDAVIMO
Per Anglija ar HantUkrga į Danzig
Shoemaker šapą, saldainių, cigarų
$110.00
ir šaltakoščs krautuvė, lietuvių ap- Per Liepoja
'
$130.00
gyventoj vietoj. Savininkas turi iš
Per
Hamburgą
$100.00
važiuoti ant ūkės.
Atsišaukite, tuojaus:
J1M SMIDEL
2401 S. Eeavitt St.,

Chicago

PAIEŠKOJIMAS.
PAIEŠKAU savo sesers P'etronės
Jokubauskienės gyven. apie PittsbUrghą, bet kur tikrai tai nežinau.
Turiu- labai svarbų reikalą.
Labai
prašau, kas žinote apie ją ar ji pa
ti atsišaukit šiuo adresu:
ROZALIJA GAJAUSKIEN*,
4504 So. \VasliU'iia\v Ave.
Chicago, UL ,

RATLROAD TICKET BROKER
s

Ezkursijintal tikietal
perkami tr
mainomi. Numuštos kainos.
Lyons Licensed Ticket Office
11 So. Clark St.
Tel.
=
Parsiduoda 72 akrų žeme su gy
vuliais, 46 akrai dirbamos, o kita
ganykla, stuba nauja barne $0x26
pumpa 2 arkliai 6 karves 2 kiaules,
84 vištų, padargai, 2 mylios nuo
miesto, pro sali eina 2 keliai. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Atsišau
x
kite.

Vienna. Žydų atstovas B.
Stroicher savoj kalboj Eumunijos parlamente pareiškė, jog
jis balsuos prieš biudžetą, ka
dangi nežiūrint pažadėjimų,
kuriuos karalius savo sostokalboj buvo padaręs, tautinių < *mom>: •:•;• •:•> •:•> *•> > » • ; • > >:
GUST K A S P Ė R
Box 251
L a g l e River, Wrsc.
BIZNIERIAI
GARSINKITĖS
mažumų teisės dar nėra pakan
"DRAUGE"
kamai aprūpintos.
"PLATINKITE "DRAUGĄ"
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Spalio 3, 1921

« * — * -

- j

paąaūly dar nėra teisybės bet
spėka, valstybės stiprumas ir
fizinis tvirtumas, feutfš d*rr
tebėtur lietuviškus jausmus,
ar lietuvių vadinasi, nežiūrint
kur nebūtų tūrėtų remti Lietu
vą,
\
Tokių atsitikimu kokius di
dysis karas kad pagimdė po
ilgų šimtmečių teatsikartoja.
Dabar -yra laikas. Mes turime
remti Lietuvą, kad galėtume
ramia sąžine pasakyti, kad
rėmiau kiek galėjau.
/

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešame visiems mūsų pažįstamiems, kostumeriams, ir draugams jog atidarė
me antrą ofisą, kuris randasi vakarinėje dalyje To wn of Lake, visiems gnomoj,
Amerikos Lietuviu veikėjo, Joseph J. Elijošiaus vietoje.
Daug mūsų kostumerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliaus nuo mūsų Pir
mojo ofiso, 901 W. 33rd St. Bridgeporte, dabar galės visus reikalus atlieti taip
pat ofise prie 4600 S. Wood St., 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. Ypatingą domą norime atkreipti siuntime pinigų %>ev paštą ir te
legrafą. Pini gus, išmokame per paštą į 24 dienas; telegrafu į 4įį dienų, kiekvieno
je pastoje Lietuvoje. Daug padėkavonių yra gaunama nuo mūsų Tautiečių iš Lietu
vos, kuriuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionai.
-\
x
Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Koenigsberg-Karaliaučio - $106.50
Parduodame draftus ir Travellers' Čekius su Credit of Letters.
Norintiejie važiuoti į Lietuvą ar iš Lietuvos, kreipkitės del informacijų prie

tausku ir p. Viniku. Jie už sų ir Lietuvos Atstovo*
ėmė savo vietas ir suklaupė.
Pietus klebonijoj.
Gerb. klebonas sugpįžo ir vėl
Pietus prasidėjo pusė pir
išėjo ir gražiu galingu balsu
mos. Pietuose dalyvavo L.
MES.
pragiedojo: "Asperges me".
Steig. Seimo atstovas, p. M.
Cboras su vargonais paėmė gie Bagdolias ir gerb. kunigai Ai'
CHICAGON ATVYKO KELI 'doti.
bavičius ir Krušas. Viso devy
Kitų kalbos.
\
ARKIVYSKUPAI.
Galinga bažnytinė muzika, ni akmenys.
puikiai išlavintas p. Daukšos Pietų laike gerb. Atstovas
Gerb. klebono kalba buvo
Vakar Šventojo Vardo ka choras, milžiniški vargonai da
daug įdomių žinių iš p o l i t i k o s j ^ ^ ^ * r >pudinga. «*is trumtedroj buvo iškihuingpsios pą rė nepaprasta įspūdį.
srities papasakojo. Jis ^akė: į>ai perbėgo Įiįetuvos istoriją
maldos paminėti 700 metų su
Sumą giedojo
gerbiamas "Mes laisvę įgijome savo spė kuomet Lietuva buvo savo ga
kaktuves nuo įsteigimo Šv.
Pranciškaus Tretininkų broli "klebonas. Pamokslą sakė kun. kai Jeigu butų karą laimėję lybėje ir tęsėsi nuo jurų iki ju
J. Čužauskas. Jis ragino žmo ar rusai, ar vokiečiai, nei vie rų, ir kvietė prie tautos dar
jos arba Tretininkystės.
Į bažnytines čia iškilmes at nes gelbėti tėvynę, pirkdami ni nei kiti nebūtų mums davę bo — kad pirktų Lietuvos pa
vyko trys Arkivyskupai: -Gle- paskolos bonus.
laisvės. Jiems pasidarius be skolos bonus.
jmon iš St. Louis, Hanna iš P-ni Peržinskienė giedojo jėgiais, mes sukūrėme nepriPaskui Šv. Cicilijos choras
DU OFISAI:
St. Francisco ir Daeger
iš "Ave Maria", p. Petrošiui gulmingą savo valstybę".
padainavo kelias dainas. P-lė
TOWN OF LAKE
BRIDGEPORTE
Santa Fe.
pritariant smuiku. Jiedu ir ki
4600 South Wood Street,
901 West 33-rd Street,
i Mastauskaitė dainavo solo, jai
Svetainėje.
Be to, iš įvairių miestų at tas solo dalis išpildė.
Tel. Lafayette 6256
akompanavo p. Daukša.
TeL Yards 4669
N
vyko skaitlingos Tretininką
P-ni Peržinskienė turi gražų, Pasibaigus antrai valandai P-no Viniko kalba: Jus da
delegacijos.
malonų soprano balsą, P. Pet gerb. klebonas su gerb. Atsto-^ vėte Lietuvai gyvybę, dabar
Popiety Auditorium teatre rošius gerai valdo smuiką. vu, p. M. Mastausku ir p. Vi
duokite maisto. Lietuva yra
įvyko mass-mitingas. Kalbėjo
Jaunas smuikininkas turi ta niku autouĮobiliumi ( išvažiavo laisva, bet suvargusi. P-no
••••
gerb. Bourke Cockran iš New
lentą. Iš p. Petrošiaus reikia į svetainę. Svetainė buvo pa Hymanso pasiūlymas: Lietu
Yorko ir Arkivyskupas Ha
tikėtis didelio smuikininko. imta Čekių ant 51 ir Robey viai ir lenkai bendrai pripanna.
-|$į sta v i e n i k i t u s nesikišdami
Tretininkystė visame pasau Jiedu per "Ave Maria" sve St, visai čekų apielinkyje.
Programą vedė p. Kareiva į viens kitų interesus. Lietuvo
ly prasiplatinusi. Yra keli mi- čius ir kitus užžavėjo.
lionai Tretininkų.
P-as Ambrozevičius giedojo ir jis įžanginę kalbą pasakė. je kalba lietuvių ir lenkų.
"Crueifixus". Išėjo gerai. Jis Svečiams užėjus ant estrados, Lenku kariuomenė turi teisę m
s
choras padainavo Amerikos ir eiti į Lietuvos teritoriją. Len
AREŠTUOTI TURTINGŲ
turi gera baritoną.
TĖVŲ VAIKAI.
Lietuvos himnus.
kams laisve ir tranzitas per
Vargonininkas puikiai gie
Lietuva į jūres. Lietuvos ir a
Atstovo kalba.
dojo "Benedictus." P-as Dauk
Chicagos priemiesty Kogers
•
Lenkijos kariuomenė po vieno m
ša
turi
tvirtą
ir
grajjjj
balsą.
v
Parke policija areštavo tris
Jis visus pasveikino Lietu generalinio štabo. Lietuviai pa
:
turtingų tėvų jaunus sunūs, Pats choras, Daukšo veda vos valdžios vardu.
Kalba sipriešino tam sumanymui ir
lankančius ;augštesniają mo mas pasirodė pilnoje savo ga maždaug buvo tokia: Svetim
liepė pavesti komisijai. Tas p. •«
kyklą. Keliomis praėjusiomis lybėje. Jis stebino gerb. Atsto
taučiai lietuviams siūlė pagel- Hymanso pasįulvmas sugriuvo
savaitėmis jie visi % trys pavo vą ir palydovus.
bą, lietuviai jds.nepriėmė.,Šian ant Lietuvos naudos. J o . tas :
gę visą eilę automobilių. Ir
Bažnyčioje per visą sumą
*
tai vis brangus automobiliai buvo dideliai įspūdingu. Baž die Lietuvoje švenčia nes ji jau sumanymas gal iras vietos Lie
yra priimta į Tautų Lygą ir tuvos istorijoj. Šiandie Lietu
jiems tekę.
nyčia erdvinga, graži; palubyj
Vaikėzai, anot policijos, pri žibėjo, žėrėjo elektros lempu "beveik reiškia pripažinimą vių tauta be joliių malonių su
" d e jjure". Čia nėra malonė, lenkais ant vienos_ papėdės
sipažinę vogę
automobilius.
tės kaip padangėje žvaigždu
bet mūsų pačių iškovojimas. Tautų Sąjungoje.
Tečiau vogę ne parduoti, bet
tės. Bažnyčia buvo pilna žmo
Mes bekovodamį moraliai ir P-nas Mastauskas kalbėjo
tik taip sau pasivažinėti.
nių. Jų priešaky Lietuvos At
fiziniai sustiprėjome, mūsų trumpai. Jis sakė mes mažai
Trys paskiausia pavogti au
stovas.
Visi
nusižeminę
Die
tomobiliai atrasta jų pamesti.
troškimai jau išsipildo. •*
gelbejome Lietuvą. " K u r mes
vui atnašavo savo maldas.
Mūsų atstovai Genevoje ve- dėjome šimtą dolerių, ten šimŽmonės
buvo
susigraudinę
ma
GEARY IŠVEŽTAS ĮSTAI
'da karą su lenkais, bet neto- tas Lietuvos vyrų guldė gal\
GON.
tydami savo tėvynės Atstovą
kią kaip Lubine. Lublino Uni vas »»
jų priešakyje meldžianties. Ne ją padare ne lietuvių tauta,
Po prakalbų p. Čarneckis m
Žinomas žmogžudis
Gene kuriu matyt ašaros riedėjo
bet jos didikai bajorai. Ir už pasakė, kad paskolos bonų yOeary išvežtas į Chester įstai per skruostus. Visi meldėsi su ,
t a i Lietuvos bajorai gavo iš ra išparduota virš trijų tūks
gą, kur laikomi kriminalistai
viltimi, kad Dievas išklausys Į-Lenkijos bajorų tokias pat pri- tančių. Taręs ąčių, Lietuvos •
' pamišėliai.
jų maldų, padės apginti bran- v i l e g i j a g i r t e i g e g # S i a n d i e n a
Atstovas apleido svetainę.
Jis teismo buvo pasmerktas
:
gią
tėvynę
ir.
laimins
Lietuvos
Lietuva pati reikalauja kas y- Žmonės sustoję bureliose šne
miriop. Tečiau kitoje byloje
Atstovo darbus, nes darbas ra jos ir jai -yra reikalinga. kučiavosi ir vienas kitą tikri
atrastas nepilnapročiu.
Taigi remkime jos valdžią.
Nežinia, kaip ilgai jis ten pradėtas su šv. Mišiomis.
no, kad savo kvotą lengvai iš-J
^fiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Po sumos buvo palaiminimas Buvo pasiūlyta sudaryti spebus laikomas.
'
*
° #1
]rą, Adomas ir Jieva (M. Pet
Šv. Sakramentu. Pažiurėjus cialė vyriausybe rišti klausy pildysime. Galima tam
įtikėti. rausko). Betp dar p. K. Sa
Bėglias.
bonis sudainuos
vieną-kitą
Šį šeštadienį viršutinio Chi- į Lietuvos Atstovą klūpantį mus ir įsake net vykti pas len
A
liaudies dainelę, o p-ni L. Sacagos geležinkelio Oak Park per sumą ir palaiminimą, prisi- kus. Tą visą projektą lietuviai
Adomas ir Jieva scenoje... ,
,
.,
^
Galima gauti šios
|
ekspresinis traukinis užbėgo mina anas Prancijos didis kar paskaitė įžeidimu. Patys len
beniene gros ant smųikos. Paant lokalio traukinio ties West vedys, maršalas Foch. Jis tai- kai priėjo prie suirimo. Jie
L. Vyčių 13 kp. rengia labai tartina vietos lietuviams at S
Lake ir No. Hamlin ave.
pat ėjo bažnyčion, ten atsiklau tikėjosi paglemžti Lietuvą su įdomu teatrą spalio 16 d. vykti j tą vakarą, nes tai bus s
|
Vienas žmogus, užmuštas ir
School Hali svetainėj. Jame kilo pasigerėti. «:
pęs meldė Augščiausiojo, kad kuria tikėjosi užsilopyti savo
keliolika sužeistų.
gerb. Saboniai atvaidins ope-1 i
Korespondentas. | Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
$3.50 I
jam padėtų apginti savo tėvy nudėvėtą apsiausta. Jie nenori
Ramybė Jums (kailio apdar.)
2.50
LIETUVOS ATSTOVAS nę nuo priešų, užpuolikų. Die mums atiduoti Vilniaus pus
Ramybė Jums (audeklo apd.)
^00 j
dykiai.
Mes
lietuviai
jiems
Vil
vas
jo
prašymą
išklausė.
Savo
žios m a l d a k n y g e formatas y r a 5 % x 8 H . Puslapių turi 958, bet M
TOWN OF LAKE.
stora, nes spausdinta a n t plonos popieros. Joje y r a ivairiy įvairiau
tėvynę jis apgynė nuo užpuoli niaus neatiduosime; neatiduosių, maldų.
Lietuvos Atstovas bažnyčioje. kų. Šiandiena Prancija juomi simo nei laisvės už Vilnių, nei
didžiuojasi, jį gerbia. Gal ne už kitką.
Didžiai gerb. V. Čarneckis,
Aniolas Sargas — juodais minkSt apd.
1.75
apsiriksime turėdami viltį, kad Diplomatinė kova yra veda
Lietuvos Atstovas Amerikai,
Gmm-allai Arentai Central** Ir Rytine* Buropos
Aniolas Sargą* — juodais apd.
1.50
Dievas išklausys prašymą mu- ma Genevoje. Kova dėlto, kad
NORTH
GERMAN
LLOYD,
B
R
E
M
E
N
klausė šv. Mišių Šv. Kryžiaus
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkž. apd
1.75
I i New Yorko tiesiai |
T
j Vainikėlis — baltas celluloid apd. su
bažnyčioje, sekmadieny rugsė [ l l l l l t l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I I I I I |
BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU
paveikslėliu aut apd. . y:
i. •'.
1.75
Tiesioginis susisiekimas | U E P O J U per Dansiffa, Tiesos persimainomas nuo
jo 25 diena*Tuomi viso džiau
.
.
laivo, ant laivo
= Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd
1.50
1 NAUJI ir VARTOTI CASH REGISTERIAI |
HUDSOH
Spalio 15, Gruodžio S
gėsi.
•.
PRINCESS MATOIKA Spalio 22 ir Gruodž. 10
Ę Dangaus Žvaigždutė ;•— juodais apd. su užsegjmu 1.50
POTOMAC
Lapkričio 18, Gruodžio 24
Registeriai parduodami ant lengvų išmokesčių be jokio i
Bažnyčioje prie grotelių, ant
- Aniolėlis — juodais apdarais
1:50
E IŠ NEW YORKO TIESIAI Į OHERBOURG—BREMEN
greitųjų, padirbo estradą. Ar | nuošimčio. Už senus registerius atrokuojame.
| Aniolėlis — juodais apdarais
0.75
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava
Kiekvienas
mūsų
registeris
turi
ant
apačios
parašyta
GKORGB
WA8HINGTON
Spaliu
4.
Lapkr.
8.
Gruodžio
S.
ti jos pastatė Lietuvos ir Ame
l Dangaus žvaigždutė ../.
00c.
AMERICA Lapkričio 1, Lapkr. 29 ir Sausio S
gvarantee
National
Cash
Register
Company.
rikos vėliavas. Sesutės papuošė
I Aniolos Sargas
\ . . . . _ . juodas apd. $1.25
H. Claussenius & Co., General Western Pats. Agents
Mes užlaikome visą eilę reikalingų dalių prie cash
estradą. A»t jos pastatė tris I registerio.
100 N . LA SALLE STR. CHICAGO.
Telephone F r a n k l i n 4130
| Puljrim ant kelių
,.
2.50
MOORE
&
McCORMACK
COMPANY
INC.
kėdes, tris klauptukus ir visus
: Pulkim ant kelių
„
2J00
Jeigu tavo registeris reikalauja taisymo, tai pašauk
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY INC.
x
puikiai papuošė.
I Pulkim ant kelių
L85
mūsų Repair Department.
UNITED AMERICAN LINES INC.
Managing Operatore for ( b e U. S. S H I P P I N G BOARD
= Pulkim ant kelių
1.50
Pusiau vienuoliktos per di |
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
=
Užaisakydami adremiokite:
džiausias bažnyčios duris įėjo
| 172 N. Michigan Ave.
Telefonas Randolph 4600 |
gerb. klebonas Aleksandras
|
"DRAUGir DITGTNAS
| Tarpe Randolph ir Lake Gatvių Tiktai vienintelis ofisas |
Bkrypko su gerb. Lietuvos At
|
Chicagoj.
.
.
1
| 2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, DL
stovu ir jo palydovais, p. Mas-

ŠVENTOJO PRANCIŠ
KAUS ATMINČIAI IŠKIL.

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA,

s

s

Auksinai Labai Pigus

IRKITE jų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems
LIETUVĄ.

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

s

i

"Draugas" Publ.

2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, 111.

"DRAUGO" KNYGYNE j
MALDAKNYGES
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