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Danija Pripažino Lietuvą
WASHINGTON, spalių 4 (Liet. Informacijos 

Biuras)! Danija pripažino Lietuvą de jure.
SUSIRINKO AUGŠČIAU- 
SIAS ŠALIES TEISMAS,

VISA A. SILEZIJA TURI TEKTI 
VOKIETIJAI

KANSASE: STREIKUOJA 
ANGLEKASIAI.

BERLYNAS, spal 4. — 
Tautų Sąjungos suvažiavime 
(Ženevoje dalyvauja ir Snv. 
Valstijų valstybės departa
mento ten pasiųstas eksper
tas, David Hunter Miller. 
Jis turi {galiojimų tėmytis, 
ką Tautų Sąjunga veikia ir, 
prireikus,' tarti savo nuomo
nę.

. Miller po ilgų tyrinėjimų 
apie Sileziją pagamino me
morialą. To memorialo ko
pijos induotos sąjungininkų 
vyriausybėms ir Tautų Są
jungos ' suvažiavimo atsto
vams.

Memoriale ekspertai sako, 
jog Augfitoji Silezija negali 
būt skaldoma i dalis. Ta vi
sa provincija turi būt paves
ta Vokietijai. Tai turi būt 
padaryta pasiremiant įvyku
sio plebiscito pasekmėmis. 
Nes plebiscito mtetu Vokieti*
a gavo daugumą balsų.

Miller sako, kad sąjungi
ninkai nekuomet neturėję pa- 
siketinimo skaldyti j dalis 
Augštosios Silezijos provin
ciją. Tik sutiko paduoti ple
biscitui, kad dauguma balsų 
nusvertų, kam provincija tu
ri prigulei. Ir kuomet Vo
kietija gavo daugumų halsų, 
tai provincijos skaldymas 
reikStų Versailleso sutarties 
peržengimą.

Miller tvirtina, kad A. Si
lezijos klausime nesusiprati
mai pakilo dėl buvusio prezi 
dento AVilsono dekleracijos, 
pagal kurios neužginčijamai 
lenkiškos Silezijos dalys tu
rėtų bus priskaitytos Lenki
jai, gi likusios — Vokietijai.

Tečiau toji dekleracija, 'jei 
ji butų pildoma, sulaužytų 
pačius pagrindinius princi
pus, ant kurių, kaip sako pa
tys sąjungininkai, paremta 
visa taikos sutartis.

WASHINGTON, spal. 4.— 
Susirinko sesijou nugščinn- 
sias šalies teismas. Piram 
kartu šalies istorijoj pasitai
ko, kad šito- teismo vyriau
siuoju teisėju yra buvęs pre
zidentas. '

Jis yra AYilliam Howard 
Taft, paskirtas mirusio 
AVhite vieton.

iteA TRUK8MAUTI KLA- 
NISTAL

Jie terorizuoja gyventojus.

Kas.PITTSBURG1I,
4. — Knnsas valstijoje 

iudnstri jin is

spal. 
Ky-

vuoja ihduatrijinis įstaty
mas, <1 raudžius (lnrbininknms 
streikus. Tą įstatymą atsi
sakė prifiažintį valstijos an 
glekasių organizacijos prezi
dentas Howat ir vice-prezi- 
dentas Dorcbyl t

Ui tai teismas abudu nu
baudė kalėjimu; Jiedu galė
jo būt paleisti po paranka. 
Bet nesutiko.

Į TAUTŲ SĄJUNGOS PLENU- 
IMAS KARŠTAI PLOJO MI 
j LOŠO PRAKALBĄ SĄJUN

GOJĘ VILNIAUS KLAU
SYME.
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Paskutine Savaite T. Są-gos 
Suvažiavimo

GENEVA, Šveicarija, spal.
__ Čia kalbama, kad Tau-

Į-Sąjungos suvažiavimas Šią 
ivaitę baigsis.'
Kuomet vakar atidaryta su- 
ižiavimo sesija, paskelbta, 
kd pelikę apspręsti keli s var
omieji klausimai. Su tais 
ausiniais suvažiavimas apsi- 
irbs šią savaitę.
Bus renkami Sąjungos tary- 
m nenuolatiniai nariai, pas
ui bus uŽgirti keli amendmen 
ii, paskirstytos tarp valsty- 
ų Sąjungni išlaidos ir ntlik-
luti keli reikalai. Su tuo- 

i šis suvažiavimas baigsis. 
Mažesniosios valstybės skun 
tiasi, kai! prigulėjimas Tau

tų Sąjungoje joms perdaug 
brangiai atsieina. Ypač Kini
ja ir Veneznelė nugštomis iš
laidomis nepatenkintos.

Kiekvienai valstybei skirti 
išlaidas paskirtas suvažiavi
mo komitetas. Kadangi tas ko
mitetas neabdžiuri į protestus, 
tad išlaidų klausimas kelia
mas plencriame susirinkime. 
_ Kai-kurių valstybių delega
tai jau išvažiavo namo. Suva
žiavimas kaskart darosi nes- 
kaitlingesnis. \

ftin savaitę suvažiavimas 
paskelbs savo nuosprendį ir 
Vjlniana klausime. Kaip Lie
tuva, taip visa Pabaltija to 
laukia su dideliu, žingeidumu.

gMONĖS LAUKIA SUO5- 
UANT ŽOLĖS AMT KAPO.

Praėjo žimtao metų nuo atei- 
• tšdmo.

Miestelio gyventojai su žin
geidumu laukia, ar ateinantį 
pavasarį sužaliuos žolė ant 
kapo.

Juos
sustreikavo - 
anglekasial 
streikuok, kol 
ptdtuosuoti, i 
nio streikuoti.

knlėjiman, 
si valstijoje 
Sakoma, jie

!ų vadai nebus 
urint d raudi-

VVACO, TEXAS, spal. 4. —
Pereitą šeštadienį vakare bū
rys ku-klux klanų, slaptos te
roristinės organizacijos narių, ________ r ______
miestely Lorena surengi' pn- įHABTSSIB* KOMPANIJA 
rodnv.au apatais, savo ypa- aRy2 MKJON. 
tmgomis kaukėmis. J

Apskrities Šerifas Usnis-„ 
tus perspėjo neparoduoti. Te-.- 1 ;
fiau jie nepaklausė. Ir kuo- RYGA, įdTf- Žinoma 
met^bury. pas,rodegatv?lTii08(! IntCTnatioraj
je, Senfas su savo amstenuis HaAw,ter kori
megmo sulaikyti parodavinų.

Klaaistai pakėiė kov* Pro-I^ plda^‘ įrankiuĮ, ir 

"dėjo šaudymuos. Vienas atnMj!n,
Imogus žuvo ir keliolika sužet- MW> miui^į|į, dirbtuves,

.. . • -- kurios apl
Valfftijos gubernatoriaus j- 

.sakymu prasidėjo tardymai.
Paaiškėjo, kad'tos organi

zacijos nariai, kurie sakosi e-
są l'JO-to nuošimčių ameriko
nai, yra teroristai.

Šiandie ne vien Terašo vals
tijoj, bet visoj šaly pakelia
ma kova prieš tą slaptą nedo
rą organizaciją.
Organizacijos klausimas, ma- ^n’ 

tyt, atsidurs kongresan ir jos 
steigėjai ga|i gerai gauti.

mb-'nvutiucijos
metu.

Kompaniją kviečia pati 
bolševikų valdžia ir siųlo ge
ras koncesijas. Tos kompa
nijos gene ralis manadžeris 
Europoje, Th. Anderson, nuo 
bolševikų gavo pakvietimą 
kelianti .Maskvon ir pradėti 
tarybas. Anderson tomis die
nomis tai gi iškeliauja Mas-

IfiNYKUSI VALSTIJOS PU- 
SĖS LIUDININKĖ.

VYashingtonas, IX. — 2$ d. 
(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu Tautų Sąjungos pil
numo posėdyje rugsėjo 24 d. 
pirmą kartą pasirodė Lietuvos 
delegacija lietuvių — lenkų 
ginče. Lietuvos Atstovas Pa
ryžiuje, p. Milošas, kalbėjo 
Sąjungoje lietuvių — lenkų 
klausime, ir iškėlus Lietuvos 
"kontrprojekto svarstymą, jis 
pasakė, kad tiktai tuomet bus 
susitarta Vilniaus klausius*, 
kai nebusią Želigovskio Vii 
niuje.
savo kalbą, Tautų Svjungos 
plenumas jam, karštai plojo

“ARTOJO B-VĖS DARBU0- ginu. kaip keturi tuk.-1 ančiai 
TIES ATBALSIAI. i«lnlierių ii kelios dešimtys tu-

------------ katančių ost-nmrkių. Uolienai
PAšIAl ŠE (Šiaulių ap.). , jr markės buvo sudėti lankoje

Mes pnsinusiskiai labai esam jr laikomi kamine. Namai ne
užganėdinti ir dėkingi kilti. !sl„|(.p\ Sudegusių pinigų ver- 
Jarulničiui, kn.l jis iipirkn ii ;,-. ,„ikl) (lauRj,0
..„.s miriipii... šen.. iš dvaro' 4(||Ų|(|(,
I asmuses. kad ne liendrovv 
“Artojas,” kuri susitvėrė 
prieš karų daug žemės apgy
nė nuo svetimtaučių: ir Pa
šiaušės dvaras butų perėjęs į 
rusų rankas, ir butų išdalytas

PADIRBINĖJA PASUS.

KĖDAINIAI. Čia buvo su
laikytas IcTkas Saksas, paei-

...... .......... .. ..-v........... , Varnių miestelio, pas
burliokams, kaip daug kitų'.^. , * ...
, . ..... kurj buvo rastas pasas, išflnodvarų. Dabar ant tos zciiu-s < ' ... , . ?.

■ «« - - ,tas Teisių apskr. be jokio pa-apsigyveno 43 scinivnos ir vi- . . . ‘ . . ; .. .
• - • i- i ' • rašo, gi jo metai visokiomissi užganėdinti: daugumas jų . ’ , ....... ... . ,... . .■ rašalo spalvomis istaiavli.visai neturėjo žemes, kiti turi* L. . . ......... • - Suimtas pilietis laikėsi la-jo iM>nnažai ir tie gavo pnsi- ...................................

.... . .... . . Pirkti, livrai lai.,,, kad -r l^lsin-viaų^
l rimiRus p. Milošui W(w (lrMpj„g kni .Art(,jas’ savimi ir sava ji.

ir tolinu veiktų, tai ir * •
valdžiai mažinu npseitų dali
jimas žeutės ir žmonėms ge-

Ix “L-vė”

I

MTŲ UŽSIENIO REIKALŲ j jmsikaibį.tų su privati- 
MINISTERIS PUPAS SVEI- niai« fcnonėmis. Be to dar

BUVUSIO CHICAGOS GAIS
RO PAMINĖJIMAS.

KINĄ LIETUVĄ. tapo ir vienas namas paauko
tas ir žemės paskirta daugiau 
trijų dešimtinių mokyklai. 
Mes žemiau pasirašę reiškia
me padėkų bendrovei “Arto
jas,” o ypač kun. Jarulaičiui,

Wasbingtonaa, IX. — 27 d.
(Liet Inf. Biuras) Eltos pra 
nešimu Estų Užsienio Reikalų 
iDnisjeris Piipaa atsiuntė ič,£^ ££į "į' ^ėri.'

NDONAS, spoL 1—An- 
i miestely Montgomery 
šimto metų už plėšimus 
paburta* John Newton 

ps. Anot gyventojų pa
imu, kuomet pasmerktą- 
buvo užnerta kilpa ant 
i, jis atsiliepė: 
lA nekaltas. Ir todėl to 
mui Dievas neleis ant 
i kapo augti žolei per 
► metui”
r vizą femtmetį ant Da- 
kapo tikrai neaugo jokia

Ten žolė buvo sėjama 
dfaiama. Tečiau visuo- 
jj išnykdavo. Pasėtos 8ę- 
nei daigų neišleisdavo, 
t štai dabar praėjo Km- 
netų nuo jo palaidojimo.

PLĖŠIKAMS TEKO 6,000 
DOL.

PEORIA, ILLu,,spal. 4. — 
Plėšikai įsikužė čia vakar an
ksti rytą Standard Oil Co. o- 
fisan, suskaldė geležinę splin- 
tą ir paėmė 6,000 dol.

1NDU0JE NUŽUDYTA 
600 SUKIIĖUŲ.

CAUCUT, Indija, spaL 
— Ties Nyall pereitą savaitę 
anglų kariuomenę užpuolė in 
dėnai, vedami vieno fanatiko 
vado.

600 užpuolikų išklota. Te
čiau ir anglai turi nuostolių.

Redwood City, CaL, spaL 4. 
Artinasi byla Williamui A. 
Hightovreriui, kuris kaltina
ma?* nužudymo" katalikų kuni
go Heslin, kurio lavonas pirm 
keistos mėnesių atrastas už
kastas sĮniltyBe pajūry.

Valstijos prokuratorija stai
ga apsižiūrėjo, jog nežinia 
kur pražuvusi svarbi prieš 
Higlitoverį liudininkė, Mrs. 
Marie BiąnchL Jinai su kuni
go tarnaite, Marie Wendtl, 
buvo mačiusi, kaip nelaimin
gą vakarą koka žmogus, tai
gi, turbut, Higbtover, kunigą 
išsivadinęs neva pas ligonį. 
Po to kunigas jau nebgryžo.

1,000 2CAURŲ 2UV? KO
VOJE.

Galimas daiktas, kad trum 
pu ''laiku Harvester kompani
ja ifinaujo atidarys dirbtuves 
Rusijoje ir prasidės darbai 
Tuomet Rusijai bus tikras 
palaiminimas.

Kybartų Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministeriui "Purickiu! 
šio turinio - telegramą, 
lefsdamas Lietuvos "kraštą, no 
riu padėkoti už Jūsų širdingą 
priėmimą. Tai yra dar vienas 
įrodymas tradiciniam ir nepa- 
sikeičianuun musų dviejų kraŠ 
tų draugingumui pabrėžti. 
Prašau perduoti mano širdin
giausius linkėjimus Jo Eksee 
lencijai ponui Prezidentui 
Stulginskiui ir Ministerių Ta
rybos Pirmininkui ponui Dak
tarai Griniui.”

A. Možeika, J. Kraujai i s, A. 
Bilipavičius, už nemokantį pa- 

Ąryipirašyt Joną Ulevičių pasira- 
Ttilrpavičins.

L. “I^vė”

CLEMENCEAU PRABILO.

LIETUVOS ^BUTINIAI 
18 SMOLENSKO.

Washingtonas, IX 30 d. 
(Liet Inf. Biuras) “Eltos” 
pranešimu Lietuvos Tremti
nių Gražinimo Skyrius prane
šu, kad š. m. rugpjūčio 2-5 d. 
sugrįžo iš Tarybų Rusų Lietu
von 500 tremtinių iš Smolens
ko. z

MEWBEBRY PRIPAŽINTAS 
SENATORIŲ.

Ui tai buvo vedama smarki 
kova.

SUDEGĖ VANDENINIS 
MALŪNAS.

MFLUJ^A, Morokko, spal. 
4. —"Ispanų kariuomenei dr 
vėl pavyko paimti savo nm- 
kosna iniciatyvą kovoje su 
maurais šiose apylinkėse.

WA8HINGTON, spal. 3.— 
Michigano valstijoje pemiai 
buvo renkamas federalis sena
torius. Kandidatais pakliuvo: 
Žinomas automobilių dirbtu
vių savininkas milionierius 
Ford ir Nevberry. Ford stojo

Taigi vietomis iraanai rink’®“®81“ kaipo bepartiji 
sistoni. piro,,, ,Tro»,^ Oi rePuMik»

kovų. ' * l
Aro diroa 1_____ ■ p“ekm*Je '•‘“‘i’ Ne',l*r

bare kovoję per 15 valandų - Mliionieriui nesmagu buvo 
ir apie 1,000 maurų nukovę^ pralaimėti kovą. Tad jis tą 
Mot gautų čia žinių. klausimą pastūmėjo per lega-

SAINTE IIERM1NE, Pran- 
cija, spal. 4. — Vietos gyven
tojai čia savo lėšomis pasta
tydino monumentą buvusio 
preinioro Clonicnccnu utiniu 
čiai ir tą monumentą atsklei
sti {iškvietė jį patį, t. y. C1p- 
inenccu.

Karo laikų premjeras kal
bėdamas nubarė šiandieninius 
prancūzų valdžios vadus, ku
rie kaip reikiant neišnaudo
ja pergalės, dar labiaus nes
maugia vokiečių tautos.

TARALDZ1AI (Kamajų v., 
Rokiškio aps). Rugp. 4 d. 
sudegė vandeninis malūnas 
prie Jaros upės. Pristigus u- 
jiėje vandens, pargabeno gar
vežį ir juo varė malūną. Ne

įžūlia iš kokios priežasties tru
ko cilinderis, užsidegė malū
nas, žuvo grudai, miltai ir ne
toliese klojimas sudegė.

Malūnas kainavo apie G0O,- 
000 auksinų ir apylinkei buvo 
laimi naudingas. Gaila.

U “L-yė”

Oran t parke surengta Chica 
gos didelio gaisro 50 metų stt* 
kaktųvių paminėjimas. Tuo ti? . 
kslu kasdien po pietų ir i 
karais rodoma to buvusio 
sro istorinė drama. Yra ir wr . v 
tokių pramogų.

Tos visos pramogos tęsis 
šią ištisą savaitę. Kas turi lluo 
ho laiko, patartina pamatyti 

• tai Mw,Hcas eis jvyko jžri/r^ 
50 metų, kuomet ąignis išnai
kino tuometinę dailiausią mies 
to dalį.

Tai visa surengė Chicagos 
Komercijos sąjunga; Pradžio
je keli vakarai buvo pašvęsti 
išimtinai vieniems mokyklas 
lankantiems vaikams.

STOVI UŽ KARPENTERIUS

SAUVALIAUJA.

les įstaiga**. Susekta, kad Ne- 
wberry kampanijai išleistu 
perdaug pinigų.

Senatas Newberry tad nepri 
ėmė senatan. Bet senatas pas
kyrė komitetą ištirti tą visą

DARSUNIfiKIS, (Tr. ap.). 
Mums korespondentas prane
ša, kad darsuniškiečiai sauva
liauja, ir tvirksta. Be to, jie 
baisiai, nemėgsta, kad jiems 
kas nurodo jų klaidas: kuni
gas! mokytojas ar milicija, 
tuomet jie šėlsta ir keršija. 
Tamsus kampelis, degtinėje 
mirksta.

Tnipat darsuniškiečiai ne
kenčia, kad ateina kas pas 
juos svetimos parapijos; to
kius sumuša ir vėją. Taip 
dėka darsuniškiečių melų bu
vo nušautas vyrukas Varknln

Chicagos Dariai Federacija 
šį sekmadienį tu rijo susirinki
mą. Indorsouta knrpenterių 
nusistatymas, kad jie neklau
so teisėjo-arbitro ir neina dir
bti už mažesnę užmokesnį.

Už tai kurpenterių unija 
išaugštinta. Nes, anot kai-ku- 
rių'Darbo Federacijos susirin
kime dūly vu v ut-i ų, teisėja* 
lumdis pakeliąs kovą organi
zuotam darbui.

Pasakyta, kad teisėjas Lan
di* negalįs turėti jokios inta- 
kos į knrpenterių reikalus ir 
negalįs j juos ninišyties.

Tniput buvo kritikuojama 
Dailey legislntivė komisija, 
kuri kaltina visokius sukčius 
ir kyšių ėmėjus statant namus 
Chicagojc. Sakyta, kad ta ko
misija laliiuu žiūrinti savo, 
negu visuomenės, interesų.

F( i ku I^Dnliar tas komitntns pa'.kel- “ sodžiaus. Dar-

bė, ka.l sanatoriuni išrinktas'«‘ 
Neubcrr}' ir tai legaliai tas |,n ka,C ' ,al *',,’ma" ^'“7” 
daryto. Gi kad perdaug pini- *^v‘‘
gų išleista jo kampanijai, tai
Newberry nekaltas. Nes tai jo 
kampanijai pinigus dėjo jo 
giminės, gi jo kampanijos ve
dimo komitetas kaltas už to
kių daiktų pražiopsojinius.

Kadangi rinkimų metu ne
būta jokių papirkimų, tai ir 
jo rinkimai turi skaitytis tei
sėti.

SUDEGĖ 4,000 DOLIERIŲ IR 
KELIOS DEŠIMTYS TUKST. 

MARKIŲ KAMINE.

‘ EŽERENAL (Elta). Pagry
žuvį iš Amerikos pilietį Joną 
Uuršų (Degučių val«^ Girsiu 
kaimo) užsidegė kamine (kro
snyje) suodžiai ir sudegė dau-

Oras. — šiandie gražus o- 
ras; šalta.

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių spalių 3 buvo tomą pa
gal Mercliants Loan & Trust 
Company:
Anglijos sterL svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank 7JL2 
Italijos šimtui lirų 4.14 
Vokietijos šimtui mark. 79 
Lietuvos šimtui auka. .79 
Lenkų šimtui markių .02

rodnv.au


▼

DRaUGa. 'Aiifrs^cnM,

GAISRU APSISAUGOJl- 
‘ MAS.

didžiaiisių nelaimių.

VIENI MELAI.
1871 metais Chicago jau bu

vo didelis miestas. Tais me
tais, spalių 9 d., miesto (attiko 
baisi nelaimė. Viena nelaimių 
karvė tvarte su koja parvertė 
kerosininę lempų. Pakilo iš to 
baisus gaisras. Per dvi dienas 
ir naktis gaisras teriojo įaies- 
tų. Tik j trečia dienų smarkas 
lietus pagelta jo žmoni m.< nu 

galėti jsisiautusj gaivalų.
Tas gaisras sunaikino dau

giau 18,UUO namų. 100,<KM) 
žmonių neteko pastogės ir man 
tos. Nuostoliai tuomet siekė 
200 milionų dolierių.

Tas Chicagos gaisra* įra
šytas šalies istorijon kaijto 
viena iš didžiausių nelaimių.

Nuo to laiko Chieagoje kas 
metai paminima to gaisro su
kaktuvės. Tą dienų susirinki
muose aiškinamu piliečiams n- 
pie gaisrus, nuo jų pakjlanėius 
nuostolius ir kaip jų apsisau
goti.

Išpradžių vienas Chicago 
minėjo ta- gaisro sukaktuves. 
Paskui visoj valstijoj įvesta 
kns metui paminėti vienu die
na “Kire Prevention ’Day”.

Hjniel ta diena jau įvedama 
vison šalin ir užvardinama 
“National Fire Prevention 
Day”.

Tam tikslui prezidentas 
Ilardingas jioskclbė prokla
macijų į valstijų gubernato
rius. Visas valstijas paragino 
paminėti “Gaisrų Apsisaugo-
jimo” dieno. 

Tai dienai
M) d.- ’

paskirta spalių

Kuomet žinomas Želigovski 
isirungė Vilniun, nuo to laiko 
iš ten imtu skleisti visokios a- 
pie lietuvius ir Lietuvą me
lagystės-. Ta» melagystes Zclt- 
govskiui Vilnimi iš Lietuvos 
pristato lenkų šliijuii ir agen
tai. t .i tu agentų niu-ų Tėvy
nėje pilna. Daugiausia jų yra 
|M*'i.ioe' L.iiiti.’. 11, nedorėliai 
seka visus tiutsų vyriausybės 
darbus, sugalvoja daugybę me
lagingų žinių ir jus siunčia 
Vilniun. Tenai Varšuvos agen
tai tas žinias dar dauginu nu
smailina ir jHtleidžin pasaulin.

lankui senui mėgina pasau
lį (tikrinti, kad lietuviai einu 
rankn rankon su vokiečiais. 
Pirmiau jie lietuvius skundė 
už ltemlrnvitnųsi su rusų bol
ševikais. Bet nutilo pavadinti
melagiais.

Teeinu apie vokiečius jie ir 
šiandie* tauzija ir meluoja.

Sako, šiandie pilna Mažoji 
Lietuva suorganizuotų sava
norių vokiečių kareivių. Gir
di, jie pasiruošę duoti pa gei
bų lietuviams, pakilus karui 
jų su lenkais.

Vokiečiai visgi dar nėra ge
ruoju su sąjungininkais. Taigi 
lenkai tais šmeižtais mėgina 
lietuvius pažeminti. Jie nori 
pasakyti: “štai, žiūrėkite, lie
tuviai sėbrauja su vokiečiais, 
dar nesenai buvusiais viso pa
saulio priešais!”

Nors tas lenkų tvirtinimas 
yra neteisingas, tačiau šiandie 
jokios žalos jis itcdnro lietu-

’c; ' ^as lenkams galvoje,

“DRAUGO” K0RESP0N- tGARBINGAS LIET. VALS-
DENTAS VILNIUJE. TYRĖS ATSTOVAS IV,

KAZIMIERO AKADEMIJOJ.
Tęsinys

Nuoširdžiai pasisveikinęs su 
juo paklausiau kų jis ėia vei
kiu ir kuip pateko Vilniun. Jis 
pasisakė atvažiavęs Vilniun 
gerklės gydytų, kuomet Vil
nius buvo po Lietuva, ir likęs 
čionai, o dubar jms vys
kupą tuip sau. Jis paaiškino, 
kad “taip Mm” reiškia, jog 
vyskupus Matulevičius yra 
kunigų Marijonų kongregaci
jos generolas, kun. Kriščiukai- 
tis taipat Marijonas, tai juo
du ir gyvenų, drauge bendru 
vienuoliniu gyvenimu.

Aš tuojaus norėjau išklau
sinėti vyskupui artymų žmo
gų apie padėti lietuvio vys
kupo lenkų užimtame mieste.
Bet kun. Krišeiukaitis žinojo, 
kad oš laikraštininkas ir, kaip 
seniuu pažįstamam, trumpai 
jiareiškė nieko nekalbėsiąs nei 
apie politikų, nei apie Baž
nyčios padėtį Vilnijoje.

Tas atsisakymas kalbėti bu
vo gana iškalbingas savaime.
Jei vyskupas turėtų laisvės 
Vilniuje, tai artymas to vys
kupo žmogus Kuosai galėtų pa-haiko tarnų (brolį vienuolį) ir

sesnis. Tada aš pasakiau, kad 
man rupi pats vyskupo as
muo. Klausia'u dar keletu 
"klausimų apie jį. Pats saugo
siuos politiškų klausimų ir ne
lipsiu viešųjų ganytojo prie
dermių, bet jei netyčia užtai
kysiu nnt to kas netinka, te
gu man neatsako. Kun. KriS- 
čiukaitis apsiėmė.

Tada aš klausiau: “Ar ju
du su vyskuj : negaunate kar
tais bado paragauti f”—“Ne,” 
ataakč kunigas K. “Muda 
gyvenava gražiai ir padoriai 
IŠ jeigu dar lieka skatikas ki
tas knygoms pirkti.” “Kiek 
juda turite viso labo jeigu!” 
— “Šešis tūkstančius lenkiš-

Rugsėjo 27 d., JAM.

BENDRI ĮSPŪDŽIAI
Pietums ir programai užsi

baigus, svečiai dar ilgų va
landų šnekučiavosi erdviame, 
gražiais kilimais, minkštomis 
ir supamomis kėdėmis ištai 
sytomo vieškambary.

Pasieniu prie langų plačiai 
išsikeroję paparčiai, prie ki
lų sienų po stiklu lentynose 
sukrauti klasiški veikalai. Jie 
daugiausiai anglų kalba ra
šyti, yra taipat ir lietuviš
kų knygų. Sienos apkabinėtos' 
dideliais, dailės Žvilgsniu,

kų markių dienai.” AŠ tuo- .bangiais paveikslais, švedai 
jaus apskaitliavau, kad tai 
'reiškia tris dolerius dviem 
žmonėm dienai, nes vienas do-. 
leris yra lygus 2,000 lenkiškų* pra*°mos. 
markių. (Dabar bus tik $1.20, 
nes vienas doleris yra jau ly
gus net 5,000 lenkiškų markių.
Red.) Patyriau, kad iš tokių 
menkų jeigu išgyvena vyšfcu-
pas m ton. KriįiukniSu, H- ™"» »

naudojasi tuo švelnaus štilio 
salonu. Mokytojos-seserys ro
tai į jį užklysta, nebent syc-

SveČiąi linksmai kalba. 
Ponios matydamos gražų di
delį rožių bukietų, kurį At
stovas gavo nuo Akaderoikių, 
taip ir seleną prie jo. Galop

"DRAUGAS"nes ji turinti daboti kad pro
gramos vykintojos tvarkiai 
atliktų savo roles. Tai sesers 
S-kos nebent tik vienuolinis 
nusižeminimas gali jos tokį 
atsakymų suprasti. Koresp.)

Atstovas taijiat jautriai už

gautas pasveikinimo žodžiais, 
kur Seserys ir jų mokinės nu
siskundžia negalinčios jam 
jmgelbėti poUtikos srityje ir 
vien malda prie Aukščiausio
jo pasižadu jj remtį.

Jeigu galima spėtį^neuž- 
baigtas Atstovo mintis, drų- 
siai sakyčiau, kad jis labiaus 
patenkintas j, antgamtine * “Laimei” eųuut

pasižadėjimai. ir užtikrini- 'P41 «“««*•
mai. aktyviai remti ja politi- P1’* ™“ «■"*

IttO.
Kinto gftli ftttt gOtffif 

vaizdų/ Jtfiškds, jttfie nĮfc
niuoja mūsų Sesutės “Tsfflp 
vuoja Lietuva/4 gi prir jo 
tamsybes brėkšta- "Laisvės” 
aušroj kuri bėgi sunkinti 
laisvėn beriverfimrifov tėvy
nės Atstovui Buvo svečių 
kuriems ašaros* riedėjo dfa-

kss artlteri ano 
ne ooe K*«Im Matų. Korini permai
nyti ediee® ria*da reiki* j#Utųett.4r 
•e*** *dr*a** Pinigai gertum* ata
rti Uperkaat kraeefe *r expr**e "Me
ne? or4«p* art* įdedant pŪtgve | 
(VSietraot* Uttk*.

tusu ea
034 S. Oskley Aro., Ohloagu. 
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si kalbėti su savo artymu žmo
gumi.

Aš bet-gi neatleidau, tik pa
klausiau, ar vyskupas namie, 
ar ne. Atsakė, kad ne namie-

virėjų. Apie poniškumus nes
vajoja bet knygynu rūpinasi 
Patyriau^ kad vyskupas yra 
sveikas, kad skaudamoji koja 
ir sugeltoji ranka šiandien Mė

je: išvažiavęs vyskupijos vizi- Va blogiau kaip buvo pirm ke-

nę misijų!
Lygiai vykusiai pagautas 

sveikinimo- momentas. Viena 
mokinė visų* vaftta saVo viep
toje šaukia1 “Valio musų At
stovas.” Gi tuotarpu' cho
ras kartoja “Valio”, ir artao- 
tų trenksmas, sol vuoja Vals
tybės Atstovų.
] Jo nusimanymu, Si įstaiga
suloS išeivijos gyvenime dide- tatt< tų istorinę eeėnų.

—r_. J ».-_ —a _ «■ Ilę rolę. Mokytojos palaikys Neatima praeiti įdomia

Prezidentas llardingus pro
klamacijoje į gu Ik* nia torius 
nurodo baisenybes, kokius 
kas metui visoj šaly padaro 
gaisrai
Kasmet čia gaisruose žūva jx> 

15,000 žmonių, daugumoje mo
terų ir vaikų.

1920 metais gaisrai visoj ša
ly padarė* 500 milionų dol. 
nuostolių. Gi pirm 1920 m. jun
keriais metais nuostoliai nuo 
gaisrų siekiu arti jmsnntro 
miliunlo dol.

Tik vienuose miškuose kas 
metai gaisrai čia jtaduro bai
senybes.

Taigi tenka pi1ieeiu< para 
ginti ir pamokinti, kaip apsi
saugoti nuo gaisrų. Reikia juos 
įtikinti, kad gaisrui yra viena

kad lietuviams jingellmn turės 
ar neturės eiti vokiečiai,. Tai 
yra pačių lietuvių ir vokiečių 
reikalas.

J ak lietuviai niekuomet 
ienkų taip dažnai ir nemėgina 
kaltinti, kud jie, jiuv., blčiuo- 
linujasi su prancūzais, kad 
vartoja prancūzų ginklus ir 
jirnneazų frankais minta.

Gana lenkams tų tauzijimų. 
Kad jei vokiečiai gelbės lietu
viams, tai jų liuosas darbas. 
Lai lenkai apleidžia užimtas 
Lietuvos plotus. Tuomet jiems 
nereiks bijoti vokiečių.

KIEKVIENAS BONAS IS- 
GELBSTI GYVYBŲ KELIŲ

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ.

tuoti į Baltstogę ir jos apygar
dos. Dar aš klausiau: “kaip 
einasi lietuvių prieglaudoms 
Vilniuje!” “Nežinau,” atsakė 
kun. Krisčiukaitis. “Kaip ne
žinai ! Jug viena prieglauda y- 
ra Trinopolije, vasariniose 
vyskupo namuose; ar-gi ten ne
gyvenai šių vasarų su vysku
pu!” — “Gyvenau, bet 31 lie
pos parvažiavau,” .atsakė kun. 
Krisčiukaitis. Aš vėl saldau: 
“Nuo 3l liepos taip trumpas 
laikas, tai tik turi Žinoti kas 
ten ir kaip einasi” Mačiau, 
kad gerasis kunigėlis pasidarė 
rustus. Neprastodamas savo 
mandagumo jis tarė šaltai: 
“Tainista žadėjei neklausinėti 
apie politiškus dalykas, tai 
reikia pildyti žodis.” Aš nuo
širdžiai atsiprašiau* jutiuteisiH- 
daiuas, jog nemintijau, kad* 
pasiteiravimas apie prieglaudų 
galėtų būti politiškas klausi
mas.

Kunigo veidas jmsidarė svie-

toto metų. Būdamas namie vy
skupas kelia penktų valandų* 
’rytmetije; Mišias laiko' savo* 
koplytėlėje, bet turi tik vie
nui vienų arnotų joje. TaJ y- 
ra baltas. Nuo 10 ilu 12-tai 
priiminėja žmones su reikalais, 
paskui priima kanclerio ra
portų; apie pirmų vai. valgo 
pietus; jiaskui dalyvauja įvai
riuose kapitulos i# šiaip vys
kupijos valdymo posėdžiuose. 
Apie 7-tų valandų valgo vaka
rienę. Gultų vyskupas eina a- 
pie H-tų, kartais 12-tų valan
dų nakties.

Amerikiečiai galėtų žymiai 
pagelbėti Vilniaus vyskupui, 
jei siųstų jam skaitytinių Mi- 
žiųi “Draugo” redakcija tu
rėtų neatsisakyti patarpinin
kauti Jug lietuviams pritik
tų padaryti, kad jų sostinės 
vyskupo jelgns butų' nors ta
kios, kaip vidutinio lietuvio 
darbininko Cliiėagoje.

...........................................................

liną ir visų ponių vardu, pra 
So suteikti joms po rožę- At
stovas neatsisako. Patsai 
stropiai dalina visoms po ro-

Visi patenkinti; kalbasi a- 
pie Seserų Katimieriečių įs 
taigų — Akademijų, jų gro
žiai išauklėtas, talentuotos 
mokinės; kurios dalyvavo pro 
gramoje. * .

Man atydžiai beklausant te
ko išgirsti svečių-įspūdžius.

Atstovas pastebi vienų A- 
merilriečiams svetimų ypaty
bę. Cia> visi save giria, did
vyrių rolę vaidina, tuo tarpu 
Seserų — auklėtojų rolė, ktf- 
rių! dėka- mums* teko tikrai 
dailės ir meno valandėlę pra
gyventi, visiškai nematoma. 
Nei prie stalo, nei scenoje jų 
nematai Jos savęs išsižadėju 
sios, pasislėpusios niekur nu
stoja viešumon. Vien jų auk
lėtinės, programos vykinto-- 
jos, rodo kokios galuos ir ta
lentuotos mokytojos jas mo
ko ir auklėja. Savo uždavinį 
jos mato- kitiems, pstarnant 
danfos, kitiems malonumo su- 
teikdamos, gi jų pačių nėra. 
Jos’ toonii tenidnari. (Man* 
kviečiant vienų seserį 'vidun

pro atliktų irių
taurinės kultūros {Madai 
tur, jų estetinė skonis, pauto- minimas.” Ede artiBno^ trav 
goginis išsilariiiimas Šri* gtafco MaSkymoai . sAsKe gū
siais pragiedruliais krikdo iŠ- vergtos sidolf Piftud! 
toutėjimo pavojų. *- 'Etos vOi&rtįjdgžf’

Gal įapn^hgtonsiaa kovtf nafetto W &&
tentas, kuomef pilna see-.roles. ,
akademikių galingai ir i P-as Vinikaa nemažiau Cuvo 

be “ Man

tautybę Keturių išeivijoje, jų

momen
na* akademikių galingai sri 
harmoningai dainuoja- “Te- patenkintose Jis 
gyvuoja Lietuvai” įteko ai

Nieko; regis, nebotų nepo-.rikos įstaigoje...................
prasto, jeigu dainon nebūtu pasakyti žrad Jūsų - mokyklų 
įpultas visiškai originalmi ištari ant tb jttt ttfarfoi M 
tikrosios! kūrybos vaizdas, gū’ dar neaukti^mm: , M-okf* 
Užbaigus dainuoti netikėtai nės puikiai iilarintos. Viskas 
per vidurį dainininkių pari-J*ū<& Sčšbtu artistinę skonį.

Bet* igaliu

įspūdžių išsiveža”
.Brnar MastaUskaa parem

damas kitų pastabas trumpai 
oeo sapnai ir masmuigac 
pratarė: “Tai Bent turime 

STOttlMU-

daro takas. Juomi eina ank
što; šviesi, mėlynų airių gel
tonplaukė lietuvaitė. Ji* ap
sisiautusi žvaigždėto Ameri
kos vėliava* GalVW ^ayboš* 
ta' aukso kanuia. Rankoje 
turi didelį rožių* bukietų
pailgų šilkinę dėžę str dovana įstaiga____
JUK. /g lydi kdidrf mttfcak iStafoptt įsttflguittrt”’ 
tės. ChOrtr įmmiaojailt žtt. Ktų reflįksijų ir nž-
nos posmų, ji rimtai nužengia 
nuo samda, mergaitėms-gesto- ftjjįgųįKįji
vint estradoje trispalviais- gumfotAiA iviatinū* 
kaspinais, lydi prie Atstovo,

Ta scena taip sužavėjo >vc- visi supratę jos reikšmę^ 
šius; kad> ifikarto nevari11**- 
nknt kame dalytam viii1

jKmenxiw ir

•:»oao:--Qe<

Erikėt-Radastas.

LIETUVAITE
Lermontovo poema. 

aec».<«>^*ar<«- <♦> .oo-jocom

(Tęsinys).
Ir ku- lUj-pės, kus duros nm*- mieloje! 
Sunku žinot, ko bluškos ji ir ko vaitoja... 
Jei inu-ą sielų spaudžiu sopuliui, 
Širdyj juos stengiamės jiuslėpt giliui. 
Lig jiiigalios visi, Šviesių jausmų 
Nepancrium jilačium tvune skausmų...

XII.

Mėnulis, deln-sis išsklaidęs, štai 
Lyg auksu .-usjiindėjo iŠ ntigštui 
Yt serąvimas, praguro pulkus, 
Išblaškęs, šypsosi šviesus, puikus.
Ir veja iš širdies sielos kančias, 
Primindamas svajones mums saldžias; 
Jis liudininkas tų liet jMsIujN'-ių, 

.Kurioms ir saulė spindulių skuisčių 
Patiekti, kad upšvietus jas. gailėt, 
Kurių rukai iržslėjiti nenorėt —
Rainiui ntui Šviečia nuo dangaus skliau

tu

Neskinlamns kaltų nuo nekaltų^.
Jo spindulys štai Giedrų jiabučiavo, 
Ruudoniu baitų veidų uuvarsavo;
Bet tuoj ji užtiesė šydu 
Jr (M-rlomis pabiro ant grindų.
Yt karalaitė sėdi ji liūdna 
Mėnulio šviesoje graži liekna —
Siela skrajoja ji ten jk> dausas.
O mėnuo glosto jos šviesius kasas... 
Bet! Kas tai f — Garsas pilyje augštoje. 
Lyg uždainavo kas, lyg ir vaitoja; 
Tame garse liūdna girdėt gaida —
Tai ilgesio ar lūkesčio malda.
Jis siiskunilM-jęs dingo vėl tyloje. 
Tiktai nedingo jau Giedros sieloje... 
štai girdi vėL. Keno gi to daina 
Pažino jų tiktai Giedra vjena.
Atspėjo ji — tai tos dainuot turėjo, 
Kurs šiųndien taip stropiai j jų žiurėjo, 
Kurio pažino žvilgį ir mintis.
G ui sužavėjo jį šviesi naktis!
O gal užburtus jis Giedros akių, 
Kurias jiažino tuoj žvilgiu lokiu,
Nūn uždainavo iš krutinės kupinos, 
Kad širdį išviliojus sau jaunos...
Ir tos dainelės klausosi Giedra — 

į T ik »j«us nutilo jos sieloj audra.
[> vietoj jos pakilo ilgesys,

Kurį- nebent jisai tik nžgesya^.
8u juo apspito jų minčių spiečius^. 
Prisiminė ji laetuvoa bukus plačiūs, 
Prisiminė naktis ramias, žvainai 
Ir Lietuvos puikias,* jautrius dainas,
Ir mano sau, tik ten dainuoja taip, — 
Jis kviečia su savim — tai ne kitaip^. 
Ir atminimas Lietuvoj dainų 
Jai buvo pradas sviresnių dienų

Xia ;
Dainelėj praeitis kalbėjo jai,
Kaip nekalta skrajojo ji laisvai 
Kaip bėgo laikas jai* namie linksmais. 
Ir kuo tik yr gimtinė muuis miela,
Tų viekų joj atrado joa siela:
Ji guodė jų, tai vėl iŠnfttinėjo;
Kad ji atsižadėt gaitofa turėjo*/
Garbės, liuosybės iy ©vų Srities —
Dėl jo — deltai valdbvo'libs pilies—
Tai jis pražudė jųU Tat apmaudu 
Užsidegė Vergi*, kdp niekada, f 
Krūtinė jos liepsnojo tfun keišftu. 
Atkeršyt prisiekė dangum augštu — .
Ir nusirito nuo Širdies akmuo.. « 
Nušvita ji. Kankles tat stveria tuo’ — 
Užgavo pirštais kanklių ji stygas 
Tr štai nakties erdvėn ganų bangas 
Drųsios; augštas yt pergalės metu

, 1.

i

t

n-

*aleldo ji; dainuodama'kartai * . • 
Daina iŠ jos krutinės įkvėptos 
Išsiveržė, nutruko' ir jau joa 
Daugiau ji riedainubeL Tai laikina, 
Pasiryžimo* iššaukta, daina.
Ji užgimė sieloj ir dingo čia, ,
Kaip dingsta žvaigždė krintanti nakčia. 
Bet jų suprato tos, kam ji rūpėjo — 
Aiškiau už iodžira ji jam prakalbėjo^. 
Gal nekiekvienas dainų tų atjaus,
Nors dovanų tų gavo* iŠ dangaus — 
Mat dangiška atjaust nestengiam mes, 
Nes knisomės perdaug #4 i toms^. 
Jan saulė patekėjo. Ir plotme Žydria- 
fttoi* riedu* sritt; Pifbudo ir giria.
Ųet kodėl tyli sargas pas vartus, *
Rtl juo varpai, nore jmsrytis artus! 
2valgj-bo8 kodėl neveda seuai f 
Gal miega jbf miegriu amfiitat
Sunkus ant žemės primestas kablys. 

Prie jo ir senis guH* itibylya.' 
Užmerktos akys jau* unt visada; 
Kraujuoso mirksta jo žila barzdų... 
Nugųzdiūti klaikia ndjrties žinia,
Subėgo įbaugtaraių visa minia.
Gatiėjo genioj galvomis lingavo;
Pikti, kad užmušėjo nesugavo.
Ir taip jie aao kųlbėjp ir galvojo,

Bet kns-jiems
Irkur: .

Kas fitogųfrfįrft#
tr audėUų nuleido tt ./I
Keno ten jttofetk

Smėlinųbačiukų jmfatit smulkių! 
Kdefv&f kur! - Tik pėftakos, lėnu. 
jųnėrM.grjUri»jfaĮirėfi^u

C - ’ hH
IlgaS* nridlįuo ntolunr iš miMioe 
Areenljifi pranėštS šioa finiOH.
Gidop* jku jų.
H k* patyręs, iud jitū nėra 
Lyg bandė šokt;

■ ir

.-S

-J LT J.,

Nors
Bėk j krikstmui baisius 
Tačiau* ūutrulur griūt 

K»ipk«l«U^^ " 
C«M
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FRAKALB08. BONŲ IŠPIRK įkyrius nariai. 

TA Už $1,300.00. | Musų kolanij

Springficld, SL — Rugst-jo 
23 <L ftv. Vincento salėje, ru
pesniu A. L. R. K. Federaci
jos 37-to skyrius įvyko pra
kalbos Lietuvos L. Paskolos 
bonų vajaus reikale. Kalbėjo 
gerb. A. M. Kačku* iš Chlea- 
go, iii. Svečio kalba visiem* 
labai patiko. Dainavo L. Vy
čių 43-tos kpt choras ir dekla
mavo M. Stanalovukė.

Bonos pirko šie asmeny*: X 
Tribičius — $10(100, K. Tri 
bičienė — $100.001 A. Želvi* — 
$10000, —A. Repai* — $30.00, 
V. Svaldenienė $50.00, — K. 
Svaldenis — $30.00, M. Stim
burį* — $50.00, M. Jocius — 
$50.00, A. Stanslovos — $50.00, 
P. Jakas — $50.00, Kun. L 
Kerši* (seniau* už $100.00) — 
$50.00, X Bartkus — $50.00, 
P. Strumila — $50lOQ, P. Uo
lia — $30.00, P. Vasiliauskas 
— $30.00, & Kazokaitia — 
$50.00, V. B*ešatnska« — 
$50100, X Kerfiufe — $50.00, 
X Aleksiu — $50.00, J. Ged 
minaitė — $50.00.

15 -viso botlų springfieldie- 
čiai išpirko ui $1,300.00.

Programų sumaningai vedė 
ir visus prie didesnės vienybės 
kvietė muzika* A. Alekna. 
vakaro tsmvagimo dataff pasi
darbavo K. Kuperienė, J. Ged
minaitė ir visi vietinio Fed.

Dr. M. T. STRKOLTS i

garopiMAMBtlCMABfKB
Fabio&aa ir Mlcldevici ved. 
buv» A. Pairam* Ir Bl U FaMeoa* 
Siuntimas pinigų, laivakor-

Pittsburgfc, Pa. — Rūgs. 17 
<L prisiėjo užriti į saldainių 
krautuvę pas vieną graikų. At
radau kokių trylikos ar ketu
riolikos metų vi'ai *vetimą 
mergaitę sėdinčių. V Įklausiau 
jos iŠ kur atkeliavai. Atsakė, 
kiul iŠ Chicagos. Pukluusiau 
kur jos kur tėvai, utsakė luip- 
pnt Chicagoje. Kokios ji tau
to* nesužinojau. Galėjo būti ir 
lietuvaitė. Nežinia kaip ta mer
gaitė maitina ai

Daug pas mus lietuvius yra 
tėvelių kurie neprižiūri savo 
vaikų. Dainai mergaitė* nuo 
trylikos iki devyniolikos metų 
prapuola, o tėvučiai nesužino 
kur. Yra motinų kurios džiau
giasi, kad dukrelė draugauja 
su svetimtaučiai* vaikinai*. 
Aklas džiaugsmas. Per nepri- 
žiurėjitną ir per tokį aklą 
diiaugiąaą tčvri per dažnai iš
stato savo. duAteri* į dorinį 
pavojų.

- P. M. Ba—s.

duonos ir drabužių. Kaip ką 
patys žmonės pomidoro, kitką 
parsitraukia iš Pru*ų-I*nk«uose 
pigiau negu Amerikoje. Duo
na nebūtų taip brangi jei ją 
neišgabentų kitur, bet žinai, 
kad ji — tai Lietuvos auksas. 
Ui ją iš užsienio gali gauti 
visko, ko reikia.

Degtinė yra išdirbama *lap-

R LIETUVOS.

N. Žagarė. (Kiaulių ap*kr.) 
1 d. rugsėjo mirė žymus lietu
vių, katalikų spaudos platinto
jas, Mykolas Grigaitis. Ji* pa
tina iš Josvainių parapijos. 19 
m. gyveno N. Žagarėje. Čia ji* 
'paliko neišdildomą atmiatį 
darbštumo spau
do* platinime. Jisai būdama*

Pa* imooe* ūpas yra neblo
giausia*. Yra ir neužsiganėdi- 
nusių, kurie valdžiai kenkia.

Aš pat* dar nemačiau kuni
gų veikimo, bet U kitų pasa
kojimų galiu tiek pasakyti, 
kad jų yru tikrų Lietuvos sū
nų, kurie deda viso* pastan
gas, kad tik Lietuva butų lai
svu.
Pavyzdžiui, Tauragė* apskri

tų daug išplatino knygų ir 
Haikrašėių. 1913 m. liko čia 
atkeltas uolus kat spaudo* 
platintojas, kun. P. Kančiukas. 
Jis su pagelba a. a. M. Grigai
čio taip išplatino čia katalikų 
spauda, juk į sąvaitę į N. Ža
garę ateidivo 1,300 egzemplio- 
Vių hiikniM-iy; laiko kam

ADVOKATAS
nurodo vi*a* Imjorų šunybes, 
ranka ir pat* duoda anka* dėl 
Lietuvos laisvių, O Tauragės 
kunigai, tai kaip tie Amerikos 
veikėjai ^akydavo: “vyrai, pa
judinkime žemę“. Tai ir tau
ragiški* kunigas visą Žemai
tiją pajudino *a agitacija ir 
rinkime aukų dėl Lietuvo*. 
Tada motery* ir vyrai, seni ir 
maži, ėmė nuo kaklų, iškabi 
imi i» au*ą biougenybes, nuo 
pifSiv numovė Medus ir dėjo 
ant Lietuvos aukuro, kad tik 
išgelbėjus Lietuty nuo priešų.

Rinkimai į .Steigiamąjį Sei
mą buvo slapti. Kiekviena par
tija turėjo savo numeriu* ir 
iuonė* bal*avo nk kurią par
tiją norėjo. Alai vienas atsita- 
kitua*. Krikščionių-demokratų 
partijos kalbėtojas, kunigas. 
BHirsteho rinkoje sakė prakal-

X Bacevičiui, North Sidro 
(Chicago) veikėjui. Nortkri- 
dieėiai gerai pašino p. Karli- 
kauaką.
“PasiatengMU atsakyti į tam

stos man pastatytus klausimu*. 
Taigi, yra valdininkių tokių k«k 
rie turi simpatijos <ld Uolu- 
vos, bet į Šių tarpų papuola 
šokių koris dirba'dėl jo* blo-

dėjo kunigą uėpuldimti. tuin

ONE
ATPIGO!

LIETUVA

GKNERALIS OFISAS:

Utha&ias Sales Corporation, 
414 Broadvay,

Linksma mums pranešti. kad Kelionė Lietuvon atpigo per ♦ 25.00 ant 
laivakortės.

Dabar trečios klesti* laivakortė iš Xc\v Yorko iki Pilinvai-Knraliau- 
čiui tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima ntlikti Im- persėdimo vien 
vandeniu; nekliudunt Vokietijų*, nei l^enkijos žemių. Tiesiai i* Xew Yorko 
į Piliavų arki iš (.'nuodo* į Piliavų

IJKTTVIV PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus Lietuvon krei 

čiau-'Lai ir geriausiai sulig irmiau-io dieno* kur-o AUKSINAIS IR DO- 
L1ERIA1S.

Del )datr*nių informacijų n-i kate laivakorčių. pinigų siuntimo Lietu 
von, Pasportų ir Incomc Taksų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted St, Tel. Yards 6062, Chicago

Ofiso Valandos: Kasdien 9:30 ryte iki G:O0 vakare. Utarninkaia, Ket- 
vrrgai* ir Suhatomi* iki 9.-00 vai. vakare. Netlėliomis 10:00 ryt© iki 3:00 
po pietų.

dyti, draskyti ir varyti į baž
nyčią. Tada milicijos viršinin
kas, kad ir bolševiko šalinin
ką*, užstojo kunigą, davė jom 
tiek policijos, kad galėtų tęs
ti prakalbą, ir užpuldinėta
jam* grąsino kalėjimu.

Jau pradeda dvaru* dalinti 
kareiviam*. Bežemiai ir maža
žemiai. kurie turi mažiau Ar
šių dešimtinių žetuė* guli oi-i- 
rnšyti <H jn*. Apteikti dvarai 
yrn išnuomojami žmonėm*. Į

Tavo draugo*.
•Inoxa* Karlikim*ku*

Viensėdžio Lonkalių,
Vai*. Pašto Kaltinėuų,

Aps. Tauragė*.
V. Rukžtalis, stoti* rast

ŽINIOS APIE LIETUVA.
LATVIJA REMIA LIETU 

VOS NEPRIKLAUSO-

Wa*liingtono*, IX. 30 d. 
(Liet Inf. Biurą*) Latvijos 
laikrašti* “KAREIVIS” vie
nume *avo *tr«ip«nyjet Nr. 195 
1* rugpjūčiu at d. ruxj, kau 

viešint Kaune Latvijos Mi- 
aisteriui Pirmininkui Mejero- 
ričiai pasikalbėjime *u kore*- 
pomlentai*. tarpe kitko, i**i- 
reiškę* *ekančiai:

•• latvi ja, Lietuvių-ljenkų 
ginčiuom* luikė*i pilnu liošališ- 
kumo. ne* tikiniė*, kn<l ši* ne
susipratimas bu* išrištas tai
ko* keliu. Bet atsitikime, jei 
&-ligow*ki* užpultų Lietuvą, 
lai luitvija bu* priversta nuo 
bešatiškumo atsisakyti. Lietu-

V>VM 4*1 rt4u*sM «AJ- 
fc» VVrtA *»■»•>»,. r>!iwu „ISirMI ■*“ 
Ii* Ihl tTl | aSSSM*. Km rr-
nn kuru tuM »u«» (T«o Iki I1*S k*|>l-

Al«x.aiilr Air i
runn- «•«. IM M. Imrfcors Str. kara-

Xoon>» ir IicmzImt n *lm

’AiBiiluuda vrwr«rn« <*i«l vieloj 
lla nų* mrUiI IMIrtrtan "finum*’
•buJI. vObAbbII boAI-

lt» «H1 vlelaB.
MIS K. W«s«m A*r.

iLBVtLanaOk Binlll BlMla.r M-
4*-S. r-— ■ k-^to kri-

utM Krr4pk.tr* t»o|*ur BBtrr**,:

ia

PLATINKITE "DRAUGI

• • • • O •» .

Lithnanian Sales Corp., 
300 Savoy Theatre Bldg., 
WBkes Barre, Pa.

MOTERIMS ir VYRAMS

DR. d. SBAIKS

BEPROTY8TŽ DABAR GY
DOMA IBTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, IR PRAAA- 

LINUS STU6KINES KIR
MĖLES u vrbuRig. 

Dabartiniai psyrhologai tako, kad 
daug brprotya&ą paeina ii aoąo- 
dusią dantų, drito prifiurėjiaua 
dantų būtinai yra 
Taipst atrasta, kad papr

toasted
voa nrprigulmyhė* apsergėji
mas yra I ji t vijai *varbus ne« 
aišku, jeigu ka* užimtų Lie
tuvą, tai *u tuo patini pri*ei- 
tų susidurti ir Latvijai.“

FARMįl BARBENAI

Mrl* l?» BkrriM r*rok«* shrrt*
«irt*B*n« Art**'* Ir :• rasjkfct*- •*- 

(Brn. Juodkrtnla ir moila. Nvroa 
trlui-Mu pulkus Budiua. 3 srrt ar h 11*1.
( karv^a. 3 ktsolrr. IM riklų, rtaoa 
■nakliu*. Ji ar 30 l.*M kl*B». lt *r 
Ii lenu Ataudų. • ahrrlal koruų. 4 a- 
kortai l.ulrlų, uj.le St tikai tų Jau utae- 
t* krupių ir ru«lų «m kitu metu. Vis
ką* kartu Ilk uk 17.AM kO.

€0 akmų farma H <lirU*n>«Bk t 
n'IAka, Asu.. B-ra. trlobus (pfua. pul
ku* a*«BA : sm arkliai 4 melAstuo* 
k»»-»•• 3 «<-r*aal. • klaal.s^ 2 Sl4rl*.

m klsoU*. IM viSlv II aB*l«. 
Ii« k*Wt«. M Iaska4>s ruda.

10 ak-rt, karos. 4 akarlai k«IWO- * 
akaral h..»a, 13 taaas *e-so I» taoų 
4*au4« nava anaAtO** ir atak*« r aka B- 
Aal. lik »ik Ir rr*mk. nafca kart* 
na-d —' ut f C •*• artai malnjr 
ast aoiealo inopenn

<• a kerių f j mis. *era A»ro>. ssr** 
frinboa plilkiia didelis audaas kurt* 
BtiOdeda i* kelių kimių visokių Valadn- 
m utedAių, 2 akeinil leinuoatų A| 
Tarai a verta 14,0*0 p*ra44uadB Ilk 
U* 11.000.

Pala r r*»rta natas talka* M’ktl far- 
įsas. sies lurtroe .tankių fartnų aSt 
lnrAme.e <tMie«*ių Ir ».»b«aly No- 
at|.|>kv* ak C nereikia k.|edl baAarkea. 
*> k.4.-m>a • | rat- »ies Il-Iuvtaie

kai* L«e4u*«j
X-.it>, 4»%ciaa tafv-m»ei^ų k.,*>- 

k.u-< ttM* a Btrsaų

K. DAUM0RA8.

1 Curter,

r

S '

ir startinės privaro 
prie beprotystė*, 

nerti tiėk Netartų nnmirita 
pririsslirs nepaisymo tų 
tų. Tudri jei bent kiek
nai. kad tu turi viriainėtas kir
mėles tuoj ktengki* panaikinti.

Dauguma mote* 
ril vyrų ir vaikų y- 
ra gydomi uuo vi
sai kitokiu Ugu 
Kuomet iitikrųją

< riša priežastie yra 
jų sūria. Kuomet
netari apetito, *ir- 
j; - - - - a- - L.—Mai gnauzza. jaats

kyae mirguliariata tai ženklai kad 
kas norą yra negerai su jnsu akil- 
rių. kad afcilriniai kirminai tenai* 
ponavojs. Pas vaiku* tuojaua ga
lima patemyti, jie nenori valgy
ti, luirgnti j ir m* tankiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti su 
kitais vaikais. Laitsn yra sutai
sytu* kad panaikinti skilvines kir
mėles ii just; systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojama* su ge
rai* rrmltataia Pilna* bud** gy
dymo Laitan kamuoja $10.48. pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesvriku 
tai tuojau* pradėk gydytis nes 
gali ii»jv}'»<yti knarubojas ir ko
kias kitos ligas? Lastan yt isr- 
dundama* Dro. Iameeo Lab.. Zor- 
bea at lloul'.rie. Phtdmrgb, Pana.

(Apgr)

p iiruojiM.tt 
r.MK*Kt,‘ anin ac«rn Pslrore*

JiikuluiuaklenSa ffrven. apls Pilt*- 
burrho. 1—1 kur tikrai tat netinsii. 
Turiu latial svarbų relkat*. lobai 
|>rakau. k.a tinote apie J* ar JI pa
ti statkauklt kluo adrssu: '

HOZAI-UA 4iAJArbUEag, 
4MI ba. Ua-tite-bais A»e.

Ikkaga. BU.

I ParaoAtMAa 7! akrų 
.t gilai*. 44 »kni *»»*• 
saaokl*. ataka basja 
rampa 2 arklaa’ • karras 2 
‘30 vatų. eaAaeVaL 2 
ixi.saa. |.r» balt eta* 2 
*taiafc*> taJittoj* 
kO*.

GINT
Hu> Iii a>aw,
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SKAITLINGAS TRETININ
KU SUVAŽIAVIMAS.

YRA KELETAS ARKIVYS 
KUPŲ IR KELIOLIKA

VYSKUPŲ.

-liaudie vakare katedroje bus 
pamaldos.

t ’liii-agoje si-kn sknitliiign-
Tretininku suvažiavimas, l’a 
luiiiiaius TtNi im-hi garbumus 
sukaktuvės nūn tn laiku, kuu 
jnet šv. i’rnuvisku.s įsteigė 
Trctiiiinkyst.-.

Suvažiavimo dalyvauja ko 
lotas Arkivyskupu, keliolika 
Vyskupų, daug kunigų ir tuk 
rtanoiai Įiasauliniit tretiniu 
kų.

Suvažiavimas prnsid ė j u 
sekmadieni punlil ikalėni i s 
Jdišioiuis šventoji* Vardo kn- 
toilrojo. Kai-kuriose jparapi J 
jose ,aij*at įvyko tuo tikslu 
pamaldos, paskui tretininku 
susi rinkimai.

Katedroje pamaldose buvo 
keturi Arkivyskupai, keturio
lika Vyskupu ir daugybė ku
nigų pranciškonų su proviiir 
cijų viršininkais.

Tų pačių dienų popiety 
Auditoriumi* teatre įvyko ma 
sinis mitingas. Kalbėjo Ar- 
kivyskitĮKaiir pasauliniai.

Vakar šventojo Vardo ka
tedroje irgi įvyko poutifika- 
lės Mišios dalyvaujant augš-
tųjai dvasiški jai. Po pantai-* 
dij, paskui vakaro įvyko su- 

.lirinkimai La Šalie viešbuty.
Šiandie vakaro katedroj Į- 

vyks iškilmingos pamaldos. 
Rytoj gi ten pat bus uždu- 
šin(-s pamaldos. Po tų pa
maldų delegatai išvažiuos 
automobilinis apžiūrėti Chi- 
cngos ypatybių.

POLICIJA SURAŠINĖJA 
BEDARBIUS.

(’liiengoje poliotnonai eina 
ijs-r vi-ns mimus ir surašinėja 
\i-n žuiono-. nei orinčius šian 
die limbo.

Suko, tas daroma j-tikins 
į Milicijos viršininkui, 

i <»irdi, artinasi žiema, kuo
met ėia tokiu laiku visuomet 

I pasidauginu visokios rūšies 
kriminalistui. Viršininkas vrn 
nuomonės, kad nteinunėių žie
mą ėiu krimimiliški durimi 
IKisiduiigins, jei dnug žmonių 
neturės durim.

Taigi norimu turėti rauko- 
-e visus surašytus nedirlutn- 
••ius žmones, kad, pasitaikius, 
veikiau susekti prasižengu
sius.

ėiai turi balsų. Negriaudami 
bei peikdami kitus, o patys 
niekuo neprisidėję prie tvėri
mo darbo, įsteigsime neprigul- 
mingų detnokratingų Lietnvų, 
lwt išvietio dirbdami tų pada
rysime”.

FED. PROJEKTŲ KOM. SUS.

A. L. K. K Federacijos 
cagos Apskričio projektų ko
misijos svarbus mėnesinis su-, 
sirinkimas bus iį vakarų, spa
lio 4 d., Aušros Vartų par. mo
kyklos kambaryj.

Valdyba.

8

CICERO. ILL.

Viešas lietuvių susirinki
mus bus šį vnknrų, spalių 4 d., 
šv. Antano par. svet. Bus 
smarkus kalbėtojai. Visi tė- 
vynę, Lietuvą mylį lietuviai 
atsilankvkite. J. N.

14 NORTH SIDES.

14 BRIGHTON PARKŲ. 
L. L. Paskolos stoties sus.

šį vakarų, .-palio 4 d., Ne
kalto Prus. Pan. Sv. par. svet
bus L. L. Paskolos vietinės 

tulžiu, gerb. Atstovo aukšta vtot5p, stuirinkimas.
ir inteligentiška išvaizda Imu 
turininga kalba žavėto užžavė
jo klausytojus.

Su gerb. Atstovu taipgi bu
vo atvykęs p. Bagdonus. Jis ir 
gi (uibnigoj trumpai, bet įspu- 
lingai pnkalliėjo. Bonų išpar

duota už $1500. Reiškia pusė 
kvotos. Tikimasi, kad ir kita 
pusė bus greitu laiku pripil
dyta su kaupu. P-as M. Zaldo- 
kns paėmė L. bonų net už $400. 
Atsilankė taipgi į prakalbas 
keletas komunistėlių bei lais
vamanių. Kaip visados jie at
eina pavėpsoti ir kitus pajuok
ti, o i)auda iš jų toki kaip iš 
ožio: nei vilnų nei pieno. Tai 
Lietuvos šasai bei votys.

Vietinis.

Visi darbuotojai ir draugijų 
atstovai malonėkite atsilanky. 
ti. - ’ Valdyba.

14 BRIDGEPORTO 
Visų atydaL

L. Laisvės ** Paskolos Bonų 
stotis Bridgeporto kolonijoj 
šaukia ekstrų susirinkimų an
tradieny, spalių 4 <L, 1921 nų 
7:30 vai. vakare, Sv. Jurgio 
par. svetainėj. Kviečiame in
teligentus ir visų šios koloni
jos draugysčių atstovus daly
vauti. Yra daug svarbių da
lykų aptarti, tad risi pribuki
te.

L. L. Paskolos Bonų Bridge
porto stoties valdybos vardu, 

P. Rukštalis, rast.

Auksinai Labai Pigus

B
i

IRKITE jų dabar kodaugiau- 
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems 
LIETUVĄ/

t * t

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu:

K. ■»

“Draugas” Publ. Co.
2334 Sa Oaldpy Ava, Chicago, 10.

PLATINKITE “DRAUGĄ” Į

L. L. P. BONAI JAU CHI- 
CAGOJE.

Turime gnrliės cliicagierianis 
pranešti, jog jnu apturėjome 
L. U Paskolos Bonų už dvi
dešimts tūkstančių dolierių 
($20,000.00), apie kuriuos bu
vo praneštu “Drauge” spalio 
1 dienų š. m.

Taigi kas norės gauti L. L. 
P. bonn. tuojaus lai kreipia
si prie penkto (.'»> lungelio.

Taigi kas nori gauti Iz. L. 
L. P. stočių iždininkus ateiti 
ir pasiimti kiek reikia honų.

Su tikra pagarba,

John B. Brenda, Prez.,

METROPILITAN STATE 
BANK,

2201 W. 22nd Str. 
Chicago, HL

BRIGHT0N PARKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo” 
“Draugų” dienraštį galima

gauti be kitų vietų ir Šiose: 
F. ŠIMKIENE,

4358 So. Fairfield Avė. 
TUM4IS & CO.

3853 So. Rockwell St. 
BUOIUNAS,

2900 W. 40th Str.
J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Avė.
J. SYMONAS,

4140 So. Maplewood Avė.
- i SMITH,
8813 So. Kedzie Avė.
4409 So. Fairfield Avė.

JUOZAS DEITfiKO,

Lietuvos Atstovo atsilankymas
Kaip kitas taip ir musų ko

lonijų teikėsi atlankyti gerb. 
Lietuvos Atstovas V. Čarnec
kis. Vietinė L. L. P. bonų sto
tis surengė programėlį gerb. 
Atstovo positikimui, liet de
ja, negulėjo jo rišo išpildyti, 
nes buvofcėlus laikus.

Pirm Atstovui atvažiuosinnt 
pribuvo p. Mastauskas ir p. -Vi 
nikus. Žmonių jau buvo pilna 
svetainė. Pirmiau* kalbėjo p. 
Mastauskas apie Lietuvos 
l>adėt į ir ragino rem
ti snvo tėvyne pirkdami K U 
P. bonų. Po prakalbos jis iš
važiavo į Cicero. Po jo ilgai 
kalbi'*jo p. Vinikas. Jis aiškiai 
ir įspūdingai apsakė įsikūrimų 
Lietuvos valstyliės, jos pirmus 
kareivius ir jos karę su savo 
priešais. Kad ir gana ilgai kal- 
ltėjo, ln‘t jo kalba nenubodo 
klausytojams. Jam pabaigus 
knlliėti dar ilgai teko laukti 
kol Atstovas ut važiavo.

Apie 11:15 P. M. iš Cicero 
pribuvo gerb. Atstovas V. Čar
neckis. Jnin įėjus į svetainę 
vi.-i -u-toj.; .-uplojo rankomis. 
Pirmiausia vakaro vedėjas, A. 
Buceviėius pakvietė V. Jasi
nskiu tę, kad pasakytų eiles. 
Po jos eiles sakė A. Sinkevi
čiūtė. Gerb. Atstovas gėrėjosi 
tų mažų mergaičių gabumais 
ir gražia lietuviška kalba bei 
nudaviinnis. Po to vietinis kle- 
ltonas, kun. A. Baltutis trum- 
|ta kalba perstatė gerb. Atsto
vų puldikni ir pakvietė jį kal
bėti.

Visu pirma gerb. Atstovas 
pasveikino visus Lietuvos var
du. Paskui pasakė savo atsi
lankymo tikslų. Nupiešė lietu
vių vargus kol išknriavo lais
vę. Taipgi priešų, o ypač lon» 
kų pasikėsinimus pagleništi 
Lietuvų. Padrųsino klausyto
jus būti tikrais, kad Lietuvos 
laisvę niekas neatims jeigu tik 
visi darbuosimies iŠ vieno jos 
laisvės palaikymui. Taipgi nu 
peikė tuo«, kurie niekina bei 
žeminu “iyo tėvynę Lietuvų ir 
jos valdžių. “Jeigu” sakė 
g. Atstovas, “kas yra neto
bulo valdžioje reikia jų tobu
linti. Jug visi Lietuvos pilie-

CICERO, ILL.
Ii BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA

Rugsėjo 22 d. 1921 m. teisė
jas (Justice of the Peaoe) p. 
McDonald nagrinėjo bilų. Skpn 
dėja buvo Ona Povlikaitienė 
(laisvamanė) po No. 1512 So.1 
48-th Ct Cicero, III. Apskųs-**’ 

tasis buvo L. Staponaitis (ka
talikas) tenpat

Už pildymų tikėjimo parei
gų p. Staponaičiui buvo at
sakyta nuoma. Buvo įduota no
ta. L. Staponaitis negaudamas 
staiga naujos nuomos bandė 
dar užsimokėti už bėgantį mė
nesį ir paprašė nors paskutinio 
pakvitavimo. Povlikaitienė at
rėžė, “pakvitavimo - nedaviau 
ir neduosiu.*’ Povlikaitienė iš
ėmė antras (jau legalifikas) 
notas. Bet už nemokėjimų, nuo
mos.

Staponaitis negavęs nuo na
mų savininkės pakvitavimo, 
užmokėjo už nuoma per Jus
tice of the Peace (p. McDo
nald) ir gavo pakvitavimų. .

Atėjo ir teismo diena ragą.
22 d. Skundėjų Ona Poriikai- 
tienė reikalauja atmokėti už 
užvilktus mėnesius už nuomų. 
Liudininkė B. Šliogerienė pri- 
rodo skundėjos pačios žodžius, 
kad Staponaičio visos nuomos 
užmokėtos, nore ir be pakvita
vimų. Liudininkė prirodė ir 
daug Povlikaitienės paleistų 
neteisingų bjaurių šmeižtų ant 
Staponaičių ir kad tie nedori 
šmeižtai daug kenkia Stapo- 
naičiams gauti naujų nuomai 
namų.

Skundėjos advokatas bandė 
B. Šliogerienei (Staponaičių 
liudininkei) uždaryti burnų ir 
gelbėti skundėjų, bet nepavy 
ko.

Apskųstasis Staponaitis ad
vokato neturėjo. Turėjo tik 
vienų perkalbėtojų ir vienų liu
dininkę. Ir ta viena liudininkė 
laisvamanių stiprų advokatų 
sumušė į smulkias šokias. 0 
Ona Povlikaitienė iš teisiųo ru 
mų parsinešė kupinų purų gė- 
dos. „

Reiškia, jsad advokatas ne- 
risuomet reikalingas teisme.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE.
KURIUOS SIUNTA PER ^DRAUGĄ” 4IE ASMENIS:

Gudunskųs Petras (Peoria, HL)
Ivanauskas Juozapas (Sheboygan, Wis.) 
Ignatavičius Konradas
Saunom Juozapas 
Simanavičius Jonai)
Abromas Jojus 

dSelnis Juozapas 
Andrišiunas Jonas 
Mikėnas Antanas (Sioux City, Io.) 
Vyšniausko^ Jurgis (Springfield, III.) v 
Banaitis Antanas i ~

I» IDId.Mitt v>
I uvruva nes nuavų 

<K*rall*udo PrtapUoka) z -
ARBA. PBB UBAVU. ■AKDUBOA—CaKOVOg 
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SoatscUmaa ao Ptllav*. tai yra nauja taką r 
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Banaitis Antanas 
Vitkus Bronys (Roehester, N. Y.) 
LebeiinskJs Jojus

Masinius Kazimieras 
Brokais AdonOs 
Levickas Juozapas 
Ziauberaitė Uršulė 
Statu1evičiu8 Kastantas 
Pnplauskis Cezaris

(Bus daugiau)

I

EXTRA!
BRIDGEPORTO KOLONIJAI

Utaminke, Spalių 4 cL, 1921 nt 7:30 valandų vakare
L. L. Paskolos Bonų Bridgeporto stoties įvyks susirinki- 
nias 6v. Jurgio parapijos svetainę. /.

Yra daug svarbių dalykų aptarti, už tad kviečiame da 
lyvauti organizacijų atstovus, ir visas dr-jas Bridgeptmo

L. L. Paskolos Bonų Stoties rašt V. Rutttalii.

i - MANTREAL 1 
HAMBURGĄ, DMmCA.UEFMU

i“^l CANADA LINE
SurljuncĄ SUS 8U» Ir Holtaad-Atiertou Uatjo*

Tiktu! trtounU ttouu* fcuHuu | Dultle ftftuu
LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.
Vaisiui tart Orui! vMta paatrulktaoJlmuL Rūkymai kambariu) 

Kambariai po 4n lovaa.
Bortai feactaa InCormacIJv apie kabus attOankUa 

CtTERkATIOlVAlj kDCBCABTIUB MAIUBB OOMEPABT
Chlcayo: F. C. Bn>«m.Wc»l Panų ApU 14 B. Ocarbotu Strort

► Išpardavimas! Pasinaudokite!-
2 Turiųae keletu kompletų pereitų 1920 m.

: DRAUGUOS ;
T eldžia mos Lietiproje Kaune

Kompletaa ................................................ $3jOO
vietąje -.v........................ ......... $600

Fasiskubinldte
M ‘DRAUGAS PUBL. 00. ' ~ ■

2334 So. Oakley Arame Ohicago, SUnbta.
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k Kratpkttta prla muau a*a»tt Juau mlaata paa
K. w. KEMW, om. Wameru tarną. Agt/utir. lta St.

NAUJI ir VARTOTI CASH REGISTERIAI
Registeriai parduodami ant lengvų išmokesčių be jokio 

nuošimčio. Už seniu registerius atrolcuojame.
Kiekvienas musų registeris turi ant apačios parašyta 

gvarantee Natioiial Caah Register Company.
Mes užlaikome visų eilę reikalingų dalių, prie' caslt 

registerio.
Jeigu tavo registeris reikalauja taisymo^ tai pašauk 

musų Repair Department ‘
THE NATIONAL CASH REO18TEB'OOMPAMV 

172 N. šfidhigaa Ava. Telefonu Maodfl^li 4600
Tarpe Randolpb ir Lake Gatvių nktal vMateUa ofiiu 

Uhicagoj, . -/
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ORAUUO” KNYGYNE .

Galima gult
MALDAKNYOES
as=ssss=asa=Bae9BSSSSBSsa9SBsąs

f.

K’
Ramybė Joms (brangios odos paaaSa^
Bamybė Joms (kailio apdar.) ' K80
Bamjbė Joms (audeklo apdj ... ............................R00

S«sS«. Potfaahi MM SIS. bet m
Soja yra jėalrta

Si
'X

Anlolss Sargas — juodais minkšt apd.
Aniolae Sargas juodais apd.
Dangaus KyaigŠdoU — juod. minki apd.
/ainikelig — baltas eellaloid apd. so

paveikaldtto ant apA m............ ........... ..............2.78
Dangaus Evalgidotė — balto kailelio apd............1A0
Dangaus SvBttSdutš — juodais apd. su.ušiegimu 2JB0
AoiblėUs — juodais apdarais .................... 1UJ0
Anlolėlis -y. jnodaia apdarais.......................  9.78
Dangaus žvaigždutė..............................................  60U.
Aniblos Saigas......................................... htadM ai os
Pulkim aut keBų.............................................^.^180
Pulkim ant kalių .....................................................100

.....................    2Ą8
Pulkim ant kelių

• ••• ••••■• t 189
2.78

“bRAUGO" KNYGYNAS 
2334 SikOiUer Are.
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