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Lenkai Nenori Hymanso
Pasiųlymo

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA

*

Valstiečių pilna.

VISOKIŲ ĮSTATYMŲ
GADYNE.

Lietuvos Atstovas Chicagoje

Ties sekančiu nuo jnusų va
gonu visur traukiniui susto
Arkansas valstija stovi pir
jus susirenka eilė valstiečių.
Aeštmlicny mg-. 24 d. \i-.-i girdi kaip pa.-itciikiiię žmonės
raštis.
. moj vietoj.
dienų lietu- pila. Chicago- Ii.- kalbu: Meilu- ir dviiniknitiuTaus* vagone Velnini forma
tuvių' ujmis nuslūgo, ne- prn- gus musu Atstovas. Dnr vnIno turoliai reikalai.
I MASKVA,
engs.
WAnHINgTON, rūgs. 26. matytos iškilmės Atstovui nt- landėlė ir vieni sėda j autokorės-}
,,u
dažnai
laikomi
nirtingai,
Vienas amerikoniškas
— Ajinet vakarų centnilės važiavns sntnnžės.
'mobilius, kiti jH-k-ti lydi svosusirinkusiu* valstiečius
pondentas per ImuIo apimtus J
valstijos pasižymėjo gausybe
Stoty
i'''’-’ •’ Congrcss viešimi i.
plotus ]>adarė 4,(XM) varstų. , kallm bolševistinini agitnto- naujų įstatymų.
Penkiolikos
I
....
.
, ., i
Prie viešbučio.
Jis perkeliavo” visų lygumų r'HIvalstijų logislatums pravedė
4:40 p. p. atvažiavus I.a Ša
Tame
vagono
Kaliniu
su
sa
plotų nuo Maskvos ligi Sa
5,368 visokios njšies įstaty lie stotin jau keli šimtai lie-1 Pritažinvę viešbutį mndnmaros. Iš ten Pavolgiu pa vo padėjėjais priima nuo mus.
tuvių susirinko. Jų skaičių- mo orkestrų pasirengusių. Vėl
Legislaturos pravedė ke kas minutė auga. Balinami grojama Amerikos ir Lietlisiekė Astraclianių.
Toje il valstiečių visokius nusiskun
Kaip
ilgai kokioj. liais šimtais daugiau įstaty trispalviai ženkleliai. Greit iŠ-I vos himnas ir vieni palydoJ- jis
j.u perėjo plo dimus.
........—
......
r
GENEVA, rūgs. 26. — Belgijos atstovas Paul Ryman* gojo kelionėje
tus,
kur
Šįmet
buvo
kuogeĮ
vietoj
traukinis
nestovėtų,
vi mų bilių. Bot tų kilių nepa muš 5 vnl. Ciceru’s orkestrą ( vni grįžta namon, kiti Iv«li viešį šeštadienį Tautų Sujungus suvažiavime kalliėjo Vilniaus
klausime. Jis trumpai atpasakojo pakilusių lietuvių-lenkų rinusias derlius. Perkeliavo sos laikas vyrai ir moterys nt tvirtino gulternatoriai arba taiso savo instrumentus, visi šliutin.
_____________
a io
tainat
su kokiais
nors nusiskun jie pasirodė konstitucijai prie rikiuojasi.
- ginčų istorijų ir paskui nepavykusiaš^tuo klausimu konfe- taipat
kaitros išnaikintus eina
Viešbuty.
dimnis arba reikalais. Visi šingi. Kartais kaikurios letOMnjaa.
laukus.
Sulaukėme
gislaturos praveda nei šiokių
I gerb. Atstovo kambarį
’ •
“Lietuva,** sakė jis, "priėmė propozicijų, jog Vilnius
Apie tai pats koresponden jie nori matyti Kalininų.
nei
tokių
bilių,
taip
kad*
pas

suvinn
apie 15 asmenų. Visi
Traukinys
atūžia.
Sutikimo
Tų'gali būt inkorporuotas su Kaunu Lietuvoje, kaipo Aveica- tas taip sako:
Taigi tik ii ' vienų tokių
kui
visas
dari
mis
turi
eiti
nio-1
komitetas
išeina
priekin
ir
eičin
jaučiasi
kaip namie, ^ta
rijua kantonas. Tečiau Lenkija atmeta tų propozicijų.
Keliavau specialiu trauki traukinių galima pažinti, ko kais, kuomet biliai pasirodo na prie traukinio pasitikti At- *<-dn aplink Atstovų tariasi a"Lietuva nelaimėjo laisvės pati sau (Red.f) ir Lenkija
niu su Michailu Ivanovu Ka kia yra Rusija,
netinkami šalies dvasiai
’
! arka
’
stovo. Ilgai nereikia ieškoti, pie maršrutų, kelionės įsptl-,
neųtkovojo sau nepriklausomybės nuosavomis pastangomis.
■n---------lininu, vyriausiojo Itolševikų
tvarkai.
Gerb. Atstovas p. Viniko ir, džius, .lauku ir malonu. Nora
Bet tai įvyko ra sųjungininkų pagelha. Aiandie sųjunginin-.
MILIONINIAI BOLAEVI
sovieto
pirmininku.
Patsai
Arkansas
valstijos
legislap. Mustausko lydimas pnsiro- Atstovas ir jsivargęs. norėtų
kai tos ir kitos šalies reikalauja gražiuoju susitaikinti ' ir
traukinis šiandie didžiai in
tura pravedė daugiausia įs- do kitų keleivių taq>e. Komi-'gal pasilsėti, tečinus chicagie|
ilgiau nevarginti suvažiavimo.*'
taip brangaus
Visas susirinkimas, išėmus lenkus ir Pabaltijos atsto- teresingas daiktas Rusijoje. || MASKVA, rūgs. 26. — Bol tatymų bilių, nes 703. Iš jų.tetas skuba, sveikina garbiu- eini sulaukę
tečiaus
13
bilių
panaikinti.
gųjį
Lietuvos
Valstyltės
Atstosvečio
nesiskirato.
Iš
traukinio
išvaizdos
ir
viso
- TUB, au rankų plojimu sutiko tų Hymanso pareiškimų. .
ševikų valdžia paskelbi-, kad
Lietuvos atstovu Miloš pranešė, kad iš to visa nebns sudėjimo galima pažinti, kas ,ji išleidžianti aanjus bankno North Dnkotos valstija pra
Vakarienė.
Įėjus stotin orkestrą d mino-1
i tus — vieno Mdliono rublių, vedė mažiausia — 148. Iš Jų
j geistinų pasekmių taip ilgai, kol gen. Želigovski su savo veikiui Rusijoje.
8 vai. p-nos J. Brrnza kvie
armija neapleis Vilniaus.
Tu
traukinis, kuriubmi ' penkių miliong ir dešimties trys biliai pasirodė netinka ja Amerikos ir Lietuvos him
mi.
nų. Visų Ujias pakilęs. Galvos čia visus vakarienės. 14 as
man teko keliauti yra vienu milionų rublių. ■ Tie milioniAtai kiek kurioj valstijoj nudengtos, veidai susimųstę, menų -viešbučio restorane su
iš tų, kurie skiriami propa niai banknotai- bus geri tik šįmet pravesta visokių naujų
rimti. Mintys ir akys susitel sėda prie stalo. Visi smagus
gandai, visokiems tyrinėji
įstatymų:
kia npie gerb. Atstovų kuria ir linkrati. Po vakarienės vėl
?-< WASHINGTON, rūgs. 25 (Iš Letuvos Inf. Biuro). — mams ir augštųjų bolševikų
Valdžia išaflkina, kad tos
280 me visi mato ir jaučia tėvy lydi Atstovų kambarin.
Indiana
Čia
Lenkų ginkluotas orlaivis liepsnodamas' nukrito neutralėje valdininkų kelionei.
didelės dominaeijos
būtinai
282 nės nuteriotus laukus,
Missouri
jos valandų pasikalbėję skirstosi
■anoje prie Klepočių, netoli Olkeninkų.
690 vargus ir rupesnius, džiaug namon; gi ryt prasideda ko
Arkansas
Sudarytu iš keturiolikos reikalingos, nea mažesm'-š ver
Mechanikos sudegė. Karininkas sunkiai sužeistas, pris- vagonų. Vagonų šonai nutep tės banknotai*
Įima žmo
Oklahoma
182 smus ir laimėjimus.
lonijų lankymas. Town of La
• statytas Kaunan.
400
ti įvairiais vaizdais ir para gui nešiotu mi
Gerb. Atstovu kuomet- ir ke turi garbės pirmoji sutikti
Orlaivy rasta krūva audegnrių proklamacijų, kurių viebolše
425 minios lydimas eina žemyn. Atstovų, tikimasi kad ji dos£
South Dabota
šais apie tai, kokia Rusija y■a yra grynai bolševistinė. Mnsų kareiviai kurstomi nuvers
rublių yra
Nebraska
30^|Cia valandėlę sustoja. Sveiki- gerų prydžių ir pavyzdį ki
ra ir kokia turi būt, kaip no vikų 40 tuk:
ti valdžių. Dėlto i nteiktas protestas Tautų Rųjungai.
lygus vienam amerikoniškam
Tesąs
228 na visus,
lų kuriuos
Kuriuos gali
gan pasiek
pastele-1 toms kolonijoms
už $10,000
ri liolševikaL
doleriui.
Michigan
447 ti, jo veidas linksmas. Lietu-, vienu užsimojimu L. Laisvė*
307 vos linkėjimus neša. Iš šalies paskolos l»onų išpirkdama.
Illinois
305
Kansas
Kalinino vagonas turi vaiz
241 ja užims išanksto (išruoštas
Obio
Nes lenkai, kurstomi Pranei- |dV >* valstiečių ir darbininkų
NORIME TAIKOSI
MADRIDAR, rūgo. 26. —
145 lioz.icijus aplink Eskisher (Ii- |
North Dakotn
•vinrrim^
t f\A*nn lIFlfk. jų
Itl
Vlfl 1*A1 <FT1
IT įvai
IVOIpareigų
ir
 Čia pranešta, kad ispanai Mojos, rengiasi
pakelti naujų ka- gyvenimo,
591 sijoje Eskisber-Kutaia) ir to
Wisconsin
rių legendų. "Kapitalistai rokkoj laimėję kai-kurias ko
527 nui netik atlaikys
Minnesota
puolimų,
Bolševikų valdžia į lenkų tave (darbininke ir valstieti) vas su maurais.
Išviso pravesta 5597 biliai. liet
jiasiliks
ir
per
Maak- Į
ultimatumų atsako
šiandie. vadina raudonuoju.
Bet iš jų 229 biliai nejvykln- žiemų. Tose taigi pozicijose
MASKVA, rūgs. 26. — Vi- Atsakymas kuovei kiaus
bus vos darbininkai atsiliepia į UNGARAI TURI 100/100 KA Įti.
būdami graikai nuspręs kas 1:30 d. — Town of Lake.
ai bolSėvikų laikraščiai vienu pasiųstas Varšuvon.
tave kviesdami dirbti ir ko
toliau veikti. Būtent suda 8 v. v. — Viešbuty La Šalie
Lenkai ultimatume paliečia voti.**
iškilminga puota gerb. At
TURKAI NACIONALISTAI rys pienus tolesniai kompani
tris daiktus:
pirmiausia, istovui pagerbti.
VIENNA,
rūgs."
26.
—
GauAnt kito šono vagono yra
jai.
SUSILAUKĖ PAGELdant 1 Kliše vi kai nesimaišytn vaizdas, kaip vaikai eina mo- 'ta pnsoficialių žinių, kad UnBet ar graikai atlaikys to
BOS.
▼aidžia prisiuntė bolševi- į vidujinius Lenkijos reikalus,
kyklon mokinties skaityti ir «*nj* Jugoslavijon ir Austrije linijoje turkų spaudimų, 7 v. v. — Bridgeport.
ypač ra savo bolševistine pro rašyti. Ant kito vagono pa- *>• PMieniais turi 100,000 katai taipgi svarbus klausimas. 8
v. — Brighton Park.
ta. fžpildyti .Rygos tai- paganda; antra, idant bolše rodyt* vdrtriio grj^ tau-1™"*- T.l naujU raijta i- Graikų kareivių dvasia nupuo
Kaip ten nebūtų, graikams
luL
ANTRADIENIS
vikai grųžintų kituomet paim vnMIotl. boHorik..
ir ši antroji kampanija nepa
«n i*”*“
«»•
krašciuosc ni tas is
i’ Ta-nkijn*
Lenkijos gcir-zinkchų
geležinkelių . .___
___
.__ - .. . kibus, kurio pnesuky yru LuiuKoasUnUnopolu, rūgs. 26. vyko.
(iluikijos gyventojui 7 v. v. — W u> t-Sules.
’ PrtH1>T
J
ir kiti žymes-. įmones ir trečias, idant išmo- šeimyna gyvena, tun (lauke) I
—Graikų armija andai atsi apvilti karaliaus Konstanti- 8:30 v. v. Cicero.
automobilių, turi telefonų.
|
y'
metė atgal išilgai Sakaria n- no pažadėjimais veikiai lai- 9;30 ▼. v. North-Sides.
AUIBUB,
Toksai traukinis kur tik su
NENORI ĮSTOTI pės nepaėmusi Angoros, ut mėti karų ir kareivius demo- j
TREČIADIENIS
kad suko-į Tai visa i neina* taikos ra- stoja, tuojau jį apspinta
T. RĄJUNGON.
ėlių- pozicijas ir nusprendė bilizuoti.
v. Roselaad.
jauni ir seni ir žiūrisi j puoš
Aiandic pasirodo, kad kn-1
laikytis, jei turkai mėgintų
8:30
v.
v. Dievo Apveizdos paniu vaizdus, skaito visokius
GENEVA, duga. 26. — Un- juos pulti.
rui nepramntoina jialiaiga ir
rap.
parašus. Tai bolševikų mo- garijos vyriausybė
pranešė; Graikams atsimetant tur- graikai nieko nelaimėjo. To
Reikia pastcliėti. kml kolo
nai, kad patraukti sau dau- Tautų Sųjungos suvažiavimui, kai jų nepuolė smarkiai. Nes dėl kareivių dvasia nupuolu
giau šalininkų.
|kad Ungarijos aplikacija įsto-'jie buvo neskaitlingi, taigi ir si tnip. kad vndni aliejoja a- nijos. j kūrins gerb. Atstovas
AIRIAI GALI GAUTI DOMI je šiandie gyvuojančius įstaty
atvyks vėlinus, turi pa.-i rupi nYpač jaunieji rusai yra žirf jti- T. Sųjungon batų su lai k y nestiprus.
|iie tolesnį Veikimų.
mus,** sakė Cliurcliill, "teeinu
ta
Kokiam
laikui.
Pariam
ti kalbėtojų ligi atvažiuo
Bet tai neviskas,
................................
Bet tomis dienomis turgeidųs. Jie tuojaus apspin- jta_kokiam
laikui,
jos noras. visus ginčus baig
Tai esu daroma pakilusi no- kams nacionalistams atėjo j»a karaliui ir jo dinastijai yrn siant j jų kolonijų Atstovui;
ta vagonų su knygomis. Tų
^nlilramerna
an
ti gražiuoju. Ir jei musų pu- socialistiškų-holševikų
ratikunaiUR
su Austrija tirm sų-. geibo iš Kaukazo ir iš kitur pavojus,
Karalius intrnukė ls- vietos knll>ėtojų gulima pa
9
kny
Ohurehtn
siųlymas galutinai bus atmes gų visuomet vežama tikros jungininkais dėl Burgenlando. — apie 25,(XX) kariuomenės šalį šin knrnn ir šaly pnkė- sikviesti svečiu-: St. H'IIIIO
tas, musų gyventojai stovi-*
lė didelį sknrdų.
narį p. M. Bagdonų, p. Mai
,
daugiau.
DUNDE, Škotija, rūgs. 26. imperijos pusėje. Musų pusė, galybės.
GOMPERS ANGLEKAJBIŲ
tauškų ir p. Vinikų.
Pajuto
tai
graikai,
Tad
Traukinis veža visokių laik
— <Ma vignaine susirinkime je bus ir visa* pasaulis.”
ORAS. — šiandie gražu* o I Gerb. Atstovų pičios kolo
juos
apėmė
haimė
ir
jie
pa
naščių. Važiuojant pro sod
nijos parsiveža nr tai ir vies(Jrurchill pažymėjo, kad iki žius iš traukinio mėtomos
lengva pradėjo persimesti nt- ras; vėsiau.
nistaria,
Wixuton
Spencer
liučio ar iš kolonijos, žiurint
.
. . ■ • .__ ru- gai sKersui
INDIANAPOLIS,
.>aicaria. 1ND.,
\ os ru-'gal skersai Sakaria.
Vos
paskutinių laikų Airijai j»o __
žmonėm* visokio*
brošiūros
rv,
;
I
.
•
,
•
>
OraruMn. Jin pareiškė, kad
na
_____
—
*_.____ .__
..*■
_ *_
»,
kokiu
laiku atvažiuos Atsto.
. ..
igs. 26. — Cm angiekasių sn-j spėjo tai padaryti, o tos užį AągUjoa vpriausyhė airiams kojų painiojosi Ulsterio pro ir laikraščiai. Jaunieji gau-važiavime kalbėję Am. Darbo ėmė keletu dienų, staiga ant
________
vos
Teeinu Šiandie ta pro’ nusileido ligi galutinų ribų. vincija.
vincija jau apsisprendusi ir'do <^a.,iruiniu* Mikraščiua.
;Federacijos prezidentas Gom- graikų ūžtelėjo turkai.
Svetimų šalių pinigų vertė, I Visais reikalui.- «l»-!vi AtstoIr JM -airiai nesutiks, tuomet Airįjai nedaro jokų kliūčių j-l Traukiny yra spaustuvė, pe„.
Pranešta iš Angoros, kad mainant nemažiau 25,000 do- vo maršruto vietinės L. L. Pa
Anglija nieko kita jiems ne
turkai smarkiai puola grai- lierių nigs. 24 buvo tokia pa skolos stotys kreipiasi į L L.
gyti dominijos valdžios formų. kur leidžiamas ir spausdina-1
nias dienraštis. Telegramos NEW YORKE PASIBAIGĖ kus.
___.
Kai-kuriuose įtaruose gal Merchnnls Lomi & T rus t Paskolos Apskričio pirminin
Airija jokiu bud u negali at gaunamos rndio telegrafu.
it, kad Anglija didkų šiuo adresu:
tVIESOS TAUPYMAS.
graikai laikosi. Kitur bėga. Company:
aavo apsivylimu, simesti nuo Britanijos imperi
J. A. Mickcliunns, 3140 WaAnglijos
sterl.
svarui
3.70
(Paskui save palieka armotas,
jos.
Kuomet laikysis savo, konferencijos,” sakė miniota t NĘW YORK, mga. 26. — kulkosvaidžius ir daugybę ka
Francijos šimtui frankų 7.81 llaeė čtr. PLoiiė: Y&i'ds 2G52.
'fiviešoa taupymas čia paūbai- ,'ro medžiagos.
Kruviniausi Italijos šimtui lirų
4.351 Be to, gerb. Atstovas išreiškaras.
Susirinkimų, kuriame kalbi- gi vakar rytų.
Laikrodžiai mūšiai seka vakariniame u- Vokietijos šimtui mark. .92 kė noro aplankyti lietuvių vie"Mes norime konferencijos
Lietuvos šimtui auksinų .92 šųsias įstaigas, o taipogi ir
I Kalbama, kad graikų armi- Trenku šimtui markių
su airiais.
Bet pasekmingas
.02 ‘ mokyklas.

Nieko nebus, jei Zeligowski
neapleis Vilniaus

SUDEGĖ LENKy ORLAIVIS.

BOLŠEVIKAI NENORI KARO SU LENKAIS

vimI.,.14,

GERS. ATSTOVO MARŠ
RŪTAS.
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PASKUTINĖ PROGA AIRIAMS
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PINIGU KURSAS

1

2

bftAOCAS
K<< jr
vokiečiams jtalaii*
ULTVV1V KAT-UJKV DIESll-VSTI-* kiu pditikų.
Iž-ienių reikalų ministeri
“DRAUGAS”
jos svarbiausius (lolitikus tiks
Vnl» kaMl><-ną l**K) ni« uctU-MK-nla.
lu* — |Mičią Pianciją padary
FKKN* .MtlLVTOS K.\I>A:
ClUCAUOJt III IZSILAVJE:
ti piiklnu*onią nuo Anglijos.
Mcum* ..................................... *sjo i
Iš Iii abiejų Vedamų (sditikų
lhi*<1 31<-tq ............................... 4.00 |
pu*ii<>d<>, kad lenkų reikalams
SU.ou
Metams ..
3.OU j jo* nepalankiu*. Ne* kn* nori
Mctv
ekonominiai pavergti Praneija, ta* geidžia pragaišties ir
Mnnillllillliuilllllllliuilllllllllllillllira i

Prancija
didžiausios sau «i gynimo konvencijų
prieš kurs kitų pripažintą valdžių,
jmgellius tikėjosi jš Vokietijos. bendrus priešus, bet tik tuo •rganizacijų valdyba, nnlariVokietija turėjo mokėti aukštų met jei didžiosios valstybės
drapanas sau vežamas, nors ir
(Tęsinys) .
kuru kontribucijų.
Jie gal gerai nesupranta
prųiažins JUetuvos ir Lenki
po kvies eilės, nieko nereika
Aiumlie jMoirodo, kad var jos siena*. Lietuva nesipriefti- musų tų organizacijų vertės,
Iš Berlyno Lietuvon.
lauja. Ai vėžiaus nešintos šilw
*
gini Vokietija išpildys savo nn padarymui ekonominė* su gal mato jose ką nors sau
Traukiniu bevažiuojant iš
jiasi ketini mus. Gudrus vokie tarties su Lenkija, bet ji ne negero, gal turi kitokius ifiroBerlyno suėjome ir k un. Dr. ni kurią teko mokėti 300 auk
čiui pradedu užraukti savo nutiks panaikinti muitų sienų. kavimus, bet tai ne anarchiz
Maliauską, kuris metai atgal sinų. Išduodant pasus, virši
* •
krepšiu.-. Ir nors vokišku mar Šita sutartis turėtų būti ga mas.
iš Amerikos sugrįžo Lietuvon. ninkas prašė paaukoti nors po
kė imu netekti prigulinčios lima panaikinti dviejų metų
Beto reikia savo kalbose aGalop privažiavoųic EiHtku- kelis auksinus užlaikymui liet,
vertės, lėčiau vokiečiui nvper- bėgyje pareiškus apie tai norų pie kitus gerai apsisvarstyti.
nus. Vokiečiai daro kratų, su- kareivių. Aukojau 100 auka.
■ Inugiim-ia aimanuoja.
vienai susitariunų šalių. Vie Galima pasakyti ir šiap ir
žiurinėja daiktus ir krato ki
Tuo tarpu prancūzai juu nok lenkų delegacija su šiais taip ant kito ir visiškai 1m* pa
Lietuvos traukiny.
l’ntf. Ilart Įiai <‘i.*kia, kai
šenes. Visus lengvai perlei
kaip
tik
nesišaukia
pagelbos.
mato.
pa siūlymais nesutinka ir lai
L!uyd Georgo nieku nedaro iš
Už valandos sėdome į lietu
rcflitruitą lallką.
džia. Mus, kaipo kupigų, ki
Beveik visos musų viržmit<>, kum teks \'ilnius. Nes te Nes kuomet vokiečių markės kosi pirmojo projekto. Tnutų
Senių
visai
nekrėtė.
R
Eldtku
viškų
traukini, kuris atrodė
"DRAUGAS” PUBL. 00.
nai įiesusilnga Anglijos finnii- vertė puolu žemyn, prancūzų Sąjungos Taryba nutarė pa nėtos didžiulės organizacijos nų matomas Virbalis, pirmuti taip gražus, kaip visos Euro
3334 S. Oakley Avė., Chicago.
frankas irgi eina menkyn.
siūlyti abiem delegacijoms ga yra dar jaunos. Jos gali sa
sistų reikalai.
nis Lietuvos miestas, o čia pos Vklstijų traukiniai. Pasi
TeL Roosevelt 7791
l’rof. Ilart sako jam tekę pa Jei pakils ten finansinis lutinai priimti antrąjį P. Hy- kyti yra da tik ilsivystymo traukinio reikia laukti porų leidome per Lietuvos laukus
sniiiiiiiiiiiimiiuiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
tirti užsienių reikalų ministe- krizis, tai jis pirmiausia pa luanso projektą, jei jos nesu periode, todėl jose silpnybių valandų!
Kauno link.
rijo.ji- štai ką: Ginčus lietuviu lies Prnnciją ir I-enkiją. Su tiktu jo priimti, tai referuoti ir klaidų yra.
Imu nerimauti,
norėčiau
NenuaėdŽiD savo vietoj; žiū
Visuomenės veikėjai, publi
*u lenkais jsikėlę šeši šimtai prantama, nuo to turės neina klausimų Tnutų Sąjungos ple
kuogreičiausia įžengti į Lietu riu per langus vienon Ir kiton
cistai kartais kalbose, kartais
numui.
fanatikų, daugumoje žydų ir žai nukentėti ir kitos šalys.
vos žemelę. Valandai atėjus sė
Tas krizis tai bus natūrali*
spaudoje organizacijų silpny
vokiečių. Tiems žmonėms jmidam į traukinį ir už 3 minutų
bes, blogumus ir negerumus
vykę primesti savo vnlią lietu ir bausminis apsireiškimas.
jau Virbaly stotyje. Išlipus ant landžio 23 d.). Nuolat karo
$inndi<*ninę Anglijo* ]K>iiti- vių liaudžiai.
Pasibaigus kurni su Vokietija,
nurodo. Kartais tai daro h*>
stoties visai kitas reginys: pėdsakus galima patėmyti:
kų ir nusistatymų nušviečia
pasigailėjipio kaip ir kokių
Tai b<-nt profesorius’ Iki šio Prancijai nereikėjo palaikyti
stotis gerokai apgriauta, bet vienur ir kitar matai sunai
anglų laikraštis "Ea.-t Ex- lei neteko girdėti, kad tokiai* milioninės armijos. To pat ne
nuožmių operacijų.
taisoma, miestelis daug pras kintus triobėsiua, o jų vieton
prvss". Apie tai kalba Ovfonlo tuščiais plepalais turėtų ope reikėjo daryti nei lenkams.
Tokių žmonių už tai nega
"Vanagu” ir "Žvaigždė"
tesnis už Eidtkunns, vietomis statomi nauji; miškų plotai iš
(Anglijoje) universiteto istori ruoti, žymaus universiteto pro Tuotarpu kaip ta, taip tie pnlima vadinti anarchistais. Prie dideli plotai visai be namų, kirsti j kuriuos geHksHo su"anarchistai".
skutiuius savo pinigus pavar
jos profesorius W. llnrt.
šingai, tokiems klauso padėfesorius. Galima lenkus mylėti
arba griuvėsiais pabirę. Nie
Ar galima tokiems žmonėms
tojo
militaristiniams
tiksReikia pažymėti, kad prof. labiau už kitus, galimu jiems
pritarti, kurie sako, kad "Va silpnybes, nepamiršta nurodyti kas jų neatstato. Savininkai bėra nutiesti.
Inms. Ir štai ko sulaukė.
llnrt yra didis lenkų šalinin pataikauti. Bet negalima pašau
Jei prnnciją butų išmintin nagas", "Žvaigždė" ir kai- ir priemones jas pataisyti, ar- nubiednėję arba išblaškyti Ra
kas ir prictclis. Jis nesenai li<> juokinti tokiais plepalai*.
kuric kunigui šaltai žiuri ar va paduoda naujų sumanymu, cijoj. Ūpas vienok nenupuola, nynn*. Ant vieno pravoslavu
lankėsi Lenkijoje. Buvo ir Negalima, mylint lenkus, ]>a- gai pasielgusi, rasi, Suv. Vals
iu neprijančia musų brangiau kaip organizacijas pagerinti.
Vilniuje.
Fauliui meluoti apie Lietuvą ii tijos jai butų dovanojusios
kinu savo tikslų, esu Lietu*
milžiniškas skolas. Bet kad jai sioms ir didžiausioms organi- Toki dalykai spaudoje yra
Prof. Ilart į Pabalti ją žiuri lietuvius.
buvo mylimesnė milioninė ar
labai pageidaujami. Jie orga
lenkiškomis akimis. Jam yra
mija už Suv. Valstijų pata deracija, Tautos Fondas, Liet. nizacijas veda prie pažangos, visų veidai linksmi, gražiai
meilesni ir artimesni Varšu
ILK. Sus-mns, Am. L. Darbia. tobulinimosi .ir vaisingesnių pasirodę, lietuviškai kalba. II
rimus, šiandie tesidžiaugia.
vos ponai. Meilesnis jam tokKuomet Vokietija atsisakys Sąjunga, UeL Vyčiai ir kitos; darbų. Toki nurodymai dažnai lauko ir viduj lietuviškos iš gardas dygliuotomis vėlomis
kabos. Stoty žmonių pilna; tnL
sai p. Paderevrski su pianu
Prancūzų laikraščiai daug mokėti Prancijai karo kon ir negana, kų neprijančia, bet gelbsti pačias organizacijas
lieiantai prižiūri tvarkos, su
negu lietuvis valstietis su
vietos pašvenčia finansiniani tribucijų, kuomet Pranei joje dar stengiasi griauti jas.
nuo pavojų sugriuvinyo, ar iš
spragilu arba dalgiu.
Euro]»os (aidėjimui. Rašo, kad pakils finansinis krizis, tuo Tuos griovikus žmonės va krypimo iš savo tikrų vėžių.
dis pradėjo smarkiau plakti;
Apie patį Vilnių jis reiškia finansinė padėtis
Europoje met prisieis laukti naujo ka dina "anarchistais" ir kito
Nevienų pašalpinė draugija Darosi graudu; Dabojuos kad
lenkų nuomonę. Sako, lietu truin]K>j ateity turės sugriauti ro Europoje. Nes Praneija mė kiais žodžiais, tam jianašiais.
kuri yra nudardėjusi į laisva- niekas nepatėmytų . besiver
Man, rodos, kad toki grio
viams Vilnius įieprigvlįs nei visą ekonominį gyvenimą. Sa gins užimti naujas Vokietijos
manybės ir bolševizmo dau žiančias iš akių ašaras. Gaila,
vikai daro gėdų musu tautai,
istoriniu.
nei etnografiniu ko. visoje Eurojioje pakils teritorijas.
sas, butų šiandien katalikiška, manau sau, knd Amerikon
neprisilaikydami vienybės ar
žvilgsniais. Ir jei liuluvini ve toks didis ekonominis krizis,
jei laiku butų kas nors paro lietuviai neišpirko 5 milijonų
ba
visuomenės, L R. K. Fed-,
da ginčus dėl Vilniaus, tai už kokio ]iasaulis nematęs.
dęs pavojų, kokis jai gręsia. paskolos bonų. Daro kratų; už
(Bus daugiau)
nutarimų .
tą juos reikia priskaityti prie
Anot laikraščių, biržose sjk*Taigi . ar "Vanago", ar
Bet pas a| sviestas kat tautos
trukšmndarių.
kuliantai varo savo darbą ir
AVushingtonas, IX, 22 d.
"Žvaigždės", ar kokio kitokio
taip
nėra. Ten nutarimo vieKaip lenkai, taip ir prof. šaukia: "Nenorime sakyti, kas (Liet. Inf. Biuro). Lietuvos
laikraščio naudingų 'kritikų šingus jiems žygius kituose Darb. Sujungi, užkenkti Fe
Ilart tvirtina, knd lietuviai to galės įvykti trumpoj ateity. Delegacija savo kontrpasiuly- nyliėje laikos. Man, rodos, kad reikia priimti. Tik, deja, tų laikraščiuose. Tokiu
buvo deracijai, o gal jų
tokiems ne visuomenės gero
kiu pasielgimu trukdą ekono Bet kas įvyks, tai bus vienas nie sutiko, kad Vilniaus Kry
dviejų pirmųjų laikraščių ne
vė rupi, o tik poniškumas, saminį vystiinasj, kaip Vilniaus nešimi ginusių daiktų".
čiai butu duota kultūrinė ir
visus rašinius galima vadinti nušui”, tilpęs "Garse".
met reikėtų Mojų organų. vymeilė ir sava garbė.
srity, taip ir visoj toj Euroj/o*
Prancūzai turi immato rūšy- ndniinistratyvė
sveika, naudinga kritika, ar
"Atvirame laiške" nuva
autonomija.
Sunku pripažinti tuos jų žydaly.
iti ir bauginti ]HisauIį.Ne>> šian- Griežtai atmezdama bendrąjį
nurodymais. Daugiau juose, žiuota pertoli. Pasigriebta gin
Anot prof. Ilart, Anglijos jdie tenai aršiausiame padčji- rprendžiamąjį užsienio politi
Atsakymaa. Anarchistais y- ypač "Vanage" pravardžia klo- ne visai švaraus. O prieš
valdžia šiandie užsieniuose me yra Prnncijos ir jos są- kos organų, Lietuvos Delega ra žmonės, kurie nepripažįsta vimo negražiausiais žodžiais,
vedn dvejopą jiolitiką. Vieną jungiuinkės Lenkijos finnn- cija siūlo perijodines abiejų jokios valdžion. Gi kunigai, ne- vadinimo žmonių gyvuliais,
jiolitiką reprezentuoja, prem sai.
pramanytų rūmo. Netinka imtis takia pat
šalių užsienių reikalų minis- prijaučių mažų didžiulėms or daug įtarimo,
jeras Lloyd Georgo, kitą —
Kol seniau prancūzai iš ]mis- terių konferencijas ir įsteigi ganizacijoms, pripažįsta savo šmeižtų ir užsipuolimų net ant ginklo.
užsienių reikalų ministerija. kutinosios savo frankais rėmė mą tlnrlsi sekretorijato, kuris tiesioginę — dvasiškų valdžių, ištisų organizacijų už nusikal
"Vanago**, "ZvaigMto" ir
Lloyd George apsistatę* vokie lenkus, lenkų finansai Imvo neturėdamas jokio sprendžia ir kitokias valdžias, taigi jų timų vieno kito jų nario.
čiu ir žydų kilmes finnnsistnis. kiek stnmliesni. Gi kuomet ne mojo balso butų įkurtas politi plačia prasme Begalima vndinŽinia, toki” dalykai ne kriatsargų* ir ta keliama andrn
Tie imau*i*lui turi įdėję di buvo jau iš ko \ai*avu* vai- ko* ijšiuiue palaikyti. Toliau .ii muuchislaia.
veik jiu sudarę bloku
eluui
Siaura prasm
delius kapitalus į Vokietijos džiai duoti pageliais, lenkų Lietuvos delegacija sutinka pa
jų autoriams ir neneša naudos
darvti
sn
lenkais
nnlitnrn
nnJ
industrijas. Del to Lloyd Gcor- markės visai sužlugo.
daryti fu
militarę ap- ’dinti kielnieD^
anSrehiąfn visuomenei. Net kartais ittan- žvilgsniu

Keliones Lietuvon Užrašai.

PROFESORIAUS RLE
PALAI.

KLAUSIMAI IR ATSA

RYMAI.

KO SULAUKS EUROPA.

DERYBOS ŽENEVOJE

PRIEŠ ANTPUOLI
(Vienveik.-mis vaizdelis iš fronto
gyvenimo)
JOKŪBAITIS. Kad jie hutų miške
mums į kairę neužėję ir tų keturių nebū
tų sužeidę.
KALINA. Jei laiku nebūtumėm jų pa
stcl>ėję, nekaip Imt išėjo... jie iš miško bu
vo gerai pradėjo taikyti, o ypač į kulkos
vydį, ir jau buvo iš miškų bi-iš|on<lą, l>et
kaip atbukome kulku.-s\<lj, užgrajiiiomr,
nutilo lyg kutinai |>o .-uolu... prapuolė ku
rie ir išlindę buvo.
JOKŪBAITIS. Bet visgi utinušėme
daug syk skaitlingesnj jų antpuolį.
Scena III.

SKYRININKAS
(įeidama*). Imkite
kulkasvaidį, reikės vežti į apkasus.
JOKLBArns. Antpuolis busi
i' 4BKFR1NINKAS. Tikrai nežinia, gal ir
bniu. bet lenkuose jaučiama* bruzdėjimą*
(du ima kulkasvydj, kiti dėžes, veža pro
JOKŪBAITIS (veždamas). Ta-ta-ta-ta

kaitę*I_
SKYRININKAS. (į vežančiu*). Va
žiuokite. nš tuojau pas apkasus ateisiu,
(sau) Reikia ant visos nakties apsirengti
(ima nuo sienos milinę).
JOKŪBAITIS. Nebijok! mes gerai vis
ką atliksime, gali nesiskubinti (duris už
daro).
Scena IV.
SK YII ĮNINKĄS. (imdamas nuo sienos
žiūronų ir niio lango granatus) Puiku šią
nakt bus laukti lenkų, rami ir šilta naktis,
iivp-š, manam jič nieko, iškasysime jiems
kuilius gerui.
GALDA1T1S. (įeidamas) Jau kulkosvy
dį nuvežė!
SKYRININKAS. Jau! o tavo arkliai ir
vežimus tvarkoje!
GALDA1TIS. Taip! viskas tvarkoje! gal
jiukinkyti r.eikiu!
NKYIUNLNKAJS. Pakinkysi kuomet pra
dės šaudyti.
GALDA1T1S. Matyt j»onai vištininkai
užsimanė pamėginti... bet nieko... attiki rs!
— a t kirs savo snapus lyg kirvis į akme
nj. Šiandien visi kareiviai gerume upe,
puls į mūšį lyg liūtai, tik laikykis ponuli
"do Varšavy panovie".

!=»

SKYRININKAS. Kad dirbtu kulkosvy
dis, tai nė joki* lenkas nebūt mums bai
sus. Prisileistai nė arti, o paskui kaip pa
suktume po priešų grandine, lyg dalgiu.
GALDATT1S. Žinoma, nemažai nuo kul
kosvydžio priguli.
SKYRININKAS. Ai šiąnakt nieko blo
go nejaučiu, turbut nieko nebus, o jei bus,
tai laimė links masų pusėn..

BURlNINKAS. (įeidamas) Jau savo
apkase kulkosvydį pastatėte!
SKYRININKAS. Dabar kų tik išvežė.
Tuojau ir aš einu.
BURlNINKAS. Kuomet pastatysite,'tai
jk> 3 kareivius lai stori apkase, o 'po tris
gali trioboj Imti, tiktai prisiruošusieuts,
kad akymirksiiyje galėtų stoti į inašį, už

judėjimas, rengimosi ant nakties J apka-

laikysime ir greičiau busime visliu^ bet

nes veltui jėgų nedidintų.
SKYRININKAS. Jų antpuolis man
baisus. Nebijau (išeina.).
•

GALDATHS. Jei ne vokiečiai tuokart

BURINLNKAS. (vaikščiodamas). Gerai kad vienas vokiečių raitelis atjoję* pranešė
oi pamenu ir turbut niekad neužmiršiu
pirmąjį savo mūšį Lietuvos kariuomenės jie lietuviams nepadės. Ant ryt po lito ir
eilėse ties Straveninkais, net kiekviena
žuvį gerai įsivaizdinau ir neužmiršiu' ir • paritini'trys loviai).
DUBININKAS. (išbėgdamas) Nejaugi
tnipnt vokiečių pajuokos. Mums ten besi
malant vokiečiai davė savo kareivių vie
na būrį su vienu kulkosvydžiui vie
nu raitelių,' neva tai pagelbėti, bet
0ALDAITI8 (vienas). SandoL_ (Buri
geriau pasakius tik pajuokauti, bet
ar tflt ne lenkus pamatė /(vėl žuvis), an>
ryje pradėjo pulti, musų )>uvo labai
mųžu ir tai pirma kart kovoje. Vokiečiai

riaus.
čiaus apie lenkų bruzdėjimų!
žvalgui iMuakojo kad j sodžių stovintį už
keletas kulkosvydžiu* kuriuose kaip nuo

savo knUrnevydį, ihmlrikiavę dainuodami
"Doičland, Doičland" nuėjo savo kėliais
atgal į Žiežmarius, o mus vienus likimui
paliko, manydami, kad tokiu bodu nw
neišlaikysime lt jiems atsitraukus ūpo nu
stoję pabėgsime ir dar._ patilto U mies-

GALDAITI& Kas tenai lando!

»)(Bus daugiau)
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DIAUGAS

DR.A.LRUTKAUSU

OR. G. M. GLASER

Telefonu Ltfgjvtto 4144

irKumrtzi

“Vaikai mutokite
l>crrikallngai peSti« —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem I**

I knis tai turėtum pripažinti, nok čionai įvairumo yni. Čia
'knd geriausia budus su jais yni apsigjienęs pusėtinas lie• Draugo” J ko rot i yra nepilrisli jų ten,' tuvių būrelis. Jie turi savo ImAkron, Ohio.
209 num. p. Kitas aimanuoja, kur jie nopag< idniijnini. Ar Anytėlę. Kun. Ambrazaičiui
buk aš aprašydamas bolševi tamsta pats tąjį daržų išnuo-, klelnmaujaut |>arapij<>je būdakų pikniką (num. 193) njisi- movai* ar būviu priverstas tiv'vo nesutikimų ir ]>vrtat biižlenkęs su teisybe. Jis aiškina padaryti, aš nežinojau, la i st«-Į «•>'*••« l,uvo apleista. Dabar, jw
si negulėjęs xn Prani. B-vės hdymns tos pro t* rainos num nt-'kun. K. Sk ripkos vienų me
daržu apseiti kaip norįs, nes rodė taip, kaip knd žinogu* tų klebonavimo, bažnyčia tanurodymai ateiną iš gvnendio darže vietą ullei'tų dilgelėm*, po pataisyta ir )mgnižintn vi
ofiso. Paskutiniu laiku jMuiiš- usnims ir kitokioms piktžo duje ir lauku pusėje. Turime
kėjo daug nelemtų darbelių to lėms ir norėtų, kad tos pikt didelius vargonus kurie puo
generalio ofiso, tad p. Kitas gv žolės nebūtų dygios. Aš nei šia bažnyčią. Tai vis musų
rai daro aikštėn iškęldama.s tamstos nei B-vės nekaltinau' gvrb. klebono, kun. K. Skriptikrus kaltininkus. Bet ka už bolševikų du riklius, o kal ko# i>asidarbavimii.
dangi įgaliotinis buvo uolus tinau tik ui'išnuomavimą vie Musų vargonininkas turi šiek
manm* centralio ofiso romėjas-gynė- tos prie klebonijos ir bažny tiek ncsmngunių su nekarini*
jas ir kadangi jis tą daržą iš čios, tad nebuvo jokio su tei choro nariais, ypač su mer
nuomavo bolševikams, tai aš sybe prasilenkimo. Aš Pats. gaitėmis. Butų geriau jei daž
niau lankytų choro repeticijas
ir negalėjau kitaip rašyti.
Toliau p. Kitas skundžiasi, DAUG GERIAU. CHORAS. ir bažnyčioj rupintuus giedo
kodėl aš nutylėjęs apie tai, knd
jimu, o ne kuo kitu. Juk ]MT
jis stabdęs bolševikų progra
Bmghamttm, N. Y. — Ma giedojimą ir dainavimą ga
mų. GerlL, jeigu tamsta sakai žai luikrašffosc pastohinmn lima daug savo tautai ir Baž
nuo senai kovojęs sų bolševi- žinučių iš šios kolonijos. Vie- nyčiai pasidarbuoti. Dūda.
DEL AIRKUMO.

D«. M. T. STRDCOLIS

MOTAIUJCU8

Dr. C. Z. Vežei is

OR. A. A. ROTU,

aa*atMfi*s«3

M. S. NARELIS
M. Stopai

DR. CHARLES SEGAL į
ramiu mb«* sos* *• “• I
DR. A. L TIKRA

M. M. STAPULKMU

DR. P. L ZA1ATORIS

v.w.nniAiiSKAs
ADVOKATAS

JOLFHAVKA
Geoaralia Kontaktam*

Namų Statytoja*

JOHN G. MEZLAISKIS

Net ir mažytiai žino, kad

vrn geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
Luošu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį |
lengvai, tariaus tikrai! Aptickose j*arsidtioda po 50c. arba u* COc.
apmokėtu palto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog ii laboratorijos.

F. AD, RICHTER & CO.
Avcom & 55io Street,

2oeou(t> oi BeooUyn, Kcw\ork Gly

A. L. R. K. LABDARINGOS BEPROTYSTE DABAR GY
SĄJUNGOS 1921 METŲ
DOMA IŠTRAUKANT NE
CENTRO VALDYBA.
GERUS DANTIS. IR PRAfiALINUS STUCKINES KIR
Dvns. vnd., l’rof. kun. P.
MĖLĖS Ifi VIDURIŲ.
Bučys,
W. MnnjUctte Rd.
Chicago, III.
pnlMirtiniai psycholopui sako, kad
Pirm., A. Nausėda, 1928 So. dnuit tH-pnitysčių paeina iš sugediutių dantų, dėlto prižiūrėjimas
Lcavitt St., Cliicago, III.
dantų būtinai
yra reikalingas.
Vico-pirm.,
J.
Petraitis, Tuipst atrasta. kad paprastos
4324 So. Cnmpl>cll Avė., Chi- kirmėlės vadinamos, jautienos.
kiaiilieiuN. ir irtučkinėa privaro
rago, III.
Nut. rast., A. Valančius, žnuvų prie beprotystės. Daugiau
nctru tiek. Nekartą numiržta
ii
1511 So. 49th CL, Cicero, 111.
priežasties nepaisymo tą parssiFin. rnšt., B. Ncnartonis, tų. Tislel jei licnt kiek nturims4442 So. Richmond St., Chica- nai. knd tu turi virsminėtas kir
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GERB. VOLD. ČARNECKIS
ŠV. JURGIO PARAP. SVET.
33 ir Auburn gat
---------- PANF.DĖLY,

--------------

Rugsėjo 26, 1921
7:30 valandą vakare

Ajwirt Gero. V. ČARNECKIO, dar Kalbės Seimo
Narys Gerb. M. BAGDONAS ir kitas Sve&as. Progra
mą puoš ir kiti {inmnrginimui, kaip tai
Visi bridgvporticčiai, bukime šiose
išgirekime svarbus pranešimus apie
dahartinius reikalus.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešame visiems nm.<ų pažįstamiems, košt u menam*, ir draugams jog atidarė
me nntrų ofisų, kuris randasi vakarinėje dalyje Town of I<ake, visiems žinomoj,
Amerikos Lietuviu veikėjo, Joseph J. Alijošiaus vietoje.
Daug musų kostumerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, tolinus nuo musų Pir
mojo ofiso, 901 W. 33 rd St. Bridgeporte, dalia r galės visus reikalus atlikti taip
i pat .ofise prie 4009 S. Wood St., buvusioje J. .1. Elias Town of Inke Bank vietoje.
Visi reikalui kaip ant Bridgv|x>rt<> taip ir ant Town of Lako bus atliekami tei
singai ir greitai. Ypatingų domų norimo atkreipti siuntime pinigų per paštų ir te
legrafų. Pinigus išmokame per j miš tų J 24 dienas; telegrafu j 4l/s dienų, kiekvieno
je puštoje Lietuvoje. Daug padėknvonių yni gaunama nuo musų Tautiečių iš Lietu
vos, kuriuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionai.
Laivakortę ir visus reikalingus dokuinentita pa rūpiname greitai visiems keliau1 jautiems j Lietuvų ir iš Lietuvos.
Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Kocnigslierg-Karnliaučio - $106.50
Parduodame draftus ir Travcllere* Čekius su Credit of Ix*tters.
Norintiejie važiuoti į Lietuvų ar iš Lietuvos, kreipkitės dėl informacijų prie,

PAUL P- BALTUTIS. IR KOMPANIJA

L L P. BENDRA STO

DU OFISAI:

T0WN OF LAKE
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Lafayette 6256
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Chicagos (Milicijos viršinin jui atrado jį nesveiku. Tad kuomet jų dainuoja. Dabar bus ir
esame gerai
kas Fitzmorris paskelta-, jog vietoje kartuvių jis uždaromas jnu daugiau keturi metai kaip Taigi
nai
kų dirbo
jnm teko imi t irti iš gnutų ra kriminalių {įamišėlių įstaigon. kantata “Broliai” buvo sta atsilsėję
tevynės).
HMM
portų, kad dauguma, ty. dides Kitas žmogžudis O’Connor tyto, taigi lauksime tos die ine dėl
Park
nos
su
išsiilgimu
kada
mums
Visi
nė dalis, policijos yra įmai prisiekusiųjų teismo pasmerk
ir So. Wesjų dainuosite.
svet, prie
šyta į draudžiamų svaigalų tas iniriop.
I trans|K>rtavimų ir pardavinė
trenksmingu
tern
Av
Antrų, dali koncerto atliks
1 jimų. Taigi, vietoje vykinti dunaktį pasišaukė prie durių
■line musų laiS. D. Cliilds & Co., 136 So. .«olistai. Iš kitų miestų bus “Valio”
1 čia proliibicijos įstatymų, {Mi Clark gatM panaktinį StewartSTOS
solistai.Iš kitų m. bus pakvies
licija prisideda prie to įstaty Jam atidarius duris jį pa
kimi Lietuvos
ta garsus solistai, tik nesužino rodysime
mo laižymo.
vojingai apmušė, paskui pra jau vardų, vien tik sakė kad, sūnus,
rinti galės nuAnot {Milicijos
viršininko, dėjo savo darbų prie geleži
rbėa ženklus.
Clii. dar nėra viešumoj pa sipirkti
prohibicija via ir kitur nėra nės kompanijos šėpos.
Skite 26 d. mg
sirodę. Kadangi dar yra daug Bonus,
jokis faktas, ta-t apgnulybė.
sėjo.
laiko sulaukimui penkių metų
Taip vra no vien Chicagoje,
CICERO, JLL.
sukaktuvių koncerto, nutar
bet ir visur kitur.
GARSIOJE IR RUIMINGOJE McKINLEY PARK SVETAINĖJE
Šiandie Cliicagojo yra dau
Ciccrieeiai
visi
kaip ta surengti viena koncertų Ad
Prie 394m ir ARCHER bei WESTERN GATVIŲ.
giau girtų žmonių, negu se vienas stoja prie Lietuvos ventuose, kuria diena pamaty
RTO.
Tai yra patogiausia svetainė visiems Chicagos ir apielinkėe Lietuviams, nea čia
niau, gi mirtingumas nuo gir Paskolos dariai,
Biznieriai, sime vėliaus.
galima
privažiuoti Western Avė. ir Archer Avė. karais iš visų pusių. O svetainėje
tavimo Inbinu padidėjo, negu profesionalai ir šiaip žmoncKiti nariai nnsiskųsdami,'
telpa tūkstančiai žmonių.
butą {linu proribieijos paskel- lįni darbininkai. Rugmjo 20 kad kasoje mažai pinigų esu
'birno.
Svaigalų šiandie čia <L vakare susirinko į Sv. An sako, reikalinga surengti vien “Draugo” mm. 223 ir 224
buvo pranešta, kad gerb. V.
daugiau, negu kndn nors ki tano parapijos svetainę pasi
šokius,
kitiems
paaiškinus,
Čarneckis
kalbės Bridgeporte
tais laikais.
tarti, kaip geriau ir gražiau kad kaipo dailės, idėjinė drau
rugsėjo
27-ta.
Turėjo būti pir
Viršininko įsakymu išnaujo {įasitikti gerb. Uetuvos ats
gija
niekados
negul
tikėtis
tu

madieny, rugsėjo 26-tų.
perkeliama iš vienų vietų į tovų Čarneckį, kuris atsilan
ATSTOVAS CHIOAGOJE.
kitas apie 800 policijos. Tnn kys į Cicero rugsėjo 27 d., rėti turto, taigi kaipo choras Tik tų dienų, tgi yra šian
skaitliui! i nei na kapitonai, lei vakare. Budų pasitikimo že gali užsilaikyti ir gyvuoti, tik dien Lietuvos Atstovas gerb.
tenantai ir kiti.
miau paduosime. Bet štai kų iš aukų, iš rėmėjų, šokiai V. Čarneckis kalbės Sv. Jurgio pasitikti musų Atstovų ir tikViršininkas {mn*iškin, knd susirinkusioji pasakė: “Nors rengti atmesta, nes. Vyčių Ap- parapijos svetainėj 7:30 valanjisai krvipsiųsis pageltais į fe- esamn čia visokių luomų, liet skr. Choras žengs pirmyn, ’ų vakare.
• %i’ I I
dcralius agentus valyti Clii- visi esame lietuviai,- o kadan keta dailę, o šokina surengs to
itortu cpuq» llotd.
cagų.
gi Lietuva šaukiasi pageltais, je pačioje svetainėje kur re
BREMENA — DANZIGA —
tiMlel kol atstovas atvažiuos, peticijos įvyksta t. y., visiems
VIENAS ĮSTAIGON, KITAS mes savo kvotų stengkimės veltui.
MZRIOP.
padaryti.
Tūkstantinė jnu
l'IUACUk MATUI HA
Nutarta atspausdinti tam ti Šiandien, rugsėjo 26-tų, 7 130 Gerb. musų Atstovo V. CarrtrroMAC ...........................................
pažymėtų
yra.
Be
Drauge
Tomis dienomis Cliicagoje
vai vakare, Av. Jurgio para
krus
paliudijimus
išduoti
rė

M
NEW
YORKO
TIESIAI
pasiimi gė dvi bylos, žmogžu dar užsisakė L. I*. Išmuš šie: mėjams, kad turėtų parodyti, pijos svetainėj kalbės Lietu Bagdono, Btedg. Seimo Nario,
$50.00
dį* Geary buvo teismo pa«- Jonas Marokas
50.00 kad yra rėmėju. Valdyba at vos Atstovas, gerb. V. Čarnec kuris pati žadėjo sykiu daly
Trys plėšikai prieš pnt vi- J. Mikolainis
50.00 liks tų darbų. Kalbėta, kad kis, Steigiamojo Seimo narys,
Kaz. Gasiunas
50.00 kiekvienas choro narys pava p. M. Bagdonas Ir kiti sve
Jonas Jančius
MOORE X
5u.tM) rytų agitacijų guvuiu> uarių čiui.
luniošuilis
BOOSHVELT
50.00 rėmėjų ir nariu veikiančių t.
J. M<M-kus
Atstovui įeinant svetainėn
Be to, dar daugyta* žade y^ dainininkų. Praeitų metų bus iškilmingai sutiktas. Tas ir palydės j Cougren viešbutį.
jo užsisakyti.
valdybai nepribuvus sumrinki- iškilmes matys tik tie, kurie
Lirturj/f. man nebuvo galima išgirsti ra bus svetainėj. Tad buk ir Town of Lake kolonijoje. Va35 metų mirė rugsėjo 24
porto. Buvo duota pageidavi tamsta, nes kurie nebus gai viešbuty.
IS LIET. VYČIŲ CHICAGOS
d.. 8v. Elzbietos ligoninėj.
mas, kad sekančiame susirin lėsis.
Nabašninkas paėjo iš 2alAPSKRIČIO CHORO.
Rūgs. 26 d. kalbės Bridge
kime senoji valdyba neatbūti
L. L. P. bendros stoties rašt. porte ir Brighton Parke.
triškių sodžiaus, Gaurės
parapijos. Tauragės aps.
( Viršminėto choro vakncijų nai atsilankytų.
Rūgs. 27 d. kalbės West SiU BRIDGEPORTO
Paliko dideliame nuliū i laikui užsibaigus, buvo su
dėj, North Sidėj ir Cicero.
dime savo moterį Mari
kviestas į pirmų repeticijų 9
Rūgs. 28 d. kalbės Aštuo
Draugijoms ir kliubanu.
jonų. penkis sūnūs ir vie d. rugsėjo Mark White Squnr«*
nioliktos (Dievo Apvaizdos
nų dukterį. Amerikoje gi
Iš priežasties Lietuvos At
Parko svetainėj. Nednug na ATSKAUKIMAS Į BRIGHminių paliko dvi seseri.
rių ntsilankė, tai ir pamokos TON PARKO LIE TU VIU8. stovo, V. Čarneckio atsilanky jose susitariant su West Pulk
brolį ir švogerį J. Karmo į šių kolonijų pirmadieny, man ir kitomis.
nebuvo. Visgi laikė susirinki
lanskį. Lietuvoje paliko
mų, kalliėjo apie ateinančio
Po ilgo poilsio valstybinėje rūgs. 26 d., Bridgeporto Drau Chicagos Bendro Komiteto
tėvų, seserį ir du broliu.
sezono veikimų. P. Pocius iš darbuotėje, po ilgo ir nekan gijų ir Kliubų Susivienijimas
Pamaldos už nabašninreiškė
mintį,
kud
rei traus laukimo ko norint* nau perkelia savo susirinkimų iš
ko dužių bus rugsėjo 27
MOTERŲ SĄJUNGOS
kia
rengtis
prie
didejo iš inusų laisvos tėvynės tos dienos į rytojų, rūgo. 27 <L,
d., 8 vai. išryto, 8v. Jur
■ASOmA
KUOPOMS.
lio darlm paminėjimui penkių Lietuvos, štai linksma naujie 8 vaL vakare, Mildos svet. At
gio bažnyčioje. Iš ten bus
fiv. Kazimie
metų.choro gyvavimo t. y., su na. Pinnadienyj 26 d. rugsėjo stovai ir valdybos draugijų
nulydėtas
Moterų Sąjungos Chieagos Apkapines. Nabašninkas
rengti nepaprastų koncertų, (Kept.) musų kolionijon at priklausančių prie šio Susivie ■kričio Mudrii.kiinas įvyks 26 rug
il&rvotas po num. 830
kuriame dalyvautų choras ir vyksta senai laukiami svečiai, nijimo nepaini rškite atsilan sėjo pirmadieny, ftv. Kryfiaus
svetainėj, Towi> of Lake, 8
PL
r.33rdP)
solistai, Choras statys musų tai yra laisvos Lietuvos Atsto kyti, nes yra daug svarbių rei par.
vai. vakare.
Vistu ii
širdingai kviekailioje
didžinusį
veikalų vas Amerikai, gerb. Vold. V. kalų. Raštininkai paduokite Viaoa kuopos malonėkite prisiųs
jo laidotu•tiaee
kantatų “Broliai”. Nors jau Čarneckis, Steigiamojo Seimo pirmininkų ir raitininkų ant ti delegates į virfaunėtą sudrinkimą- ir M daugtaa bus delegačių,
•ISSjM
tų kantatų yra nekartų daina narys M. Bagdonas, L. M. na rašus, kad reikalui esant butų tuo boa geriau, nes ribos bendrai
Nuliuduzi
vę, bet ji yra patrijotiška, lie riai, adv. Majauskas ir p. Vi- galima susineštu.
išgirsime apie jau jvykuri seimą.
sunai, duktė ir viTaipgi turime bitinai sustiprinti
tuvių tautos giesmė, kad ver nikas. L. Atstovas čarneckaa
BIZNIERIAI GARSOOmS
tėtų jų kas metas scenoje sta ir p. Bagdonas yra kų tik at"DRAUGE”
PASKELBTA KOVA CHI
CAGOS POLICIJAI.

Gerb. Liet Ats. V. Čarneckio

IŠKILMINGOS PRAKALBOS

Rugs.-Sept 26 d., 1921

ANTANAS BARTUŠIS

PRANEŠIMAI

4

8:00 vai. vakare

