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Lietuvos Atstovas Chicagojo

AREŠTUOTAS ŠERIFO
BKRLYNA8, rt^s. 27. —
STOCKROLMAS. mg. 27.
1. vakare, apie nu akoinpnnnvo p. ,\. P<»riuR.
ASISTENTAS.
— čia anų dienų atida rytas Šiandie visoj Prūsijoj luižny■ irinko l.n Sal
Kalis-jo p. .1. I’a-zdžiiiiinr.
•juo lietuvių
treciasis iš eilės “Gelliėtf eia nieko bendrn^)oturi su
Areštuotas Ibi l’age nps- .
.»• «•••».«-•
••» •••.-,
Iki
šiolei •čia
do
,Vaikns” draugijos kongresas.'Į vaistytu*.
Tnl>a>kiiinbin<>
b. \ . ('ii> >>••<•- ,<•)))
krities
šerifo asistentas Ja l,Vn’
minuojanti bažnyčia buvo pro,
Fnnnuluojnini pienai gelbėti
j
jti ii turiiiin•
W —v*
A*
šiandie • col) Klein. Jis nužudė žino- ■ *'*’
vargstančius ir badaujančiu* tostantų bažnyčia.
Ih-lnn plojimu buvo
pnsiklausy! i. zky).
Tuo K";
gi) nrti llinsdale, III.
vaikus visoj Eiirojuij.
ji atskirta nuo valstybė*.
Programos
vi*
buvo pi iv<-r>las dar • Iii kartu sknnelaiminguoju yra L<*o Ncu50 delegatų atstovauja 16
mbinti.
nrkit. M. Zaldokn
mnnn,
3237 West 20 gat.
atskiru Europos tautų. Spė GRAIKAMS KOUSI ANA
Kalba kun. l»r. Ig. ("•esaiPo vnnkrienė*,
atidarė
Noumann sn keturiais ki
jama, kad šita draugija ras
TOLIJOS PLOTŲ.
lis. .lis snvo knllM.j iit vniz«iltais vyrais važiavo automobi. programų angliška kaliui su
Klaipt*do8 uostn ir pačiu Ne priemonių duoti reikalingos
ANTRASIS HYMANSO
no Lietuvos jnunimo pn.-iuuko
žmones
su
ATĖNAI, ragą. 27. — Grai liu, anot pasakojimo tų vyrų. ]Uiži)xli))< lamas
munu lenkai naudojasi visais pngelbos vaikams.
• jimų savo tėiynei ir ragino
SUMANYMAS.
Aiandie svarbiausias klau kijos vyriaitoybė^pąskclliė pa- Jie visi važiavo į Downer j Lietuvos atstovu ir kitais at- čionykštį jaunimų /Ainiai pri
laikais ir visokiais tikslais,ty.
Grove.
Automobilių valdė Šliaukiusiais atstovyls-s nnsidėti prie ]>arėinimo Lietu
GENEVA, Šveicarija, rūgs. ne vien prekybai, bet ir karo sima* su Rusijos vaikais. 9 riketinimų JtariflAMnti Turki Neumann.
Iriais ir su žymiais sv«*č
jos
provincijot
TCKatolijos
omilionai rusų vaikų paliesti
transportaoijai.
vos Vnlstyliė* patiem*, per
10 (pašte). — Belgų atstovas
kalimais vieškelio staiga iš I amerikiečiais.
(Išpradžų su tuo sumany lindo. Jų dalis jau badauja. kupuotus
ir kitiems |mrdiu><lant
kant
Tratų Sąjungos taryboje, HyGraikai perdaug nori. Ga krūmų išoko šerifo asistentas) Pirmutinis knlliėtojns kini, L. 1^ Paskolos Bonu*.
mu nesutiko nei lietuviai nei Greita jiagęlba jiems reika
jnans Lenkijos ir Lietuvoa at- lenkai; Po to tas sumanymas linga.
Neumann lg. Allmvičius.
Minėtini jo
lima* daiktaa,
jų norai ir suriko sustoti.
P-lė M. Ilakausknitė padai
^tuojau*
užspragiavo
automožodžiai:
Lietuvos
liūdesys ybuvo pataisytas ir su pataisy
Kongrese atstovaujnma ir
navo
dvi daini: “Kur bakūžė
bilių. Tuo tarpu šerifo asis-Įra musų lindėsiu, jos džiaug
mais sutiko Lietuva. Bet Len- Sovietų Rusija. Jų atstovu u
samanota
” ir “Pamylėjau va
tentas šovė, pataikė Neuma- smas musų džiaugsmu.
Vilniaus klausime.
ja Gorkienė. Ji sako, kad ne
KAIPGI KITAIP
kar.
”
Jai
pinnu ukoinpanavo
nui ir tą žmogų nužudė.
Hymans
Tuomet p. Hymans prieš galima užkrauti visos sunke
l’-lė A. Petkiutv pianu |m- p. J. Bijanska*.
Pašautas kuoveikiau ]>aim-' skambino <,Ros*ignolc” (A.
WASHIN
27.
lenkų norų paaiųlė tarybųi su nybės ant vienos Amerikos
KuIIm’-jo gerb. M. Bagdonas,
tas
į Hinsdale sanitnriiirną.'
Lietuvos kan- manymų priimti ir paduoti pa šelpimo organizacijos, kuri — Žinomas
akas Wm. J.
----------Alabicff).
Aplodismeiit a i s Liet. St. Seimo narys.
siena tę- tvirtinti T. Sąjungos suvnžia- šiandie ’ šelpia rusų vaikus. įBryan tvirt
tąd senatas Tenai jis veikiai mirė.
buvo priversta dar kartų pa
F-nia U Sabonienė, smui
jjg I Šerifo asistentas sakosi šo-,
Giedraičių vimuL
iras, jei jis
Reikalinga jai pogelba. .Aitą nesųs demo
skambinti.
ko*
virtuoze, grojo ‘H.’zarda
Bet jis šovęs žemėn, ■
Vilniaus
gno biliaus, xrnB.
draugija duos jai pagelba.
| nepraleidžia
Taip ir padaryta.
Angliškai
lietuviam*
prie

iscene” (J. Huluiy) ir dar kitų
nenorėdamas pakliudyti žino-1
_____________ - .prieš alų.
Aitą* sumanymas vadinasi
lankiai pakalbėjo
ivalstijos gaiųjį^jj lygiai sunkų. Pianu
~ui.
Jis
šovęs
su
tikslu
paantrasis pataisytas Hynutnso BOLŠEVIKAI ŽIEBIA KARĄ
prokuroras, R. E. Crowe. ’ * akompanavo p. J. Bijanska*.
ARIŠTV bauginti pergreit važiuojan- į ui gėris* atsistojimu.
BALKANUOSE.
MUNICHE
sumanymas. Nė* pirmasis jo
čiua.
Prakallių pasuke Liet. Atstu
DEMON
sumanymas buvo
padarytas
šerifo asistenta* jiairntns
P-a* K. Šalmu is, plojimų vyliė* sek r., p. Vi nikus.
SOFTA, Bulgarija, rug. 27.
Briuksely, ten konferuojant
Wheaton
kalėjimai).
verčiamas
net tris dainas jm- , P-nia O. Pocienė mikliu,
LONDONAS^
L 27.
lietuviam* su lenkai*. Tas pi r Bulgarijos premjeras Alek<lninavo^
“
Lietuva brangi. jautrini skumbunčiu sopranu
mari* ' sumanymas pasirodė sandr Stamboulivsky, kalbėda
DUOS
VĖJO
KONT
“
Kam
šeriai
žirgelį”
,ripadainavo “Pasakyk Lietuva .
Lietuvai. ' Bet 'netinkamas ir visai atmestas). mas į laikraščių koresponden dienų Muniebe j ko milžinišRAKTORIAMS.
“Prastas yra mano stonas.• 'mylimoji” ir kitų angliškų.
tus apie Rusijos bolševikų nu ko* militaristinė jdetnonstraJam akom|Minovo p. J. M. I Akom{mnavo
sistatymų Balkanuose pažy cijos Bavarijai tryžus milip. A. Pocius.
Vakar
teisėjas
liaudis
Bij&nskas.
pa

k— Brunsmėjo, kad bolševikų tikslas tariamo
Buvo šaukiamu ir trečių
Ajigių kalboj kallsjo p. B. dainuoti, liet delei vėlaus
yra sukelti revoliucijų Balka vricko ktui
lįpi, buvu- tyrė, kad ne vien darbininkai
prie
namą
statyčio
nepildo
nų valstybėse. Jiems tame, šiam
įpėdi
darbe turėtų gelbėti šių vals niui ir visai eilei kitų prin- jo, kaipo arbitro nuosprend narys.
Paskiausiai kali tėjo IJetužio* ne* visi jie nori dirbti, liet
tybių komunistai.
ČarneeP-ni Janušauskienė du kart voh astova*.
— ger, V.------------ t
<VPirmiausia jie nori sukel
Ska i tIi ilgiausios minios kad tų ]>at daro ir [intys kein- dainavo. Patenkinta publika'kis. Jo ir kitų prakalbos bus
DRAUDŽIAMA.
t Faktoriai.
Vokietija tos skaitlingos ar ti revoliucijų Jugoslavijoj, sveikino tuos savo vadus.
delnų plojimu išreiškė savo .talpinamos
antrame
Teisėjas
painformuotas,1
LONDONAS, nigs. 27. — mijos neturi. Bet ji tai armi sakė prentiera*. Paskui Au
P-as
Janupuslapyje.
Po
kalbos
iš kelių
kad nenorintiems dirbti elar- i
jai
rūpinasi
pagnmint
išrenSąjungininkų kontrolė* komi
strijoj, Rumunijoj ir Bulga
šauskas pianu akompanavo.
atvejų jm> tris syk susirinkuTAUPIAUSI ĮMONES.
bildukams kont Faktoriai jnosija pasiuntė Vokietijai ai gimų, parūpinti pastogę ir kt. rijoj. Tuo tikslu šiandie ru
Kalbėjo miesto majaro nt- šieji suriko galingai “Valio”,
senoviškas užmokesnis. Gi stovas, p. AVilliam I). Salticl. Padainavus Lietuvos ir Suv.
Times tad pažymi, kad sų sų bolševikai ir turi sutrau
trių notų. Pakelia protestų,
NEW YORK, rags. 27. —;ka
į
taip
neturėtų būt.
kad Vokietija
organizuoja
kę skaitlingų kariuomenę Ru- “Kinigrant Indozt žavinga
Ji* lietuviams daug prielan- Valstijų himnus ir kupini įsRytoj
jis sušaukia darbi
skaitlingų policijų. Tos palici
banko* prezidentas Pulieyu
kuino išreiškė.
Jį pagerbta putlžių išsiskirstė.
kyti ir paremti savo kontro- gai upės Dniestro.
paskelbė, kad Massachusetts ninkų ir kontraktorių atsto atsistojimu.
| Savo rvfleksjas ir liendrus
Sako, atliksiųs generatikiančių Vo
Londono laikraštis Times
Kuomet jiems pavyktų pa valstijos gyventojai yra tau vus.
Švelniu, clegingu balseliu įspūdžius delei musų dainininko rolėje.’ To- minėtose valstybėse sukelti piausi visose Suv. Valstijose. lį valymų.
tuo klausimu rašo. Sako, Vo-.
dainavo p. J. Ramanauskas, kų, muzikų, kalbėtojų ir ūpo.
PAKŪŪV0 POLIOUA.
revoliucijų, tuomet jie savo
kietija, organizuodama skaitTenai yra 3,852,356 gyven
Pirmoji daina “Leiskit j tė- kiel? vėliaus teks pasiskaityti
Rumuniją tojų. Iš jų 2,593^287 turi de
ri veikti, kol vokiečiai nepa kariuomenę per
vynę,” antroji .angliška. Pia- Drauge-.
žymi dalis Chicagos polici
sigamins kokio nors
naujo permestų Bulgarijon, -gi iš pozitus bankose.
jos
pakliuvo už prohibicijus
čia užpultų Konstantinopolį.
policijų vokiečių vyriausybė
Niekur kitur nėra ko pa
NORĖTA NUŽUDYTI
įstatymo
laužymų.
Vietos
pavojinga* EuropA. Tas turi Tuo - metu turkai nacionalis našaus.
PILSUDSKĮ.
fe*derali*
prokuroras
veda
tai pultų Konstantinopolį iš
tardymus.
Išklausinėjami
po

kito šono.
LVOVAS, rūgs. 27. — čia
UNGARU SEIME ŽAUlicijos viršaičiai ir patys poleista užlnikvti 100.000 vyru nint suvaržyti. Kontrolė* knAnot premioro, Juodose jtl
hmlo
’sl b-nkii prczidmifns Pil
DYMĄSIS.
liciuoiuū.
nuolatinėje armijoje. Kad tuo
rose bolševikai prileidę minų.
Isudski. Atlikta prieš jį pasi
Kadangi pats policijoM vir
ANTRADIENIS
kėsinimas. Paleista jin keli
BUDAPESTAH, rupu. 27.
šininkas jau neįstengia suvnl- j
= kanuose didžiai apsiniaukęs. — Ungarijos seimo susirinšūviai, liet nepataikyta. Užpuo 7 v. v. — West-8ides.
dyti policijos, pagalbon pasi
8:30 v. v. Cicero.
Aitos valstybės nuo bolševikų Irime norėta nužudyti buvusį
tikas suimtas.
šaukė federalę valdžių.
i pasikėsinimų galėtų išrigelbė užsienių reikalų minist. gra
Tik kojon pažeistas. Pilsuds 9:30 v. v. North S’des.
Įti tik sudarius stiprių sųjun- fų Julius Andraasy ir buvusį kį DIEVO APVEIZD08 PAR. 'kio paly<lovns grafas GrnbowsTREČIADIENIS
seimo pirmininkų Bakovsky.
------------ ki.
KONFERENCIJA ATIDAKE
Nors ir normaliais laikais
7 v. v. Roseland.
Labdaringos Sąjungos 4-ta
U galerijos penki šūviai
pasitaiko dažnai
nedarbo.
PLEZDENTAS.
8:30 v. v. Dievo Apveizdos paTOKYO, rūgs. 26. — Suv.
Bet tas nedarbas neapima RUMUNIJA UŽGINA PASI paleista. Tečiaų nei vienam kuopa uoliai darbuojasi. Pri
rap.
sirengė prie viešos rinkliavos Valstijų vyriausyls- Kinijos
nepataikyta.
RENGIMĄ KARAN.
rWASHINGTON, rūgs. 27.
Reikia jiastebėti, kati koloYpatingai mieste* Shanghnjuj dirlidin*
Areštuotas buvęs armijos našlaičių naudai.
•Yakar čia patsai prezidentas * Ir nors Amerika yra ištekVABŠAVA,
rūgs.
27.
—
Čia
,
jv...,.
.•-„
M
,u,„
r....,.
Janijos,
į kuria* gerb. Atstovas
Rover.
visas mergaites ragino, jomis lievielio telegrafo ateitį.
leitenantas Ibrųham
Hfrdingas atidarė senai lau- linga., Nors čia nei vienas
atkeliaują Rumunijos delega Atrodąs pamišęs.
rūpinosi gerb. kleb., kun., lg.' poni ja prieš tai pakelia pro- 'atvyk* vėlinu*, turi pasirupin|ti kalbėtojų ligi ntvnžiuo
tai.
Jie
turės
konferencijų
Bet
policija
tvirtina,
kad
Albavičiu*.
Buvo nemažas bū testų.
ferencijų. Konferencijos tiku darkei siaučiant, tačiau nesu
Rusijos
bolševikų
valdžios
sinnt j jų kolonijų Atstovu*
tai
busiu*
suokalbis
su
tikslu
relis
rinkėjų
surinktas,
tik
de

ty — žalyje atgaivinti dar- dirbantiems- reikia duoti dar
ORAS.
—
fiinndie
gražus
1K* vietos lu.lbėtojų galimu pa
atstovais
Busijos-Rurounijos
grąžinti
sostui)
imperatorių
ja,
ne
visos
galėjo
darbuotis,
bo. čia darbo yra užtektinai
oras;
vėjui.
'sikviesti
sv<-čius: St.
rūbelių
klausimu.
Karolį.
nes truko skrynelių. Ir tai na
visiems kas. tik nori dirbti.
Apie tai pranešė vietos runarį p. M. Bagdonų, p. Mih.
šlaičiams nemažai aukų surin
mnnų pasiuntinystė. Ta pa- LLOYD GEORGE ATSAKYS ko.
'tnnskn
ir p. Vinikn.
Alpha.
kuriuos pakvietė konferenci- kad darbai visur
ti
pasiuntinystė
oficialiai
|
Gerb.
Atstovų jmčios kvloAIRUAL
jon komerejjoa sekretorius Kuomet visi žmonės dirba, gynė, kad'Rumunija turėtų
U ROSELANDO.
Svetimų šalių pinigų vertė, jiiijos parsiveža ar tai ir viešrengtis karan priėš bolševi*.
LONDONAS, rug*. 27. —
niainant nemažiau 2T>,TXX) do- būrio ar iš kolonijos, žiūrint
jo' Ji* reiškė viltį, kad kon
Pranešta, kad Anglijos pre
Liet. Vyčių 8-tos kuojieis lerių rūgs. 26 buvo tokia pa . kokiu luiku atvažiuos AtsloDėlto šįion konferendjon tinę Rusijų.
ferencija duoti kuogeriausių
mjerai)
Lloyd
George
rytoj
svarbus
susirinkimas įvyks 27 gal Merchants Ix>an & Trusi vas
it sukviesti darbo žinovai.
BELFAHT,
Airija,
ragą.
27.
atsakys
Airijai,
kaip
jis
žiuri
| Visais reikalais delei Atsleid. rugsėjo, 7:30 Vai. vakare, ■ Company:
Nuo jų pastangų ir pasidarba
j
konferencijų
su
airiais
ir
į
3.70 vo maršruto vietinės L. L. Papar. svetainėje.
Anglijos sterl. svarui
vtano prigulės tolesnis padėpasekmes.
Visi nariai kviečiami atsi Prancijos šimtui frankų 7.81 skolos stotys kreipiasi į R L.
čia kalbama, kad premiera, lankyti, nes turime svarbių Italijos Šimtui lirų
4.35 Paskolos Apskričio pi linini natsisakys
nuo koferencijos. reikalų aptarti. Taipgi atsive Vokiečių šimtui mark.
.89 kų šiuo adresu:
cagoje pavogta 'Ji. automobi.89Į J. A. Mickeliunas, 3140 WaRaštu paduos airiams
savo skite naujų nariy prie kuopos Lietuvos šimtui a ūks.
PLATINKI IL “DRAUGĄ” nuomonę ir galutinų žodį.
.02(!lace str. Phone: Taitis 2652.
prirašyti.
Valdyba. Lenkų šimtui markių

PROTESTUOJA, KAM VOKIEČIAI ORGANIZUOJA
POUCUĄ_

GERB. ATSTOVO MARŠ
RŪTAS.

KOFEfENCUA NEDARBO UAUSIMp

PINIGŲ KURSAS

1

2

OlAUGAl
■mniiniiiiiiiiimiiniuiiiiimnHiiiinna Į skelbti

uždraudimų.

Reiktų
riniriau ut.-invšti į piohibicijo--------------\ y kiniiuą.
LIETUVIŲ — LENKŲ DE- > 18 d. Tautų Sąjungos ToryVargu* tu pioliibicija dar ir
RYBOS NUTRAUKTOS IR l»os pasėdy Gc*.voje dar* g*
tu>, kad ji jiuimikino vic.-ų.-ia>
rausi Mi nuos k.ux.\:
VILNIAUS KLAUSIMAS
neralį pranešimi lietuvių —
CUK'AGOJK IK IZslKAVJi;:
Miiuklvs. Ir victo.įe ulių priREFERUOJAMAS SĄ
lenkų klausime. lyrikų dele
Melam. ...................................... Ss.ou
Metų ................................ 1.00 veišc -luptą urvu, čiitio lubinu
JUNGOS PLENUMUI.
gatas Sąjungoj', Ažkenaay,
jaivujingi-Mii tuntai ui pirnui, skusdamasis lenkų persekiojiMetanu
>a.o« II.'IUS.
; ,.
\Vii'liingtomis,
XIX!

Liet. Inf. Biuro Pranešimai

UElVtlę K.VT.UJKV UICNILVITIS

“DRAUGAS”

pinį turini ir liečia Lietuvos
gu^ura^totų. Nuo tokio pataiFŲ Lietuvos delegacija griežtai
uvgali wt<lfaakyli

Kadangi lenkai visai atmeta
antrąjį- p. Hymanso projektą,
todėl T. Sąj. Torylm nutari*
*'• mais Lietuvoje, juiroiškė pir- liėtuvių-lenkų ginčą pavesti
l’Tcnunicrnta rnokul iškalbu. 1-ui(Liet. Inf. Biuru.-) Eltos Pru-Jmąją Hyinanso projektą disspręsti Sąjungos plenumui.
nešimu ls*nkų delegatas I nu- Į kusijų bazę ir kutegoringai
tą Sąjungoje, Askcnazy, rug- atmetė naujojo llymans’o proRUSUOS PERSPĖJIMAS
.'ėjn 2u d. knlliėjo viešame Tu- jekto redakcijų Lietuvos denry urdrr" otLu pini ant pinigu* j
r.vlms )M»Milyje lietuvių >—len- legatas, Galvanauskas, pareiresUtruoiĄ laiškų.
m užiuMine, kų klausime. Anglijos ilcle- kulavo, kad Želigovskio ka“DRAUGAS” PUBL. 00.
Wn*hing1nna«, IX. 23 d.
g»dn-, Belfour, di<lelioje I'r"-j riuomenė cvaktadų Viliau, ka*
2334 S. Ooklcy Avė., CLicagO.
Rusijos
iii-ln'ck.
Šimuidii'iiomis kalboje pasakytoji* Sąjungos trukdo susitarimui lietuvių — (Liet. Inf. Biuras)
TeL Rooscvelt 7791
Užsienių
Komisaras
Oioerinas
muuiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiimiiiiiuiiiu švi-ntii'i.s Tėvu- ilgoku gra jiosėdyje rėmė Lietuvą, o lenkų klausime, ir taipat aiš
žiu laišku ki<*ij*--.'i į tą Mivn- Prancūzų delegatas, Bourgo- kino Lietuvos ko n troprojektą. įteikė inusų atstovui Maskvoje
notų, kurioj nurodo, kad jo
žinvimo pirmininkų luulnujan- ois, lx*nkiją. Kuomet nebuvo
viltie* susitarti. Tarybos nu LIETUVIŲ LENKŲ GINČAS pastebėjimu Praneija ragins
či<»' Ku-ijos rvikalc.
Lenkiją pulti Rusiją ir kartu
Į Ankš<*iuii' švi-ntn-is Tėvas tarta nutraukti derybas ir re
PERDUODAMAS TAUTŲ
Su piuhibicija Amt rikyje ti ‘
, didžiąsias ]mi.mui- feruoti
Vilnimis
klausimą ,
SĄJUNGOS PLE
nebutų tpn akcijos įtraukta.
krus vurgns. Kungiv-Mis
Tautų
Sąjungos
plenumui.
gi*lb<’-ti nuo lindo
Pabaigoje Cičerinas priduria.'
NUMUI
Vedė probibiciją, Im iau Iii' Rusijos gyventoju'. Apie tų pa
kad Lietuvos Vyriausybė via
put kongivsu- nc.liiola n-iki.t raginimą buvo ut-iminusi ir LENKAI ATMETE HYMAN j
Wasliingtoaas,
IX.
23
d.
tikisi atkreipti j šp perspėjimą
inų priiunonių jai j^ibnkyti n vyriaii'ioji sąjungininkų tary
8*0 NAUJOJO PROJEK
(Liet Inf. Biuras) Kaip jau tinkamos domės. Tą žinią prnvykinti. IToliibieijo- vykiniTO REDAKCIJĄ.
pirmiau buvo Liet. Inf. Biuro nėša Rksų telegramų agentū
inui nikalingi milionui ih*l.
Bei kadangi tu taryba pirWnshingtonas, IX. 23 4. pranešta, Lietuvos delegacija ra. Jos oficialio patvirtinimo
apmokant ngentu.', užlaikant inoii vieton stato politinius
biuru.'. Bet koitun—a- neskiria klausinius, tad ir ]tasielgtn at (Liet. Tnf. Biuras) Eltos pra sutiko priimti antrąjį p. Hy Lietuvos Atstovybėj čionai dar
tokios sumos, kokia reikalin virkščiai. Taryba paskyrė ko nešimu P. Hynmnsas rugsėjo manso projektą ta sąlygajmd nėra gauta.

ŠVENTASIS TĖVAS IR
RUSIJA.

KIEKVIENOS MOTINOS KLAUSIMAS
nanftio maisto Jos kūdikiui.
Lietuvė motina U Brooklyn ražo:

užrašė

KAŽKAS GENDA.

ga. Taigi kongresas imt- sau mitetų. Jį įgaliojo keliauti Ru

prieštara u ju.
sijon ir apžiūrėti, kaip valstie
Tu* pat yra ir su proliibi čiai Imdnuja. Po tos kelionės
rijos įstatymu. Kiekvienas tei juidaryti šelpimu plonus ir tuos
sėjas ar udvokatas savaip jį planus paduoti tarybai jmtaiškina. Xes prie įstatymo pri virtinti.
kabinami visoki prierašai ir
Kuomet komitetas rcngėAi
pataisymai. Kartais tie ]>atui- vesti tų ilga procedūrų, gavo
synini prieštariauja imties įs žinia iš Moskvos, kad jis ne
tatymo juigrindui.
ims įleistas Rusijon. •
Aną dieną vyriausias proSu tuoini ir liaigėsi Imdauhibieijos vykinimo komisionie- jančių šelpimas.
rius paskelbė, kad žmonės sa-< ftiuo kartu Arentasis Tėvas
vo namuose sau gali per vie tad kreipėsi į Tautų Sąjungą
nerius metus imsigiuninti 20() per jos suvažiavimo pirminin
_ gųlionu visokio vyno nr kito ką. Šventojo Tėvo laiške tnrp
kių svaiginančių gėrimų. Tik kitko sakoma:
negalima tų gėrimų parduoti. . ••Pareina žinių iš Rusijos aUž poro* dienų Teisingumo pie’ siaučiančių ten bado ryk
departamentas griouja tą ko štę. Kasdien pranešama apie
misionieriaus paskelbimą,
baisesnius daiktus. Tonai skur
draudžia
namuose
dirbti
das taip pniplito, kad jis gali
■
nu* ar kitokius gėrimus, ku- Imt juinaikintos tik bendrai
riuosc galėtų būt alkoholio.
veikiant visoms tautom* ir
Kui-kns kalba, kad Wash- valdžioms. Todėl kreipiamės
ingtone proliibieijos klausime |>er jūsų Ekcelencijų į susirin
kažkas genda. Nes kitaip ne kusių tąutų atstovus ir atsi
galėtų iš ten išioti prieštarau liepiame, idant visi Itendrumis
ją raštai ir pranešimai.
jėgomis neštų juigelbą nelai
Cliicugos proliiliieijos agen mingai rusų tūptai’’.
tų viršininkas tni|nit stebisi
Tam tikslui jiats Šventasis
tokius |iriešingumiir> girdėda .Tėvas jraskyrė vienų milioną
mas. Anot jo, tai nclie pirmas t |įrų, y4l gausi auka budaujanloks atsitikimas.
'-.jų |-UMj namini imsiųsta tarpJri tokiu keliu norima pro-1 undinei Raudonojo Kryžiaus
bibirijil V v Liuli. .'Ul.o ji . iri ĮtOUU..lJ;ū.
kia ties kiekvienais mimais
pastatyti ageutą. Ir jei to ne
Lengviau žodžiu remti, negalima
]Hi<laryti,
nereikia gu darbu.

Verkia Dejuoja
Verkia dejuoja rudenio vėją.-,
I kunos saulę temdo.
Verkiu močiutė
jauną sumlj
Didin karužin rengiu.

Akys aptemo nuo ašarėlių.
Plyšiu širdis iš skau-mo.
Jauno sūnelio gudus žodeliai
ftirdį labiau grandinn.
Liki<- sveika jau. sena močiutė,
nušluostyk!
Eiki, palaimink savo sūnelį
Daliu karužin jojant!
J<*igil Migrįšiu, tai nuraminsiu.

Jei pnguldysiu jaunų galvelę,
Tai bent savoj šalelėj...
Vai, tai ue vėjas verkia dejuoja.
Xo miglos Kaulę tciitlo.
Tai verkiu ramia sena močiutė
lileisdaiua sūnelį!

RYTŲ ŽINOVAS PROF. SIR džiais, yra etnografinės Lie
tuvos Sostinė, nežiūrint j tai
ROBERT MACHRAY.
ar gyventojai ten daugiau ar
KAUNAS, (Elta). Iš Ry mažiau iš tautinti.
gos atvažiavo augių universi
Toliau protestuoja rašąs
teto prof. Sir Robert Mach- taip: “Barniai bundanti gyray. Jis yjiač yra susidoiuavę« Pabaltjurio valstybėmis, nusistačiusi valstybė, tapo iš
yra šalininkas trijų valsty- tikta “dramatingo netikėto
bių: Lietuvos, Latvijos ir Es puolimo paruošto g. Želigov
tijos sąjungos: daug rašo už skio į dvi dienas po tarybų
sienių laikraščiuose politikos Suvalkuose. Tai nieko stebė
publicistikos straipsnių.
tino, kad ji ‘ tapo priversta
Apie jo publicistikos moks kreiptis į Tautų Sąjungų dėl
lo straipsnius atsiliepia ir intervencijos
ir
globos."
“Rzccspospolita" No. 199 ci Kiek toliau p. • Maehray ra
tuodama jo straipsnį
iš šąs: “Lietuviai ištiktųjų bi
••Forthiiiglitly Beview" net jo, kad lenkai kėsinosi ant jų
kaikuriuos jo žodžius dedama uepriklausomyliės. ”
svetunženkliuose, visgi pripa
Toliau
“Rzeczpospolita**
žįsta jo minčių rimtumą ir rašo, kad nors rimto laikraš
taip cituoja jo straipsnį: čio ir rimto autoriaus žod
Lietuva yra sena valstija pa žiais vietomis ersina, visgi
našiai Išakijai atsikėlusiai iš juose esąs matomas noras iš
numirusių."
Prieš |M*nkius rišti susipynus į klausimų
amžius Lietuva laivo ne vien dėl lenkiškojo Vilniaus, kuri
Paltaltjurio bet ir Juodjurio
valstybė.
Jos teritorija da tapti veik jai nenaudingos
rė žymų plotą iš šiaurės vnkurų j pietų rytus tarp dvie
jų jurų. Jos santykiai su rašo, kad esant priešingiem*
Lenkija nuo tada, kaip vie Lietuvos ir lenkŲ— reikanas Lietuvos kunigaikšti* ve
dė Lenkijos karalaitę davė
jai daug nelaimių. Aukštes gn, kurion įeitų penkios valne lenkų kūlimą lureju | Lie- *l> lies, esanti beveik negulituv<>M bajoriją denacioualizuo ma. Ir 1
jaučią įtaką. Vilnius, sulig minimai ės _ __
<<» Rytų Europos žinovo žo- gos, kurion įeitų tik Lietuva,

Ten, kur saulutė leidžias raudoDundn pilka žemelė
[na.
Ten tai pas aukštą smėlio kalBuvo smarkusis mušis.
[nelį

kutiuė, jei nepanorėtų tokion
SąjuAgon įeit, galima butų ir
išskirti

e’agEebranb

Jai Juzą kalboje. 0104

AUSUUM SPAUZDINA
DAUGIAU PINIGŲ.
NĖRA PASAULYJE TO
strijoa pinigų kurias nupoo- KIŲ GERAŠIRDŽIŲ, KURIE
UŽ DYKĄ TAUTOMS LAIS
ji apyvartoje turi apie GO miKur
VĘ DALYTŲ.
liardų popęrinių kronų.
domi
Nėra geresnio ženklo tautos
Nežiūrint to liūdno padėji
doros
puolimo kaip stokavimo, valdžia dar daugiau miliardų kronų spausdina. Tai mas geisti gero savo kraštui.
gi jos kroitų verte dar labiau
scenos
puls žemyn. Naujomis kro
nomis valdžia nori išmokėti
vėnimo
Motinos Širdis, keturių aktų pajuokti
fistanis ir paštų darbinin- drama. Parašė Kalnų Duktė.
kam*. Ne* tie andai buvo Išleido A. Kaušilaitė. Spauda
Lith. Preso, 2513 S. Halsted
pakėlę graeralj atreiką.
Valdžia sutiko jiems dau- Sti Chicago, LU. 192L
symaa.

NAUJOS KNYGOS.'

dėle
ma bonusais.
net suprasti.
Tuotarpu visoki reikalai ša vo lėšomis; išleido Kalnų Dukly sudemoralisuoti- taip, kad
gyvenimas tikrai jau uepaparodė
L92L
'
Del didesnės nelaimės šaly
OntL MkgsUsm, ntelodra- Dievas
smarkiai veikia monarebistai,

kuriems laba? norisi turėti ka

dengimų. Parašė ir išleido sa koma ir
vo lėšomis Kalnų Duktė. vienur
rnldr, n
LTETUVATTES! NETEK* Chicagd, Rl. 1920.
K1T
VAIKINŲ, KURIE
Pačiuose
Vui trys veikalėliai yra ga
JIE LIETU
NEMYLĖS na gerai autorei nusisekę.

3 JOKUBAITI& Bet taipgi supranti nef galiu, ar nemoku ir tų, kurie tokiame svar
biame momente, kuomet tėvynė reikalanja
pajėgų ir šaukiasi pagelbos, sėdi namie
Lr:zm.
i iii MMOgągECEBn:
pa* mamutę ant šiltosios krosnies ir biją
(Vienveikimu s vaizdeli* iš fronto
Girios dejavo, žemė dundėjo.
parodyti savęs, paaukoti save, pavargti ir
Liejosi brolių kraujus,
apginti ją nuo priešą kurie puola, kad jų
Ten ir močiutės jaunus sūnelis
dnnt ir šovė, rakietų palaido, tinai, kad pavergus, o pąakui užkrovus mums vergi
Savo {taguldė galvy.
jos retežius, gaudytų ir varytų kariauti j
dnbar priešas aky*e Stovi.
8LY2YS. Stovint man apkasuose nai tolimas šalis ir varytų mumis lieti savo
— Likit sveiki jau broliai, seselonini prisimena, kad kariauju UŽ tėvynę kraują už arams svetimus ir priešingus tik
Jau nepasimatysi m.
[lės—
ir tie laikai bus minimi istorijos lapuose slus ir mirti negarbinga mirčia už gro- <
Liki sveiku jau, sena močiutė,
ir gerbiami mu*ų ainių. Tiesiog a* užmir biamuosiu* tikslus, kuomet dahaf galiam
Brangi Tėvyne Lietuva...—
pasirinkti garbingąją mirtį.
, Pulituu. štu jMivojų ir baimės nematau. .
KALINA.'Aš j tokius žiuriu su pasigaiJOKŪBAITIS. Tas tiesa! Mes laimingi!
— bet visgi suprasti jokiu budo negaliu,
DOMĖS.
kaip jausdavosi apkasuose tas kareivų po gyvą — numirusį, be jausmų ir idėjos.
SLIŽYS, (dešine ranka iškėlus-karštai)
Ryt “Draugas" talpina grrb. Atsto .•markiausiais patrankų loviais ir geležine
Tėvyne, tėvyne! Ne tas tavo vaikas kuris
vo prakalk) ]uu>akytą “lai frJalle" vieš

PRIEŠ ANTPUOLI

buty. Iš eilės seks kailio* p-no B. Masluusko Atstovybės Juriskousulurio. Ga
kraugerius carus, knisti Iuą hn«v*e smau
vę teksią talpinsime ir p-uo Viniko K gėjus, kokis jiems gaMjo Imti baisi mir
Atstovybės sekretoriaus.
ti’'... sunku man įsivaizdinti.
KALINA. Tiesiog sunku mirti be idėjos.
KIEKVIENAS BONAS IŠGELBSTI
GYVYBĘ KELETO JAUNIKAIČIŲ-

2

kuriais skirdavosi iš šio pasaulio mu*ų
senuoliai. Aš lietuviai Al jau naka nerysi
Oi trokštu, trokštu atkeršyti MųaaHj j»iešara už visos iškentėtu* vargus Ir pries-

•o. Ne tas vynui kuris šiandien sėdi pas

jokių priešui Nebijau mirties! žysiu ir žų-

Kučiūnai, 18-DL-lMO^m.

3

BtžūCAS

DR.A.K.RUTUU
Telefonas Lafayette 4146
Valandos:

»-l»

rytais

1-S

P

ĮBropm taarlCM Roreiū
būvy A. PatralUi Ir 8. L. FsMsMu
Siuntimą* pinigų, l*ir*ko*tts, p&EporUl Ir O.

DU A. A. 80IH,

Wertville, HL — Rugsėjo 18
d. L. Vyčių 85 kuopa surengė
paskutinį šių metų piknikų pa
rapijos darže. Daug žmonių
atsilankė. Gražiai pažaidė lie
tuviškus žaidimus. Vyčiai pa
dainavo “j»esigraudink mer
gužėle**, “Jau paliokai suki
lo”, “Kas subatos vakarėlį”
ir koletų kitų.
Dabar vyčiai rengiasi prie
bažnytinio koncerto kuri duos
kuomet vargonai bus atnau
jinti.
,
Čia vyčiai dirba tikrai nau
dingų darbų tautai ir Bažny
čiai. "Tik apgailėtina, kad ne
visas jaunimas prie kuopos
priklauso. Tėvučiai turėtų sa
vo suirus ir dukteris paraginti
prie vyčių kuopos prisirašyti.
Tada dar didesnius darbus
nuveiktume.

Rūgs. 18 <L BdJ . Lt parapi
jos susirinkime*. Klebonas pa
aiškino, kad bažnyčion sudėta
langai bo padalyvio ]tarapijni
lėšų. Susirinkime.' nutarė su
rengti kermošių pu n. pi j<>> nau
dai ir užbaigti skolą. Išrinku
šeimininkes. Susirinkimas gra
žiai užbaigta.
Malonu yra matyli kaip čia
] m rupija ir draugijos gražiai
sutaria parapijos darbuotėje.
Štai draugijų aukos parapijai
šių vasarų: L. Vyčių 85 kuojai
— $66.00, Mažieji Vyčiai —
$40.00 (dei vargonų atnauji
nimo), S. L R K. A. vietinė
kuopa — $50.00, Liet. Darbi
ninkų Sų-gos vietinė kuopa —
$30.00. Moterų ftv. Rožančiaus
d r-ja spalio mėn. rengia vaka
rienę parapijos naudai. Turi
me pasidžiaugti tokia gražia
draugijų darbuųtr. Juk teisin
ga yra, kur vienyln* ten ga
lybė.
Bambizukas.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS.
Kutam AUKŲ APYSKAITA.

19&1 m. rugpjūčio mėnuo.
L VALSTYBES REIKALAMS.'
Or. Jurgioaukaljsfe* Ji Boreiij L .< f^.00
Viao . ,1/Z..Ą'.‘...................5..........

n. LIETUVOS RAUDONAJAM KRiRIUL
y
New Britain, Conn.
Surinktos aukos Liet Neprik. SaL, A. L.
T. Sand. ir Varpo Dailės Dr-jos šuva*
tiavhne per P. Kubilių ........... $12740 South Chicago, BL
auka Kareivių Draugijos 5-tos kuopos
Cleveland, Ohio
auka Ant Jakaičiu................................. .
10.00
West Pulinuui, III.
. *
Liet. Gynimo Komisija ir Tėvynės
Mylėtojų Dr-ja..........................................
Thompsonville, Conn.
auka Visuotino Liet Pnšelpos Komiteto 50jOO

m. LIETUVOS GYNIMO KOMITETUI

DR. P. L ZALAIOHS

Pernešta iš liepos mėn...........................................li&OO
Rochestcr, N. Y.
aukos surinktos per vestuves B. Būtrimavičiaus ir O. Peredniukės ..
1(150
Amsterdam, N. Y.
Surinkta L. L. Paskolos Stoties išvn
žiavuue................................................

IV. UETUVOS tAUUV SĄJUNGAI

rwr

RUDOLF HUVKA

South’Chicago, IIL
* auka Kareivių Dr-jos 5-kp..................
Pattenon, N/J.
už "Trimitų” per Sprunaitj...............
Forest City, Pa.
r auka Liet Neprik. Bal'in. Sųjung. 51
skyriaus ............. '......................
Brooklyn, N. Y.
. aukos Burinkton per **Vienybė” ....
Providence, R. L
už parduotas knygeles “Trimitu” per
V. B&nkauskų .....................................
Thompson vi Ue, Conn. auka Visuotinio Liet Pašaipus Komitetu
EUzabetb, N. J.
aukus Lietuvos Laisvės Išgavimu Kom.
Parnešta iš liepos mėn. ... . .................................

L40

s±00

DETROITO LIETUVIAI
ŽINIAI

Atstovo atsilankymas.
Detroit, Mieli. — Pranešame,
jog atstovas gerb. V. Oarnec
kis atsilankys į Detroitą 2 d.
spalio ir kalbės 3 vai. po pietų
llannnnie «vet«inčje ntit I*'.
Grand River ir Centre gatv.
Taipat kalbės Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys gerb. M.
Bagdonas.
įraukiama labai skaitlingo
susirinkimo. Griež orkestru,
dailiuos cliorns. Komitetas.
AMERICA S MAKING

Brooklyn, N. Y. Rugsėjo 1G
d., “Garso” name buvo susi
rinkimas America *s Making
Parodos reikalais. Iš .raportų
Komisijų pasirodė, kad darbas
varomas gera vėže pirmyn.
Black Party rūgs. 20 ir 21
dienose buvo surengta ir ma
noma, kad davė gero pelno.
Toliau buvo tariasi apie ren
giamų vakarų, koris žada būti
spalio 2 d. vakare, Apreiški
mo Pan. ftv. par. salėje, Brook
lyn. Bus labai indomua voka
ms. Bus dainos menai ir šo
kiau Patartinu kiekvienam
lietuviui atsilankytu
Aukos
plaukia
pamažu.
Gauta nuo Martyno Liutero
Dr-jos iš Brooklyn- N. Y. 10
doL auka ir Lietuvos Ameri
kos Piliečių Klubo 10 dol. Ačiū
jiems už tatai.
Staklės jau gatavus. Pali
ko gauti audėjos ir prie au
dimo prietaisas. Taigi atei
nančiame ketverge rūgs. 22
ir šaukiama tani reikalui su
sirinkimas pasitarti.
Kreipiama dar kartų dūmę
Draugijoms, kuip Didžiumjuine New Yorke taip ir plačioje
Amerikoje, kad jos, kurios ga
li, atjaustų musų prisidėjime
Parodoje, su suvo auka. Ku
rios esate gavę laiškus «u
prašymu aukos, nialonėtumeu.
prašyti Draugijų neatsisakyti
su auka. Nes virš minėtas rei
kalas, turėtų būti visų liet,
reikalu. Visiems lietuvinn.a
Ims garbė, jeigu su jų parėmi
mu mes pasistengsime pasiro
dyti toji* parodoje kaip pri
dera.
Čekius siųsdami, išraJykite
juos J. Tuniasonis vardu ir pa
siųskite juos America’n Muking sekretoriui J. Saaeekis,
559 Grand St., Brooklyn, Ne v
York.
Kolektoriai rinkiniui aukų,
kuriems prašytumėm neatsa
kyti, yra išrinkti sekanti: Pe
tronė Starkiutė, M. Česnaviėiutė, J. Valaitis ir M. Vcnclauskiutė.
America'* Making

nėjai rado, kad i
mau-in
ginklu, kovoje
tauto.*, likylant ir doros priešaik, \ ni
tai katalikiškus spaudo* .-u*
tiprinimas
jos išplatinimas. Kad tai gerinus pm*i»eklų, nutartu kuodą ilginamai m
traukti narių spaudom
Kaz. Druugijon. Tuo tikslu
.1. E. \*yskupu la|>au ]uukirtus, u Av. Kazimiero Dr-jos
įgaliota^, atvykau Au n-rikon
rinkti narių
Kazimiei <>
Brangi jai,

kam rodos.
Be iiiinėių .i. G. \tnKU|n>
ir 6v. Kaz. Dr-jos dokumen
tų atsivežiau dar kitus nuo
Katalikų Veikimo Centro Ir
nuo “ Blaivybės”
Centru.
Man su tais
dokumentais
kreipiantis į “Draugo” reda
kciją, kati ji (Migarsintų mano
misijos atsišaukimų, atsakė
to negalinti padaryti, ko) aš
lietinės i u
rekoniciiilacijoK iš
Tautos Fondo. Gerb. Tau
tos Fondo pirmininkas, geriu
žinodamas spaudos gidylię ir
naudų muši; Tėvynei Lietu
vai ir kadangi mano misija
ne aukų, o narių
rinkimas
prašytų rckomciitlacijų raštu
suteikė.
Be to, kunigai sitsivažiavę
gerb. kun. prof. Bučį išleisti,
viešame, skaitlingame susirin
kime innno misiją vienbalsiai
užgyrė ir nutarė remti. Tuo
met “Drauge” tilpo ir manu
atsišaukimo^.. Ir turčdąm**
kunigų paramų ir visas re:Va
lingns rekomendacijas, pradė
jau tlarlių. Musų Tėvyno-Lietuva bus galinga jei ji bus
tikinti ir dora. Todėl platin
kime lietuviškų, katalikišką,
divrą sfiaudų, o ji sustiprins
musų Tėvynės pamatus,
iš
blaškys tamsylieK ir švies ai
škio* ateities spinduliais.
Su tikra jiagarlui, ftv. Kaz.
Draugijos Generalis fgnliotinis Amerikoje.
Kun. P. Kasčiukas.

ŽINIOS IŠ UETUVOS.
(Nuo musų kon*sp. Lietuvoje)

Tautų Sujungus Vice-l*rvxidentas p. Dickinson atvyko
Bukareštan su oficialine misi
ja — ištirti santikius su tau
tinėmis mažumomis. P. DiekiuKon. , tori . pristatyti Tautų
jungui apyskaitų apie tau
tinių mažumų padėtį Rumu
nuose, Čeko-Slovakijoj ir Pie
tų -Slavi joj.
Pasikalbėjime su Rumunijon
laikraščio “Adverul” bendra
darbiu p. Dieki nson pareiškė
kad jis, norėdamos gerui pa
žinti šių kraštų tnutiuių mažu
mų padėtį, sueis j tiesioginius
ryšius su jomis.
(Z. R. M-jo- KpauiL Skyr.)
I*alc6kau ivoBerlo Kasto Bradupo
Ir eeacro Mariu Bradualanriu < tn6nrolua Kyveno SbenandoaS. Pa, pas
kui lAvaMavo ton kur apie Chlena*.
NurA^taa au jais ouMMnotL naa turiu
■varbt) reikalu. Meldžiu jų pta'lų ar
Ima juos tino praneMl aekanClu ant
ra Iii:
Vinma Aiubraalr-i liMu-,

Lietuvių gimnazija.
Telšiai. Rugpjūčio 24 d. pra
sidėjo kvotimai į Telšių lietu
vių gimnazijų, o 29 d. moks
las. Hįiuet jau Telšiuose yru
8 kl. gimnazija ir sekantį pa
vasarį turėsime pirmų Telšių
gmiuazijus laidų, l’iu^ymų pu

stot į gimnazijų paduota į 200;
iš jų laikė kvotinius 177 ir te
išlaikė vos G4. Klasių yra II,
n«*s padaryta III. IV. ir V’, kl.
jiamlėlėš klasės. Mokytojų tu
rima 21, kurių 11 yra baigę
u n i versi tą. su aukštuoju išsi
lavinimu. Be to prie gimnazijom
yra metiniai mokytojų kursai.
Mokinių šįmet manoma, kad
bus į 400. Skaičius nenusto
ja, mainosi, nes vis daug priliunn iš kitų gimnazijų.
Nauji mokytojai.

Pakviesti nauji mokytojai:
\*L Riddelis iš Leipcigu, buvęs
Komitetas. \ ukiečių konsulu Rostovu ir
.'KLOO
mokytojavęs Orenburge; moks
lus baigęs 1-oiiduae. Dėstys vo
18.75
kiečių, f raus ų ir augių kailius;
&15
Gal kai kam dar neaišku yp. Fabricijus — lotynų kailius
ni, kokiu tikslu ftv. Knzmieru
mylėtoja*, buvęs Rusijoj karo
Draugijos (Lietuvoje —Kau
valstybės
gynėjas, juristus,
ne) generalis įgaliotinis Amo
dėstys
lotynų
kalbų. lažiniui is
$2,008.79 rikoje lankosi
su prakalbo
I-abutis, buvęs Maskvos unimis lietuvių kolonijose. Todėl
ri-njtatėa privatdocentu dėstys
UETUVOS ATSTOVYBE AMERIKOJE
pareiškiu visuomenei sekan- Į
Rūgs. 12, 1921 m.
ciai: didėjant anlikatalikiikni i fizikų, jisicbologijų. Direkto
VFeerington, D. <L
,’V’
ĄC:
•
propagandai Lietuvoje, kala-, riauja kun. A. Simaitis.
likystė*. ir tautos budrus gy Į
Gimnazijos narna*.
3

Ginuitizijos namas laitai ne
ita togus ir perankštas, tečiau
nesant Telšiuose liekamų na
mų, tenka juose liktis. Atva
žiavę* į Telšius turi laitai daug
vargo, kol suranda
sau na
mų gyventi. Yra reikalinga
Telšiuos daug butų statyti,'
tečiau dabar ntaž tuoiui tesidurbuojama.

PARMIDColtA labai plytai Caah
rroacrno stota kninrui'lų rtakas ostai sutaisyta, btanta IMlrbtaa per IT
metu, parduosiu trumpu laiku nao
turiu l*valluot ant uk*a AtaUauktt.
•700 S. l'narruM Ate.
Cblcaso.

u, >i^ ant Uiivju m«-lų. Urra pro.
Keru m Kuiukui. l*rlL-ai*ll* |*ar<ta
rimo Mvlnlnltaa Ovalioj* Lietuvon.
Atal •aukite
Paul Italtutb A Co.

ANT FAItUAVIMO.
1'anklij kambariu namaa luojaoa
turi bot parduotas. Ltallloj lietuviu
upcyvenloj vietoj, arti Sv. Kaalmlaro
vienuolijos. Vienas blokas nuo Weat«m Ava Ir *» nat. Katvckarių. Alaunukllo bUa kada diom,.

E. WLVHA»>KA.
«<M n<*l •• SL

ChlciĮo.

KEIKALINGA*
<era»
knlbMojaa
vidutinio -inilaii-. turinti- <taur P-BJotarnų. kurtom- rali-tų įtaikinti ■pl->
1‘ir.t Mortrnsv llond ua Moj
Valstijoj. I’i-ri
t totr- r-r* uArnokcrnla. Ataiuukit" Hu<> adio- :

ANT I IIU>AVUI<'
— 1:13 kllas-iuri Avė. st. I>.uj , >lo, rodeitiiAk**
murmi- r<*iuaa rliūo flato
vletua blok** nuo IJotuvėkoa B*tayrioe;
apartoj
*
k n ui'-irtai
ir
iriu; nnl url-iii - K*uiU-ri*4 ir v-ns. elektra Ir ral ri.oiternUki jtalv>.n*l:
comcnlo įdulbykLi. Itandoa
niekad n^ra lulflo*. Kaina fl.*M
Altatau kita >p.tiik*l ar rai'a Mra.
M. Honuk.
1711 Mlaauuri
Are,
Si. IaiuIo. M.i.
KXTUA
t ko ant panl'it lino
akru. »»4
akty areliu*. Gori budmkaL <0 kar
vių. S arklui. 15 kiaulių. SSS
l.oa# bu. aruiiu. Treklrria Ir koiuna
ro*A na nerūko no J?k« a<ento. Vluniakaa CAtoatoJa.

A. GIUG.UTI*
HM W. ts.bt.
TeL Irirrl;
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DRAUGAS

!

CHICAGOJE
Iš NORTH SIDĖS.

jcitarimų ir prirodinėjo bildu-,
kurinis žymini -uMiprin* cho
LIETUVOS ATSTOVAS
rą ir raginu vsus žengti pir
JAU ČIA.
myn muzikos srityje. Kun. N.
Pilkalnis dažnai lunko choro
šį vakarą (rugp. 27 d.) šion susirinkimus ir nepavydi savo
kolonijon atvyksta Lietuvos j naudingų patarimu.
Valstybės Aastovas. gerb. V.1
Alpha.
Carneckas. Kalbės fiv. Mykolo
par. svet. Bus kiti žymus kai 1
IŠ NORTH SIDES.
betoj ai.
Mes skaitlingai atsilankyda j
Rugsėjo is* <1. mi baznytinčmi į prakalbas parodysime pri
i< a|»-ig<>mi- Ih|m> palai<l<>tas
deramą pagarbą Lietuvos Vai 111
stybei ir jsgirsime daug ko į ' • B. rna< k;;-. kuri.- žuvo kanaujo.
Komisija r‘"- lauke l’raiK’ijojc. Mišias
iaikė kun. E. Str]Miiuivičius, gi
pritaikintą pamokslų jinsukč
IS WEST SIDĖS.
lietinis klebonas, kun. A. Bal
ATSILANKYS LIETUVOS tutis. \’e|ionio laidotuvėmis
ATSTOVAS.
rūpinosi jo teta, J. Bcrnnckienė. Bažnyčia iš lauko buvo jni
Lietuvos Atstovas, gerb. V. puošta “service” ir nmerikoČarneckis atsilankys iion ko
niškomi' vėliavomis.
lonijon šį vakarų, rūgs. 27 d.
Kalbės Meldažio svet. lygiai
Rugsėjo 18 <1. moterystės Sa
7:00 vai. Dar kalbės Liet. St.
kramentą
priėmė Jurgis ViSeimo narys, p. M. Bagdonas,
pp. Mos taus kas. Vinikas ir ki nmtckns >u Barbora Slnjutė,
ti žymus vietiniai kalbėtojai. Jaunavrdžini yni gerai žinomi
šioj parapijoj. Jaunasis pri
sime ką Lietuvos
Valstybė klauso prie vietinės L Vyrių
Per savo Atstovą turi mums kuo|>os, <» jaunoji prie fiv. My
pasakyti.
Komisija.
kolo parapijos choro. Užtaigi
choras įspūdingai pagiedojo
U DIEVO APVEIZDOS PAR. “V<*ni Creator, o jos brolis pa
grojo nnt smuikos. Kol buvo
LIETUVOS ATSTOVAS
nevedę darbavosi, tikimasi,
PAS MUS.
kad ir apsivedę darbuosis Ba
žnyčios ir tėvynės labui.
Trečiadieny, rūgs. 28 d. Die
Vietinis.
vo Apveiados par. svetainėje.
8 vai vakare įvyks iškilmės.
GI ČEKO, ILL.
Lietuvos Atstovas, gerb. V.
Čarneckis kalbės. Dar kalbės
Lietuvos
St. Seimo narys,
gerb. M. Bagdonas, Liet. At Čarneckis atvyksta čion šį va
stovybės sekretorius, p. Vitu
Ąntano par. svetainėje. Bus
Ažtuoniolikicčiai skaitlingai kitų garsių kalbėtojų.
atsilankykime į prakalbas, tuo
mi parodydami gilią pagarbą
jau darbą eina.
Lietuvos Valstybei per jos At
Rugsėjo 25
<1. didysis
L. L. P. BENDROS STO
Av. Antano mokyklos kamba
TIES VALDYBA.
rys prisirinko pilnas žmonių.
Gerb. kun. H. J. Vaičiūnas
AUTOMOBILIŲ AUKOS.
jautrioj, iškalbingoj kalboj iš
fiį sekmadienį Cliic agoje radinėjo lenkų daromas lietu
automobilių nelaimėm* žuvo 3 viams k lašt ybes ir priparodibernaičiai ir viena mergelė.
nėjo kodėl turime pirkti Lie
tuvos laisvės Paskolos Bonus.
Nekurie susirinkusiųjų aiškino
lionų praktiškąją vertę.
Apsvarstyta kokios tvarkos
laikysimės antradieny, rūgs.
27 d., kuomet Lietuvos Atsto
vas. gerb. V. Cnmrrkas atsi
lankys į musų kolonijų. Dvy
lika automobilių jį pasitiks ir
atsiveš į svetainę. Minia žino
nių pasitiks prie svetainės. Jei
oriu* daleis prakalbos bus pa
Iškloto vt*« b«« pHnyftoj, ru<»rjo
rapijos kieme. 6v. Antano pa
rapijos lienas dar nedavė už
randasi po
tikrinimo, kad prisidėsiąs prie
ruplna-1 m*mk> Domlr-riškilmės. Tikimasi, kad neat
Ir KarKl>-uė.
A|M>« cUuliH* Ir paU— sisakys.
Čadu* dalyvauti laidoto»<•«•.
Himne susi rinkime pirko bonų už $650. Dauguma pirksią
U DIEVO APVEIZDOS PAR. per Lietuvos Atstovo prakal
bas. Štai pirkusieji susirinki
Rugsėjo 13 <1. š. m., parapi me:
jos svetainėj įvyko Liet. Vy Juoz. Peteralms........ $100
čių 4 kuojas, pa rupijos choro Juoz. (Iribauskas................. 100
svarbus, nepaprastas susirin Onn Rašinskienė................. 100
kimas. Chore jau nuo senai Eva Bielunienė........ 50.00
daugelyje narių buvo ne|»asi- Ona Bukauskienė ...... 50.00
tenkinimns delei stokos disci Pr. Zdnnkus ................... 50.00
plinos; tos žinoma nemažai Pr. Stanislovaitis.... 50.00
kenkė ir trukdė kitiems na Jul. Šliogeris............ 50.00
riams darbuotis ir chorui pu- Luk. Krikščiūnas.... 50.00
fangiuoti nežiūrint pasišventi Juoz. C*asas....................... 50 0(i
Antradieny, perLietuvos
mo choro vėdėjo ir valdybos.
Atstovo
prakalbascicerieėiai
fiiame raririnkime atsilankė
ir gerb. kun. Norbertas Pakal dapildys savo kvotą.
Exrep.
nis, suteikė daug naudingų

CHICAGIEČIAI. ATSIIMKI AR NORI KAT' TAVO KŪDI
KIS BUTU SVEIKAS f
TE LAUKUS.
Tai turi duotu jam tinkama
Ufiiragoi pašte
(vidumieity)
pr>«- A<larn« ir Deirbom gatvių maistą. Sveikai kūdikis yra tai'
rn»da*> atėję iš Lietuve* laiškai linksmybė ir pa-idižiavimas kiek
,
iemiau jianlytictni asmeninu, ku viena* motino*.
Jeigu maitinai mito kūdiki tin
rią ddri adresatų periikAlimo
kiton vieton a rita kitokią priežas ko m tj maistų ii jaunų dienų tai
čių išnešiotojai negalėjo surasti. jis vėliau gyveti ne bus stipriu,
Idiiškui galima atsiimti prie Ge nes kitaip jis vb <<*met bus nlpnuneral Driivery (ii Adams gatvė* tįL
įėjus
p« dešinėj pusėj),
prie
Ant 2-ro paliepto iio laikraščio
pirmo langelio, ant kurio viršaus• rajįte nppmriititti.) Bordens Eagle
parašyta AD\ ERT1SED.
Brand Condenar I Pieno.Iškirpk
Prii.syd.irui laiško paduokite laiš ja kuponu šiandiena ir paziųak
ko numerį, t*'** *u J11** greičiau o gausi dykai kningutė Baby Vel
laišką suras negu su pavarde.
iate Book kaip maitinti ir auginti
I— Andrijanikui Adontij
kūdikį.
(Apgr.)
G—Darda tinkas V.
II— ttluiiancir Antenas 2
21— Čepulis Kdvard
22— Chcjtailci Pctt-r
VALLEY JAU PRADĖJO

26— Dnugiclo Pctrr
27— Dauidanis Pctrr
29—Digrya Frauk
.'11—Dygiu ienė Kazimiere
39—(Irsiant Kotrinn 2
43—(I menus Anton
45— Gudini ii Wrn. 2
46— Gukliai P.
59—Juroj t e .Mm. Mariona
GO—Kominikav Dominikai
62—Karklaitcnr Franciaka
64— Kaiiulii Jonis
65— Kaupui Kazimrrz
6S—Kinu J ozą pa Ii
70—Kimia Aleksandra
75— Krincia Juozapai
76— Kupclis Anton
79—I-akocau*kii Fcnnk
81—Lirrikia Liprijona
83—Lukai Kami
85—Moliuskas Aldu
90— J Izidorius Masaitis
91— Mat kas P.
94z—Mikasauakis Jazapaa
95—Mikėnai Antanai
98—Morkcvičiutė Mias Ciaiie
101—Mumika P. 8.
103—Nakvos John
105—Novickis Mikolai
109—Pilihii Auna

EITI.
Mes turime tikrų žinių kad
darbai kasykloje apie Apollo,
Leechburg ir Vandergrift,
Annstrong ir Westinoreland
npskričiaose
I’ennsylvonijos
valstijoj jau 'pradėjo eiti ir
trumpų laikų viskas įsisiūbuos
pilnų smarkumų.
šioj apielinkėj yra gana
daug namų kurie yra kom
panijos pastatyti” bedarbes
laike, šiuos namus galima
tuojaus užįirrti. Nuo Pitte
burgho tiktai valanda ir puse.
Šiose kasyklose darbininkų
dirba nuo 1,000 iki 2,000.
Kurie neturi darbo gali nuvažuoti nes Cionais gali gauti
pautovų darbą.
(Apgr.)

3CANADALINE
S. D. LMHAVKZ

112— Pe t raųįai Kazimierai
113— Poi irkis Kizimerns
115—Princui in i A n tune
U17—Puctcncyi tVladlai.
118— Ramzcr Agnis
119— Razutii W.
125— Rugienii A. J.
126— Sara a Adom
132— Sirwid Kizmirz
133— Skyrpko Rev. A.
134— SI cm p Viktorija
137— S pečius A.
138— Spctils Juzapaa
141— Staponkui Juzupui
142— Šilaitis Jonai
153— Tamulcwiez Gabriėl
154—Tilrnia M.
155— Tuerkva Fnnriskui
156— Urbonas Mike
158—l’rnezis Kastan tinas
160— Vaičiulis Karolis
161— Valiniui Tadas
164— Vkilis Mm. Razimizae
165— Waiskus J.
166—W cinkus Staiiūdov
173—Yuktonis Paul.

HAMBURGĄ, DANZĮGĄfr UEPOJU .vį

LAIVAS POLAM) HPLAUKS ZUGNUSO M D.

BIZNIERIAI iGARSINKTUS PLATINKITE "DRAUGĄ

S AMERIKOS LINIJĄ
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i unvvą rnc nuavą

(Kxr*ll*oMo Prtsplauka)

1IIBA PER UBAVĄ. MAMDCBOA—CSTKVMVB

*

______ ■ lliiIi—i manu priniBi. kad mes paBdarbaro
muių pMallcrtsl. O. TPATtNOAI UETUV1AL saldlg kellauU «TAeuj i piUAVą.
Lietuviai. tnUuoJutl | rUUv|_ aplenkia Lanki Juost* (KorMo
r» Ir privalo tarMl tiktai Uotavttk* paaport*: Jokit) via* norelhla
SuaiiMtlmM su Plllav*. tai ZF* nauja laka inuay rezullartMca n
BMObuo su ■Umburcu.-DaoUzti Ir Liapojum. o Oal Lietuviu, ta
trumpaa Ir paraakua keliai namo daatzautL

a H. LITHUANIA lapkr.
LATV1A Lepkritn •

PLATINKITE “DRAUGI"

JUOZAPAS KANAUSUS

Auksinai Labai Pigus
IRKITE jų dabar kodaugiau
šia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems
LIETUVĄ.
Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

Draugas’u PubL Co.
Chięago, HL
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