1
■

i ■ ■ ■

■■ ■

' ai,

“DRAUGAS”

,

OMA.HJ CHA.

JEI MYLI LIETUVĄ

PIRK LAISVAS
BONĄ

(LITHUANIAN DAILYfjFRIEND)
I llw I\»i Offlre of ClUcacu. III. lly ihc

KAINA
PR1CE

O CENTAI
O CENTS

<.nl<-r o( ihc Prc'.hlcnt, A. K Ilur1<--on. 1'u.lnU'lrr Gmrr»L

CHICACO, ILLINOIS TREČIADIENIS, RŪGS. (SEPT.) 28 D., 1921 M.

METAI-VOL VI

OJTD-C1.AKS MATTEIt MAItCH 31, ĮSI*, AT CH1CAGO, K.l.l.NOlS IXDLR THE OF ACT OF MAHCll 3. 13T3.

No. 228

TAUTU SĄJUNGA NUTARIA TAISYKLES BLOKADAI

WILS0NAS APIE TAIKOS, BUVęS KAIZERIS SU NA PASEKME EKSPLIOZIJOS
SUTARTĮ.
MIESTE OPPAU.
MIŠKIAIS NEMOKA MO
KESČIŲ.
CECIL PERSPĖJA T. SĄ imi tnoinvt, kuomet reikalinga
Demokratai tad reiškia prieNuostoliai siekia miliardą
4
JUNGĄ.
pavartoti kuoaštrinu-ias prieiingnmų.
Vokiečių valdžia iš to nieko
markių.
hnones,
kuomet jau neliesaiua
nedaro.
blokitokio
išėjimo.
i
’
AKYZIl
s,
nigs.
28.
—
atsargiau
dgti*
VVASHl.NUTON, rūgs. 2K
Sulig
taisyklių. Tautų Są
kados klausime,
— Senate smarki kovą veda
BERLYNĄS, nigs. 28. — Iki šiolei apie C(JO žmonių
ma dėl taikos sutarčių, padn- Hohenzollernų šeimyna šian lavonų išimta iš po griuvėsių
GENEVA nųrs. 28. — Už- junga negali nei vienai vals
rytų Suv. Valstijų su Vokie die priskaitoma prie Vokieti miesto Oppnu dirbtuvių, ku- vakur ir vakar Tautų Sąjun tybei paskelbti gvneralės blorias sunaikino liaisi ekspliozl gos suvažiavimas buvo užim- įkados nesutinkant daugumai
tija, Austrija ir Ungnrija. jos milionierių.
rija,
Tos vitos trys sutartys pa
Keli šimtni lavonų dar
blokinius klausimu, Blo- T. Sąjungos narių.
Jos nuo«avyl>ėje yrn dau
Tokias taisykles suvažiavi
duota senatai ratifikuoti. De gybė pilių, medžioklės plotų. nesurasti.
'kados turėtų būt militnri. .
mas
puškelis1 užvakar.
baisius, daiktus graikų armi mokratai senatoriai taiso blo Vieni miškui ir ūkės užinm
Sužeistų
išviso pasirodo ^ekonominės. .Jos turėtų būt pri
Gi vakar buvo vedamos dis
jai.
Nea Yurkai galės atkir ką su tikslu neduoti ratifikuo šimtus tūkstančių akrų že virš dviejų tukstanč-ių.
taikintos tni šaliai, kuri neksti jai kelius ir jų pačią su Ii.
jų keli šimtai sužeista labni |nuso Tautų Sąjungos nurody kusijos apie taisyklių įgyven
Demokratai aprauda T. mės.
naikinti.
pavojingai.
f^ąjungą, kurią, atsisako pri
mų, arba tarptautinio teisino dinimą.
Tai visa metai į metus dno
Turkų puolimo graikų šta pažinti vyriausybė.
Dirbtuvių trobesiai buvo galutino nuosprendžio.
Lordas Roliert Cecil, pieti
da buvusių kaizerio šeimynai
bas negalės sulaikyti.
Nes
Patirta, kad demokratus puikų pelnų, Tas pelnas sie- užėmę 150 akrų plotą.
nės
Apriko* Unijos atstovas,
1*<> ilgų diskusijų suvažia
— U Ąjigoroe čia pranešta, tam tikslui štabui trūksta ini prieš sutarčių ratifikavimą
Aplinkui
dirbtuves
stovėjo
perspėjo
suvnžinviiną, idant
vimas galų-gnle priėmė šias
kia inilionus
kad turkai necionalistai smar ciatyvos. Graikų štabas to veda buvęs prezidentas Wilprancūzų kareivių pat coliai. blokadai taisykles:
Sąjungn
atsifrgiui
elgtųsi taip
;inonia vokiečių
Idai užatakavo dešinįjį grai kiame atsitikime yra užimtas sonaa. Kalbama, kad jo re • Tai visa
Visi kareiviai žuvo.
| 1. Jeil kartais kuri vnbdy- vadinamos ekonominės bloka
kų fronto sparnų ir ratruš-z tiktai pasekmingesnio atsime zidencijų lankę demokratų va vyriausybei, Tečiau iki šioNuostoliai apskaitomi l’Pi be, prgulinti Tautų Sąjungoje, dos klausime. Nes kitaip Są
timo pienais. Kitkuom rupin dai ir Wilsonas juos antiki lei nei nepan ėginta reikalau vieno miliardo markių.
užsitarnaus
žinomą
'peržengia tos Sąjungos koiiN- junga
ti jokių valstybei prigulinčių
5' Ataka buvo pradėta 19 die- tis nėra laiko.
Ekspliozijojų spėka
nę*, kad be Tautų Sąjungos mokesčių.
“
viršvalstybinį
“
vantą
ir ne I
tituciją, už tatai neguli būt
Graikų nepavykimas daug pripažinimo Amerika busiantaip didelė, kad per kelioliką )mudii^nin 5jokial ir kitokia teks ]>nsitikėjiiiio ]>asauly.
Socialdemokratų
laikrašrūpesčių gamina čia sąjungi i atvienėta nuo viso pasau
|mylių aplinkui atjaustas kaip blokada. Jai negalima skelbti
Jis priešinosi, kad Sąjunga
ninkų atstovams.
Nes tur lio.
ir koks baisus žemės drels-- nei karas.
> turi-tų nustatyti neatmainomą
“Valdžia gana skubi pasi jimas.
Pagaliau rugsėjo 26 turkai kai nscionalistai, apsidirbę
Taigi demokrat šiandie or
2. Pirm blokados ne paklus laiką, kuomet blokada turėtų
daro, kuomet prisieina ap
ganizuojasi ir mėgins pasi
nioji valstybė pirmiausiu per būt tikrai vykdomo.
norės pultis ant paties Kon priešinti senatoriams repub- krauti mokestinziK bėdinų dar
Tas klausimas taigi vakar
spėjama, paskui pertraukiami
bininkų. Tuojaus paima iš
stantinopolio.
likonanu. <.
dar
nepabaigtas. Jis induotas
diplomatiniai sentikiai.
jo^dalį menkiausio uždarbio.
Taip tai painiojamas sųjun
3. Galimas ir uždraudimas aptarti tam tikrai komisijai.
gininkų mėginimas įgyventi NUSKENDO NARDANČIOJI
“Bet toje-pačioje valdžio SUBADYTAS AGENTAS.
Tuo tarpu suvažiavimas im
užblokuotai valstybei
siųsti
Turkijos sostinėje.
je apsireiškia šventa baimė,
LATVE.
maistą. Bet tas turi būt daro- sis svarstyti kitus klausimu*.
Ties saliunu ant kampo
kuomet pagalvojama apie mo
kesčius, galinius gauti nuo Madison ir Seeley gatvių už
buvusio kaiserio ir visos ei pultas ir suraižytas prohibilės
princų ir (princesių. Tai cijos agentas Michael BrodeSAN PEDRO, Cal_ rūgs.
viešumon 'visus tuos žmones,
iais ir daro- riek.
gi jam su i
Sulaukta ėia. naeionalė kurie karo metu pelnė dide-’ 28. — Los Angeles uoste dėl ma ypatinga
Užpuolikas, sakoma, policiPaliuonežinomų, nriežstojų staiga
VILNiUS-iEUGOW5RlCF
’ nuskendo Suv. Valstijų nar suojamaa
Išsiųsta telegrama 1
tus keleriopai padaugino.
Nes kaip jis ris dar nepaliovailstybės
viršininkui Pilsud
dančioji laivė R-6.
SEIMAS.
SUBEKTAS CHICAGOS
Taipat jis pasiųlęs prezi
ir
Steigiamajam
Laivėje
buvo
20
vyrų
įgu

skiui
valstijos darbo departamento dentui paskatinti tuos visus
BANKININKAS.
Vakare susi važia rimas
los, skaitant ir dficierius. Vi
Varsa vos radio pranešimu. inuL
žmones, kad jie 50 nuok ka si išgelbėti, išėmus tris juri
“Yra žinoma, kad Wilheluždarytas.
buvo
Tas liudijo, kad nedarbas ro metu pelnytų turtų paau
Pirm poros mėnesių Ts rugpiučio 15 d. Vilniaus seimas “Paskutinysis*' kas me
Liet. “L-vė”
ninkus.
Chicagos
pasprūdo vienos j mėlių susivažiavimas priėmė
kotų bedarbių fondan.
Narai darbuojasi ir liku tai iš Vokietijos susižeria mį-1 .
Bunka
SasivažiaviKanka ,šią
.»iŲ rezoliuciją: ousivaziaviPrezidentas tais pasiųly- sius, jei jie butų gyvi, iš lai lionus. Bet iŽ tų milionų nei bankos prezidentas.
MOKSLO PRIEMONIŲ
mažai darbo.
liąMtSę
11
UKMČ
|
ii**
“
'*
mais labai indomavęs.
To- vės kaip nors paliuosuoti ir menkisnsioji dalis netenka; uždarytą. Pasirodė, trykšta mas, atsižvelgdamas |į Tautų
PARODA.
_ -.... .
.i p ‘daugiau vieno -miliono
*t*
t-e-: O
n vi S11V1
dol
, Sąjungos v-Ailr
reikalą
muš S'iSatl
vieniškelti ant vandens pavir- Vokietijos vslstybei Ar
pusiu nusiginklavimo gen. Zedaryti.
šaua. Tečiau tas darbas di bus ir toliau, niekas negali
AJAULIAI, (Eltos kor.).
ligovvskio
kariuomenės ir tarp
Tas
toks
“
mandruolis
”
yKonferencija paskyrė^ de džiai apsunkinta*.
kitko
iš
jo
armijos
ir
admi-1
Suruoštų
Šiauliuose> mokslo
ra Spurgin. Ji* atrasta Mek
šimtį įvairių komitetų, ku
Spėjama, kad iš tų trijų
šiandie darbuojamasi nistracijos nedaugelio lenkų parodą publika lanko labai
riems pavesta apspręsti viso nelaimingų nei vienas nebus ATIDARYTAS VOKIETIJOS sikoj.
gaivalų, kilusių ne šiam kraš gausiai, atrasdama ją turtin
jį iš ten išgauti.
kius klausimus ir surinkti rastas g}*vas.
REICHSTAGAS.
te
pašalinimo,
nusprendė, gu ir įdomia.
reikalingų medžiagų.
Laivė nuskendo pasirengus
IEŠKOMAS 2M0G2UDIS. kad tie reikalavimai nepri
įgulai karo praktikom
BERLYNAS, rūgs. 28. —
ŽEMES ŪKTO PARODA
imtini nes: 1) kad reikalau
ISPANAMS NEVYKSTA
Vakar atidarytas
vokiečių
Miestely Gary, Ind., neži jama tame momente, kuomet
SAUSŲJŲ” TARNAS APIE reichstagas
(parlamentas).
UTENA, (El a).
Rugpjū
noma* piktadaris nužudė po- krašto likimas dar neišspręs
Bus
aptariama
padaryta
su
čio
16
d.
Apskrities
taryba
darbius.
licmoną.
Piktadaris kol-kns tas, Kauno kariuomenė stovi
PARYZTVri, rūgs. 28. —
Amerika taikos sutartis.
niitnre
priridėti
prie
rengln’
ik-mi randamai-.
• Čia vieno laikraščio koreapuu
VVAHHLNGTOA, rūgs. 28.
Kalbama, kad reichstage
mos
žemės
ūkio
parodos.
Tin
okupavus didelę Vilniaus krn
— žinomas profesionalių re busianti pakelta kova prieš
što dalj. 2) Tautų Sąjunga kalniausias ten laikas — spė
KOMERCIJOS
KOMISIJA
formatorių Anti-Saloon orga ministeriją kabinetų, taigi ir
nega'i laidoti krašto nepave
lųtanų ofensyva prie! man nizacijos advokatas Wheeler prieš patį kanclerį Wirth,
ja
us nes jos reikalavimai iš
ras Marokkoj "po dešimties už šiandieninę “šlapią” pa kurį norima prašalinti.
Kauno
vyriausybės, kaip mi
Vakar Illinois komercijos
dėtį Cbicagoj kaltina ne vien
komisija pradėjo savo posėd- tai: sumažinimo lietuvių ar
s'iškri sulaužyta.
miesto majorų Thompsoną, TURI 22 KARO LAIVU
Į
žius. Pirmiausia ėmėsi dar- mijos ir paliuosavimo gele
Gauta žinių, kad ispanai
DAUGIAU.
ris dartmojari trati <^‘korara praradę 18,000 nZul"bo
sumažinti mokestį už va- žinkelio linijos Vilniaus-Garti federdlj distrikto prokuroTREČIADIENIS
j
žinojimą
čia viršutiniais ge dino, nebuvo tos vyriausyls’-s
karo veteranams. To lauro * ir
kareivių."
TOKYO, ragą. 28. — Ja- *.
įvykinti, o gyventojų padėtis 7 v. v. Roseland.
ležinkeliais.
Wheeler sako, kad ii jų nei ponija su paskuba dirbdina
Paskui seks gatvekariai. neutralėj zonoj, kurių kontro 8:30 v. v. Dievo Apveūdos pavienas nesistengia Chicagoje karo laivus. Per sekančiu da
paduoda 26,000.
rap.
lės komisijos valdoma, yra
Nevr Yorke daugybė karo
Daugybė maurų nusižudė, igyvendinti prohibiciją. Tai mėnesiu bus pabaigta ir van guzas, telefonai ir kitkas.
tiesiog
be
jokios
tvarkos
ir
Reikia pastebėti, kad kolo
veteranų neturi darbo. Dir- kuomet "jie norėta paimti ne kodėl tenai plinta žmonių gir- denin įleista 22 nauju karo
I>anaši į nnnrkiją: 3) Jau ne nijos, į kurias gerb. Atstovas
TRENT,
Italija,
rūgs.
27.
—
laisvėn.
laivu.
Išdegė visas Comasine sodžius, atsižvelgiant j nukščinu pnrni- atvyks vėliaus, turi pasirupin- J
tą, kiekvienas lenkas ne ti
kulls-tojų ligi atvažiuo- į
žuvo
8 žmonės.
amataa.
PORTUGALUA STOVI Už
GRA1KAI UŽDU ŽIEMI
žiūrint, kur jis yra gimęs tu- siant į jų koloniją Atstovui; j
NUSIGINKLAVIMĄ.
ORAS.
Aiandie gražus’;
Kjnti lenkų žemes ir be vietos kalbėtojų galima pa- j
NES POZICIJAS.
Ii gauti darbo. Tuo aržiau,
orą, bet šaltoka.
dalvvanti
vietos vyriausy sikviesti svečius: St. Seimo j
80 nuošimtis yra beB
Sg-S T1--- -- ■ ■
j_ _ _ Į ■
WA8ULNGTON, ragą. 28.
BKL’SSA, Turkija, rug. 27.
bės organų darbuose.
Del narį p. M. Bagdoną, p. Mas-S
— Per vieta* savo pasiuntinį — Čia pranešta, kad graikai
(o suvažiavimas griežtai at tauškų ir p. Viniką.
i
‘ ATMINAI, rage, 28. — H ka Portugalijos valdžia Ičreipėsi^atrisakę tolesnio veikimo prieš
meta
Tautų
Sąjungos
birželio
Gerb.
Atstovą
pačios
kolofl
ro lauko, Turkijoje, 6a parvy valstybės dapartamentan, id
turkus ir atmesta j paruoštas
Svetimų <HBAa«|
šalių pilUKv
pinigų vertė,
dienos pasiūlymus
ir pa- nijos jMirsiveža ar tai ir vieš- |
MlVUilių
VCJIC, įj 28
I UŲ 11| UJI
||
ko graikų karalius Konstan- ant ir jos atstovai butų pri- žiemos pozicijas.
mainant
nemažiau
25,000
dobrėžia,
kąd
Zeligowskio
» ar- bučio ar iš kolonijos, žiūrint J
jon, matyt, bus palauktas ir
a
•
___
1
.
• •
I _ ••
A*t- I__
Va
Anatolijoj
prasideda
lietų- ,lerių
rūgs.
27
buvo
tokia
pa-'mija
yra
no
tik
krašto
nepa- kokiu laiku atvažiuos Atsto- j
Urban Lodomų kurs Bostone
vimo konferencijon.
laikotarpis, taip, kad inilita- gal Merchanta Loan & Trasi, vojaus laidos jo vidaus tvar- vas
-■
ris veikimas negalimas.
jka, bet taipat ir taikos pa| Company:
Visais
reikalais
delei
Atsto-I
taria Theotokis.
Sako, šiandie graikai visų 'Anglijos sterL svarui
3.701 laikymas.
vo maršruto vietinės L L Pa-fl
aavv energijų pašvenčia lai- Prancijos šimtui frank 7.12
Be
to
priimta
rezoliucija
skolos stotys kreipiasi j L L1
karalius ra palydovais nuvy tinę Californijų palietė nepap
mingam
atsimetimui
ir
sužeis.
Italijos
šimtui
lirų
4.14
prašyti
Želigovskį
sušaukt
Paskolos Apskričio piminin-J
ridentų Hardingą Baltuose ko cericvėn, kur buvo laiko- rastas karštis. JKai-kurioae vietų daugojimri.
Tik vienoj j Vokiečių šimtui mark.
.82
Vilniaus
krašto
seimų,
kad
iškų šiuo adresu:
1
. .
...
mos pamaldos už pavykimų tose buvo 108 laipsniai iUn- Brussoj yra lQ000 sužeistų | Lietuvos šimtui auks.
.82
re
i
Skus,
kuriri
valstybei
priaiųlęa prezidentui paskelbti graikų armijai.
t
J.
A.
Mickeliunas,
3140
W»-M
mos.
graikų.
(Lankų šimtui markių
.021 klausyt.
llace str. Phone: Yards 2652. ■

TURKAI SMARKIAI PLIEKIA
GRAIKUS
Graikams Grnmoja Atkirtimo
Pavojus

CHICAGOJE.

gŪRRIAI NORI RŪGŠTŲ UŽMOKESNIŲ

j—

ta

GERS. ATSTOVO MARŠ
ROTAS.

GRAIKŲ KARALIUS JAU
NAMIE.

PINIGŲ KURSAS.

1

E

2

DRAUCAS
f: nmnnniimniiiiminiuiiiiiiiiiiiiiimmi dvi didelių išlaidų armijai pa
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“DRAUGAS”
PHEM MKIIATOS KAINAI
CUlCAOOJt: UI ItSlKAVJK:
Melam*
.................. SN.oo
PumS Melų
Metam..

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

4.00

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

l*lud Melų

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

3.00

siektų vargų klanus.
I’vt jų nv.-uhiūkimas. Juo*
(•aviu* LŽkrims skurdas dėl jų
nedorų siekimų. Lietuvos val
stybė iškrutėjo daug. Iškentė*
dar daugiau. Teeinu niekuomet
nevvrgnus Varšuvos (Minams ir
n<*|Nisiduos jų tironijai.

LIET. VALSTYBES ATSTO
VO GERB. V. ČARNECKIO jj
IŠKILMINGOJE PUOTOJE VIEŠBUTY "LA SAULE”
CHIOAGOJE.

organu, lietuvių delegacija

kyti bendrų ryšių darant pe
riodinės užsienio politikos rei
kalais konferencijas su Len-

(Bus daugiau)

DRAUGO” KNYGYNE

MALDAKNYGES
Ramybė Junta (brangios odos panika.)
Ramybė Junta (kailio apdar.)
Ramybė Jums (audeklo apd.)

Rūgs. 25 d. skaitlingas rim panaudoja visas jiriemonės.
čiausių Chicagos lietuvių pa Ko patys negali, jie siekia sa
jėgų būrys, norėdamas ]»agcrb- vo tikslų per savo rėmėjus.
dA
alų maldų.
ti
gerb.
V.
Camockį,
o
jo
as
Bet visa veltui.
M u|*olitin< ]»adetis Vokietijoje
Kas antra ar trečia dienu
Įmenyje ir visų Lietuvę, apie
Šiandien tos jų unijų ir fe
i juililic’čjo -o tuo monientii,
telegramomis pranešama, kad
Aniolas Sargu — juodais minkšt. apd.
2iMl vietos ir apielinkių tau- deracijų svajonės palaidotos.
kuomet nužudytas centro įmif■I "DRAUGAS” PUBL. 00.
šion šalin vis daugiau ir dau
t iečių, susirinko tuo tkslu į Apie jas jie dauginus nekal
8334 s. Oaklcy Avė., Chicago. tijos Muku M. Erzta’rger. Pir
giau atvežama aukso.Daugiaudideliaiisią
Chicago- viešbutį ba, ir vienas ir kitas koziris
Vainikėlis — baltas cclluloid apd. su
Tek Roosevelt 7791
miau vokiečių vyriausybė tu
sia aukso atvežama iš Europos.
vakarienei.
paveikslėliu ant apd.
muštas,
bepalieka
jiems
kalbė

i1 amuiiuiiiiiiiiiiiuumuiuiiiiuiiiniiuiiu rėjo kiek-nor.* (Ki-ptrties nuo
Andai pranešta, kad praėju
Smulki programa tilpo Drau ti apie artimesnius ryšius
! visų vokiečių sluogsnių, kuo
siais dvylika mėnesių į Suv.
ge. Be koncertinės dalies ku tarp Lietuvos ir Ix*nkijos poli
met reikėdavo mokėti karo
Valstijas atvežta 759 milionai
Aniolėlis — juodais apdarais
kontribucijų, šiandie jau ta rių išpildė musų įžymiausi mu tiniu ir ekonominiu žvilgsniu. dolierių auksu. Rugpjūčio mė
▲niolėlis — juodais apdarais
zikos talentai, ta įvairių kal
Kalbant apie unijas, lenkai
veik negulima surinkti reika
nesiu čia gauta 86 milionai
intojų, pinnon vieton turime sutiko griežčiausių pasiprieši
Ani olos Sargas
lingų pinigų tai kontribucijai.
dol. aukso.
Su Erztargcrio nužudymu rtatyti gerb. Atstovo prakalbų. nimų iš pusės musų VyriausyDel to aukso plūdinio jau
viskas at-imainė. šiandie Vo Ir savo turiniu ir savo forma bėa, kuri amžių įtikinta neno ima nerimauti net patys Ame
paskelta at-iliepimų j vi
kieti jos respublika pastatyta tai giliu nusijautimu musų ri pakliūti į jų taisomus ža rikos finansistai. Nes tas čia
vidaus ir užsienio politikos, bangus. Netik musų Valdžia,
■ nnri's. At-iliepime (Ninigino jos kaipir išmėginimams. Nes uio- tokios prakaltas nesame girdė
vežamas auksas nieko sero
tat ir pati liaudis atmetė vi
narchistai
visomis
jėgomis
■ sumažinti išlaidus karo laivy
šaliai nelemia.
jęsas taikintojų projektus kurie
nams ir armijų užlaikymui. stengiasi sugriauti respublikų
Auksas iš Europos čia siun
Jau
12 v. nakties. Vaka vedė musų tautų prie unijos
Bet jei butų kokių-nors išlaidų arba iš viršiausios valdžios rienės vedėjas architektas M.
su lenkais. Kaimai, miesteliai čiamas todėl, kad Europa iš
sumažinimui, tai nors jų ne pašalinti socialistus, kurie dir Zaldokas nekviečia dauginus
ir miestai pareiškė savo ne
ba svetimu protu.
didinti.
kalintojų.
Visi
su
pasiilgimu
palaužiamų nusistatymų prieš Amerika iš Europos — labai
Monarrhistai kovai su res
J tų at.'ilivpimų T. Sųjungai
mažai arba nieko.
laukia musų puotos centro unijas ir federacijas.
atsakė 26 vaistyta Iš jlj ke- publika pavartoja bjaurias
— Atstovo kalbos. Jis prašo
Kalbant apie konvencijas ir Europa Čia pirkdama visokių
lio.s nesutiko su tuo Sąjungos priemones. Tarpi* tų priemonių
mas
pakįla.
ryšių palaikymų, mes to neiš sau reikalingų daiktų neturi
paraginimu. Tnr|M« nvsutin- yra (Nišalingos žmogžudystės.
Jo aukštas ir lieknas pavi sižadame. Lietuva ir Lenkija kitakuo mokėti, kaip tik bu
Kai-kurie vokiški laikraš
kančių yra ir Lenkija.
dalas, pailgas veidas, stiprus kaimyninės tautos. Daug ben bu. Kuomet Amerika ten dauReiškiu, Išakija nemano su čiai rašo, kad Vokietijoje gy
akies žvelgimas spinduliuoja drų interesų galūne turėti, rei
siaurinti ginklavimosi. Ji nori vuoju- tų žmogžudysčių cen
aukštos inteligencijos atspin kia gražiai ir taikiai sugy aukso plūdimas sulaikomas.
ginkluotis taip stropiai ir taip tras. Iš to centro skelbiami
džiu.
Visi puotos dalyviai su venti, bet išlaikant savo suvo- Kuomet mažiau arba nieko,
ilgai, kol patiks netikėtų sau reikalingi nurodymai.
žiuro jo pusėn, savo domesį su- rinitetų * neliečiamu. Tečiaus tuomet daugiau siunčiama au
Žinomas Vokiečiuose taikiK*1UI koncentravo.
visos lietuvių siniĮMitijos ir kso.
Nora tankija sugriuvo fl- ninkas (pacifistas) Gerlach sa
Aukso išvežimas skaudžiai
Atstovas kalba.
realus politinis ir ekonominis
nansiniui ir ekonominiai, tat vo laikrašty paduoda, kad tos
įžanginiai jo žodžiai pareiš nusijautimas kryi»ta prie la atsiliepia į finansinę Europojos (Kinišku ambicija stovi centras turįs sąrašų visų tų
padėtį. Nes Europos pinigų
pinu visako. Ji nori vesti im žmonių, kurio turi Imt nužu kia nusistebėjimo dėlei taip biau* mums kaimyninių, mažų
vertė
puola, kuomet daugiau
perialistinę (Kilitikų, nors (xi dyti ir nubausti. Gi tuotarpu skaitlingo lietuvių miesto, ku tautų. Jos taipat kaip ir mes
rio ir pačioje Lietuvoje gal ne esame ilgai kovoję už savo nukso išvežama. Tenai apyvar
jąja žemė prasivertų. Ji nori dešinieji paliko ta nieko.
ton paleisti poperinia: pinigai
Šiandie visoj
Vokietijoj surasi. Jis džiaugias mus ap nepriklausomyta.
turėti nuolatines kovas su vo
lankęs.
Musų tautos norą* kuostip- netenka jokios vertės.
kiečiais, lietuviais ir su pačia verda kova dešiniųjų su kai
Ir pačiai Amerikai daug
Rusija. I’eriiiažus ji užgrobusi riaisiais. ■ Ir nežinia, kaip ji Pirmais savo kaltas žodžiais, riausiai* ryšiais koordinuoti sa
vargo bu tuo auksu. Suvežtas
Lietuvos ir Rusijos plotus. Tai turės taigtis. Vis tik ta par- sveikina tėvynės vardu Cbica- vo politinius ir ekonominius
čia
auksas gulės ta jokios
sontikiu*
*u
f
’
abalti
jos
Sų-1
neišeis
Vo giečius lietuvius, dėkoja už jų
gi kol bolševikai yra silpni, tijinė- kova
naudos. Europa, neturėdama
lenkui naudojusi proga. Ir pra kietijos sveikaton, kuomet ji kilnių ir duosnių širdį laisvai jungos Vabdyta’fnis.
aukso, ne tik negalės nieko
ir
demokratingai
Lietuvai.
Prie to jau prieita.
neša T. Sąjungai, kad jie ne tiek finansinių vargų turi.
atmo
parduoti Amerikai, bet dar
Toliau*
daro
pranešimų
apie
Tuotarpu
mes
esame
vermano mažinti ginklavimosi.
Tuiput pažymima, kad kai
kėti skolas, kuomet atgaiyias
negalės atitaisyti savo pini
lankui nei neguli kitaip ]m- rieji žmogžudžiai buvo sugau mums taip rupimų ir brangų čiami išsižadėti Kavo tautos
norų, pulti glėbin lenkams. Vi gams prigulinčios (normalės)
sielgti, kuomet už jų nugaros dyti. Jis įspėtas kad butų at Vilniaus srities klausimų.
vertės.
Pagrindinės jo kalbos min sa veltui.
stovi (iruncuzai. Prancūzai pir sargesnis, nes ir jis pats padė
Reiškia, Amerika turėdama
tys butų galima taip sutraukti.
Lietuvos delegacija Genevomutiniai atsisako nusiginkime tas į tų pat surašą.
Europos
-auksų neteks visokios aukso nepavartoti jokiems Mū
Vilniaus srities klausimas je (Šveicarijoji*) Vyriausybės
ti. Tokį }>at nusistatymų jie
Išleistoje I)r. Gumtalso kny
vardu pareiškė ir kartoja, kad prekybos su Europa. Čia bus
diktuoja ir lenkams.
goje vardu "Du žmogžudys lenkų pralaimėtas.
riams tikslams.
Grobikų rankomis pasigavę mes nepriimsime nei vienos mažai darbų ir nuolat siaus
Lietuva senai nori demobili čių metu” (atžymėta 329-ios
zuoti armijų ir imtis kultūros politinės žmogžudystė** Vokie- Vilnių, lenkai nori varu pri- <derybų sulygo* kuri įžeistų vargas ir nedarbas.
I darbo. To daryti neleidžia Icn-lti.joje atliktos. 15-lcn iš jn pri- mesti snvo "broliškų” meilę imnmj tautos suvprinltetų, ne
Knd išvengti to pnvojnn*. ti tokio pažadėjimo ir negali KO.
kai. Jie įieapleidziii okupuotų mclnmos kairiosioms parti- ur lai unijom, ar tai federaci priklausomybę. šiame nerasi-lyra tik vienas išėjimas: Ameme dviejų numouių pas lietu- * rika gali auksų grųžinti EuroLietuvos teritorijų. Patys bau- ■ joms, (ii 314 — došiniosioms, jos formoje.
krutiju ir nori, knd ir lietuviai ’ty. monarcliistnnis.
Tai vylingai prietelybei jie
Prenumerata niokt.irt lAkalno.
UI Mcalto.l nuo ui. irax> ino •

PADĖTIS VOKIETIJOJE.

VARGAS SU AUKSU.

i ATSISAKO NUSIGIN
KLUOTI.

GUBERNATORIUS
P. Petrėnas.
Žolynai jau nuvytę — (Migeltę; nuo mc-džių JujHii jau baigia kristi. Gamta kas
dien liūdnesnė. Žmonelių i susitraukę, suaikuprinę bėga j savo triols h -. Bet šį
vakarų ne! ši vakarų kaip tik atvirkščiai.
Gamta vilioja kiekvieną dar nors sykį pa
sigerėti tyru oru. Rodosi lyg tai hutų jmvesario vakaras; bet ne, tai tik malonus
.rudens vakaru-, su >uxo (mgeltusių lapų
tvarinėliiu.-', nykstančia gult is ...
Kiekvienas sutvėrimas tik judu, tik
u t u. Mu-ii klebonijoje t ui put ku- nors
paprasto. Niekados dar taip nebuvo...
BOueli&i praeidami žiurėjo ir šnabždėjo
lipo nosimi: ‘‘Klebonus turbūt sulaukė

Taip, kletanas turi svečių, užtai vi.-a
^ehonija ir paskendu.-i vien clektro- švie
soje. Be jokios išimties visur Jvic-os <k*.
i; pradedant viršum, baigent apie apačia.
Pati kletarms nuilsęs — -ovargę.-. J.>
irheniuoti plaukai šiandien dar labjnu
rigarbeniavo ir pasišiaušė, lyg tsij, imu-

dų stogus vėtrai užėjus; akiniai noru tai
kosi savo vietoje, vienok apdulkėję — ap
rasoję nuo prakaito, taip, kad be jų butų
aiškiau galimu matyti; ei garėtas nore ir
dantyse, vienok užgesęs, traukia ir pučia
durnus, (Migai j Kipro t j seną, vienok durnai
neimi, o ji.- to nei ne tėmija. Atsisėda į
kėdę, liet ilgui sėdėti jum tenai nėra lem
ta; tai telefonas skamba, tai tarnaitė sau
kiasi j virtuvę ir klausinėja apie magiau
siu.- nieknekius; tai vėl kas nors prie durų
kai(>o (mi- klebonų su |>arapijos reikalui-.
O čia svečia- būtinai reikia pavaišinti kaip
pridera, knd kartais važinėdamas po ki
tas kolonijas nepašieptų jo_ ..
Svečias labui svarbus. Tik nesenai atva
žiavęs iš Euro|»os su Lietuvos reikalais.
Lietuvos reikalai, jos laisvė kiekvienam
lietuviui (išskyrus socialistus) yra bran
gi, o tuo labjaus kletanui tas dalykas ru
pi-jo. Jis prie kiekvienos progos pasiro
dydavo kaifio tikras Lietuvos sūnūs, o čia
Inkin proga pasitaikė patarnauti savo ša
liai. kokia gali nei nebepasitaikinti visa
me gyvenime, užtai jis ir dirba sušilęs. Ne
gana to kų jis patsai dirba, bet dar su
manė ir kitus prie to švento darbo pri
traukti. Sumanyta ir dalis to darbo jau
atlikta. Jam rūpėjo pritraukti visus tos

kolonijos veikėjus ir padaryti jų tarpo
vienybę. Užtai jis šiandien taip ir nuvargo,
nes bėgiojo iš vienos gatvės j kitų, nuo
vienos triobos prie kitos, iki visus žymiau
sius veikėjus pakvietė vakarienės pas sa
ve. O tai buvo nevisai lengvas darbas,
kito kvieslio juk ne pasiusi vieton savęs;
veikėjų gali įžeisti, o šia gali sustreikuoti
ir neateiti, o tuomet tai ir butų po vis
kam. Todėl, kad viskas nusisektų gerai,
jis nusprendė pakviesti patsai kiekvienų; o
tų veikėjų butą nemažo, o šia visus kvietė
nuo menkiausio iki uukščiaurio — "tūzo”.
"Na. toi jau visko- užbaigta, kad tik vi
si ateitų,” lyg neri maudamas klebonas atsiliepė į svečių.
“Delko-gi ne, aš manau, kad visgi at
eis, jeigu jau nieko kito, tai nore manęs
pažiūrėti, o jeigu jau kokis ir neateitų,
tai tiuk to su juo.” pad rusino svečias.
Bereikalinga buvo klebono baimė. Kaip
paprastai lietuviai j susirinkimus, į pra
kalbai tai visados pradeda rinktis pusė
valandos vėliaus, ankščiau jų nei su py
ragu neprikviesi; net musų didžiausios
organizacijos seimus pradeda tris valandas
vėliau... Bet šiandie tie patys lietuviai vir
to kitokiais; nežinia ųę tai Lietuvos rei
kalai, ar toji skani vakarienė, ar tai šve
2

metė tų savo lietuviškų būdų, ir smdrtnko pusė valandos ankščiau, — negu kad
prašyti buvo.
Pirmiausia atėjo didžiausiai tos koloni
jos veikėjas; žmogus jau senyvas, su ap-

jis be pypkės vargu butų ir klebonijų ga
lėjęs surasti. Jo akys buvo plačios, veidas
padžiūvęs, plaukai pašilę apie ausis. &ųūp
jis nei ne prasijuoks, nei no matys pra
eivio, rodos, kad jis nieko nepažįsta ir su
nieku reikalų neturi. Vienok ši vakarų jų»
kitokis* Rodosi lig tai butų užmiršęs savo
titulų, savo didumų,- apie kuri jis daugiam

damas sutiko lietuvius ir "labų vakarų’*
pasakė, j kuriuos pinniaus nei nežiūrė
davo. Tai buvo tos kolonijos "tūzas”. No-

pasirūpino užtektinai medžiagos,

kėjo suvartoti.

kas knygas ir laikraščius; vienok jam tas
aptfiiaokėjo ir šiandie jis už visų tų savo
triasų garo vardų — "tūzas”. Tūzas buvo
laikomas labai aukšto proto žmogumi.Tautininkai jį ant rankų nešiodavb. Kų jis
būdavo pasakys, tai viskas taip ir nari-

jau visi kalbėjosi, rokavesi apie

((Bus daugiau)
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DR. A. L RUTKAUSKA

DR. G. M. GLASER

MAŽAI LIETUVIŲ — TEVY
NAINIŲ AUKOS.
OFISO VAIaAKDOei Kno !•

b

~~

Fnnldin, Pa. — Kad niekas
apie niUK miestelį nieko ne
parašo, tai nors aš bandysiu
Dr. M. T. STRIKOL’IS i
Jį bei tų pranešti.. Nors ims
mua Inliai mažai yra lietuvių,
vo« septynios šeimynos ir ke
liolika pavienių, bet ir mes
laieakor- nenorime pmdlikti nuo dides
Siunttmaa
nių kolonijų su aukomis Lie
tuvos labui.
Paaidėkojant koletai tėvy
nainių tapo suaukota keletas
dolėrių Lietuvos reikalams ku
riuos ir siunčiu Tautos Fon
dui. Aukavo sekanti:
Vin. Tamošaitis ...... $3.00
Ant Tamošaitienė........... 2.00
Ant ir Ona Sacevieiai .. 5.00
Kaz. Paškauskas ........... 2.(X)
DR. P. ŠIMAITIS
Bssaa CljSjuO— rt <taww
Ant Rudaitis...................... 2.00
Jurgis Balčiūnas ........... 1.00
asų
vax*am>oei is—u ■*•» s—s m Ona Balčiūnienė............... 1.00
•
suaa »—<
Matoma — «aa

Ęuropein Ąmericin Rumu

Dr. C. Z. Vezelis

DR. A. A. ROTU,

Uaklriant k«trarrua|

OCtaoa SSM to BaktoS OL, CMto
totaSoMB aww 8S8S

tn&aaeaaneaajBneaeeeajMi
Smm Itorttaare eita
J

DR. C. KASPUTIS

1

Viso.......................... $16.00
A. Tamošaitienė.
Augščiau minėtos aukos yra
gautos; visiems aukotojams
širdingiausia ačių.
K. J. Kruitnskaa,
T. Fondo sekret
SPAUDOS DRJOS SUS. —
KLAIDOS ATITAISYMAS

O&S.NAKHJS
Dr. M. Stupnicki

DR. CHARLES SEGAL
DUAiLTUtiA
1»W S. fUbta Str.

United
IStatessBSS
Lines

LIETUVIAI AMERIKOJE
s, s ■■■■»■ .. ..................................

Tetafonaa Lafayetta 4148

lęs stipruolis ir per tą lentą
pervažiavęs automobilis. Žino
j mu. gatvėje Imi jau susirinko
a—............................ -M didžiausia minia tų “nematy
veikslo tilpusioj dienraštyje tų dalykų” pamatyti.
Draugu jiadaryta klaida, ku
l-rarrolial A<vwtaM teatrale Ir Rytine* Kaire*
NOKTU GIJIMAI iax)VD. BRKMKN
rią aš dabar atitni-\.-iu. Bu DRAUGUOS “KULT URLY
vo jiažyniėtn, kad M. AliukieG A" ŽYDŲ MOKYTOJŲ
BREMENA —' DANZIGA — LIEP0JU
nė knygų pardavė už $36.60.
KONFERENCIJA.
nrosoN .
S|m>H<> 15. Gruodlk* 3
M. Kopkienės visai nepaminė
Sl>all» 12 Ir GruiMll. IO
I«pbr. 5. Gruodlio 21
..........
l'enktadieiij. š. m. rugpjū
ta. Turėjo būti, kad M. AliuIŠ
NEW
YORKO
TIESIAI
Į
CHERBOURG
—BREMEN
kieiib jiardavė knigi.i ir užra čio 5 d. atsidarė žydų moky
l.r.-irU».l Uli.l ..laakteMI |w Am.rUa. Vrllan•
i.kori.k « »kinx<.Ti»N
■ < -r*-- e. < -E=eiu r,
šė laikraščių už $s’'.7\ o M. tojų, .•.uripictu.-ių apie "KulAMIJUI A
ta|>krb'4»
1. l^ipkr. 2» ir Sau-lo 2
tur-I.ygą” konferencija. Kon
Kopkienė už $36.G<>.
H. Clausscnius & Co., General Western Pazs. Agentą
T.-h-pItonr l'ranklln (120
luo N. 1-1 KAlJ.i: KTU. (UIIAGO.
ferencija jau tęsiasi kclvt t
V. Blavackas. rast
MOORE & MH’ORMACK COMPAKY INC.
dienų; joje dalyvauja, apie 3(1
ROOSEVELT STEAM8H1P COMPANY INC.
PRANEAIMAB S V. KAZ.
mokytojų iš įvairių Lietuvos
t NITEH AMERICAN LINES INC.
DR-JOS NARIAMS.
>tan**i>M: opmlorv Cor Urr V. H. SIUPF1SG DOARD
miestų ir miestelių.
Kun. Mikšio nekuriama įra
(L H. M-Jos Kpand. Skys.)
šytiems nariams prieš mėnesį
iš Kauno buvo atėję* knygo-%
S, D. LACHAWICZ
ukilvyh gradoriui
bet nesuradę adroantų sugrį f*ettamaaju
lai d (Murano kepiniui*. Rot4A>bn
žo Kaunan. Dabar tos knygos kndn maldAlv tttUnfctl. •
BS14
W.
M
n.
OM
mo
. m.
vėl atsiųstos j Švento Kry
M. <N—1 ■
-------------------------------------------------- mnonranmaiHainuiiimM
niuimiimimmnninmniiniiiiiinnnimiinnminui
žiaus jiarup. klekini ją, 4557
BEETHOVENO
MUZIKOS KONSERVATORIJA.
So. Wood Str. Tolei sekantie
nuiinuiiuiiiiiimiuimuiiiuiiiniuimim
ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS
ji nariai, visi iš Chicagos ma ŠToL Canal >41
■
Aštuntas sezonas prasidės
lonėkite tas knygas atsiimti: f DR. C. K. KLIAUGA I
RUGSĖJO 12 D., 1921 M.
Kazimieras Pratakos, 4456 S. =
UEnVU D KUTINTAS
=
Eikli to Ralsted BU CMmco, ID.=
Honoru St, Ona Knmbarienė, =
Kampas 1 Itk Bu
C
Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos,
Marijona Kainbamitė, Jurgis gValand.: •—13 ryta, ir 1—• vak.ž
uiuniumnnmammnuiuuiuuiuumiB
gitaros etc.
Kamliarys, ir Kandis KiuhImiDramos ir kliasiško šokinio. Baigusiems įvairias mu
rys vienu antrašu: 4456 S. Do DARBAI KISKIMENETAS
zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis.
nore Str., Alponsas Busikaus- VALLEY JAU PRADĖJO
Kataliogoi ant pareikalavimo.
kas, 728, 90 Str., Marijona
3259
So. Halrted Street,
Chicago, DL
EITI.
Paulauskienė Conimercial AvM
Skyrius
Ciceroje
4847
W.
14-th
8L
Mes turime tikrų žinių kad
S. Cliicago, 11L, Konstancija
durimi kasyklose apie Ąpolio,
Abramavičaitė, 6026 laifayette Leechburg
ir Vandergrift,
Avė.,
Uršulė Žukauskienė, Arnistrong ir Westinoreland
fiuuJDOKire
4301 & Wood Str.. Petcr Co- anskričiuose
Pennsyl vani jorf
preękis, 2944 Ęast 94 Stn, S. iTiIstijoj jau. pradėjo ’eiti ir
Chiėago, - UL, Jonas Bacevi trumpų laikų viskas įsisiūbuos
čius, 248 W. £>wan Str.
pilnų smarkumų.
Kun. P. Kasčiukas,
Šioj npiclinkėj yra gana
fiv. Kaz. Dr-jos Generalis daug namų kurie yra koniĮgaliotinū Amerikoje. jiunijos pastatyti
liodurlies

VforeMter,‘Man. — Kat
Spaudos Draugija po ftv. l’ovylo globa laikys mėnesinį ki/sirinkimų 2 d. spalio bažnyti
nėje salėje, 2 vai.* po pietų.
Taigi visi-os nariai-rės malo
nėkite atsilankyti, nes turime
rengtis prie spaudos sųvaitės.
Reikia rimtai apsvarstyti kaip
pasekmingiau išplatinti katali
kišką. spaudą.
Korespondencijoje prie pa-

ŽINIOS

IŠ

Jau atėjo iš Kauno Av. Kaz.
Draugijos nariams Cicero ir
kitų parapijų knygos. Malonė
kite jas atsiimti -ir vėl užsira
šyti kitiems metams.
Su tikra pagarba
Kun. P. Kasčiukas.

LIETUVOS

(Nuo musų koresp. Lietuvoj) čių gimnazijoje yra 125 mokinės: dviejuose prirengiamo
GinoaaŲos.
s.’ose klasėse esu 45 mokinės,
Telšiai. Aįmet Telšiuose yra pirmoj klasėj 20, antroj 22,
TSL Ctaal 991 Vsk. OMAI SUS trys gimnazijos: lietuvių, len trecioj 18, ketvirtoj gi 20. Didu ir žydų.
rektoriuifti yra Levi Hari —
L
filosofijos
daktaras; mokyto
Lietuvių.
jų csn šeši, toi’inn no »:i niikš
Chirurgu
Apie lbuLu\ių įįiuuuiziją juu
tu mokslu. Mokestis už mok
tsss to ■atetaO Stota
4
*Drauge
” buvo minėta. Joje slų mėnesiui 60—80 auka. Ta
vmssmz m m
sytoi
e» 9999. 0 U • ven«ra
...............................
■■■■ ta'ul yra 285 mokiniai ir 77 laisvi čiau esą apie 40 neturtingų
klausytojai, viso 362 moki mokinių, kurias paliuosuojnniai lanko gimnaziją. Skai nm nuo mokesnio.
čius sulyg klasėmis sakantis:
Siekia šviesos.
I-je 49; H-je 48; Hl-a 33;
ADVOKATU
IlI-b. (mergaičių) 43; IV-a.
Iš šio viso matyti, kaip
35’ IV-b. 22; V-a. 46; V-b. 25;
Lietuvoj svetimtaučiai ir lie
VT-je 36; Vii. 14; VIIL 13 mo tuviai griebiasi mokslo. Ta
kinių. Mokestis už mokslą me čiau lietuviui — žemaičiui ir■
tams laisviem
klausytojam
gi nesnaudžiu. Tiesu Telšiuose
600 auka, mokiniam 400 auka.
nelaimi daug mokinių, teeinu
Laisvais klausytojais yra nau Plungės,
Rietavo,
Skuodo,
jai įstoję j gimnaziją ir besiViekšnių, Kražių gimnazijos
rengiu prie kvotinių. Direkto
netoli. Net Si•<lojo šįmet atsi
rių yrą kun. A. Simaitis.
darysianti keturių klasių gimLenkų.
i nuriju.

DR. P. ZAIATORIS
Urtvvfo OįydjtofM fr
u z na •

V. W. RURAliSKAS

laike, šiuos namus gulima
tuojaus užimti. Nuo Pittsburglio tiktai vrlanda ir puse,
ftiose kasyklose darbininkų
dirba nuo 1,000 iki 2,000.
Kurie neturi darbo gnli navažuoti nes eionais gnli gauti
pastovų darbų.
(Apgr.)
RAILROAD T1CKJET BBOKJKIl
Kakuraljlnlai tiMelal
parkaml
malnomL N umuitos kalaoa.

Xr
Namų Statytojas
5308 So. Robey Str.

Telefonas Ganai 6395
I Blėd. 8448
8IMKUS

JOHN G.MZUISI1S
Generalh Kaotralrtorina, atatytojaB ir amų namą ehytnjna

2338 8. Oaldey Ava., Ghlcago
Arti23-ao Plane.
L......... . . ■■■■——-4

Lenkų gimnazijoj yra 4 klasėee 56 mokiniai: prirvngiamoj klasėj 11 mokinių, L kla
sėj 15, aųtroj 9, trečioj 10,
ketvirtoj gi 1L Direktoriumi
akirtas Jonas Jagaudas — ma
tematikas. Mokestis už mokslą
dar »u»»n»«tatyb»«, tekiau nu
matoma 600—800 auka, me
tams. Mokytojų esą net dvyli
ka; iš jų nekurie dėsto peniokas lietuvių gimnazijoje.
Žydų.

TcL Rantam M7«

ANT
I'AKliAVlMO:
Parsiduoda
■udlun.uk lulml pvrnj vietoj. Kontrak
tas yra ant dtlejų metų. Gura prufa cvram ZraosuL 1'rlcJUulla pardnvlulo airlnlnluu lira Li o Ja lucluvon.
AtalA-ukllo
Paul Raltatia < du.
leon R. TVoorf Kl.
Clil.-um.

Linu
L'kn ant pardavimo 32* akrų. 13B
nkry aremoa. Geri budlnkal. 20 kar
vių. b arkld. 15 kiaulių. 250 vUtų.
l.SO® bu. arutlu. Trvktorls Ir kalima
■uaMna rivrclke no Jokv agento. Ūki
ninkas Chlcrnjr.

a. uiua imi
17M W. •& M.
Tci. Bctrriy Z31T
ItEIKAMNaAU
geras
kalbi loja,
vldulimo amžiaus, turintis <bui pakJabuMU. kuriems guli t y lAalkkinti al>le 1% First Moniruso Bundaus Aloj
valstijoj. Pastovi vieta, gera uliuokcsnls. AtslAauklte Nuo adresu:
F.

1U

LKACU. 750 M<-COJUUCK
UL1K2. CU1CAGO.

Ant pardavimo t kambarių na
mas nu augStų. eonerole apačia eleklroa Irisas, gaaaa. dalygatvls uAii,olų la. Gels aplplinkc, parsiduoda
labai pigiai. abUSaukllo luujaus |a*
navininkų
taill S, (ampla-ll Avė.
Arti U'rsU-rn Ir •• M.

Stipruoliai.

Telšiuose jui-irodė du stip
ruoliai: estas Ponu ir lietuvis
Jakubavičius. Jie rodo žmo
nėm savo jėgus, daro sunkio
sios atletikos darbus ir pri
traukia minių. Jau šie važinėją
po Lietuvą šeštų mėnesį.
Rugpjūčio 28 d. vakaro Tel
šiuose stipruolis estas rodė
savo jėgą gatvėje. Jis leido
per save per važiuoti automo
bilį. Tam padėta ant jo plati

žydų keturių klasių mergai3

lingu dalykų.
A. J. P0ŽE1
1908 W. Division Str.

ir

l.yons limta Tirta* OTOre
11 to. Clark M.

X

RUDOLFHLAVU

DIRBTUVE
Vėliavų, Karūnų, šaipų ženkle-

Parsiduoda puošnu
gura vista
burrrnej. penki bluku! aplinkui ima

tokio

L1THUANIA
ta. deras maistas. Ir užtektinai. IXdel* pasivaikščiojimui vlota. V1M pa
rankamai. moderniško laivo.

Red Stak. Line
išplauki* kaa taran*

OotUlaml)

Nrv York J
Hajubur*

(Spalio 10
(liuks. Z J

I'lnlaml)
Wew York
(Spalio I
lapianil Ituca 27
ZcvIaiMl SpaL 1 $
Kna.mlaud)
Ali
>rp
(Spalio 32
I uiptn ud > .... . . ,
......Spalio Z J

< Spalio «
Nrw York
(Spalio Z*
Minut'il* )
I
MJdim kablia )
Ha m bur*
<Ku*a. 31
Tiktai neriai | PUlau
INTE IlX ATI O N AL. MKICCKaKTILE
MAHINE CO..
Iii laivų — 1.340,000 tonu.
Clik-aco: F. C. Brovė, W<ta Faaa

AST

namas
Iiallloj

tuojau*
lietuvi-.

bumo.

19M .Vrbcr Avo.

(Aly. atkaukite Lile kada dieni*.
E. VmiASKA,

PalsMkau savo sonero Irinos Kndrlsjauskaltča
(po vyro
inncklvai>
paatna U Krakų parapijos dūrinių
apskričiu Kuino Kad. apie to me<ų
kaip aplsido Lactuvų. Visk laiaa gy
vėsio ikoalona. Mus. Ji -UI ar kttl
prunedklto Nu antralių.
Ona MalkbW

2331 W. U PI.

ClUiago. III.

EkTHA taria (ardiMrtJ i^va tun
ai. kau larsaveju 919.00 J valan
da ant didžia uata L ai Laka darbiu te
kų.
dd3« Cme Ava. and *• Str.

3140 UrU «V Su

i e Aka u

CUIca<a.

Zvog.rlo Kasto

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
visas Baltiko Valstijas tiesiai
į Hamburgą
KAXOMIA

Cabta

{IZ&to.

PER CIIEItBOt llG SOITHAMFTOM
LIVERPOOL and OLASGOW
ALUANIA ............................ Kuc-ČJo 91
AM1ER1A .................................... Spalio 1
AQ1 3TAMIA ............................... Spalio I
EMPKEss III' IMDIA .... Spalio •
Per Anglija ar llaruliuraa | Paaria
• 110.00
Prr IdrpojŲ .
9120 JM
I’«T Ha m bursa
9100.09

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla

FAIUIAVTMO.

I*cnkl<( karnliariij
turi būt parduotas.

JjUlZLALSl. OiLUOlALM fAUAlhl
LAIVAI. IAVKCS AFUEJIMAB

Braduno

pla Cblrac*.

k»« )uoi li^o pranerti wk<nciu *ui-

PLATINKITE “DRAUGĄ

Nokinama: anr!likos ir lleturllkoa
kalbu, arltmetlkoa, knrrvedratda atanokrafljoa. trpevriUnc. pirkl> boa laiai g. Būt. Valau tatorljo*. a balnos IMOrljoa. ceorrafijoa. polltlklnOa aoknomljoa pilIotTstra. dalliaralTatča
Mokinimo valandos: nuo » ryto iki
4 valandos po pistų: vakarais nuo •
iki 10 vaL

3106 S. Halsted

Sl,

Chicage.

PARDAVIMO: — 1212 Mi
st e. Su
14a. modarm u rinka namas vieno Bita

tnyeioa;
apačioj 4
kambariai
Ir
v*n.; ant virtau* S kambariai Ir Sa
na. ele-tra Ir v .ai moderuUkl Jtat-

Houik.

2

Ml-aourt

4

DJtAUG Ągj

vPnJ“p,?og

KARNIVALAS

Jau paskutines dienos
ši vakarą, Rugsėjo 28 d.
Subatoj, Spalio 1 d. Extra vakaras

Ypač nedėlios vakare bus daug visokių naujų da

lykų ir įvairumų bus visokių gyvumų, paršiukų, žąsų
ančių, vištų, avinių. Tnip kad kas neatsilankys tai gai

lėsis.
Kviečiame visus parapijoms, biznierius ir kaimynus

PASKUTINIS VAKARAS

atsilankyti

Kviečia

j

Ned. Spalio 2 d., 1921

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešame visiems musų pažįstamiems, kostumeriams, ir drauginis jog atidarė
me antrų ofisų, kuris randasi vakarinėje dalyje Town of Lake, visiems žinomoj,
Amerikos Lietuviu veikėjo, Joseph J. Elijošiaus vietoje.
Daug ipnsų košt u merių, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliau* ano musų Pir
mojo ofiso, 901 W. 33rd SL Bridgeporte, dabar galės visus reikalus atlikti tify)
pat ofise prie 4600 S. Wood St., buvusioje J. J. Eliaa Town of Lake Bank vietoje.
Visi reikalai kaip ant Bridgeporto taip ir ant Town of Lake bus atliekami tei
singai iė greitai. Ypatingų domų norime atkreipti siuntime pinigų per paštų ir te
legrafų. Pinigus išmokame per paštų į 24 dienas; telegrafu j 4% dienų/*kiekvienoje paštoje Lietuvoje. Daug padėkavonių yra gaunama nuo musų Tautiečių ii .Lietu
vos. kuriuos jokiu budo sutalpinti nėra galima čionai.
v
Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Koenigsbęyg-Karaliaučio - *910&50
Parduodame draftus ir Travellers’ Čekius su Credit of Letters.
•Norintiejie važiuoti į Lietuvą ar iš Lietuvos, kreipkitės dėl informacijų prie

susirinkimas
esųs Lenkijai kyti punktuališkni į prakti
naudingas, o ne kam k«tam.Už kas, repeticijas, nrlia atsilan
lenkų-lietuvių ginčus kaltino kius tai mokinasi be pasišven
kaizerį sakydamas, kad Lietu timo.
V DU Oirskl:.
i
i
Rugsėjo 13 d. Dievo ApveizIS DIEVO APVEIZD. PAR
LABD. CENTRO SUS M0 va esanti vokiečių rankose. Se
T0WM OT LAKS
BRIDGEPORTE
na pasakų- nebent tokius dos parap. svetainėj po prak
NEBUS.
901 Weat 33-rd Street,
4600
Booth WcodBtt«rts
Kunzus į tikrinsi. Vięnok jis tikos įvyko choro nepaprastas
Šio men. 26 <1., 3 vai. ;m
I TeL Yards 4669
Td. lAtyetta OM
pietų, jairnpijo* Seserų KaIS priežasties Lietuvos At pripažino, kad lietuviai yra susirinkimas. Susirinkime bu
zimie rievių vedamųjų mokyk stovo, gerb. V. Čarneckio lan prakilnus,
nugštų
minčių vo gvildenta chorui įstatai,
lų teikėsi aplankyti Lietuvos kymosi ir L. L. Paskolos Bo žmonės.
kuriuos Iromisijn išanksto .pa
Respublikos Atstovas gerb. V. nų vajaus visose kolonijose
Kalbėjo ir Amerikos piliety gamino. Vijįi nariai priėmė'
Čarneckis.
Labdaringos Sų-gos Centro su bės reikalais. Jis pripažino, tuos įstatus ir prisižadėjo at
Atstovui pagerbti ir jam prie s trinkimas atidėtas neapribo - kad Lenkijoj labai bloga, pra eity jų laikytis ir su pasišven
lankumo i>arodyti
parapijos tam laikui.
Valdyba
šė, kad lenkai nevažiuotų Len timu darbuotis. Susirinkiman
svetainėje greitosiomis buvo
kijos, į tų skurdo šalį, kad atsilankė gerb. kun. N. Pakal
surengtas programėlis.
GAGOS POLICIJA
vienas žmogus nuvažiavęs į nis. Jis davė daug gerų pata
----------- KALBRS ----------Visų pienui, mokinių choras
TARDOMA.
Izmldjų, o dabar kruvinomis rimų chorui, nurodydamas bu
gražiui padainavo “Lietuviais
esame mes gimę” ir dar vie
Suv. Valstijų distrikto pro ašaromis rašo, kad kas susi dus, kaip pasek mingiau dailėj
nų dainelę, d’askui, jautriai kuroro asistento Brin ofisan mylėtų, atitrauktų Amerikon. darbuotis.
SOUTH UNION AVKNUK Dt 18-tog OATVftS
J. Balsis choro vedėjas, de
Kalbėjo A. Čarneckis. Jis
sveikino gerb. Atstovų viena* kaukiami policijos perdėtiniai
Norima pirmiausiai pasigyrė turįs ge da daug pastangų, skyria dau
mokinių. Jis mokinių vardu ir išklausinėjami.
reiškė džiaugsmo, kad jiems susekti visų • policijos ratelį. rų darbų, dirbus prie angįpško giau vakarų dainų pamokoms.
meoeeeoaeoeąoaaMaoMaoMaa
teko pamatyti Lietuvos Atsto- kuris Cbicagoje iki šiolei per- laikraščio, dar turįs ir val Taipgi pradėjo mokinti, nau
Kalbės taipgi įžymus svečias Lietuvos Steigiamojo Seimo narys Mikas Bagdonas,
žengi nėjo prohibicijos įstaty džios darbų. Kalbėdamas rai jo veikalo kurį perstatys spa
goraus
veikėjas Vinikas ir daug kitą kalbėtoją bus kurie yra visuomenėje pnaižimėję.
Tuo pat metu maža, baltai mų visokiais budais.
tėsi lyg ligotas žmogus ir.sp lio 16 (L, Dievo Apveizd. parap.
parengta, mergaitė įteikė AtsTaigi sesers ir broliai lietuviai visi beskirtumo atsilankikyte ant šią prakalbą, kuritv
Prokuroro asistentui tame rankomis kaip magikas jno- salėj.
* ’
Tas.
ne išgirsite daug svarbią žinią apie Lietuvos pa&tį ir Jos
tovur, gėlių bukietų.
darbe duoda pagelbų polici savo, Kokiojo lietuvius' ir
'Daug skanaus juoko sukėlė jos viršininko asistentas.
Lietuvos Valstybę. Sakė, kad
žrunųios is*t sąmoningos pa Nežinia kas išeis iš to dide
jo moteries bočiai kilę iš Vil
sakaitės. juo labinu, kad tai lio užsimojimo. Gal kartais
buvo išpildytos mažų — visų policijos viršininkui ir pa niaus srities, o jis iš Poznajaunnniečių mokinių.
vyks apvalyti policijų, kuri niaus, ar kad juodu gražiai
sugyvena. Ir vėl grįžo prie
Tolinu sekė solo ir duetą* čia laimi susiteršusi.
L. Vyčių 13 kuopos susirinkiLietuvos sakydamas, kad vi m*i įvyks ruptėjo 28 d„ 8 v>lpianu, kuriuos gan vykusiai
salėje.
sos tautos nori liuosai gyven vakare. Daria Sųuarv Parko
paskambino jaunutės mergai VIRŠININKAS INTARIA
Kortjp.
tės, vaizdingos ir patriotinės
ti, bet tik Lietuva turi būti
MASPLtSIME.
Siuomi praneiame, kad Lietuvos
deklamacijos, solo, šokis, ir gy
pavergta, po Lenkijos puspa
Atstovas V. Čarneckis aplankys
vieji paveikslai.
R i venini c policijos virsimu džiu prispausta.
Be galo giliai širdin įsmigo kas Frank Sinniek areštuo
Musų vietinė L. Vyčių 16 kp. Rosriandę ra prakalba trefiadieny
(Bus daugiau)
iiaia metais, galima sakyti, neturi rugsėjo 28 d., 7 XX) vaL vakaru.
gyvasis itaveikslas:
Ix>tuvos tas.
tSonth Chicagos teismo
Taigi visos' draugijos bei pavie
pastovios valdybos. Mainėsi raiti
kareivio sapnas. Jo ]>agrindin<* teisėjas Cook jam paskyrė
ninkai, galų gale ir pinu, eilė atė- niai meldžiami dalyvauti šioje Bminti* — Lietuvn turi būt ne 10,(MK) dolerių parankos.
kil mėjc.
- e
priklausoma, nors ir daug au
Viršininkas areštuotas, kuo
Rugsėjo 14 d. V. Balandos, bu
Dievo Apveizdos parap. cho vusiojo
Tvarka žios iškilmės bus fitakia:
pirm, vieton išrinkta Ele
kų <le| laisvės reikėtų pakelti. nrtt Kensingtone, kaipo pa
rą*, po vardu Liet Vyčių 4- na Aulčiutė^
Visos draugijos kviečiainos'eusiPagalinu, j gerb. Atstovų prastas plėšikas, norėjo api
Kadangi raunu kp. jau yra už rinkti parapijos darže, arba sve
tos
kuopos
yra
skaitlingas,
ntsiliepė kleltonas, gerb. I. AI- plėšti vienų saliunų.
baigusi nuosavos spaustuvės pasko
jame randasi daug talentuotų los vajų tarp savo narių, t^d kvie tainėj ant 108-tai ir Wabaab Avė.
buvičius. Jis nuoširdžiai dė
kojo gerb. Atstovui už mnlo*- LENKŲ BURBULAS CHI solistų, ypač solisčių ir visur čia ■kalinusius atsilankyti ant su hnn rrlknllnci prie papnoMmo iJpasirodo jog tni žymi spčkn rinkimo rnpnėjn 28 d. trečindir
nn ntsilnnkymn.
GAGOJE
vakare. Jame iždininkas P. kilmėa ir įėjimui į
dailėje, kaip bažnyčioj taip ir ■nio
'lurp kitko, baigdamas savo
Gritėnaa išduos paskolos paliudiji gi į rre Uunę bus įl
nisl ir be ženklelių. H ten ra At
kalbų, pareiškė tikįs, kad mo
Rūgs. 21 d. š. m. lenkai su Nurengtuose koncertuose; bet mus.
stovu karta eisime į CharUo StruSusirinkimas
prasidės
lygiai
8
kiniai išėję mokslų paliks iš šaukė susirinkimą, neva lietu tas choras galėtų daugiau at»
inilo svetainę, kuri randasi ant 107
vai.
rak.
tikimi Lietuvai.
Jšrodvmu, vių-lenkų, garsinu kelias die siekti, jeigu jame butų dau
P. S. Kas turite resytes malo tos ir Indiana Avė. Ten boa pra
kad, ištikrųjų, mokiniai myli nas, kun. fttučko jMT pamokslą giau pasišventimo. Tame ap nėkite atsinešti. Tie kurie skolino, kalbos ir programa. KeTMe ne vien
Lietuvą pasiųlč jiems sudėti
negavo resj-rių, ir be jų gaus pa gerb. Atstovas V. čameride, bet ir
raginu žmones eiti į susirinki sileidime kaltė yra pačių na oliudijimus.
kiti du atstovybės nariai Taiposgi
nai, po dešimtukų. įsigyti Lie
kviečiame ir apielinkės kolonUaa
mų,
jie
garsinusi
viso rių; įsigalėjo įprotys nesilan_____ E. A.
pi™.
tuvos Tuiisvės Bonų.
kaip Weet PuUmano, Banuidėa,
8o. Chicagos ir Harvey dalyvauti
Paskiausia kalltėjo gerb. At kiomis prigavystomi s, skelbė
taip mums svarbiose iškilmėm Del
stovas. Savo ilgoji* kalboje jis kad prnkalltosc husių net šen.
■mukesnių žinių kreipkitės prie
McCormickns,
kongrosmonai
ii
reiškė |>ndėkos mokytojonisRoselando L. L. Paa. stoties rsšt
Seseriins. klelionui, ir moki tam panašiai. Kadangi buvo
J. PIVARUNO, 10561 Edbrooke
Avė., Roeeland, DL
niams, kurie jam tiek malonu minėta Lietuva tai ir vienas iš
mo, pasigrožėjimo suteikč.To- “Draugo” reporterių nuvyko
linu mokiniam* priminė Lie į susirinkimų ir tų visų įvykį
tuvos atgimimų, ragino mylėti aprašo paduodamas ir kalbėto
susus Jono ir JeVos Abramavičiutės gimė Gruodžio
savo gimtųjų knlbų ir linkėjo jų pravardes, kad žinotume
1 d. 1890 m. Miknlškią kaime, Rud&minoa per. Su
pnsekmingni mokytis, knd do kas jie. Pirmutinis kalbėtojas
valkų
gubernijos. Sausio 1 d. 1920 metą padarė
mis ir gernis žmonėmis iš Piutrowski, apgailestavo kad
vienuolio įžadus įstodamas į Brolių Marijoną Vie
augus. Po Atstovo kailio* se- daugel lenkų esu gimę Lietu
■Mc* raoėlo M. lest. IStlS vnL
nuoliją Chicagoje. Aprūpintas šventais Sakramen
kė gausus plojimas. Progra voje, kati lietuvių tapo su
tais, mirė Bv. Elzbietos Ligoninėje 11 vaL prieš
ma buvo baigta Lietuvos him
kvailinti ir dabar jie dirbą
vidurdienį Rugsėjo 26 d., 1921 m.
nu.
Is*nkijos pražūčiai. Lietuvių ir
Mišios už a. a. Brolį Joną Inu laikomos Ketverge
Kaip teko patirti, mokiniai
lenkų konfliktų pavadino
nusprendę įsigyti ne vienų, Ih4
Rugsėjo 29 dieną 1921 m. 9 valandą ryte Aužroe
du Laisvės Bonus: vienų Lenkijos naminiu reikalu ir už
Vartą parapijos Bažnyčioje 2323 W. 23 Plane,
tų konfliktų kaltino rusus. Ki
mergaitės, antrų berniukai.
Chicago, HL Po Bv. Mišią-Jo kiaus bus nulydėta*
Drauge
su gerb. Atstovu to nieko svarbaus nepasakė.
į Bv. Kazimiero kapines.
Antras kalbėjo kongr. St.
mpkykloje ntsilnnkė Misijos
Pasimelskit už a. a. Brolio Jono dužią!
Kunz.
Tos žmogelis susirin
narys p. Mastnuskas, St Sei
Brolių Marijaną Kongregacija.
kimų panaudojo savo politimo narys p. M. Bagdonas
A. kai, pažymėdamas kad šitas
kiti įžymus asmenys.

CHICAGOJE

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA,

GERB. L. ATS. V. ČARNECKIS

Dievo Apveizdos Parapijos Svetainge
&00 vaL vakare

GRIGAS '
KUNAŠAUSKAS

GARLAMNIU
LiNUU

LAIVAKORTES į LIETUVA

JONAS

ČEKANAVIČIUS

JUOZAPAS KANAUSUS

4

