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1 z 1_ _ _ _  Ix LENKAI nenori ilgintiAtstovas Čarneckis Is- laiko bolševikams.
ARMIJOS ATtAROOJą BUS 

27 DIVIZIJOS. CHICAOOJE IŠ LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO.

važiavo Clevelandan
Trys divizijos išpuola

Lietuvos Valstybės Atsto- įvairiomis lietuvių įstaigomis.
Vietos lietuviai gerb. V.

leido Ohicagų. Jis išvažiavo nepaprastuoju džiaugsmu ir

Svetimtaučiai net tuomi ge

čia lietuviuose pakėlė augžtad 
patriotinę dvasių, daugelį at- 
Balusių sustiprino Hetuvystė-

kėlusi iš pelenų tauta ir savo 
pastangomis įgijusi laisvę 
kiekvienų stebina.

Gerb. Atstovas čia buvo ne
paprastas mums svečias. Tai-

Keturiomis savo viešėjimo

VARSA VA. rūgs. 29. — 
Bolševikų valdžios užsienių 
reikalų komisaras tTchitche- 
rin atsakė lenkų valdžiai į ul
timatumą.

Ultimatumui laikas Įmigin
ai spalių 1 dieną. Po trts 
dienos lenkai turi pertraukti 
diplomatinius santikius su 
bolševikais, jei šitie nepildys j 
tuojaus lenkų reikalavimų, 
pažymėtų Rygos taikos su
tarty.

Komisaras Tchitcherin rei
kalavo prailginti laiką nors 
ligi spalių 5 dienos. Lenkų 
valdžia su tuo nesutiko. Pra
nešė, kad jos reikalavimai 
ncatmainomi.

LANDIS IMA NAGAN ME
DŽIAGOS KOMPANIJAS.

(Liet. Informacijos Biuro pranešimas).

WASHINGTON.. 25. — rugsėjo 23 dL pasibaigė Seime

Laimingos jam kelionės!
___. . . t —. —

Trotzky Skelbią Kovą, jei 
Lenkai Nenori Taikos

UNGARAI TAIKOSI SU 
AUSTRAIS. z

— Karo departamento geno- 
rnlis štabas pagamino pienus 
armijos atsargai. Apie tai 
]>askcll>ta vietai. .Sulig pie
nų armijos-ėtųarga bus suda
ryta iš 27 divizijų. Jų skait- 

su.liun ineis ir. 16-k* nacionalės 
j gvardijos divizijų, kurios sū
dą rytos praei 

Visos ati 
bus padalint 
tams ir koi 
plotų yra t 
9.

šeštojo k

bų klausimu. Priimta 37 balsais priei 34 krikščionių' dam. 
rezoliucija. t . .

1. Rugsėjo 3 dienos Hymanso avanprojektas nepriimta- 
nas; ' • '-

(minfomiuot n i*r'

karo laikais. 
>s divizijos 

armijos pin
tim. Armijos 

< gi korpusų —

Namų statymo Chicagoje 
arbitras, teisėjas l^mdis, va
kar išklausinėja kni-kurių 
medžiagos namams statyti 
kompanijų atstovus.

Teisėjas
kad kai-kurios kom|umijos 
tuojaus pabrangino medžia
gą, kuomet teisėjas sumažino 
darbininkams užmokesnį.

Be to, patirta, kad medžia
ga šįmet laitai mažai atpigin
ta. Darbininkams įsigyti 
namus šiandie tiesiog negali-

tinti sąlygų. kurios netesioginiai aprėžtų Lietuvos suverenu
mą;

3. Prieš balsavo sodaL-dem, žydai.
Gautomis žiniomis Lietuvos priešai skleidžia žinias kak

Lietuva priimta Tautų Sąjungai tik >tt sąlyga Hymaaao

ga priėmė be sąlygų.

Rusij*.

vilojKuomet paradui viskas bu
vo paruofita, tuompt ii Krem

Jis aikštėn atėjo su visa 
eile savo palydovų nei kok-

ruotos Rusijos sovietų respu
blikos'' liaudies komisaras ka 
ro reikalams Leop Trotzky a-

zerį. Apsitaisęs knro unifnr-

sugryžo ir užsilipo ant augš- 
tumoa. Ii ten apžvelgė jis 
kaip akim apniatyti skaitlin
gų kariuomenę, kurios pilki 
ant šautuvų uždėti durtuvai 
atrodė nei milžiniškas šepe
tys. Gi kareivių buvo viso- 

ginklams priklauaan-

PRAGA, rūgs. 29. — Pra
nešta, kad jei sąjungininkai 
atsisakys maišytis, tai unga- 
rai susitaikins su austrais 
Burgenlando klausime,

Ungarai sutinka atšaukti iš 
tos teritorijos savo kariuome
nę. Už lai reikalauja konce
sijų — vieno to teritorijos 
miesto.

ploto cent
ras yra Chicagoje. Chicago 
be to yra antėęjame armijos 
plote. '

Taigi Chiei^ųi tų atsar
gos divizijų tatės tekti trys: 
85-ta MichigaAb divizija, 86- 
ta Illinois drrisija 
Wisconaina dimija.

Apie 500 n 
jos karininkė

Plumberių unija nubaldavo 
neiti darban už 95c. valando

Litras.
Su namų statymu Chicago- 

je Kandie pakilusi tokia bet-

kia budu bus galima išnanjo- 
tai visa patvarkyti. . .

užimti

SERBŲ KARALIUS BVEI-

KRUVINOS KOVOS ALBANIJOJE Į r*
SERBAI UŽIMA MIESTUS, ti visus virus, kurie tik 

.ŽUDO GYVENTOJUS.

korpusų pi 
jie baigs savod 
prasidės sa 
mas į atsarg 
sidės rekru

Kuomet
CUAL

PQU-

rių priėmi- 
irizijaa. Pra-

tikral at- 
žinovui 

500

Chicagos policijai 
ėjo teismo diena, 
tvirtina, kad mažiausia 
policmonų neteks policijinų 
žvaigždžių ir papuls dar tei
sman už peržengimą prohibi-

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Iš Italijos pareina Žinių, kad 
Al Ima i joj<" seka kruvinos 
kovos serbų su albanais.

Herbai tomis dienomis už
ėmė visus Albanijos plotus 
net ligi Drinos upės. Pra
nešta, kad tenai serbai žadą 
moteris ir vaikus, degimų so
džius.

Albanijos kariuomenė, kuri 
mėgino tuos plotus ginti, at
blokšta atgal.

Albanijos sostinė1 skaitosi

vartoti ginklus, Po 
kelbimo tuojaus 

gyventojų 
laukan prieš sc

rimta. s 
liauti poolua 
aai fklStfSh, 
•tybės tariasi 
nes. ~

Parankiausia

Albaniją, 
Didžiulės 
apie pra

įsimaišyti Italijai, 
įsimaišymui pri< 

ji opinija.
ai, ir Inu atrasta

I 
nacionalę militarę 
karininkus.

Prie tos progos šitoje čia 
aikštėje įvyko kariuomenės 
paradas. Sutraukta kuone 
visas Maskvos garnizonas —

Pagaliau komisaras prabi
lo: x *

‘‘Sovietų respublikos armi
jos draugai!”

Pranei ja kalta.

Ir jis ėmė kalbėti apie tai, 
kaip Lenkija prisiuntė bolše.

valdžiai ultimatumą. 
Sovietų Rusija nori pil

dyti taikos sutartį, kaip bol
ševikai nori taikos.

Kaltino jis Prnaciją, kuri 
kursto pakilti prieš Rusiją ne'

-PARYŽIUS, rugį.-— Pra 
neita, kad čia vienoj ligoni- 
nėj serbų karalius Aleksand
ras jau kiek pasveikęs, kad 
galįs pavaikščioti po ligoni
nės daržą.

_.NEW 
Garlaiviu George Wasliing- 
ton čia parvyko iš Airijos tos 
šalies atstovas Amerikoje,

ė kareiriau- ti serbus.

kad vidun neįleisti pašalinių

Vėae buvo susirinkusios tuk- 
tantinės civilių žmonių mi

Kareiviai buvo sustatyti

U kur turėjo kalbėti tas 8d-

aikštėn, su

riausias vadas. Jo veide no- 
sitnatė jokio muiiypHojimo. 
NndavA tokj rimtumą, kokio

NUSŪDYTAS ITALIJOS 
PARLAMENTO ATSTO

VAS.

ROMA,, rūgs. 29.— Čia mi
rė parlpmento atstovas socia- 
istas Giuseppe di Vagno. Jis 
invo sužeistas viename soęia- 
istų susirinkime.

Jis tvirtina, kad Anglija 
su Airija padarys taikų. Su
tartis bus pasirašyta ir abi
dvi šąli pripažins kita kitę. 
Be to jis sako, kad kovos Ai
rijoje nebus atnaujintos. Nes 
tam priešingos abi pusės.

SENATAS DIRBS NAKTĮ.

Tardymai vedami su riša 
energija. Renkami įrodymai. 
Įrodymus renka patsai polici
joj! viršininko asistentas. Tar 
dymus veda vietos federalė 
prokuratorija.

Kalbama, kad daugelis po- 
liciuonų čia turėjo puikius 
laikus, kuomet buvo paskelb
ta prohibicija. Kai-kurie 
policmouai turėjo jmdaryti 
gerus pinigus.

Iš LIETUVOS.
LĖBAUTAM.

ap.).

KANKLIŲ“ GEGUŽINE

“Tečian-<aš noriu pasakyti 
Maskvos ganųzono vardu,” 
kalbėjo Trotzky. “Noriu 
pasakyti vardu kelių šimtų 
tūkstančių kareivių, kurio sto 
vi musų pusėje, kad musų di-

voei_ ir darbuojasi už taikų,

nepatenkins musų priešų, tuo
met mes ligi vieno pakilsime 
kovon ginti Rusiją ir sovie
tų respublibų. Lai gyvuoja 
raudonoji armija. Lai gy-

dešimčių tūkstančių krū
tinių tuojaus pasigirdo šauk
smas “ura!” nei didžiausias

. V. NORI PIRKTI PRAN
CŪZŲ BALAS.

PARYŽIUN, rūgs. 29. — 
l'rsucija labai daug skolinga 

Suvienytoms Valsti- 
Kadangi neturi iž'ko 
nei prigulinčių nuo-

WA8HINGT0N, nigs. 29. 
— Trumpu laiku senatas tu
ri apsidirbti su keletu svar
bių projektų-sumanymų. Ly
giai norima pabaigti 
sutarties su Vokietija

/WANDERER*UI PASKU
TINE DIENA.

ŠUNKARIAL <Šakių 
Rugp. 14 d. š. m. šunkariuo- 
se jms ūkininkę Avelių vaidi
lų mėgėjų kuopelė surengė 
vakarėlį Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Vaidino “Kuprotas 
Oželis” ir ‘‘Karčias Žentas.” 

Svečių atsilankė gan daug: 
iš Slavikų, Kidulių, Šakių ir 
kitur, atvyko daug valdinin-

TELŠIAI, (Elta). Rugp. 14 
d. Telšių scenos ir dailės mė
gėjų draugija “Kanklės” su
ruoš** viešas gegužines Duks- 
telių miške, netoli nuo .Telšių 
už Masčio ežero.

Gegužinės atrodė gana gra
žiai. Griežė trimitų orkestrą, 
“Kanklių” choras padaina
vo. Vakare temstant padary 
ta iliuminacija sukurta kele
tas laužų, kurių šviesoj pub
lika linksminosi.

pinigų

mokėti 
žimėių, 
turbut, 
tų skolų Prancijai pasiųlys
atiduoti salas M arų u esąs ir

Suv. 'aisti jos už dalj

Praucija labai nenori tokio 
turgaus. Neturi ji pinigų at
mokėti skolas, bet taipat ne
nori duoti nei salų. Praueb- 
ja via dar turi vilties, kad 
Suv. Valstijos .jai tas skolas 
dovanos.

Viena politinė . prancūzų 
grupė ižkalno perspėja vald
žią nedaryti jokių derybų, 
jei butų gautas iš Suv. Vals
tijų tuo žvilgsniu pasiųlymas.

STIPRIAI SAUGOJAMAS
BUVB8 KAIZERIS.

Nutilus tam šauksmui, ka
ro orkestro* pradėjo groti 
“ Internacionalą,” socialistų 
bolševilcų savotišką himną. .

Jam baigus kalbėti, kariuo
menę eilėmis perėjo pro tri
būną taip vadinamuoju “ce- 
remonialiu maršu.”

Kareiviai gražiai apsitaisę 
uniformomis, kiekvienas turi jai pranešė, kad buvęs vokie-

• LONDONAS, rūgs. 29. — 
Olandijos vyriausybė Angli-

Teismo pasmerktam nii-|šų. Vaidinimas nusisekė pu- 
riop žmogžudžiui Wandere- Įsėlinai, tik tvarkos tai gali- 
r’ui šiandie paskutinė diena.Jjna sakyti jokios nebuvo. Sabui J' jv, laike lošimo, garniai taiptaikos

kiausi-|Kuip rytoj ryte jt» lutės

Kad tai visa butų atlikta 
pirm susirinksiant čia nusi
ginklavimo konferencijai, se
natas nusprendė be dienų pa
dirbėti dar ir naktimis.

COBLENZ, Vokietija, rug. 
29. — Čia atvyko Suv. Vals
tijų gen. Pershing.

PRANCŪZAI GLOSTO 
VOKIETUįi

KOOPERACIJOS IR SĄ
SKAITYBOS KURSAI.

j." jv į iuim CIUI iui j.

savęs kalliėjosi keletas labai 
svečių, 
smarkiai

. Jis pasmerktas miriop už “įsilinksminusių” 
savo žmonos ir nežinomo Tvarkdariai taipat 
žmogaus nužudymą. Buvo a-;šukavo salėje, taip, kad pub- 
bejojama apie jo protą. Te-.lika daugiau žiurėjo į “links

muosius” svečius ne j sceną, 
l Linksmumu ypač atsižymėjo 
šakiečiai. Mat tam buvo prie
žastis, nes rengėjai pasirūpi
no įtaisyti bufetą su svaigi- 

, man 
regis, ne butų pagirtina. Sla
vikų apylinkės* vakarėliuose 
man pirmą kartą tenka maty
ti tiek daug 
šių,” nekurie 

konferenci- (rado sau ant 
pradaržėje.

bejojama apie jo protą. 1 e-1 
čiau prisiekusiųjų teisėjų tei-1 
einas jį rado sveikutėliu. ,

Jį išgelbėti kreiptasi j susi- 
mylėjimų komisiją ir j gulier- 
natorių. Vienur ir kitur at
mesti prašymai. nančiais gėrimais, kas.

BRIAND ATVYKS KONFE- 
RENCUON.

ŠIAULIAI, (Elta). Rugp. j 
16 d., buvo kvotimai į suruo- , 
štus Šiauliuose 4 mėu. kopa- J 
racijos ir sęskaitybos kursus. 
Iš 86, padavusių prašymus, 
kvotinius išlaikė ir kursų pa
mokas pradėjo laikyti 47 as
mens, kurių tarpe 32 vyrai ir 
15 moterų, paeinanti 16 iž 
Šiaulių miesto, 16 iš Šiaulių 
apskrities ir 15 iš kitų aps- j 
kričių. Visi kuršininkai se- į 
nesni, kaip 17 metų.

naujas batus.
Visa nelaimė, 1 

ir visų iškilmybių 
Taigi tas ir pačii

laiku lijo. 
•Trot*-

cių kaizeriu Doorn pily stip-

PARYŽIUS,x rūgs. 
Prancijos premjeras 
čia painformavo vokiečių am
basadorių, kad tomis dieno
mis sąjungininkai Rhine lini
joje panaikinsią savo muiti
nių* sistemą.

Tenai muitinės ' įsteigtos 
baustiz Vokietijų už nepildy
mų taikos sutarties sąlygų.

Briand

PARYŽIUS, rūgs. 29. — 
Nusiginklavimo 
jon, kuri įvyks Washingtone, 
l»e kitų Prancijos delegatų 
keliaus ir premieras Briand 
Delegacija keliaus karo lai
vu,

“įsilinksminu- 
dagi nakvynę 
n py klėčių ir

Liet.

DERLIUS TAURAGĖS 
APSKRITY.

SIAUČIA DIFTERITAS.

O R A S. — šiandie išda- 
lies apsiniaukę; nepastovu^ 
oras.

PINIGU KURSAS

apuesta dygliuotų vielų tvo
romis, taip kad vidun niekas 
patalinis negali ineiti.

aakytų mokėti prancūzams 
karo kontribucjjoa.

Kai-kurias Chicagos dalia 
smarkiai palietė difterito epi
demija. Tai pavojinga vai
kams liga.

Apie tai praneša sveikumo 
komisionierius Dr. Robert- 
son. Jis taukia gyventojus 

(pakelti kovą tai epidemijai.

TAURAGft, (Elta). Tau
ragės apskrity rugių, kviečių 
derlius šįmet geresnis, "negu 
pernai. Vidutiniai duoda 
dviem grūdais daugiau, bent 
aštuoni — 9. Vasarojus'men
kesnis už pernykštį, pašarų 
maža. Bulvės gerai užderė
jo, daržovės neblogaL 
prasidėjiT rugių sėja.

Jau

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 do- 
lierių rūgs. 28 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterL svarui 
Prsnrijos šimtui frank 7.12 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auka 
Lenkų šimtui markių

4J4

1

1
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W. VIRGINIJOS ANGLE- PATRIOTINIS DARBAS. LIET. VALSTYBES ATSTO- 
KASIAI. k......................................-T... VO GERB. V. ČARNECKIO

KcfvirfaHicn^ Uogt 29, 1921 
—==^^=^3==.

Chicago Daily News“ p. Beit 
llcrht parašė straipsnį už
vardintų “Red Gatės’’.
minėjo Vilnių taip, kad iš jo
trumpų išvadų reikia suplūs
ti Lietuvos sostinę esant rusų

Telegrafų agentūros šiandie 
laimi mažai žinių paduoda, 
kas šiandie veikiamo 'Vest 
Virginin valstijoje. Tam prie
žasčių nereikia toli ieškoti. 
Tos agentūros yru pačią kapi
talistų rankose. Jus JKu’ins Vi ■ 
da kovą organizuotam darbui. 

Tuotarpu W. \ irginijoje 
turi būt žinių ir tai įdomią 
žinių. Juk nesenai knp!tn!'s-l 
tų spauda šaukė, knd tenai 
buvo pakilęs civilis karas. 
Darbininkai -u ginklais pi-i- 
priesino anglių ka-yklu kom
panijų samdomiems užpuoli
kams. Taigi tas pasipriešini
mas apšauktas civiliu karu. 
Dar daugiau. Kapitalistų lai
kraščiai šaukė, kad darbinin
kai kelia maištus prieš pačią 
valdžią. 

Tais šauksmais ]m>i remiant 
ten pasiųsta keli pulkai fed-s 
ralės kariuomenės. Nuvykus 
kareiviams, kompanijų sam
domieji agentai turėjo padėti 
ginklus. Po to tuojaus išsis
kirstė ir imtys darbininkai.

Šiandie neturima žinių, ar 1 
iš ten atšaukta jau visa fede- 
ralė kariuomenė. Taipat nėra 
žinių, kaip šiandie sekasi dar
bininkams. Ar darbininkų va
dai traukiami teisman. Jei 
tnip, tai kaip aštrini jie Imu- 
džiami.

Tik vienas aišku, kad se
nato komitetus dariai reika
lams, kuris turėjo atlikti ten 
tų “sukilimų’’ tardymus, •’šiiio- 

-mš’kartu atsisakė vesti tardy
mus.

Reiškia, knd darbininkai ten 
posenovei paliekami kompani
joms vergauti.

Kuomet ]iuskelbta žinia n- 
pic to senato komiteto atsisa
kymų vesti tardymus, unglekn- 
sių organizacijos pr<«zidentas 
Levis jmsiuntė telegramą | Mi
šiniu prezidentui Ilardingui 
Prašo jis prezidento {mdaiyti 
įtakos į senato komitetą, idant kad Lietuvos su Lenkija kituo
tas vestų tardymus. Kitaip te-j met Įuidaryta unija buvus di-1 
nai ir vėl bus | 
baisi darbininkų vergija ir ' tną. Teeinu nepasako tos svar- tais, nuosavybe, duodu pil- 
«lnr lmis«»snis išnaudojimas. (bios reikšmės. Nes tokios nei ninusios garantijos ir įsitikė-

Nėra žinių iš W. Virginijos, nėra. Visgi tas laikraštis gerb. Į jiino kitiems. Tokia ckonomi-
Ui...,,.! —.lt___ *

rėti prekybos ir pramonės san- 
( - — j tikiu plačiomis kouvuncijumis,

kompanijos <lo. T<«čiau ne puse žodžio ne- duoda teisės užsienio paskolos 
| įrodo tos melagystės. I ir finansavimo reikalams.

Pu.

I

i

ISKILMINGOJE PUOTOJE VIEŠBUTY “LA SALUS*’ 
CHICAGOJE.

(Tęsinys).
Gal ne vienam yra keista ko

de! Vilniaus klausimus yra ne- 
a t mezgamus, ilgų ginčų klau- 

įsimiisf Nemanykime kad jis 
turi vien teritorialio pobūdžio. 
Ne. Deivi savo laimingos 
ir nelaimingos geografinės 
padėties, Lietuva turi internn- 
cionulės reikšmės ir Vilniaus 
klausimas ton pat plotmėn sta
tomas.

Sąjungininkai, ypač prancū
zai duoda sau atskaitų iš taip 
svarluius klausinio ir dėlto 
šiandien Genevoje Leonas 
Bourgois gina lenkų interesus, 
kuomet nnglų atstovas Balfour 
remia Lietuvę, k

Lietuva Tautų Sąjungoje.
Negalimo praeiti tylomis ne

pažymėję ytin svarbaus musų 
tėvynei įvykio. Pastaromis • 
dienomis nepaisant lenkų pa
sipriešinimo, Lietuva tapo pri
imta į Tautų Sujungę.

Kiek džiaugsmo ir laimės 
musų tautos pirmiesiems va
dams! Jų svajonės pildos. Mes 
esame tautų šeimynos nariais! 
Tai dideliausias laimėjimas 
internacionaliu žvilgsniu! Tuo- 
mi put visos valstybės pripa
žįsta Lietuvę kaipo faktinę ir 
juridinę Valstybę, kuri vertu 
yra savo laisvės ir nepriklau
somybės.

Trejopai galimu įvertinti tų 
laimėjimų.

Pirmiausiai jis stiprina tau
tos dvasių, 'nes šiuo atveja 
mes esame lygiateisiai su ki
tais musų Vals. stoja greta di
džiausių Valstybių, yra legalė 
politinio {tasaulio vieneto.

Antra, ekonominiu žvilgs
niu, mums plačiai prasiveria 
durys į kitų Valstybių kredi
tų. Musų valstybė kaipo tokia 

1 neišdildomai eksistnojanti su 
pmktikuoji.inn \Icmv-* reikšmės už personalu-* savo gamtos ir dirbtiniais tur- 
1'1, ir rr.w*|.tia .'f! L-r. — * 4..:.. _— J — ——

Kugsėjo 17 dienų t<» hiikrnš- 
iėi<» laidoj1- pata.i-ytm> tas 'kni- 

. į Kloju klaidinimas apie Vil
nią. Tai atliko musų plačiai 

| Amerikoje žinomas {Mitrintas 
Tlmmns Šlaunis.

Jis t nulipai, bet vaizdžiai j- 
rodė, kad Vilnius nėra nei ru 
su, nei lenkų, 1*4 jis yra lie
tuviu. Tai senovės Lietuvos 
sostinė. Tas miestas įkurtus 
I .iet u vos kunigaikščio.

Gerb. Simutis istoriniais fak
tais įrodė, kad kituoinct Len
kijos su Lietuva jmdaryta li
nija buvo personale unija. Ji 
lietuviams buvo be reikšmės. 
Todėl lietuviai jau senai at
metė tų unijų ir apie jų pamir
šo.

Teeinu lenkai nenori pamirš
ti tos unijos. Tnip yni todėl, 
kad lenkams vis dar norisi 
pavergti Lietuvę ir lietuvius, 
šiandie tad lenkai ne vien 
gina savintis Vilnių, l»et pu
rių Lietuvę drįsta vadinti len
kiškųjų provincija,

“The Chicago Daily Newa” 
skaito šimtai tūkstančių sve
timtaučių. Gerb. Simutis be 
kitko jiems įrodė, kad

“Lietuva jiasiskelbė nepri
klausoma vasario 16, 1918 m. 
Ir jos nepriklausomybę pripa
žino: Anglija, 1‘rancija, Suo
mija, Jsitvija, Norvegija, pa
ti Lenkija, Švedija, Estija, Ru
sija, Šveicarija, Argentina ir 
Meksika“.

Mes norėtumėm dar pridė
ti, kad Lietuva jau priimta ir 
Tautų Sęjungon.

Chicagos lenkų liln-ralų vie
nas laikraštis pastebėjo gerb. 
Shnmio pataisymą. Ir apie tai 
rašydamas pareiškė tik tai.

ine-

Bet reikia nusimanyti, knd te- Simutį užvardina šovininiu ir nė Lietuvos padėtis leidžia tu
nai darbininkui baisiai vargs- skystuoju istoriku. Kitoj vie
ta. Pn-itrauktis fedont1'i kn 1<>.i nesigaili nei melagio vnr 
riuoinenei. ten 
gražins senobinę tvarkę.

Trečia, Tautų Sųjungon įs- 
jiinas sustiprina musų pozici
ja byloje su lenkais.

Ligšiol lenkai stengėsi ]>a- 
kenkti musų tarptautinei tei
sei, jie protestavo mus pri
imant į Tautų Sąjungų. Nie
ko negelbėjo. Kaskart ge
rinus visi mato jų pavydo ir 
intrigų politikų ir jos nepa
kenčia. Dabar musų- klausi
mų rišimas nebus daromas už 
musų pačių. Knip lenkai, ly
giai ir lietuviai stoja vienon 
plotmėn.

L. Laisvės paskola.
Gerb. Atstovas V. Čarneckis 

baigdamos savo kalbų pažymi, 
kad kova dar nelaimėta. Vi
sos pastangos savo nepriklau
somybę ginant butų neužtekti- 
nos, jeigu mes ramiai rankas 

j sudėję ilsėtumės.
Kaip tik gera proga lietu

viams amerikiečiams parody
ti savo paramų ta’ip svarbia
me musų istorijos momento — 
bekuriant savo Valstybę.

Negalima prikišti visiems 
liet. ainer. kad jie neremia sa
vo Valstybės, bet nemaža yra 
tokiųK kuri? lįgšiol. nėra jos 
užtektinai rėmę.

Gerb. Atstovo nuomone, ši 
paskola pirmon galvon tenka 
pakelti biznieriams. Paprasti 
darbininkai, deki nedarbo, ne
gali taip duosnia ranka eiti 
pagelbon tėvynei. Bet biznie
riai šiuo kart gali ir privalo 
nuo savo vardo nutrinti šykš
tumo dėmę, savymeilės žymę, 
tėvynės meilei kietų širdį pa
keisti.

Čia Atstovas primena A«eno 
paprasto darbininko kilnų pa
vyzdį kurį jis pastebėjo po 
lietuvių kolonijas bevažinėda
mas.

Kalbamnsui "J darbininkas 
pirmu.kart pirko L. Laisvės 
]wu kolos )»onų už $600. Nuo' jo, 
rodos, pilnai užtektų, nes žino
tų kart už jį turtingesni nėra 
pirkę nė už $50.

Tuotarpu ntėjus dabar pas
kolos melui, tas pats, likru»i» 
tėvynės sūnūs, garbingas lai-

dar už $300. Reiškia jis pirko 
bonų už $1*100.

Palyginę jo tortų ra škotais 
biznierių matome begalinį 
skirtumų. Kiek proporcionaliai 
savo turtui butų turėjęs pirkti 
tas ir kitas biznierius f Išvada 
aiški. t

Einant tad ngo žodžių prie 
darbų, atsimenant' kad žo
džiai tegali pajudinti, o pa
vyzdžiai patraukti, šaukiamės 
tokių kilnių pavyzdžių, kurių 
darbai ir vardai bus įrašyti 
Naujosios Lietuvos istorijoje 
kovoje už jos laisvę, demokra- 
tybę aukso raidėmis.

Gerb. Atstovui užbaigus 
kalbų plojimams nėra gal*. Jo 
rami, geležinės logikos klasinė 
lietuvių kalba, stipri ir įtiki
nanti argumentacija besirem
dama vien valstybiniais moty
vais, prikalė visų doinę.

Nepaisant gan ilgos kalbos, 
visų akys ir domė susitelkė jo 
asmens sieloje. Nėra mažiausio 
šnabždėjimo, nerimasties. Vi
si klauso atydžiai.

Vakarienės vedėjas ark įtek
tas M. Saldokas, norėdamas į- 
sitikrinti ar visi svečiai netik 
plojimais tenkinasi bet ir dar
bu — pavyzdžiu žada atsaky
ti. gerb. Atstovui į jo kalbų, 
prašo svečių pakelti rankų ku
rie pasižada pirkti L. Laisvės 
paskolos bonų.

Sakytumei suelektrizuotos 
rankos momentaliai pakjla. Iš 
200 svečių nematei žmogaus 
ra Nuleistomis rankomis. Gat- 
bė ehieagiečiams kurie daly-, 
vavo puotoje ir yra pasiryžę 
pirkti bonų! Tiesa, reikia pa
sakyti, kad publika buvo rink
tinė, Chicagos lietuvių visuo
menės- gretinėlė.

Puota užbaigta. Jau 1 vaL 
nakties. Visi kjla nuo stalo, 
nors ir butų malonu. ilginus 
pasilikti. Atstovui iš kėdės pa-
kilus, visi svečiai galingai 
šaukia tris kart “Valio“!

Atstovų 'apspito svečiai. Jis 
visiems rankų tiesia, maloniai

“DRAUGO” KORESPONDENTAS VOKTOJE
Redaktoriui pastaba: Buvau 

parašęs pradžių šio straipsnio, 
bet besitrankydamas po Lie
tuvę nežinau kur pamečiau 
pirmuosius lakštus, todėl ra
šau antrukart.

Gavęs įsakymų keliauti Vil
niun nusiminiau, nes man iš
rodė, kad lysti į Zcligowskio 
viešpatijų yra vistiek, kų kiš
ti savo galvų išsižiojusiam bu
tui į nasrus, o aš niekuomet 
nebuvau lošęs ęirke. Bet įsa
kymui esant gavau jį pildyti.
Gavęs Lietuvos didžiojo šta
bo leidimų pereiti per frontų, 
nusisamdęs Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovės automobi
lių nuvykau į Prancūzų, atsto
vybę vizuoti pasportų.

Prancūziška demokratija.
Prancūzai atstovauja Lietu

voje ne vien Prancuzijų, bet 
taip-gi ir ponų Želigovskį. Jie 
taipat poniškai ir apseina. To
kio menko asmens Įudp “Drau 
go“ korespondentas Prancūzų 
atstovybė neįsileidžia į savo 
raštinę, bet liepia palaukti 
priemenioje. Pašportų j raštinę 
įnešė jaunutis vaikinas, kuris 
moka rusiškai ir lenkiškai. 
Kalbinamas lietuviškai ir 
prancūziškai jis atsakė nemo-

Jeigu taip Amerikoje kokia 
nors atstovybė laikytųsi r^L 
tinę, kuri didžiuotasi- nemo
kant vietinės kalbos, tai vieti
niai langiai turėtų gana daug 
pelno, arba nemandagi atsto
vybė vagonais turėtų gabenti 
stiklus iš Paryžiaus.-Lietuvos 
žmonės yra rainus ir už pa
niekinimų savo kalbos nieko 
nedaro.

fioferas greičiau už mane ga
vo savo pasporto vizų.

XU frontai.
Bendrovės šoferas, pavažia

vęs kelis žingsnius nuo Pran
cūzijos atstovybės į mano sam-’ r |CUX1JW UlBUJVyUVB | IŠNAŠIU NU11-

kalbasi. Tuotarpu kompozito-ljy^į automobilį įkrovė kas 
rius Pocius sėda prie piano ir turinio didelį puo.
groja Lietuvos himnų, o sye- M norėjau patirti, kas čia 
čia. pilna krutinę dainuoja. daigtas. Šoferas atsakė, 

IŠ eilės padainavę Amerikos.]^ kitu'automobiliu ta pati 
himnų svečiai smagus, gia-.bendrovė veža skaitlingų šei- 
žiausių įspųdžių kupini-skirs-Į mynąt kurio> kraitig nebetel- 
tosi namon. ,w samdytame automobi-

Kita# uuLumubiiiD ištiu«ų vu-

tausko prakalbų. nių. Bet jie visu keliu stebėti-

nai mažai tesirūpino savo krai
čiu, kuomet mums prisėjo su 
jais būti drauge. Tai-gi aš ė- 
minu žymiai abejoti, ar jiems 
tas kraitis priklausėė

Automobilis lėkė greitai ir 
gerai. Soferas kartkarčiais pa
peikdavo Bendrovę, kuriai tar
navo, ir Lietuvę, norą jis pats 
yra gryniausias lietuvis.

Žiežmariuose jisai austojo 
I>as i ganyt i ir įėjo | žydo san
krovų. Aš tuomtarpu ėjau iš
ilgai miestelio. Bažnyčios žiež-
mariuose nebelikę. Pradėta mu 
ryti nauja bažnyčia. JI išves
ta beveik iki pusei langų bet 
darbas paliautas. Rytiniame 
rinkos kampe riogso didelio 
mūrinio namo netaisomi griu
vėsiai. Šiaip jau triobos atsis
tatytos.

Iš Žiežmarių plačiu geru 
vieškeliu pyšk^om i Vievį. Te
nai telefono stotyje ir vals- • 
čiaus valdyboje pasilikau visus 
rast palaikius kiek tik jų ta
rėjau, kad Lenkai perdaug M- 
įdomautų. Palikau taip-gi ir 
brangesniuosius daigius, ku
riuos šiaip turėdavau su sa
vim. ’ ”

fioferas prisispirdamas kal
bino užsukti į. klebonijų. Vie
vio katalikų bažnyčia sudegus 
visai. Klebonija naujai pasta
tyta. Didelė mūrinė cerkvė ii- 

wėmxsvtfkM bet katali- 
kri «taW tani l^žny^ų.

Užėjęs į klebonijų supra
tau, delko šoferas taip smar
kiai kalbino užsukti. Jis jau 
žinojo klebono svetingumų, fio- 
feras gavo dovanaT pavilgsti," 
bet ir aš turėjau valgyti, nors 
man buvo koktu, kad pirmų 
kartų atvykęs pas nepaĘstamų 
gerbtinų, asmenį, tuojaus tapau 
pavaišintas pietumis, nors tat
nebuvo pietų laikas.

Bevalgant pietus klebonas 
papasakojo daug įdomių daly
kų. Gyvendamas kovų linijoje 
jis matė ^aug akyvų reginių 
ir pats gavo kovoti, nors ne 
ginklais, nei šautuvais, bet ga
na smarkiai ir pavojingai. Ste
bėjausi jo energija. Ji yra ge
nų stipri vieviefių uždanga! 
Pas jį radau taip-gi vienų ava- 
čių kunigų misijanorių, atvy. 
kusj čion pasilsėti. ’

Kili butų bėgę i, papročio, 
o uiisijonorius ten ėjo ilsėtiaf

(Bus daugiau)^
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GUBERNATORIUS.
m -VE- <ac- -»> -:«c- as- -ac- -»

P. Petrėnas. 
(Tęsinys).

SuiagiauMn jiems buvo volunda, kuomet 
kalliėjusi apie Lietuvos ateitį. Jie Lietuvos 
priešus išvijo, sumynė, iš|iu>*suvo ją iš 
po geležinių pančiu ir patys Lietuvos val
džios vietas pusiduliao.

Svetys iš Europos likosi Lietuvos pre
zidentus, Tūzas — gubernatorium, o visi 
kiti, išskyrus kleboną, likosi mažesniais 
valdininkėliais.

“O klelionu- likosi l>e vietos“, trtrsi jni- 
sigailėdumu.- tarė Tūzas.

“Klclionų paliksime Amerikoje“, Svo
čias atsakė, nes būdamas advokatas, sulyg 
profesijos, ilgui negalvojęs pridūrė, “At- 
atovuuti Lietuvę.**

Kaip tik visi likosi valdininkais taip 
tsojau.- ir pradėjo tuos titu!*.: vartoti. Ir 
nuo čia musę Tūzas lieka gu'oernatoriuni. 
Linksmumus visų buvo neapsakomus ir 
buvo kuomi džiaugtis. Tūzas nesyk} ir 
ne vienų bonkę buvo sukritikavę-, tai yra 
išmaukęs iki paskutinio lašo, vienok nie

kada dar tnip linksmas nėra buvęs kaip 
knd šmndien. Kitados budnvo tik papras 
tns Tūzus, o šiandien — guliernntorius. Ar
timiausi draugai, klebonas ir net |>atsiti 
svečius, visi vadina guliernatoriuin. 
Žmogus neragavęs nei lašelio jnu hutą 
linksmas gavęs tokia vietą, lie vargo, be 
darbo, o čia atsigėręs, privalgęs, nieko 
naudingo nepuriuręs lieku — guliemitto
ri um...

Ilgui šnekėta, ilgai tartasi iki galop li
kosi sutvertas komitetas Lietuvai pagel
iais teikti, ją nuo priešų vaduoti. Tuzas, 
žinoma, likosi priešakyje. Visi prižada 
dirbti iki jaisieks tkslę, klausyti vieni ki
tų. o ypač klausyti Tūzo. Ir taip Lietuvos 
vaduotojai pilni cntuzljaznio, pilni gerų 
norų, ]MA«išventimo ir alučio su degtine, 
svyruodami į visas puses, skyrstosi.

Išėję gatvėn ir patraukę koletų sykių 
tyro oro jaučiasi stipresni. Viskas gerai 
tik tie “nelabieji“ medžiai stovį šalygat- 
vinis pastoja vlūnaut kitam kelių. Ypač 
Tūzui tus nesmagumas dauginusia teko pa
tyri i. Mut medžiai išminties neturi ir visai 
nepaiso kas pro juos eina, ar gubernato
rius, ur paprastas žmogus, jiems vis vien 
toki* pat.

Ir taip musų Tūzam, raaiduria ra vienu 
ažuolu.„ Piktumus jierima visų. Norėjo 
sušukti, “Kokių vėl«4“ bet greitai susi
prato, kad užlmigti tokį puikų vakarų bus 
negerai, todėl užmirlęa visų savo garbės 
didybę, visu balsu, sušuko: Atsiprašau—

Einu toliau, ivisuka ir kitų pusę ir vėl 
susidūrė su kitu ųžuolu, ir vėl piktumas, 
vienok nusprendžiu daugiau nepykti, ir 
totlel: — Dovanok mųn—

Žengia kelis žing-nhM ir vėl tokia pat 
susidūrimas: — “Meldžiu atleisti man— f ' .

Nieko nelaukęs eina toliau, bet ir vėl to
kiu pat nelaimė, m-s medžiai laimi tan
kiai susodinti. Jis pažiūri priekin ir mato 
jų eiles, o jis tarjie jų stovi. Norėtų jis 
atsiprašyti ir šito, liet žodžių pritruko. 
Visgi reikia kų nors daryti, mialija sau 
vienas. Pagalios nusprendžia toliau neiti 
ir pareiškia: Aš bučiau na gubernatorius, 
jeigu žengčiau kitų žinginį iki paroda ne- 
užsibuigs.”

• • a
Puikus rudens rylas. Dirbtuvių švilpy

nes traukia savo sutartine, kaip ir papras
tai. žmonelini skubinai valgo šį tų ir bė
ga, skubinasi į dirbtuvę prie ravo užsi
ėmimo. Tūzo moteris, kaip b* visados, at

sikėlė anksti, patųisė vyrai **algyti ir lau
kia jo atsikeliant. Bereikalingas lauki
mas. Tūzas apsivertė ant antro šono ir 
vėl pradėjo knarkti.

“Vincai! Vincai! kelkis į darbų jiavė- 
laosi,“ nežinodama dalyko šaukia moteris.

“Duok man/raiuybę, Katre, tegul su tuo 
“eraptionu“ (jis taip vadindavo karuti 
su kuriuo dirbtuvėje vežiuoduvo daiktus iš 
vienos vietos į kitų,) važinėja kas kitas, 
jis man tik garbę mažina—’’, miegūstu 
balsu atsake Tūzas.

“Stebuklai, vakar sakiai, kad tai gr- 
rinusias darbas, o šiandie jau sakai, kn<l 
garbę malina,“

“Yra didelis skirtumo* tarpe vakar ir 
šiandie“, rainiai tare Tuzas.

“O kokis jau čia skirtumas galijbutif“
“O, labai didelis. Vakar buvau papras

tas Tūzas, o šiandie — gubernatorius“, 
ra pasididžiavimu atsakė Tūzas.

“Gubernatorius!; Ar sapnuoji, ar dar 
girtas tebesi!”, ra nekantrumu tarug mo
teris uždarė kambario duris, nes gerai 
žinojo, kai! jo nepertikrįs.

Tuzas apsivertė ir vėl pradėjo leistis 
miegan laidydamas, kaip tai gerai būti— 
gubernatoriam. Jau buvo arti pietus kuo

met Tūzas atsikėlė valgyti pusryčių o 
kartu ir pietų. Po pietų nuėjo į klebonijų 
pažiūrėti svečio, įdomaudamas ar kartaia 
svečios neatmainė duotąjį savo žodį. Vie
nok viskas buvo taip kaip patikta, nra 
svečias pamatęs Tūzų ištiesė rankų ir su 
Suko: “Sveikas Gubernatoriau! Kaip jau
čiatės!“

“Labui gerui, puikiai, geriau ir būtį ne-_ 
gali, ponas Prezidente.“ ’

Vukare bavo įimkalboM. Klebonas įsten
gia sukviestį visus vietos lietuviu*. Salė 
pilnutėlė svečių. Vakaro vedėjų bovo ge
riausias Tūzo draugu" P®r vakarienę ga
vęs vardų “Paviešio Viršininkas“.

Paviešio Viršininkas vieton vakaro pro
gramų vedus jis pate pradėjo sakyti pra
kalbų. Toks jo pasielgimas nepatiko nei
vienam iš viršininkų. Tuojaus nusprendė 
parašyti laiškų jam su prašymu, kad 
nustotų savo prakalbų sakęs^ kaip nutar
ta taip ir padaryta.

Laiškų patašė pate Gubernatorius, o 
nunešė ir padavė Paviešio Viršininkui, 
paprastas valsčiaus raštininkėlis. .' 

(Bus daugiau)
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PARAPIJOS APŽVALGA. — 
MIESTAS. — PRAKALBOS.

Jonijoje stambesni.) narių ku
rie gausinus butų pa l ėmę šv. 
Kai. Dr-ją. Gerb. klebonui už

3) Piano solo, mikliai 
kninbino J.

4) Dainų duetą jnutriai pa
dainavo sesutės Murčiulioniu-

Gedminaitė.
]Hls-

M. A. A. ROTU,

įsirašė 40 metinių narių. Žmo 
nių buvo pilna BVetninė ir do
miai klausė prakalbų. Tiktai

Shcboygan, Wis. — Čia lie- gailą kad neatsirado toje ko- 
tuviai senai yra apsigyvenę.
Jau 19 m. kaip įkurtu parapi
ja. Bažnyčia erdvi ir graži.
Parapija prieš keletą metų vi- malonų vaišingumą ir juignlliė- 
sai buvo moraliai ir nuderiu- ’ ’ ‘ 
liai nusilynėjus ir v jo prie )>a ti
kru to.

Apsigyvenęs čia gerb. prof. 
kun. Bučys, savo nepaprastais 
gabumąis ir pasišventimu, tą 
parapiją išgelbėjo nuo moralio 
ir materialio skurdo. Taiposgi 
neni žai čia gero padarė buvu
si* klebonas, kun. Dr. Maliau- 
skas, kurs savo moksliškais 
pamokinimais išsklaidė tam
sybes ir parodė ne vienam ge-

jimą dr-jai, taipo<gi visiems 
imsi darbą vusicins narių jra- 
šinėjime, Šv. Kaz. I)r-os var
du reiškiu pagarbos ir dėkin
gumo žodžius.

Kun. P. Kančiukas,
Šv. Kaz. Dr-jos Gcnoralis 

Įgaliotinis Amerikoje.

TEATRAS IR KONCERTAS.

pažinti ir ją pasekti. Taip,'kad 
šiandie ta pąjrapiją turi inažąi 
skolos.

Springfield, III. — Rugsėjo 
18 d. L. Vyčių 4S kp. po vad. 
mugiĮlg) A. Alelfiio Šv. Agnės 
mokyklos svetainėje surengė

dieniais pilnutėlė k bažnyčią.

'giĮMna.'
1) ^‘Nestatė** trijų atiden- 

gūąą ofiap^ JiądoB yndovau-

reikalaukit knrvtlba.

Dr. M. Stupnick
3107 So. Morgan Street

Trūksta dar čia parapijinės 
mokyklos ir seserų, bet ir tuo- 
ini rūpinas dabartinis klebo
nas kun. V. Daunora. Yra«8

padainavo solistė A. Bružai
tė, už ką gavo gražų gėlių 
bukietą. Brąukienės rolėje gra
žiai atrodė ir snmąningai vai
dino vietinė veikėja K. Ku-

5) Deklamaciją, “Mergytė” 
labai juokingai pasakė D. Gu- 
iluuskuitė.I

G) Vakarą apvainikavo Vy
čių choras su gražiomis dai
nomis.

žmonių atsilankė vietinių ir 
iš artimi) miestų labai daug. 
Pelno liko suvirs $100.0(1. At
silenkusieji šio vakaro pro
grama negalėjo atsigerėti. Ki
ti tvirtina, kad tokio gražaus 
vakaro Springfielde nebūta.

Programą sumaningai vedė 
ir vietinį jaunimą prie Vyčių 
organizacijos nuoširdžiai ra
gino rašytis muzikas A. Alek
siu. Prie surengimo viršminė- 
to vakaro šiaip jau daug pa
sidarbavo gerb. Kuperiai, J. 
Gedminaitė, K. Rupšlaukis, 
Ix»da ir kiti. Lai gyvuoja mu
sų jaunimas! Daugiau mums 
tokių vakarų! Akmenuku.

Sofija. Kiek laiko ntgul Itnl 
gurų ]»arlumente buvo priim
tas naujos įhtutymas apie mo
kyklas, kuriuo patenkinami 
tautinių inažunių reikalavimai 
liaudies mokymo klausimu, Ei
nant tuo įstatymu. Bulgarų 
valdžių prisiėmė visų išlaidų, 
surištų su žydų mokyklų išlai
kymu BulgatUmm*. š<ų mokyk
lų valdymas juisilieka rinkti
nių mokyklų tarybų rankose.

INTERNACIONALINĖ EMI 
GRACIJOS KOMISIJOS PO

SĖDIS IR ŽYDAI.

nnniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiimiiinniiunn 
unrniv K.vrAi.niv Dtr^tRArru

•DRAUGAS”
laite k>~«lA<-n* I4x4i>rui ncdi-liUcnlua 

rill.M Ml-Jt-VIOS K.U5AI
cine i<.<ur ui i zsika vje:

Mctenu ....................................... SS.OO
1*um-4 Mi-Oj .................................. 4.OU

SI V. VAI-ST.
Miliui- ........................................................ M-OO
l*uxi Mėly .................................. S.OO

Prenumerata Uikalnn. Į .al
ku, • kaltoM nuo ulniranimo dicBoa 
no nuo Naujų Alely. Norint permal
to II a<h« »y i laida reikia prl-lyitl Ir 
M-n.ii ndn--.ii Pimcnl c-ruiirli nly- 
■tl OiHtkunl krau ju ar rapriro •’Slo- 
ncy llrdor" arba )dodir>t pinigui Į 
rcclitruut* laUky.

"DRAUGAS” PUBL. 00.
2334 S. Oakley Avė., Chicago.

Tel. Roosevelt 7791 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimumiiinni

ŽINIOS Iš UEIUVOS.

Valandos: - I IkJ U U ryte: 
t po pistų Iki S vak. ItedOUa-

DR. A. L YUŠU

Juozapo Dr-ja. Daromi susi
rinkimai ir rengiama vakara'.

Miestas turi 30,000 gyvento
ją, oras sveikas, tyras. Dir
btuvės daugiausia išdirba me
džių dalykus. Darbai eina. 
Daugiausiai čia yra vokiečių 
ir kitą tautą mažumos.

Rugsėjo 18 d. įvyko prakal
bos. šv. Kazimiero draugijom

maviČius. J. Grūstas raštiniu- 
ko rolėje atrodė tikrai idealis. 
Jono rolę puikiai išpildė A. 
želvi*. Drimbos rolę už K. Jog- 
miną vargiai kits-butų geriau 
atlikęs.

Aleksio) ir “Gale sodo ryma- 
vo” (A. Pocius) gana gerui 
padainavo J. Sugintai tė.

X P.JFAITCHES 

UnTTU ADVOKATAS
Dtea.: R. 111-117 M. Dorbcrn sl

TaL Isaarbora HM
Vakarais: «saa so. Ashlaa a Ava. 

t.i Tardo 1051

Tek Caaal «H Tak. Caaal «ll 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir

tau <u». nalatrd km.i

! V. W. RUTKAUSKAS
■ ADVOKATAS
“ OOtea mteMlMMIi
g 29 South La 8aHa Btrwt 
t KateM. m
f Telefonai Omtfel MW 
I---------------------------------------------------------
f Vakarais, 812 W. 83rd ft 
a Tetefonaai Taf^a 4Mf

TeMuaaa PFMOact B*M

i RUDOLF HIAVKA
; Generolu Kontraktoriiu

Ir
Namą Statytojas

5308 So. Robey Str.

(Nuo musų koresp. Lietuvoje) 
' •>,.;!! • , 

1 Kuria žemdirbių Sąjungą.

Telšiai. —VUI 28 buvo atva
žiavęs į Telšius Voldemaras ir 
Smetona su svečiais iš Suval
kijos ir daro pirmus žingsnius 
įkūrimui Žemaitijoje Žemdir
bių Sąjungos. Tą ]>ačią dieną 
“Džugo” salėje padarytas su
sivažiavimas. Į susivažiavimą 
atvyko ir ištolo, tečiau visi 
dvarininkai, ponai. Lenkų Rai
bo kiekviename žingsny tar
pe jų buvo girdėti. Jie spar
čiai kuria žemdirbių Sąjungą. 
J suvažiavimą atvykusieji bu
vo klausiami, ar prisidės į 
Žemdirbių Sąjungą ir, žinoma, 
iš savo pakviestųjų gaudavo 
jiulankų atsakymą ir jau poo
dyje gulėjo lialsuoti.

Kaip Londono laikraštis 
“žeit“ praneša, p. Lusien 
Volf, įtakingo Anglų Žydų 
Komiteto sekretorius atvyko 
Genevan į Il-rą internacionali
nę emigracijos komisiją. Tau
tų Lygos sutverta, intervi 
ruoti žydų emigrantų naudai. 
P. Volf ]>ristatys minėtai ko
misijai daug medžiagos npie 
ĮKjgroinus Ukrainoj ir apie 
šimtų tūkstančių tremtinių 
jiadėtj. Jis taipgi reikalaus 
jog komisija sutvertų žydų e- 
migrnntnins geresnius sąlygas 
ir kad ji jtasirupintų atidaryti 
kelią į Anglų Kolonijas ir 
Jungtinės Amerįkos Vals- 
tyliės žyd 4 Šrintynoms, kurios 
yra lūiturrilizavėsi knip tų 
kraštų piliečiai

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
UKTtA'IN AK.1Ų fmMTA 1 ANT AE

> 1‘atmrAtna *l«ą
kaa yra

aka«4A- 
valvM.

|lo aptemimą. 
vvtumą »hau«lAn*iiM 

ir ulaiua kari/Iv kreivu
Katarakta. v»m«e«iv. BNIbru akta taderiam. 
Daroma rraaminva lak t ra paiadaBlMi rika- 
ItaUtiM klaiila*. Akialal pritaikaml taUtt- 
gal. toli Ir »4<l nmiABtlf-nj |»aroįkala. Dar 
gtklla aava rv<*J<ma ir vaikus amavEtiaa 
irakykhm. Valaadaa: ava II iki | vakaras 
N artdl lemi ta kua lt Iki į vaL pa pietą 

1553 W. 47 St ir Ashland Ar.
TrUtma Drv.iv MM.

Peikė esamą valdžią.

Darbas aUlefclainaa pirmo* kilai 
sos ui prtalaamaa Vainas 

»aoaoaaoaoaaaoaoaoeeaao<

ŽYDŲ PAfiELPOS KOMTTE 
TO DELEGACIJA AT
VYKSTA LIETUVON.

Šiomis dienomis atvyksta 
Kaunan du žymus žydų vi
suomenės darbuotojai ir žy
dų Pašelpos Konferencijos 
Vykdomojo Komiteto nariui — 
\V. Tiomkin ir J. Efroikin. 
Jie yra komiteto deleguoti su
sipažinti su pmlcV-ia ir sąlygo
mis žydų emigracijos iš Lietu
vos. Tani tikslui jie pa>ilik« 
čionai neknrį laiką.

DARBAI KTSKTMT.XF.TA8 
VALLEY JAU PRADĖJO

' EITL

Mes turime tikrų žinių kad 
darbai kasyklose apie Apollo, 
Ixn*cliburg ir Vandergrift, 
Armstrong ir \Veslmoreland 
npskričiuose Pennsylvanijos 
valstijoj jnu pradėjo eiti ir 
trumpų Inikų viskas įsisiūbuos 
pilnų smarkumų.

Šioj itpiclinkvj yra gana 
daug namų kurie yra koni- 
pnnijos pastatyti bedarbe* 
laike, šiuos namus galima 
tuojuus užimti. Nuo Pitts- 
burgho tiktai valanda ir puse. 
Šiose kasyklose darbininkų 
dirbu nuo 1,000 iki 2,000.

Kurio neturi darlsi gali nu- 
važuoti nes čionais gali gnuti 
pastovų darbą. (Apgr.)

H—■ ...................■................d
Telefoną*' ętsvisi 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Grnendia Kontnlctoriua, staty
tojas ir seną namą taisytojas.
2338 S. Oakley Ava., Chicogo

Arti 23čio Place.
K...............................................Į

PETRAS CIBULSKIS IB ST. RADZEVIČIŪTE.

Rugsėjo 5 d., Aužroe Vartą bažnyčioj gerb. klebonas, 
kun. F. Kudirka sutuokė šią porelę darbuotoją. P-a* Cibuls
kis yra. A. L. R. K. Federacijos Ohicagos Apskričio sekreto
rium, “Draugo** B-vės direktorių pirm. pag. ir yra žymiu dar
buotojom Wert Sidės kolonijoj.

P-ni Cibulsldenė (Radzevičiūte) yra žymi West Sidės 
darbuotoja jaunimo tarpe, ypatingai L. Vyčių 24 kuopoj.

Jaunavedciams linkima kuogražiąpsio sugyvenimo ir pa
sisekimo naujai pasirinktame lącme.

Susivažiavime dalyvavę į 200 
narių ir apie 80 svečių. Sve
čiui aelureju. L z duii;
būvu didi minia, neturtingų- 
darbininkų žmonių, kurio indo- 
nutvosi jų kalliomis, teeinu jų 
neįleido. Posėdį vedė prezidiu- 
iiisk, kurio pirmininku buvo 
kun. Juozapnvičiiir*, naujųjų 
Varnių klebonas. Kalliėjo 
Smetona ir Voldemaras: jicikė 
esamą valdžią ir gyrė buvusią 
laikinąją valdžią ir jos planus, 
kuriuos dabartinė valdžia at
metusi. Priimta rezoliucija 
(vienbalsiui, nes žvėrini nega
lėjo kalbėti), k3id Lietuvai 
gręsias pavojus ir dėlto prū
su risti ekonominius ir ]*oliti- 
nius rysiu* su vnkarų Valsty- 
bėmia; išreiškė, kati Steigia
masis ScimAs neįstengęs atlik
ti savu užtlavinio ir prašo su
šaukti nuolatinį parlameutą. 
Be to jie mano įkurti Žemaiti
joj stiprią savo Žemdirbių Są
jungą, su Bejono valdyba Tei
siuose. Jau esą įsikūrę skyriui 
Varniuose. Telšiuose, Junapoly 
ir Nerimdaičiuose.

Ne ponai Lietuvą atgimdė. 
I*ct liaudis — darbininkai. Ne 
ponai jai ir laisvę du.e. Pir
kime Hnono

| TmCl. 
Į KM—

MANTREAL J 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA

CANADA LINE |~~
MuaiJuncA lled H ta r Ir Itrdtand-A mrrU-a Dinljuv 

Tiktai «lciuii Urulį kelta. | llaltic Portu.

. LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai šeri. Grali vieta paalvaikšl'iojiniui. Uukytuui kaiubaria) 

Kambariai po dvi lovaa.
Kurini Jautriau lulunnarljy a|>lr kaina, at.lteuklle 

IKTEIlNATIUNAl, *IEILCAKT1I J) MAIUNK <X>Mf*ANV 
(1>l<a£i>: 1'. C. Ilnmm.W«-.t Faaa. AcU 14 M. lu-art.im Mmc<

ItKtK At.rNGAH reraa kiliu' tojua 
vidutinio atnllaua. turintis dau* pa- 
ilatamy. kuriem. calMy Halfkintl a- 
pla VK Flrat Mort*a*e Bondsua Uo) 
valstijoj. Pastovi vista. *cra uitu o- 
keanls. Alalkauklls Muo adrasu:

P. R. LK.SCH. 1&O MrCORMICK 
CHICAGO.

unu
t’ka ant t arda rimo ::a akry. 135 

akry arctnna. Ovrl budintai. Xi> ku
liu. 5 lukld, 15 ktaullu. 210 vikiu- 
1.000 bu. Kmdu. T.-aktaria ir kūlimą 
maMna nrrvlks na Joaa a*atito. Ua.- 
alnkaa CJUcauoJa.

A. GUJO AKIS

l'alelkau Iv,,cerio Kalio llraduao 
Ir sesers >! • r. • Br.idunlen<'■». C mk- 
uo.iu. ci.ono shen induuh. Pa., pas
kui is.aliavo ten kur apla Cbicaca- 
Nor«tau su Jai. lusitinotl. nes turiu 
svirty reikalą. Meldily Jy pa.iy ar 
kas juos Lino pranettl sekančiu aaU 
r alų:

kuiru. Ambrssie-v kū-ia*.
3te fa. Centre Str. sbcnandoah. Pa.

l.XTI'.A turiu parduoti ryva L>i- 
nl. ku, taiaa.oju klO.VO J v. Iše
ita cnu dlr nauiJa pa: Lako darbimn-

3

3
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TĖVYNĖS MYLĖTOJAMS.

Kmie manot** <avo širdyse, 
jog <*sate tikrai*- tėvynainiai 
lietuviai* ir mylit** <:<v<> tėvy
nę Lietuvi,, parodykit** >avo 
tėvynės m»*ilę n«* tuščiais žu 
dž.iai-. •>< t pa-k<>liri*liiini pini 
pu l.i* tu\o" laidžiai. Pa-knlin 
■ I l.l<<<<V.I< £«.’|1»- pllkiuilll'l 
LietiiVo.- ljii>vė. I'n-kohis bo
nus. I.. L. I*. U'iiin- y m tai 
vienas iš la-riau-iii “inv<*st- 
ln**ntij”. u*** u/. juo« atsako 
Lietuvos Respublikos valdžia 
ir yra uždėtas visa* Lietuvos 
turtas.

Tnip-gi reikia atsiminti, kad 
L. L. I*. Bonas neš jums penk
tų nuošimtį (~»r< ) — arba ki
taip sakant — du nuošimčiu 
įlaimiaii, negu liaukoje gau
tumėte ir tris ketvirtadaliu* 
danginu, negu gautumėt už. S. 
Valstijų ‘‘Liberty” lamus.

L L 1*. tanų galima gnu t i 
Metropolitan State Bankoje, 
2201 \V. 22n.l St.. Cbicago. III, 
ir visuose didesniuose mies
tuos** pas L L. I’, komitetus.

Kam yra neparanku ypatiž 
kai į Metropolitan State Ban
ką ateiti dcl nusipirkimo L. L. 
P. tanų. tas gali mums atsiu
sti pinigus, ar čekiu, arba bi- 
kokios bankos draftu. ar mo 
ney orderiu, arba kitokiu bu- 
du. Kaip tik Metro)x>litnn 
State Bankns apturės pinigus 
tni tuojau* išsiųs lninn regis
truotame Iniške.

Bonų galima pirkti kiek tik
tai norėtumei: ar tik už. $30.00. 
už $I(K).OO. arba tukstnntį.

Jeigu jau turi L L. P. bo- 
nų. tai pirk daugiau, o jeigu 
dar neturi, tai ko lauki? Ne
lauk Ji<>! lenkai užims Lietu
vę, tat tuoj jmskolink Lietu
vai kiek išgali pirkdamas L 
I—I*. Imnus, idant Lietuva gu
lėtų nusipirkti anuotų ir ki
tokių reikalingų ginklų ir ta
da išvytų Želigovskį iš Vil
niaus.

W Lauka taip-gi išmoka 
*‘casli’’ už. L. Jj. P. tanų ku
ponus. Su visais L L. P. rei
kalais kreipkitės prie penkto 
(5) langelio: 
METROPOLITAN STATE

BANK.
2201 W. 22nd Str.

Clūcago, III.

IS WEST SIDĖS.

Rugsėjo 27 *1. Meldažio sve
tainėje knita* jo Lietuvos At
stovas, gerb. V. Čarneckis. 
Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Daug žmonių atsilankė. L. L. 
Pnskoloa lamų išpirko už 
$3.300, reiškia savo kvotų su 
knupu. Dar gauta dnug pasiža
dėjimų. Rep.

U N0RTH SIDtS.

Lietuvos Atstovas, gerb. X’. 
Čarneckis kalbėjo nigs. 27 d.. 
Mv Mykolo svet. Žmonių dnug 
atsilankė, jo kantriai laukė ir 
domiai klausė. Buvo dar kitų 
kalliėtojų. L. L. Pask. Bonų 
parduota už $1,300, tik pusę 
kvotos. Bet nortlisidieriai nie
kad neatsilikdavo tautos rei
kaluose, taip ir šį kartų ne- 
atailih**. Nėra abejonės, kad 
netik savo kvotų išpirks, bet 
Ir didelį kaupų pridės. Rėp.

Paroje, rūgs. 27-28, Chi- 
cagoje pavogta 16 automobi
lių. _

fcstvirtadieA, Bugt. 29, 1921

PR. PUNKAUSKIS

DR. J. SIMU

JUOZAPAS KANAUSKIS

DRAUGO” ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS.
KUPONAI IR.BONAL

Taippat išmaino kuponu ant pinigų ir Metropolitan Etato 
Bankas Chicagoje, 2801 W. 22 Etr.

• Boto pranešame. joge! gavome Lietuvos Bonų. Kas tik no
ri, gali užsirašyti, mokant susyk visus pinigus tuojau gaus ir

• Laidotuvės bus subatojs, 
Spalio 1, 1921, iš Ev. Jurgio 
bažnyčios į-Ev. Kazimiero ka
pines. Velionis pašarvotas pas 
Stanislovų Kundrotų, 3546 So. 
Union Avė.

Kvie&ame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu-

Mirė rugsėjo 27, 1921, 11:45 
nakty, Cook County ligoninėje, 
50 metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Kvėdainos vals., Geniotų kai
mo. Paliko 2.sunu: Kazimierų 
ir Stanislovų Amerikoje, Lie
tuvoje moterį Jievų, sūnų ir 
dukterį.

Business Is V 
for You

piviai privalo at- 
lingai ?eimo ren- 
a bei dalyvavo-

*632 So. ASHLAND' AVĖ, dflCAGO, ILL
Tdefau*: DROVER 7309

ROMA, rūgs. 29. — Orta- 
nove išnaujo susipešė kraštu- 
tiuieji naeionalist (faseisti) 
su socialistai^ radikalais. Du 
žmogų nužudyta.

gjmo
-tieji seimo vakarų rengime tu 
ri atsilankyti neatbūtinai.

_ Valdyba.

JONAS ČEKANAVIČ1US .
sūnūs Jono ir Javos AbramaviMutės gimė Gruodžio 
1 d. 1890 m. Mikli iktų kaime, Rudaminos par. Su
valkų gubernijos. Sausio 1 d. 1920 metų padarė 
vienuolio jiadus įstodamas į Brolių Marijonų Vie
nuolijų Ghioagoje. Aprūpintas iveutais Sakramen
tais, mirė Bv. BsMetos Ligoninėje 11 vai priei 
vidurdienį Ištupėjo 96 d., 1921 m.

Mišios už a. a. Brolį Jonų bus laikomos Ketverge 
Rugsėjo 99 dienų 1921 m. 9 valandų ryte Aužroa 
Vartų parapijos Bažnyčioje 2323 W. 93 Plaee, 
Chicago, UL Po Bv. NMių jo kūnas bus nulydėtas 
į Bv. Kasimšero kapines.

Pasimelskit ui a. a. BroUp Jono dūšių!

Baltię States Bank: 
2H Eigkth Are^ New Verk, JL Y.

Kas MANO KELIAUTI LŽETUVON ir nml taritl guv 
kelionę, draugiškų ir tehdncų patarnavimų Amerikoje, ar 
laivo ir Lietuvoje, - LAI KREIPIASI I BALTIC 8TATL 
BANKĄ. ____

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui - pirkimui u- 
kės ar paaidėjinrtii Lietuvos Bankuose, fr nori, kad pinigai 
batų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, — BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ, kun 
perrinnfia Lietuvon pinigus greifiauris! ir trishigianėisl

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOBIMČIAMB ir 
gauti 4 doL nuo šimto, nuflfimfins pririaHaut prie sumos 
kas mėnuo, - LAI SIUNČIA DEPOZITUS | BALTIC 
STATES RANKA per pdttų, Mtasy Orderiais arta tanko 
'Mdaia.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ - MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME I LAIŠKUS.

PARDUODAMU LIETUVOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASE

Pianas ir Vienintelb TikraiLietimv 
Bankas Rytinėse Valstijose

Balde States Bank

PETRAS MARKŪNAS
V ■■Hm tapo aaintihlMa—
■ taallsi, SV <. IS
vaL ryto. .Laldotavfe boa pftay- 
tal. re*a*«o as d_ U Sr. Many
mo baRayriaa, ss-iaa ir Priaeilra 
Avė. I aer—a paiarevtaa po Mm.

'Nemokėsi pinigus berhkalo
Musų krautuvė—viena U (tidtianrių Chlcagoje
Parduodama už ismiansių kainų, kur kitur taip neganri. 

Mašinėlių lalftams drukuoti Ir ofiso darbams yra naajaa- 
sios mados. U Eisi k om visokios laikrodžio*, žiedas, Oi aki
ni as ir deimantinio*; gramafona* lieta vilkai* rekordais tr 

ūžusių, armCTfkų rusilkų ir pzusMkų išdir
bu, gitarų ir smuikų, kokių tik rrikia. Difc-

Choras labni gražiai sudai
navo dvi <laini: “Kur lėgu 
Šešupė” ir ‘‘Eina garsa.r neo 
ruhežint «•”.

Solo “Kur bakūžė samano
ta” ir “O varge, vargeli ma
no” jmdainnvo p-lė Z. Mastau- 
skaitė. Pianu akompanavo p. 
V. Daukša. P lės Z. Mnstaus- 
kaitės balsas yra gerai išlavin
tas. Turimo pripažinti jai ga
bumus dainavime.

Kalba p. Vinikas. Jo kalta 
buvo įspūdingo.

Choras padainavo dar vienų 
dainų, ‘‘Tu Lietuva, motinė
le”.

Kalta p. Mastauskas. šio 
kalta buvo užinteresuojantu

Programo pabaigoje gerb. 
Atstovus išreiškė kelias padė
kos mintis, nes L. L. P. Bonų 
išparduota už $3,000.

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė.

Laike programos viešpatavo 
nepaprasta tyla.

Tikimasi, kad iki paskolos 
vajus užsibaigs mnsų koloni
jos žmonės, su biznierių gau
sia parama, netik savo kvotų 
išpirkaime, bet dar gerų kau
pų uždėsime.

Į darbų. Valio, town-of-la- 
kiečiai. -Tyla. |

CICERO, ILL.
Tikrai paikiai

Rugsėjo 27 d. šių kolonijų 
aplankė Lietuvos Atstovais 
gerb. V. Čarneckis, žmonės ne
tilpo svetainėn. Gatvė buvo 
pilna žmonių.

Pirmutiniu kalbėtoju buvo 
gerb. M. Bagdonas, Liet Steig. 
Seimo narys. Jam įeinant sve
tainėn fiv. Antano par. tanas 
užgrojo maršų. Po gerb. Bag
dono kalbėjo kun. Pr. Vaitu
kaitis. Dar gerų valandų rei
kėjo laukti Atstovo. Ir visi 
laukė.

Žmonės pasitiko jį ra ne
paprastų u pu. 6 v. Grigaliaus 
choras padainavo Suv. Valsti
jų ir Lietuvos himnus, ‘‘Kur 
l»ėga Šešupė” ir ‘‘Pirkite ta
nų”. fiv. Antano par. benas 
Atstovų pasitiko ties 12-ta ir 
Cicero Aiv., paskui svetainė
je užgrojo maršų. Jis į žmo
nes padarė gerų įspūdį. Dar 
kalbėjo adv. B. Mastauskas, 
adv. J. Brenza ir vietinis kle
bonas, kun. H. J. Vaičiūnas. 
Programos vedėju buvo p. J. 
Mockus. Maža mergaitė At
stovui įteikė gražų gėlių bu
kietų.

Tikros žinios dar nėra, bet 
manoma, kod savo kvotų ta
nų išpirko. Iki paskolos va
jus užsibaigs gerų kaupų pri
dės.

Tai ir vėl ciceriečiai pasiro
dė. Pr.

Iš T0WN 0F LAKE.

Įspūdžiai. — Paskolos vajus 
žengia pirmyn.

Rug'ėjo 23 d. musų kolonijoj 
įvyko n«*]»apra>tos iškilni*'**, 
i**-* -niaukėme mums l>rnn- 
gnu* svečio. Lietuvos Atstovo 
didžmi g« iL. V. Čarneckio.

S:20 vai. rytą, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj gerb. kun. A. (’. Mar- 
tinku* sakė jiamokslų, kurio 
|ial»aigoje paaiškino, kad g**rb. 
Atstovas atsilankys liaž.nyčion 
išklausyti šv. Mišių, Sumos.

Bažnyčioj** jam pataisyta, 
papuošta pastolius, kėdė atsi
sėdimui ir stalelis pasirėmi- 
mui buvo išpuošti šilkais ir 
aksomais.

Užpakalyje Lietuvos vėlia
va, musų numylėtoji trispalvė, 
truputį toliau Amerikos gar
bingoji vėliava.

13:30 vai. rytų bažnyčion j- 
eina gerb. Atstovas ir jo tan- 
dradarbiai, pp. Mastauskas ir 
Vinikas; juos lydi gerb. klebo
nas, kun. A. Skrypkus ir kun. 
A. C. Mnrtinkus

Svečiai užėmė jiems prireng
tas vietas. Viduryje klūpojo 
gerb. Atstovas V. Čarneckis, 
jo dešinėje p. Mastauskas, kai
rėje p. Vinikas.

Sumų laikė musų mylimas 
klebonas, kun. A. Skrypkus. 
Pamokslų sakė gerb. kun. J. 
Cužauskas.

Laike šv. Mišių tūkstančiai 
elektros šviesų sužibėjo.

Musų garsusis choras, po 
vadovystė p. V. Daukšos ža
vėjo ntsilankusius bažnyčion. 
Galingi vargonai visus judino, 
smuikos balsas viliojantis žmo
gaus jausmus, paskandino šir
dis giliose svajonėse, akys pa
plūdo džiaugsmo ašarose. Vis
kas. tnrtuin Lietuv. gaudžiau 
tis miškas pradėjo lenktis Vi
sagaliui, paukšteliai pradėjo 
giedoti jaudinančias giesme
les, gėlelės leisti auksinius 
žiedus, kurių kvapas žmogaus 
sielų augštyn kelia. Kaip ge
ra. jauku, malonu, tylu! Ka« 
tai tokio nepaprasto! Oi Lie
tuvos Atstovas, gerb. Volde- 
mnrns Čarneckis atėjo bažny
čion sykiu su visais atiduoti 
garbę Išganytojui. Ištikro, tai 
buvo džiaugsminga valanda, 
kuri pasiliks musų atmintyj 
visuomet.

2-rn vai. po pietų buvo pra
kaltas “Boliemian Catholic 
Societies Hali”, 5143 S. Ro
ta y gatvės.

Prakalbų vedėjas, p. A. J. 
Kurtu va programų pradėjo su 
trumpa įžangine kalba.

Choras, po vadovyste p. V. 
Daukšo padiūnuvoAinerikos ir 
Lietuvos himnus.

Kalba Lietuvos Atstovas 
V’. Čarneckis. Pirmiausia jis 
nulenkė galvų ir pasveikino 
lietuvius vnrdu musų Tėvynės. 
Paskui pradėjo kalbėti. Jo 
balsas buvo vienodas per visų 
knliių, gi kalta gilaus turinio. 
Tai garbingas vyras, Garbė 
mums turėti jį savo tarpe.

Kalbėjo vietinis klebonas, 
gerb. kun. A. Skrypka* Si* 
sujmžindino klausytojus su 
prakalbų tikslu t. y., kad svar
biausia j ra L. L. P. Bonų pir
kimas. Kelta buvo maloni.

MOKSLEIVIŲ D0MEI!

Chicagos Moksleivių Aps
kričio. lutai svarbus susirinki
mas įvyks penktadienio vaka
ro, rugsėjo 30 d., pusė po sep
tynių, Dievo Apveizdos par. 
svetainėje (18-tos ir Union 
Avė.),

fiiame susirinkime bus iš
duotas seimo vakarų rapor
tas ir nustatomi pienai toles
niam veikimui.
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