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Atstovas Čarneckis Iš
važiavo Clevelandan

LENKAI NENORI ILGINTI
LAIKO BOLŠEVIKAMS.
VARŠAVA, rūgs. 29. —
Bolševikų valdžios užsienių
reikalų komisaras iTchitehe-,
rin atsakė lenkų valdžiai j ul
timatumą.
Ultimatumui laikas baigia
si spaliij 1 dieną. Po tos
dienos lenkai turi pertraukti
diplomatinius santikius su
bolševikais, jei šitip nepildys
tųojaus lenkų reikalavimų,
pažymėtų Rygos taikos su

ARMIJOS ATSARGOJE BUS
27 DIVIZIJOS.

GHICAGOJE.

Trys divizijos išpuola
Chicagai.

TRANDIS IMA NAGAN ME
DŽIAGOS KOMPANIJAS.

----- —■a
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IŠ LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO.
(Liet. Informacijos Biuro pranešimas).

WASHINGTON., 25. — rugsėjo 23 d. pasibaigė Seirųe
ginčai dėl sočiai demokr. interpelacijos lietuvių-lenkų dery
bų klausimu. Priimta 37 balsais prieš 34 krikščionių dem.
rezoliuciją.
1. Rugsėjo 3 dienos jHymanso avanprojektas nepriimti
nas;
2. Nustatant santikius su Lenkija. Lietuva negali pri
imti sąlygų, kurios netesioginiai aprėžtų Lietuvos suverenu
mą;
3. Prieš balsavo sočiai.-dem,, žydai.
Gautomis žiniomis Lietuvos priešai skleidžia žinias buk
Lietuva priimta Tautų Sąjungom tik su sąlyga Hymanso
projektą priėmus. Kas neatatinka teisybei. Tautų Sąjun
ga priėmė be sąlygų.

Namų statymo Chicagoje
\VASHINGTON, rūgs. 29.
— Karo departamento gene- arbitras, teisėjas Landis, va
kai-kurių
ralis štabas pagamino pienus kar išklausinėjo
Lietuvos Valstybės
Atsto įvairiomis lietuvių įstaigomis.
medžiagos
namams
statyti
armijos atsargai.
Apie tai
Vietos
lietuviai gerb. V.
vas Amerikai, gerb. Voldema
paskelbta viešai. Sulig pie kompanijų atstovus.
ras Čarneckis pereitą naktį ap Čarneckį čia iškilmingai ir su
nų armijos atsarga bus suda Teisėjas
painformuot a s,
leido Chicagą. Jis išvažiavo nepaprastuoju džiaugsmu ir
ryta iš 27 divizijų. Jų skait- kad kai-kurios kompanijos
pasidžiavimu sutiko.
Clevelandan, Ohio.
liun ineis ir 16-ka nacionalės tuojaus pabrangino medžia
Svetimtaučiai net tuomi gė
Trumpai jis viešėjo Chicagvardijos divizijų, kurios su gą, kuomet teisėjas sumažino
goje. Bet išvažiuodamas jis rėjosi. Ir buvo ko. Nes prisi
darytos praeito karo laikais. darbininkams užmokesnį.
čia lietuviu visuomenei palL kėlusi iš pelenų tauta ir savo
Visos atsargos
divizijos
Be to, patirta, kad medžia
įgijusi laisvę tarty.
ko daug gražią atminčių. Jis pastangomis
bus padalintos armijos plo ga šįmet labai mažai atpigin
čia lietuviuose pakėlė augštai kiekvieną stebina.
KomišlTras Teliiteherin rei tams ir korpusams. Armijos ta.
Darbininkams įsigyti
patriotinę dvasią, daugelį at- į Gerb. Atstovas čia buvo ne kalavo prailginti laiką nojs plotų vra trys, gi korpusu —
namųg šiandie tiesiog negali
šalusių sustiprino lietuvystė- paprastas mums svečias. Tai- ligi spalių 5 dienos.
Lenkų 9.
ma.
je.
gi gaila buvo su juom ir skir- valdžia su tuo nesutiko. Pra
i
Šeštojo korpuso ploto cent Pluittberių unija nubalsavo
Keturiomis savo viešėjimo ' tis. Tečiau augštosios prieder- nešė, kad jos reikalavimai ras yra Chicago je. Chicago
I
neiti darban už 95c. valando
dienomis gerb. Atstovas
čia ’mės stovi pirm visako. Ir jis neatinainonui.
be to yra antrąjame armijos je, kaip pripažino teisėjas ar SERBAI UŽIMA MIESTUS, ti visus vyrus, kurie tik gali
aplankė visas atskirias kolio- i turėjo mus apleisti,
plote.
bitras.
ŽUDO GYVENTOJUS.
vartoti ginklus. Po to pas
nijas, sakė kalbas, pasigrožėjo f Laimingos jam kelionės!
UNGARAI TAIKOSI SU
Taigi Cbicagai iš tų atsar Su namų statymu Chicagokelbimo tuojaus 10,000 alba
AUSTRAIS.
gos divizijų turės tekti trys: je šiandie pakilusi tokia bet LONDONAS, rūgs. 29. — nų gyventojų išvyko karo
85-ta Michigano divizija, 86-• varkė, kad nežinia, kaip ir ko Iš Italijos pareina žinių, kad laukan prieš serbus, žinomus
seka kruvinos
PRAGA, rūgs. 29.— Pra ta Illinois divizija ir 101-a kiu bildu bus galima išnaujo Allmiiijojt*
užpuolikus.
kovos serbų su albanais.
nešta, kad jei sąjungininkai AVisconsino divizija.
tai visa patvarkyti.
Serbai tomis dienomis už Padėtis čia skaitoma labai
atsisakys maišytis, tai ungaApie 500 reguliarės armi
ėmė visus Albanijos plotus rimta. Serbija perspėta pa
rai susitaikins su austrais jos karininkų šiandie užimti TEISMO DIENA POLI
net ligi D/ino^ upės.
Pra-, liauti puolus Albaniją, vi
Burgenlando klausime,
pienų paruošimais įvairiuose
CIJAI.
nešta, kad tenai serbai žudą sai neklauso. Didžiulės val
sugryžo ir užsilipo ant augšKuomet
Ungarai sutinka atšaukti iš korpusų plotuose.
TROTZKY STOVI UŽ
Chicagos policijai tikrai at moteris ir vaikus, deginą so stybės tariasi apie priemo
tumos.
Iš ten apžvelgė jis tos teritorijos savo kariuome jie baigs savod arbus, tuomet
TAIKĄ.
nes.
Žinovai džius.
kaip akim apmatyti skaitlin nę. Už tai reikaladja konce prasidės savahorjų priėmi ėjo teismo diena.
Parankiausia butų tan kaAlbanijos kariuomenė, kuri
gą kariuomenęy- kurios pilki sijų — vieno to teritorijos mas į atsargos divizijas. Pra tvirtina, kad mažiausia 500
Bet prireikus pakils ir gins
poliemonų neteks policijinų mėgino tuos plotus ginti, at ran įsimaišyti Italijai. Bet
sidės rekrutavimas.
ant šautuvų uždėti durtuvai miesto.
Rusiją.
tain įsimaišymui priešįnasi
žvaigždžių ir papuls dar tei blokšta atgal.
------------ į----------atrodė nei milžiniškas šepe
sman už peržengimą probibi- Albanijos sostinė skaitosi viešoji opinija.
MASKVA, rūgs. 29. — A- tys. Gi kareivių buvo viso SERBŲ KARALIUS SVEI ' AIRIJA TURĖS TAIKĄ.
cijos įstatymo. Tarpe tų bus Tirana. Tenai yra šalies val Rasi, ir bus atrastos ko
ginklams priklausauKESNIS.
ną dieną didžioje vietos rau Vkiems
•
kapitonų, leitenantų ir serža džia ir parlamentas.
kios nors priemonės suvaldy
PARYŽIUS,- rūgs.
Pra, . NEW
nigs. 29.
donoje aikštėje karo komisa eių.
ntų.
Valdžia
pašaukė
“
kareiviau

ti seribus.
Pagaliau komisaras prabi nešta, kad čia vienoj ligoni Garlaiviu George AVasliingras Trotzky turėjo kalbą į
Tardymai
vedami
su
visa
nėj serbų karalius Aleksand ton čia parvyko iš Airijos los
baigusius naeionalę militarę lo:
akademiją karininkus.
“Sovietų respublikos armi ras jau kiek pasveikęs, kad šalies atstovas Amerikoje, energija. Renkami įrodymai.
“KANKLIŲ” GEGUŽINĖ
Įrodymus renka patsai polici
galįs paVhikščioti po ligoni Frank P. AValsli.
Prie tos progos šitoje čia jos draugai!”
nės daržą.
aikštėje įvyko kariuomenės
Jis tvirtina, kad Anglija jos viršininko asistentas. Tar
TELŠIAI, (Elta). Rugp. 14
Praneij a kalta.
LĖBAUJAM.
par&das. Sutraukta kuone
su Airija padarys taiką. Su dyihus veda vietos federalė
d. Telšių scenos ir dailės mė
Ir jis ėmė kalbėti apie tai, NUŽUDYTAS ITALIJOS
visas Maskvos garnizonas —
tartis bus pasirašyta ir abi prokuratorija.
gėjų draugija “Kanklės” su
Kalbama,
kad
daugelis
po

ŠUN
KARIAI,
(Sakių
ap.).
kaip Lenkija prisiuntė bolše
apie 45,000 kareivių. PARLAMENTO ATSTO dvi šąli pripažins kita kitą.
ruošė viešas gegužines Duksliemonų
čia
turėjo
puikius
Rugp.
14
d.
š.
m.
Šunkariuovikų
valdžiai
ultimatumą,
Be to jis sako, kad kovos Ai
VAS.
telių miške, netoli nuo Telšių
Kuomet paradui viskas bu
laikus, kuomet buvo paskelb se 7>as ūkininką Švelnį vaidi už Ilasčio ežero.
kaip Sovietų Rusija nori pil
rijoje
nebus
atnaujintos.
Nes
vo paruošta, tuomet iš K reni
ta probibicija.
Kai-kurie lų mėgėjų kuopelė surengė
ROMA, rūgs. 29.— Čia mi tam priešingos abi pusės.
Gegužinės atrodė gana gra
liaus vartų pasirodė ufe<je- dyti taikos sutartį, kaip bol
policmdnai
turėjo
padaryti
vakarėlį
Raudonojo
Kryžiaus
ševikai nori taikos.
rė parlamento atslovas socia
žiai. Griežė trimitų orkestrą,
ruotos Rusijos sovietų respu
gerus
pinigus.
naudai.
Vaidino
“
Kuprotas
SENATAS
DIRBS
NĄKTI“Kanklių” choras padaina
Kaltino jis Prnaciją, kuri listas Giuseppe di Vagno. Jis
blikos” liaudies komisaras ka
Oželis
”
ir
“
Kurčias
Žentas.
”
MIS.
buvo
sužeistas
viename
socia

vo.
Vakare temstant padary
ro reikalams Leon Trotzky a- kursto pakilti prieš Rusiją ne
Svečių
atsilankė
gan
daug:
ZWANDERER’UI PASKU
listų susirinkime.
ta iliuminacija sukurta kele
vien lenkus, bet ir rumunus.
lias Braunstein.
iš
Slavikų,
Kidulių,
Šakių
ir
TINĖ
DIENA.
WASHINGTON, rūgs. 29.
tas laužų, kurių šviesoj pub
Jis aikštėn atėjo su visa - “Tečiau aš noriu pasakyti S. V. NORI PIRKTI PRAN - Trumpu laiku senatas tu
kitur, atvyko daug valdinin- lika linksminosi.
eile savo palydovų nei kok Maskvos garnizono vardu,”
ri apsidirbti su keletu svar Teismo pasmerktam nii- lkų. Vaidinimas nusisekė puCŪZŲ SALAS.
Trotzky.
“Noriu
sai caras, ar gal viršesnis ir kalbėjo
bių projekttj-sumanymų. Ly riop žmogžudžiui AVandere- J sėtinai, tik tvarkos tai gali KOOPERACIJOS IR SĄ
už patį buvusį vokiečių kai ; pasakyti vardu kelių šimtų
PARYŽIUS, rūgs. 29. - giai norima pabaigti taikos r’ui šiandie paskutinė diena. ma sakyti jokios nebuvo. Sa
SKAITYBOS KURSAI.
zerį. Apsitaisęs karo unifor ' tūkstančių kareivių, kurie sto
sutarties su Vokietija klausi Kaip rjHoj ryte jis turės būt lėje, laike lošimo, garsiai tarp
Pranei
ja
labai
daug
skolinga
vi musų pusėje, kad musų di
ma.
savęs kalbėjosi keletas labai
mą.
nugalabintas.
ŠIAULIAI, (Elta). Rugp.
plomatai visas laikas darlia- pinigų Suvienytoms Valsti
“
įsilinksminusių
”
svečių,
.
Jis
pasmerktas
miriop
už
Kad
tai
visa
butų
atlikta
Minios žmonių.
16 d., buvo kvotimai į suruo
vosi ir darbuojasi už taiką, joms. Kadangi neturi iš ko
pirm susirinksiant čia nusi savo žmonos ir nežinomo į Tvarkdariai taipat smarkiai štus Šiauliuose 4 mėn. kopemokėti
nei
prigulinčių
nuo

Ton didelėn ties Kremliu tik už taiką. Bet jei taika
ginklavimo konferencijai, se žmogaus nužudymą. Buvo a- , šukavo salėje, taip, kad pub racijos ir sąskaitybos kursus.
mi aikštėn, kurią bolševikai nepatenkins musų priešų, tuo šimčių, tad čia kalbama, kad
natas nusprendė be dienų pa bejojama apie jo protą. Te lika daugiau žiurėjo į “links: Iš 86, padavusių prašymus,
praminė raudonąja, trimis met mes ligi vieno pakilsime turbut, Suv. Valstijos už dalį
čiau prisiekusiųjų teisėjų tei niuosius” svečius ne į sceną. kvotimus išlaikė ir kursų pa
dirbėti dar ir naktimis.
šonais veda šešios gatvės, gi kovon ginti Rusi jų ir sovie tų skolų Prancijai pasiųlys
L’mksmumu ypač atsižymėjp mokas pradėjo laikyti 47 as
smas jį rado sveikutėliu.
ketvirtame šone yra upė. Vi tų respublibą. “ Lai gyvuoja atiduoti salas Marquesas ir
Jį išgelbėti kreiptasi į susi- šakiečiai. Mat tam buvo prie mens, kurių tarpe 32 vyrai ir
GEN. PERSHING COBLai gy Society.
sos tos gatvės ties aikšte bu- raudonoji armija.
mvlėjiinų komisiją ir į gulier- žastis, nes rengėjai pasirūpi 15 moterų, paeinanti 16 iš
LENZE.
v o pertiestos virvėmis, vuoja nepadalinamoji Rusi Prancija labai nenori tokio
natorių.
Vienur ir kitur at no įtaisyti bufetą su svaigi Šiaulių miesto, 16 iš Šiaulių
turgaus. Neturi jį pinigų at
kad vidun neįleisti pašalinių ja!”
nančiais gėrimais, kas, man apskrities ir 15 iš kitų aps
COBLENZ, Vokietija, rug. mesti prašymai.
mokėti skolas, bet tai pat ne
žmonių. Taigi už virvių gat
regis, ne butų pagirtina. Sla kričių. Visi kuršininkai se
Iš dešimčių tūkstančių krū
29. — Čia atvyko Suv. Vals
nori duoti nei salų. Pranci
vėse buvo susirinkusios tukvikų
apylinkės vakarėliuose nesni, kaip 17 metų.
BRIAND ATVYKS KONFEtijų gen. Pershing.
tinių tuojaus pasigirdo šauk
ja vis dar turi vilties, kad
tantinės civilių žmonių mi
man pirmą kartą tenka maty
RENCUON.
smas “ura!” nei didžiausias
Suv. Valstijos jai tas skolas
nios.
ti tiek daug “įsilinksminu
griausmas.
dovanos.
ORAS. — ^Šiandie išdaKareiviai buvo sustatyti
PARYŽIUS, rūgs. 29. — sių,” nekurie dagi nakvynę
Lietus
pakenkė.
lies
apsiniaukę; nepastovu^
kaipir ratu keliomis eilėmis
Viena politinį; prancūzų
Nusiginklavimo
konferenci- rado sau ant apyklėčių ir
oras.
priešais padirbdintą tribūną,
jon, kuri įvyks Washingtone, pradaržėje.
Nutilus’ tam šauksmui, ka grupė iškalno perspėja vald
iš kur turėjo kalbėti tas So ro orkestros pradėjo groti žią nedaryti jokių derybų,
Liet. “L-vė”
lx* kitų Prancijos delegatų
vietų Rusijos “Napoleonas.” “Internacionalą,”
jei
butų
gautas
iš
Suv.
Vals

PARYŽIUS, rūgs. 29. — keliaus ir premjeras Briand
socialistų
tijų
tuo
žvilgsniu
pasiųlymas.
Prancijos
premjeras Briand Delegacija keliaus karo lai
DERLIUS TAURAGĖS
bolševikų savotišką himną.
Rimto veido.
čia
painformavo
vokiečių
am

vu,
APSKRITY.
Jani baigus kalbėti, kariuo
Trotzky atėjęs aikštėn, su
STIPRIAI SAUGOJAMAS basadorių, kad tomis dieno
Svetimų šalių pinigų vertė,
keliais palydovais greitai per menę eilėmis perėjo pro tri-z
BUVĘS KAIZERIS.
TAURAGE,
(Elta).
Tau

mainant nemažiau 25,000 domis sąjungininkai Rliine lini ’ SIAUČIA DIFTERITAS
ėjo kareivių eilėmis kaipo vy būną taip vadinamuoju “ceragės
apskrity
rugių,
kviečių
lierių
rūgs. 28 buvo tokia pa
joje
panaikinsią
savo
muitiriausias vadas. Jo veide ne remonialiu maršu.” ’
LONDONAS, rūgs. 29. — niųa sistemą.
Kai-kurias Chicagos dalis derlius šįmet geresnis, negu gal Mercbants Loan & Truat
simatė jokio nusišypsojimo.
Kareiviai gražiai apsitaisę Olandijos vyriausybė Angli Tenai muitinės įsteigtos smarkiai paliete difterito epi pernai.
Vidutiniai duoda Company:
Nudavė tokį rimtumą, kokio uniformomis, kiekvienas turi jai pranešė, kad buvęs vokie bausti Vokietiją už nepildy demija. Tai pavojinga vai dviem grūdais daugiau, bent Anglijos sterl. svarui
3.7(
nelengva kur butų ir rasti. naujus batus.
čių kaizeriu Doorn pily stip mą taikos sutarties sąlygų. kams liga.
aštnoni — 9. Vasarojus men Prancijos šimtui frank 7.12
Gi jis nuduoti tai bent mo
Visa nelaimė, kad parado riai apsaugojamas. Jo pilis Matyt, Prancija gerinasi Vo Apie tai praneša sveikumo kesnis už pernykštį, pašarų Italijos šimtui lirų
4.14
ka kaipo koks profesionalia ir visų iškilmybių laiku lijo. aptiesta dygliuotų vielų tvo kietijai, kad toji tik neatsis- komisionierius Dr. Robcrt- maža. Bulvės gerai užderė Vokietijos šimtui markių .79
aktorius ar komodaintas.
Taigi tas ir pačiam Trotz romis, taip kad vidun niekas sakytų mokėti prancūzams son.
Jis šaukia gyventojus jo, daržovės neblogai.
Jau Lietuvos šimtui auks.
.71
Perėjęs kareivių eiles jis ky’ui turėjo sugadinti ūpą.
pašalinis negali ineiti.
karo kontribucijos.
pakelti kovą tai epidemijai.
prasidėjo rugių sėja.
Lenkų šimtui markių

KRUVINOS KOVOS ALBANIJOJE

Trotzky Skelbia Kovą, jei
Lenkai Nenori Taikos

Iš LIETUVOS.

PRANCŪZAI GLOSTO
VOKIETIJĄ

PINIGĮĮ KURSAS.

z

RelvirtatTien., ltugs. 59, t92t

DRAUGAS

W. VIRGINIJOS ANGLEKASIAI.

PATRIOTINIS DARBAS. LIET. VALSTYBES ATSTO
Kituomet laikrašty “The VO GERB. V. ČARNECKIO
Chicago DaįĮy News” p. Ben

straipsnį užTelegrafų agentūros šiandie lleclit parašė
labai mažai žinių paduoda, vąrdintų “Red Gatės”. Pa

West minėjo Vilnių taip, kad iš jo
Virginia valstijoje. Tam prie trumpų išvadų reikia supras
žasčių nereikia toli ieškoti. ti Lietuvos sostinę esant rusų
kas šiandie veikiama

Tos agentūros yra pačių kapi
talistų rankose. Jos pačios ve

da kovų organizuotam darbui.
Tuotarpu

Virginijoje

W.

turi būt žinių ir tai įdomių
žinių. Juk nesenai kapitalis

kad

spauda šaukė,

tų

buvo pakilęs

tenai

karas.

civilis

Darbininkai su ginklais pasi

priešino anglių kasyklų kom
panijų samdomiems

užpuoli

kams. Taigi tas pasipriešini

mas apšauktas

civiliu karu.

Dar daugiau. Kapitalistų lai

kraščiai šaukė, kad darbinin

kai kelia maištus prieš pačių

valdžių.

Tais šauksmais pasiremiant
ten pasiųsta keli pulkai fede-

ralės kariuomenės.

kareiviams,

Nuvykus

kompanijų sam

domieji agentai turėjo padėti
ginklus. Po to tuojaus išsis
kirstė ir patys darbininkai.
Šiandie neturima žinių,

ar

iš ten atšaukta jau visa federalė kariuomenė. Taipat nėra

žinių, kaip šiandie sekasi dar
bininkams. Ar darbininkų va
dai traukiami

teisman.

Jei

taip, tai kaip aštriai jie bau
džiami.
Tik vienas aišku, kad
nato

komitetas

darbo

se

reika

lams, kuris turėjo atlikti ten
tų “sukilimų” tardymus, šiuo-

ini kartu atsisakė vesti tardy

mus.
Reiškia, kad darbininkai ten

posenovei paliekami kompani
joms vergauti.

Kuomet paskelbta žinia apie to senato komiteto atsisa

kymų vesti tardymus, anglekarių organizacijos

prezidentas

KALBA
IŠKILMINGOJE PUOTOJE VIEŠBUTY “LA SALLE”
CHICAGOJE.

dar už $500. Reiškia jis pirko

bonų už $1,100.

“DRAUGO” KORESPONDENTAS VILNIUJE

Palyginę jo turtų su šimtais

biznierių

matome

begalinį

Redaktoriui pastaba: Buvau nai mažai tesirūpino savo krai
skirtumų. Kiek proporcionaliai parašęs pradžių šio straipsnio, čiu, kuomet mums prisėjo su
savo turtui butų turėjęs pirkti bet besitrankydamas po Lie jais būti drauge. Tai-gi aš ėtas ir kitas biznierius? Išvada tuvų nežinau kur pamečiau iniau žymiai abejoti, ar jiems

aiški.

pirmuosius lakštus, todėl ra tas kraitis priklausė.

Einant tad nuo žodžių prie šau autrukart.

(Tęsinys).
Trečia, Tautų Sųjungon įs- darbų,
atsimenant
kad žo
Gavęs įsakymų keliauti Vil
ir lenkų miestu.
Gal nevienam yra keista ko jinias sustiprina musų pozici džiai tegali pajudinti, o pa
niun nusiminiau, nes man iš
Rugsėjo 17 dienų to laikraš
dėl Vilniaus klausimas yra ne- jų byloje su lenkais.
vyzdžiai patraukti, šaukiamės rodė, kad lysti į Zeligowskio
čio laidoje pataisytas tas skai
atmezgamųs, ilgų ginčų klau
Ligšiol lenkai stengėsi pa tokių kilnių pavyzdžių, kurių viešpatijų yra vistiek, kų kiš
tytojų klaidinimas apie Vil
simas? Nemanykime kad jis kenkti musų tarptautinei tei darbai ir vardai bus įrašyti
ti savo galvų išsižiojusiam Hu
nių. Tai atliko musų plačiai
turi vien teritorialio pobūdžio. sei, jie protestavo mus pri Naujosios Lietuvos istorijoje
tui į nasrus, o aš niekuomet
Amerikoje žinomas patriotas
Ne. Delei
savo
laimingos imant į Tautų Sųjungų. Nie kovoje už jos laisvę, demokranebuvau lošęs cirke. Bet įsa
Tliomas Sbamis.
ir nelaimingos
geografinės ko negelbėjo. Kaskart ge tybę aukso raidėmis.
kymui esant gavau jį pildyti.
Jis trumpai, bet vaizdžiai įpadėties, Lietuva turi interna- rinus visi mato jų pavydo ir
Gerb.
Atstovui
užbaigus Gavęs Lietuvos didžiojo šta
rodė, kad Vilnius nėra nei ru
cionalės reikšmės ir Vilniaus intrigų politikų ir jos nepa kalbų plojimams nėra gali. Jo
bo leidimų pereiti per frontų,
sų, nei lenkų, bet jis yra lie
klausimas ten pat plotmėn sta kenčia. Dabar musų klausi rami, geležinės logikos klasinė
nusisamdęs Amerikos Lietuvių
tuvių.
Tai senovės Lietuvos
tomas.
I
mų rišimas nebus daromas už lietuvių kalba, stipri ir įtiki Prekybos Bendrovės automobi
sostinė. Tas miestas įkurtas
Sųjungininkai, ypač prancū musų pačių. Kaip lenkai, ly nanti argumentacija besirem
lių nuvykau į Prancūzų, atsto
Lietuvos kunigaikščio.
zai duoda sau atskaitų iš taip giai ir lietuviai stoja vienon dama vien valstybiniais moty
vybę vizuoti pasportų.
Gerb. Sbamis istoriniais fak
svarbaus klausimo ir dėlto plotmėn.
vais, prikalė visų domę.
tais įrodė, kad kituomet Len
Prancūziška demokratija.
šiandien
Genevoje
Leonas
Nepaisant gaii ilgos kalbos,
kijos su'Lietuva padaryta uL.
Laisvės
paskola.
Bourgois gina lenki] interesus,
Prancūzai atstovauja Lietu
visų akys ir domė susitelkė jo
nija buvo personale unija. Ji
Gerb. Atstovas V. Čarneckis
kuomet anglų atstovas Balfour
asmens sieloje. Nėra mažiausio voje ne vien Prancuzijų, bet
lietuviams buvo be reikšmės.
baigdamas savo kalbų pažymi,
remia Lietuvų,
šnabždėjimo, nerimasties. Vi taip-gi ir ponų Zeligowskį. Jie
Todėl lietuviai jau senai at
kad kova dar nelaimėta. Vi
taipat poniškai ir apseina. To
si klauso atydžiai.
Lietuva Tautų Sąjungoje.
metė tų unijų ir apie jų pamir
sos pastangos savo nepriklau
Vakarienės vedėjas ark įtek kio menko asmens kaip “Drau
šo.
Negalime praeiti tylomis ne- somybę ginant butų neužtekti
go” korespondentas Prancūzų
Tečiau lenkai nenori pamirš pažymėję ytin svarbaus musų'nos> jeigu nies rainiai rankas tas M. Žaldokas, norėdamas įsitikrinti ar visi svečiai netik atstovybė neįsileidžia į savo
ti tos unijos. Taip yra todėl, tėvynei įvykio.
Pastaromis sudėję ilsėtumės.
plojimais tenkinasi bet ir dar raštinę, bet liepia palaukti
kad lenkams vis dar norisi dienomis nepaisant lenkų pa
Kaip tik gera proga lietu
bu — pavyzdžiu žada atsaky priemenioje. l’ašportų į raštinę
pavergti Lietuvų ir lietuvius. sipriešinimo, Lietuva tapo pri
viams amerikiečiams parody
ti. gerb. Atstovui į jo kalbų, įnešė jaunutis vaikinas, kuris
Šiandie tad lenkai ne vien mė imta į Tautų Sųjungų.
ti savo paramų taip svarbia
prašo svečių pakelti rankų ku moka rusiškai ir lenkiškai.
gina savintis Vilnių, bet pa
Kiek džiaugsmo ir laimės me musų istorijos momente —
lietuviškai
ir
rie pasižada pirkti L. Laisvės Kalbinamas
čių Lietuvų drįsta vadinti len musų tautos pirmiesiems va
bekuriant savo Valstybę.
prancūziškai jis atsakė nemo
paskolos bonų.
kiškųjų provincija.
dams! Jų svajonės pildos. Mes
Negalima prikišti visiems
Sakytumei
suelektrizuotos kus.
“The Chicago Daily News” esame tautų šeimynos nariais!
liet. amer. kad jie nerėnda sa
Jeigu taip Amerikoje kokia
rankos momentaliai pakįla. Iš
skaito šimtai tūkstančių sve Tai dideliausias laimėjimas
vo Valstybės, bet nemaža yra
nors atstovybė laikytųsi raštimtaučių.
Gerb. Sbamis be intemacionaliu žvilgsniu! Tuo- tokių, kurie ligšiol nėra jos 200 svečių nematei žmogaus
su nuleistomis rankomis. Gar tinę, kuri didžiuotųsi nemo
kitko jiems įrodė, kad
mi pat visos valstybės pripa užtektinai rėmę.
bė ebieagiečiams kurie daly kant vietinės kalbos, tai vieti
“Lietuva pasiskelbė nepri žįsta Lietuvą kaipo faktinę ir
Gerb. Atstovo nuomone, ši
niai langiai turėtų gana daug
klausoma vasario 16, 1918 m. juridinę Valstybę, kuri verta paskola pirmon galvon tenka vavo puotoje ir yra pasiryžę
pelno, arba nemandagi atsto
Ir jos nepriklausomybę pripa yra savo laisvės ir nepriklau pakelti biznieriams. Paprasti pirkti bonų! Tiesa, reikia pa
sakyti, kad publika buvo rink vybė vagonais turėtų gabenti
žino: Anglija, Pranei ja, Suo somybės.
darbininkai, <leH>i nedarbo, ne
stiklus iš Paryžiaus. Lietuvos
mija, Latvija, Norvegija, pa Trejopai galima įvertinti tų gali taip duosnia ranka eiti tinė, Cbicagos lietuvių visuo
žmonės yra ramus ir už pa
menės gretinėlė.
ti Lenkija, Švedija, Estija, Ru laimėjimų.
pagelbon tėvynei. Bet biznie
niekinimų savo kalbos nieko
Puota užbaigta. Jau 1 vai.
sija) Šveicarija, Argentina ir
Pirmiausiai jis stiprina tau riai šiuo kart gali ir privalo
nedaro.
nakties. Vi«i, kįla nuo stalo,
Meksika”.
tos dvasių, nes šiuo atveju nuo savo vardo nutrinti šykš
Šoferas greičiau už mane ga
nors ir butų malonu ilgiaus
Mes norėtumėm dar pridė mes esame lygiateisiai su ki
tumo dėmę, savymeilės žymę,
vo savo pasporto vizų.
pasilikti. Atstovui iš kėdės pa
ti, kad Lietuva jau priimta ir tais, musų Vals. stoju greta di
tėvynės meilei kietų širdį pa
kilus,
visi svečiai
galingai
Iki frantui.
Tautų Sąjungom
džiausių Valstybių, yra legalė keisti.
šaukia tris kart “Valio”!
Cbicagos lenkų liberalų vie politinio pasaulio vienetą.
_____ _
Bendrovės šoferas, pavažia-

Automobilis lėkė greitai ir
gerai. Šoferas kartkarčiais pa
peikdavo Bendrovę, kuriai tar
navo, ir Lietuvų, nors jis pats

i

yra gryniausias lietuvis.

Žiežmariuose

jisai

sustojo

pasiganyti ir įėjo į žydo san
krovų. Aš tuomtarpu ėjau iš
ilgai miestelio. Bažnyčios Žiež
mariuose nej>elikę. 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 pyškėjom į Vievį. Te
nai telefono stotyje 'ir vals
čiaus valdyboje pasilikau visus
raštpalaikius kiek tik jų tu
rėjau, kad Lenkai perdaug neįdomautų. Palikau taip-gi ir
brangesniuosius daigtus, ku
riuos šiaip turėdavau su sa
vim.
• 1
Šoferas prisispirdanias kal
bino užsukti į klebonijų. Vie
vio katalikų bažnyčia sudegus
visai. Klebonija naujai pasta
tyta. Didelė mūrinė cerkvė iš
rodo visai svęika, bet katali
kai statosi savo bažnyčių.
Užėjęs į klebonijų

supra

tau, dėl ko šoferas taip smar
kiai kalbino užsukti. Jis jau
žinojo klebono svetingumų. Šo
feras gavo dovanai pavalgyti,
bet ir aš turėjau valgyti, nors

man buVo koktu, kad pirmų
kartų atvykęs pas nepažįstamų
gerbtinų asmenį, tuojaus tapau
pavaišintas pietumis, nors tat

nebuvo pietų laikas.
Bevalgant

pietus

klebonas

Čia Atstovas primena Vieno
Lewis pasiuntė telegramų pa- nas laikraštis pastebėjo gerb.
Antra, ekonominiu žvilgs paprasto darbininko kilnų pa Atstovo apspito svoėffi Jis vęg ke,i8 žing8niu8 nuo Prall. papasakojo daug įdomių daly
ciani prezidentui Ifardingui | Sbamio pataisymų. Ir apie tai niu, mums plačiai prasiveria vyzdį kurį jis pastebėjo ]>o visiems ranką tiesia, maloniai ,.uzij„s atstovybi.s į lnan0 sa,„. kų. Gyvendamas kovų linijoje
Prašo jis prezidento padaryti rašydamas pareiškė tik tai, durys j kitų Valstybių kredi- lietuvių kolonijas bevažinėda kalbasi. Tuotarpu kompozito dytų,jį automobilį įkrovė kas jis matė daug akyvų reginių
rius I’oeihs sėda prie piano ir žin kokio turinio didelį pun- ir pats gavo kovoti, nors ne
įtakos į senato komitetų, idant kad Lietuvos su Lenkija kituo- tų. Musų valstybė kaipo tokia mas.
Kalbamasai
darbininkas I?.r°?a Jjlet^vos Lniinų, o sve- (1}| Ag nor6jau patirti, kas čia ginklais, nei šautuvais, bet ga
tas vestų tardymus. Kitaip te- ' met padaryta unija buvus di-' neišdildomai eksistuojanti su
, r •
,<*ihi pdna krutinę dainuoja,
nai ir \el Ims praktikuojama desnes reikšmės uz personalu-'savo gamtos ir dirbtiniais tur- pirmu ....
per daigtas. Šoferas atsakė, na smarkiai ir pavojingai. Ste
kart pirko L. Laisves i
, , ,
v d.pnn Xr
- i Is eiles padainav
baisi durbininkų vergija ir mų. Tačiau nepasako tos svar-' tais, nuosavybe, duoda pil- paskolos
a\ę Ameiikos j<a(j kųu aufoinoI»iliu ta pati bėjausi jo energija. Ji yra gebonų uz $600. Nuo jo,
dar baisesnis išnaudojimas.
.hios reikšmės. Nes tokios md niausios garantijos ir įsitikė- rodos, pilnai užtektų, nes šim himnų svečiai smagus, gra- .bendrovė Veža skaitlingų šei-,r^ atiPri vieviečių uždanga
Nera žinių iš V. \ irgi rujos, nėra. \ isgi tas laikraštis gerb.t jinio kitiems. Tokia ekonomi- tų kart už jį turtingesni nėra žiaurių įspūdžių kupini skirs-! niynjj< kurjQs kraifls nebetel- Pas-H radau taip-gi vienų sve
tosi namon.
pa j()S Ham),ytanie automobi- ‘‘if* kuni^ «'i«ijonorių, atvy
i'Bet reikia nusimanyti, kad te- Sliamį užvardina šovinistu ir' nė Lietuvos padėtis leidžia tu pirkę nė už $50.
kusį čion pasilsėti.
nai darbininkai baisiai vargs- skystuoju istoriku. Kitoj vie-J rėti prekybos ir pramonės sanliję.
Tuotarpu atėjus dabar pas
t ta. I asitraukus federalei ka- toj nesigaili nei mhlagio var- tikiu plačiomis konvencijomis, kolos metui, tas pats, tikrasis
1*. S. Ryt pradėsime spaus Kitus automobilis ištiesi] va Kiti butų bėgę i, papročio,
nuomonei, len kompanijos (do. lėčiau ne puse žodžio ne- duoda tekės užsienio paskolos tėvynės sūnus, garbingas lai- dinti labai gražių p. B. Mas- žiavo pirma mus pilnas žmo o misijonorius ten ėjo ilsėtis.
grųžins senobinę tvarkų.
Iįrodo tos melagystės.
(Bus daugiau)
nių. Bet jie visu keliu stebėtiir finansavimo reikalams.
s vos Lietuvos karžygis, perka tausko prakalbų.
«•

<« <♦> <♦: <«•

•»;

<♦> -x <«• < kada dar taip linksmus nėra buvęs kaip

GUBERNATORIUS.

«• «

•» <♦>

:«• •» & <«.

«

P. Petrėnas.
(Tęsinys).

Smagiausia jiems buvo valanda, kuomet
kalbėjosi apie Lietuvos ateitį. .Jie Lietuvos
priešus išvijo, sumynė, išliuosavo jų iš
po geležinių pančių ir patys Lietuvos val
džios vietas pasidalino.
Svetys iš Eurojios likosi Lietuvos pre
zidentas, Tūzas — gubernatorium, o visi
kiti, išskyrus klebonų, likosi mažesniais
valdininkėliais.
E “O klebonus likosi lie vietos”, tarsi puįfigailėdanias tarė 'i’uzas.

‘Klebonų paliksime Amerikoje”, Sve
čias atsakė, nes Imdamas advokatas, sulyg
profesijos, ilgai negalvojęs pridūrė, “At
stovauti Lietuvų.”
L Kaip lik visi likosi valdininkais taip
tuojaus ir pradėjo tuos titulus vartoti. Ir
nuo čia musų Tūzas lieka gubernatorium.
Linksnuinas visų buvo neapsakomas ir
&uvo kuomi džiaugtis. Tuzn- nesyk) ir
ne vienų bonkų buvo sukritikavęs, tai yra
išmaukęs i^paskutinio lašo. vienok nie

sikėlė anksti, pataisė vyrui valgyti ir laukia jo atsikeliant. Bereikalingas lauki
mas. Tūzas apsivertė ant antro šono
vėl pradėjo knarkti.
“Vincai! Vincai! kelkis į darbų pavė
luosi,” nežinodama dalyko šaukia moteris.
“Duok man ramybę, Katre, tegul su tuo
“eraplionu” (jis taip vadindavo karuti
su kuriuo dirbtuvėje vežiuodavo daiktus iš
vienos vietos į kitų,) važinėja kas kitas,
todėl: — Dovanok man...
Žengia kelis žingsnius ir vėl tokis put jis man tik garbę mažina...”, miegūstu
balsu atsake Tūzas.
susidūrimas: — “Meldžiu atbusti man...
“Stebuklai, vakar sakiai, kad tai ge
Nieko nelaukęs eina toliau, bet ir vėl to
kia pat nelaimė, nes medžiai labai tan riausius darbas, o šiandie jau sakai, kad
kiai susodinti. Jis pažiūri priekin ir mato garbę mažina.”
“Yra didelis skirtumas tarpe vakar ir
jų eiles, o jis tarpi jų stovi. Norėtų jis
atsiprašyti ir šito, liet žodžių pritruko. šiandie”, ramiai tarė Tūzas.
“O kokis jau čia skirtumas gali būti?”
Visgi reikia kų nors daryti, mislija sau
“O, labai didelis. Vakar buvau papras
vienas. Pagalios nusprebdžia toliau neiti
ir pareiškia: Aš bučiau ne gubernatorius, tos Tūzas, o šiandie — gubernatorius”,
jeigu žengčiau kitų žingsnį iki paroda ne su pasididžiavimu atsakė Tūzas.
užsibaigs.”
“Gubernatorius!; Ar sapnuoji, ar dar
• • •
girtas tebesi!”, su nekantrumu tarus mo
Puikus rudens rytas. Dirbtuvių švilpy teris uždarė kambario duris, nes gerai
nės traukia savo sutartine, kaip ir papras žinojo, kad jo nepertikrįs.
tai. Žmonelini skubinai valgo šj tų ir bė
Tūzas H|isivertė ir vėl pradėjo leistis
ga, skubinasi į dirbtuvę prie savo užsi miegan laistydamas, kaip tai gerai būti—
ėmimo. Tūzo moteris, kaip ir visados, at gubernatorium. Jau buvo arti pietus kuo-

Ir taip musų 'Pužus, susiduriu su vienu
kad šiandien. Kitados Imdavo tik papras- ąžuolu... Piktumas perima visų. Norėjo
tas Tūzas, o šiandien — gubernatoriui*. Ar sušukti, “Kokių ve
bet greitai susi
timiausi draugai, klebonas ir net patsai prato, kad užbaigti tokį puikų vakarų bus
svečias,
visi vadina gubernatorium. negerai, todėl užmiršęs visų savo garbės
Žmogus neragavęs nei lašelio jau būt i didybę, visu balsu, sušuko: Atsiprašau...
linksmas gavęs tokia vietą, b<» vargo, be —•Eina toliau, pasuka ir kitų pusę ir vėl
darbo, o čia atsigėręs, privalgęs, nieko susidūrė su kitu ųžuolu, ir vėl piktumas,
naudingo nepadaręs lieka — gubernato vienok nusprendžia daugiau nepykti, i”
rium...

Ilgai šnekėta, ilgai tartasi iki galop li
kosi sutvertas komitetas Lietuvai pagel
iais teikti, jų nuo priešų vaduoti. Tūzas,
žinoma, likosi priešakyje. Visi prižada
dirbti iki pasieks tkslų, klausyti vieni ki
tų, o ypač klausyti Tūzo. Ir taip Lietuvos
vaduotojai pilni entuzljazmo, pilni gerų
norų, pasišventimo ir alučio su degtine,
svyruodami į visas puses, skyrstosi.
Išėję gatvėn ir patraukę keletą sykių

tyro oro jaučiasi stipresni. Viskas gerai

tik tie “nelabieji” medžiai stovį šalygatviais pastoja vienam kitam kelių. Ypač

Tūzui tas nesmagumas dauginusia teko putyrti. Mat medžiai išminties neturi ir virai

nepaiso kas pro juos eina, ar gulicrnato-

rius, ar paprastas žmogus, jiems vis vien
tokia pat.

, met Tūzas atsikėlė valgyt] pusryčių o
kartu ir pietų. Po pietų nuėjo į klebonijų
pažiūrėti svečio, įdomaudamas ar kartais
svečias neatinainė duotąjį savo žodį. Vie
nok viskas buvo taip kaip palikta, nes
svečias pamatęs Tuzų ištiesė rankų ir su
šilko: “Sveikas Gubernatoriau! Kaip jau
čiatės?”
“Labai gerai, puikiai, geriau ir būtį ne
gali, ponas Prezidente.”
Vakare buvo prakalluis. Kbdionas įsten
gia snkviestį visus vietos lietuvius. Salė
pilnutėlė svečių. Vakaro vedėjų buvo ge
riausias Tūzo draugas fier vakarienę ga
vęs vardų “Paviečių Viršininkaa”.
Paviečio Viršininkas vieton vakaro pro

gramų vedus jis pats pradėjo sakyti pra
kalbų. Toks jo pasielgimas nepatiko nei

vienam iš viršininkų. Tuojaus nusprendė

parašyti

laiškų

jam

su prašymu,

kad

nustotų savo prakalbą sakęs, kaip nutar

ta taip ir padaryta.

Laiškų parašė pats Gubernatorius, o
nunešė ir padavė Paviečio Viršininkui,
paprastas valsčiaus raštininkėlis.
(Bus daugiau)

KIEKVIENAS ~BONAS IšGELBSTI
GYVYBĘ KELETO JAUNIKAIČIŲ.

9

DRAUGAS

Retvi r tądien., Rūgs. 29, 1921

(Ž. R.

DR. A. K. RUTKAUSKAS

DR. 6. M. GLASER

Gydytoja* t* Chirurgą*

ŽYDŲ KULTŪRINĖ AUTO
N0MIJA BULGARUOS.

PrakUkuoJa 80

8149 Bo.
Kertd 88-10 Bt..
8PECUALI8TA8
Moteriškų. Vyriškų, taipgi
nitkų litrų.
OFISO VALANDOS: Nuo II ryto
iki 8 po pietų, nao I Iki 8 valan
da vakaro.
Nedėliomia nao 8 Iki 1 po plot.

Telefonu Lafayette 4146
▼alando*: 8-11 rytai* 1-1 pofi
pietų Ir 7-8 valtar&l*. Nedėldlenlals tiktai po platų I Iki 8.

“DRAUGAS”
Enla

garų parlamente buvo priim

PARAPIJOS APŽVALGA. — įsirašė 40 metinių narių. Žmo
3) Piano solo, mikliai pas tas naujas įstatymas apie mo
MIESTAS. — PRAKALBOS. nių buvo pilna svetainė ir do kambino J. Gedminaitė.
kyklas, kuriuo patenkinami
miai klausė prakalbų. Tiktai

I

| Lietuvi* Gydytoja* kr Chirurgą*
Ftoople* Teatro Kame
||414 W. 47tk Btr. TeL Boul. 1«0»
Ivalandoa: • Iki S rak. Nedėl 10®

Furopsan American

Ktreec

I

gltl. McKinley 148

Tel. Blvd. 7042

Dr.
C. Vezelis
LIETUVIS DKMTIOTAB
Z.

4711 BO. ASHLAND AVVHUH
arti 47-to* Gatvė*
[▼alando*: nuo * ryto Iki t rak.
Beredoml* nuo 4 11* t vakaro

DR. P. ŠIMAITIS

|

NAPRAPATH
1418 W. 45 Str.
Chicago.P«
(Prie Wes(«m Avenuc)
lydau Be Vaistu ir Re Operacijos
ral. 8 iki 12 nuo 2 Iki 5. Vakarais pa
sutarimų. Iftaktrlant ketvergus.

skas, kurs savo

DR. A. A. ROTH,

pamokinimais

, av.a#fl<a#axa*ajaa*aaa#axa*s

Springfield, III. — Rugsėjo

ros valios kelią tikrai tiesai muziko A. Aleksio Šv. Agnės

pažinti ir ja pasekti. Taip, kad mokyklos

svetainėje

surengė

šiandie ta parapija turi mažai gražų vakarą su įvairia pro•

skolos.

.

,

/•

4 <

Žmonės maldingi ir sekma

#axa»stra*iL*u*axa#si<a*a*a4 *
* Telefonas Boulevard liti
įj
DKjmHTAB
8881 South Halsted B
>Valandoa: t—11 A. M.
1—8: 7—8 P. M.

išsklaidė tam

sybes ir parodė ne vienam gef 18 d. L. Vyčių 48 kp. po vad.

Rusas Gydytoja* rl Chirurgą*
Spectjaltsta* Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų Ugų
VALANDOM: 10—11 ryto 1—8 h
pietų, 7—B vak. NedėUoml* 14—114
Ofisas 8854 Ho. Halated
Telefoną* Drover
Mumini
ItlIlMMIlIlIinilll

DR. C. KASPUTIS

surištų su žydų mokyklų išlai

kymu Bulgaruose. Šių mokyk

dieniais

pilnutėlė

ania.

1) “Ngstutė’’ trijų atiden-

bažnyčia. g.U)ių"q>gfiretėr kurios vadovau

Malonų dųro-įsjni$ bužųy&os jančią rolę ■ .įaut<iar iš^dė' ir
pavyzdingastunas ir 4var- sidabrini4>:1«ilseti<i»^'įaeifl0i3as

COLLEGKk
[4806 B. Halsted, 2407 W. Madtooi
1850 M. Wellg Bt.
187 Mokyklos Jungt. Valstijose. '
Moko Siuvimo, Patternų KlrplImo, Deslgning blsnlul Ir narnama
[Vietos duodamos dykai. Diplomai
[Mokslas
lengvais
atmokėjlmal*.
JKleso* dienomis ir vakarai*. Parelkalauklt knygėlėa.
Tai. Seeley 1441
8ARA PATEK. pirmininkė.

kingumas.

Trūksta dar čia parapijinės
mokyklos ir seserų, bet ir tuo

padainavo solistė A. Brazai
tė, Jž ;ką gavo gražų, gėlių

nių mokyklų tarybų rankose.

INTERNACIONALINĖ EMI
GRACIJOS KOMISIJOS PO
SĖDIS IR ŽYDAI.

00.

“DRAUGAS” PUBL.
1334 S. Oakley Avė., Cbicago.
Tel. Roosevelt 7791
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
L1KTCV1S AKI t 8PBCIAU8TA8

“Zeit”

praneša,

įtakingo

Volf,

laikraštis

Londono

Kaip

p.

Lusien

Anglų

Žydvi

Palensvln* rlaų aklų
tempimą
kaa
yra
prletamlml skaudė
jimo galvoa, svaigu
lio, aptemimo, oervotumų, skaudančius
Ir uisidegustus karičiu akių kreivos akys.
katerakto, netnieglo; netikras akis lndedam.
Daroma egzaminas lektra parodanti* ntatiauslas klaidas. Akiniai pritaikomi tsiaingai, toli Ir eiti matantiems pa geibsta. Ser
gėkite save regėjimo ir valkus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 11 Iki t vakar*.
Nedėliomia nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.

Programų sumaningai vedė Komiteto sekretorius atvyko
Genevan į Il-rų internacionali
ir vietinį jaunimų prie Vyčių
nę emigracijos komisijų, Tau
organizacijos nuoširdžiai ra
tų Lygos
sutverta,
intervi 1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
gino rašytis muzikas A. AlekTvlefanas Dreves 966*.
ruoti žydų emigrantų naudai.
sis. Prie surengimo viršminėg ■’ —■— —
P. Volf pristatys minėtai ko
to vakaro šiaip jau daug pa
misijai daug medžiagos apie
S. D. LACHAWICZ
sidarbavo gerb. Kuperiai, J. pogromus Ukrainoj ir apie J
LIETUVYB GRABORIUB
Patarnauja laidotuvėse koptflaaaU.
Gedminaitė, K. Rupšlaukis,
aieldile atallaakU. o —<
šimtų
tūkstančių
tremtinių j kale
buelte etsanėdlnti.
Lodą ir kiti. Lai gyvuoja mu
1814 W. BSrd FL
padėtį. Jis taipgi
reikalaus,
Tel. fanai 1100
sų jaunimas! Daugiau mums
jog komisija sutvertų žydų etokių vakarų! Akmenukas.
migrantanis geresnias sųlygas

DARBAI KISKIMENETAS
VALLEY JAU PRADĖJO
ir
' » '
EITI.

ir kad ji pasirūpintų atidaryti

bukietą. Binkienės rolėje gra

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

rai rūpinas dabartinis klebo-t- liai atrodė ir sumaningai vai

kelių

į

Anglų

Kolonijas

Dr. M. Stupnicki

:l. c i

darbai kasyklose apie Apollo,
Leecliburg

—i

iš

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

palankų atsakymą ir jau posė
dyje galėjo balsuoti.

DR. P. Z. ZALATORIS

J. P. VVAITCHES
Lawyer

į

VAIANDONt S ryte Iki • r*Swv*

Telefoną*:

Yard*

g

lėjo kalbėti),

ADVOKATAI
Ofkuu. vldumlestyj
AHMOCIATIOH BLOG.
14 Bo. I.a Halle Bt.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po platų
Panedėltal* iki 8 vakar*
Nedėliomia ofise* ■ Įdaryta*

šo rišti ekonominius ir politi

I

Generalis Kontraktorius

1 —18 II ryto 1—8
Nad. 14—11 1B

nius ryšius su vakarų Valsty

PETRAS CIBULSKIS IR ST. RADZEVIČIŪTĖ.

. d

<9-

Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Grneralii Kontrtfkloriun, »tatytojfts ir hciiu namų taiRytojaH.

2338 S. Oakley Are., Chitago
Arti 23 &o Place.

-41 fe

ti savo uždavinio ir prašo su

šaukti

Darba* atliek lama* pirmo* klia-j į

sos ut prieinama* kaina*.

darbininkų

kasyklose

dirba nuo 1,000 iki 2,000.
Kurie neturi darbo gali na

važuoti nes čionais gali gauti

pastovų darbą.

(Apgr.)

CANADA LINE

lretMa
KIUtMi

Graži

masis Seimas neįstengęs atlik

Namų Statytojas
5308 So. Robey Str.

L

Steigia

bėmis; išreiškė, kad

Ir

8448

8B48 B.

Lietuvai

RUDOLF HLAVKA

Telefonas
K----—----- ------ —-------------- —:
TeL Yards 6666
Blvd.
Dr. V. A. ŠIMKUS
Mntnrl* Gydytoja*.

kad

1

t

Šiose

ai N
C. V*LVA YORIVJSV
teJ X.Tiesi Kelionė J LIETlJVų PER PILIAVĄ
(Karnllaučio Prieplauka)
ARBA PER LIHAV4, RAMBI RGA—F.ITKUNI S
Siuornl linksma mum* pranešti, kad mes pauldarbavom Idant
(liūty pasalicnal, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI J PILIAVĄ.
Lietuviai, važiuojanti J Piltavą, aplenkia Lenkų juostų (Korldorų ir privalo turėti tiktai UctuvlAkų pasportų: Jokių vizų nereikia
SualneAlnins au Piltuvų, tat yra nuuja Suka musų rcguliurlSko au
atneAimo au Hamburgu, Lunzigu Ir LlopnJum, o dėl Lietuvių, tai
trumpas Ir pnraiikun kellaa namo daslgauti.
Dideli dviejų ari ubu paėto laivai Išplaukia:
H. H. EHTONIA apal S
S. 8. LITHUAN1A lapkr. 2
S. S. POLONIA apallo 19
I.ATVfA l.npkrltys 0 s
1‘asaJ.iemms tiesus pn(nmat imas tarp LIBAU-DANZIG-Hallfaz, Con.
V lai laivai turi puiku* kambariu* trečios k I laso* keleiviam*
Kreipkitės prie muiy agentų Juaų mleate arba pa*
K. W. KEMPE. Gew. Western Pass. Agi I2O N. l.iSullc St, Clilengo

rezoliucija

gręsias jiavojus ir dėlto pra

i

A. A. SLAKIS

Priimta

Telefoną* Prospeet 4598

g s* ■■»■■■ .ii9.m»*m.|
TaL Randolpb 1898

burglio tiktai valanda ir puse.

fk
n
.*
z _<a^
<1 OUOAbUAY

(vienbalsiai, nes svečiai nega
i

Pitts-

Nuo

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Kalbėjo

kuriuos dabartinė valdžia at

4481

7 449

S(Jy«l<» spreljolial viaokia* vyrų I»S
moterų lytllka* Ilga*
=1401 Madlaou Htr., kampa* We*-=
S
tėra Avė., Chlcago
E Valandos: 8—4 po plet 7—1 vak S
=iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiD

1 ▼alando*:

klebonas.

esamą valdžią ir gyrė buvusią

metusi.

DR. I. M. FEINBERG

užimti.

buvo

Smetona ir Voldemaras: peikė

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl—

5

tuojaus

galima

namus

naujųjų

Juozapavičius,

Varnių

Vakarais, 812 W. SSrd Bt

Tel. Pulbuan 441 Iv 8184.

šiuos

vieta pasivaikfičiojiniui. Rūkymui kambariai
Kambariai po dvi lovas.
Norint daugiau informacijy apie kainas atsišaukite
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY
CtiicMgo: F. C. Brown.Wwt Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street

Valgiai geri.

minia, neturtingų-

laikinąją valdžią ir jos planus,

I4H01 Bo. Mlehlgaa Aveaa*
U*mIm* iu.

bedarbes1

pastatyti

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.

mas, kurio pirmininku

Kambarį* 884
Telrfon** Central 4894

Lietuvis Dentirt&s

kom

čiai balso neturėjo. Už durų

l'kun.

29 Sonth La Baile 8tree« (

Dr. P. P. ZALLYS

yra

neįleido. Posėdį vedė prezidiu

OflM** nidmlmilyti
TzlzfMUM Kalima* SS* «

panijos

kurie

gana

Susijungė Red Stnr Ir HnUnnd-America Llnljoa
Tiktai vienas (lenus kelias J Balde Purius

mavosi jų kalbomis, teeinu jų

V. W. RUTKAUSKAS

namų

yra

narių ir apie 80 svečių. Sve

buvo didi

ADVOKATAS

į-Phone Meetey

S22I

darbininkų žmonių, kurie indo-

LIETUVIS ADVOKATAM
Dlen.: R. 611-127 N. Dearborn Ht.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4300 So. Asliland Avė.
Tel
Yards 1068

apielinkėj

Šioj

VIA

Susivažiavime dalyvavę į 200

1811 8o. Halated 4o*n
V alando*: 18 Iki 11 ryto; 1 Iki 4
po pl*C • Iki • vakare

. •

MANTREAL Į
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU

Peikė esamų valdžių.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

eiti ir

pradėjo

savo pakviestųjų gaudavo

Tel. Canal 267

Vak. Canal III*

jau

pilnų smarkumų.

laike,

H--—

Pennsylvanijos

trumpų laikų viskas įsisiūbuos

(

NAI’RAPATH
| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE
OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
8347 Emcrald Avenne
|9 Iki 11 ryte Ir 9 Iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
731 W. 18-tli Gatvė
Nuo 7 IK) 8 vaiuire.

AVestmoreland

ir

apskričiuose

valstijoj

Vandergrift,

ir

Armstrong

daug

DR. A. L. YUŠKA

'

Mes turiąie {ikrų žinių kad

■ DR. CHARLES SEGAL S
j

4.00

Prenumerata mokas! lAkalno. Lai
kas skaitosi nuo užalrašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų, visada reiklų prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti idperkant krušoje ar exprese "Money Order” arba Įdedant pinigus j
registruotų laiškų.

Jungtinės
Ajperjkos
Vals
nas kpn. V. Daunora. Yra^S dino vietinė veikėja K. Ku(Nuo musų kpresp. Lietuvoje) tybės žydft šeimynoms, kurios
rįen£?’Nt rfr rolę ^pdil^aV yaf•
kataliki^koM į <tr&ųgijos.
yra *nafcui-«lizavėsi kaip tų
knygynus turi vyčiai ir Šv. dino geras dainininkas L. Nau
LIKTUVIB
Kuria žemdirbių Sąjungų. kraštų piliečiai.
GYDYTOJAM LR CHIRURGĄ®
Sa Juozapo Dr-ja. Daromi susi niavicius. J. Grūstas raštinin
<5£=
Ofisu Ir Gyvenimo net*
8881 Mootb Halsted Btree*
Telšiai. —VIII 28 buvo ativa
rinkimai ir rengiama vakarai ko rolėje atrodė tikrai idealis
Aat vlrftaos Ontvereal State Berną
žiavęs
į Telšius Voldemaras ir ŽYDŲ PAŠELPOS KOMITE
Valando* nuo 18 iki 12 ryte; nuo
Miestas turi 30,000 gyvento Jono rolę puikiai išpildė A
8 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 vak.
TO DELEGACIJA AT
Nedėliomia nuo 18 Iki X
3107 So. Morgan Street jų, oras sveikas, tyras. Dir- Želvis. Drimbos rolę už K. Jog- Smetona su svečiais iš Suval
Telefeaee Ynrda 0*44
VYKSTA LIETUVON.
kijos ir daro pirmus žingsnius
CHIGAGO, LLLINOI8
btuvės daugiausia išdirba me minų vargiai kits butų geriau
Telefoną* Varda 8088
įkūrimui Žemaitijoje Žeindir
džių dalykus.
Darbai eina. atlikęs.
Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto:
Šiomis dienomis atvyksta
bių Sąjungos. Tų pačių dieną
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
2) “Graži čia giružė” (A.
Daugiausiai čia yra vokiečių
mia nuo B Iki 8 vai. vakar*
žydų vi
a
“Džugo” salėje padarytas su Kaunan du žymus
Aleksio) ir “Gale sodo ryma
ir kitų tautų mažumos.
sivažiavimas. Į susivažiavimu suomenės darbuotojai ir žy
Perkėlė «eavo ofisų po nona
Rugsėjo 18 d. įvyko prakal vo” (A. Pocius) gana gerai
Pašelpos
Konferencijos
atvyko ir ištolo, teeiau visi dų
„4729 So. Ashland AvenneJ
bos. Šv. Kazimiero draugijon padainavo J. Sugintaitė.
Vykdomojo Komiteto nariai —
dvarininkai, ponai. Lenkų Rai
Spedjalleta*
W. Tiomkin
ir J. Efroikin.
■DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI'
bo kiekviename žingsny tar
nuo|
|VaIandosnuo 14 Iki 12 Išryto:
Jie yra komiteto deleguoti su
1900 S. Halsted Str.
pe jų buvo girdėti. Jie spar
■8 Iki t po platų: nuo 7 Iki •:Sš|
TeL Ganai 1118
Svakai* Nedėliomia 14 kll 1
a
čiai kuria Žemdirbių Sąjungų, sipažinti su padėčių ir sąlygo
Telefoną* Drevei 18H4
g
Valandos: 18 ryto Iki S vakar*
mis žydų emigracijos iš Lietuf suvažiavimų atvykusieji bu
Gyvenimas:
vos. Tam tikslui jie pasiliks
vo klausiami, ar prisidės i
tau w. aard ia
čionai nekurį laikų.
Tel. Prospeet 8488.
Žemdirbių Sąjungą ir, žinoma,
DR. M. STAPULIONIS

DR. S. NAIKELIS

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

Metama .............
00.00
Pusei Metų .................................. s.00

lų valdymas pasilieka rinkti

vakaro Springfielde nebūta.

moksliškais

Bulgarų

valdžia prisiėmė visų išlaidų,

TEATRAS IR KONCERTAS.

Telefoną* Von Bureu 184

Pusei Metų
S U V. VALST.

liaudies mokymo klausimu, Ei
nant tuo įstatymu,

Išskyra* nedėldienlu*

ka.s<li«-ii(|

PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJE LR UŽSIENYJE:
Metama ............
08.00

4) Dainų duetų jautriai pa tuutinių mažumų reikalavimai

Sheboygan, Wis. — čia lie gailų kad neatsirado toje ko
dainavo sesutės Marčiulioniutuviai senai yra apsigyvenę, lonijoje stambesnių narių ku
tės.
au 19 m. kaip įkurta parapi- rie gausiaus butų parėmę Šv.
5) Deklamacijų, “Mergytė*
Bufhu
a. Bažnyčia erdvi ir graži. Kaz. Dr-jų. Gerb. klebonui už
Fabionas ir Mickievicz ved. ?arapija prieš keletą metų vi malonų vaišingumą ir pagelbė labai juokingai pasakė D. Gudauskaitė.
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fablonaa
Siuntimas pinigą, laivakor sai buvo moraliai ir materia jimą dr-jai, taiposgi visiems
6) Vakarų apvainikavo Vy
lai nusilpnėjus ir ėjo prie ban- pasidarbavusiems narių į ra
tės, paiportai ir tt
čių choras sų gražiomis dai
NOTARUC8AB
eruto.
si nėjime, Šv. Kaz. Dr-os var
Real Katate, Paskolos, Iaanrtaal
nomis.
Apsigyvenęs čia gerb. prof. du reiškiu pagarbos ir dėkin
Ir tt.
808 W. 83tb St., Kamp. Halsted Bt.
Žmonių atsilankė vietinių ir
cun. Bučys, savo nepaprastais gumo žodžius.
Tel. Boulevard 811
Vai.: 8 Iki 8 kaadlenų
iš artimų miestų labai daug.
gabumais ir pasišventimu, tų
Kun. P. Kasčiukas.
Vak.: Utar. Kst. ir Bub. Iki I rak.
Pelno liko suvirs $100.00. At
Ne<L: Iki S po pietų.
jarupijų išgelbėjo nuo moralių
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis
silenkusieji šio vakaro
pro
ir materialio skurdo. Taiposgi
įgaliotinis Amerikoje.
grama negalėjo atsigerėti. Ki
ItUllllllllllllllllllllllllllUllllimilllllUIB nemažai čia gero padarė buvu
ti tvirtina, kad tokio gražaus
Re*. 1188 Indepeudenoe Blvd.
sia klebonas, kun. Dr. Maliau-

Dr. M. T. STRIKOL’IS l

,

LIETI VIV KATALIKU DIENRAŠTIS

Sofija. Kiek laiko atgal Bul

Varde BB7

|lkl 11 ryte.
Re*. 2014 W. 4Srd
Nuo ryto Iki plot.

miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

oruaa

4448 Bo. Wnotaru Are.

I

M-Jom Bpaud. Bkyr.)

Rugsėjo 5 d.. Aušros Vartų bažnyčioj gerb. klebonas,
kun. F. Kudirka sutuokė šių porelę darbuotojų. P as Cibuls
kis yra A. L. R K. Federacijos Chicagos Apskričio sekreto
rium. “Draugo“ B vės direktorių pirm. png. ir yra žymiu darbuotojum West Sides kolonijoj.

nuolatinį

' tmi ;i'.3xui?.

geras

kalbėtojus
PaleAkuu

švogerlo Kasto

Braduno

žįstamų, kuriems galėtų lAaliklntl aBe to jie mano įkurti Žemaiti ple 8% First Mortguge Hondsus Aloj Ir sesers Marės Brudunienos, 6 mėnesliis gyveno HhenandoAh, Pa,, pas
joj stiprią savo žemdirbių Są valstijoj. Pastovi vieta, gera užmo- kui iAvažtavo ten lęur apie Chtcn«4»

kcanis. AtsiAauklte Atuo adresu:

jungų, su Rajono valdyba Tel

šiuose. Jau esu įsikūrę skyriai

P.

R. LEACH. 750 MeCOR.MICK
BI.DG. CRICAUG.

Varniuose, Telšiuose, Janupoly

P ni Cibulskienė (Radzevičiūte) yra žymi West Sidėa it Nerimdaičiuose.
darbuotoja jaunimo tarpe, ypatingai L. Vyčių 24 kuopoj.
Jaunavedžiams linkima kuogražiausio sugyvenimo ii pa
Ne ponai Lietuvą utgimdė,
sisekimo naujai pasirinkame lurmt.
bet liaudis — darhjninkai. Ne
porfai jai ir laisvę duos. Pir
4
West4KidieCi8.
ttiu:

REIKALINGAS

parlamentą. vidutinio amžiaus, turintis daug pa

kime boniiR,
-a:-.. - -

j \

EX 1 RA
Ūke ant pardavimo 220 akrų, 135
akrų aremoo, Geri budlnkal, 24 kar
vių, 6 ttiklei, 16 klauilu, 260 vietų.
L AT RA Imlu parduoti gyva Ida-:
I, 000 bu. grudu. Trskterla Ir kūlimą
ni* kur tiugavoju >10.00 J valan
miiAtna nereikė ne Joke agento. Ūki
da ant dlėztauala parteko darbimoninkas CMragoje.

A. GKiGATilfl

J. 7H0 W. 88 S».

j «

.

Norėčiau su Jais susižinoti, nes turtu
svarbų reikalų. Meldžiu jų pačių ar
kas juo* žino pranešti sekančiu ant
rašu:
Vincas Ambrazlevlčlns,
228 E. Centre Str.
Slicnandtyth. Pa.

lai. Rat-r’T

kų.

4572

Gto.-a

Mini

48

Str.

j

s
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Visi moksleiviai privalo at

OlUUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVĘ GHICAGūd

silankyti, ypatingai seimo ren
gimo komisija

[A A f» H n R R

r

ESS

5

J. ua-at
*
.1 t

bei dalyvavu

sieji seimo vakarų rengime tu

vi atsilankyti neatbūtinai.

Valdyba.

TĖVYNĖS MYLĖTOJAMS.

< Iš T0WN OF LAKE.

A-"t" A-

Choras labai gražiai sudai
Kurie manote savo širdyse,
navo dvi daini: “Kur 1 ėga
Įspūdžiai. — Paskolos vajus
jog esate tikrais tėvynainiais,
Šešupė” ir “Eina garsas nuo
žengia pirmyn.
lietuviais ir mylite savo tėvy
rubcžiaus”.
nę Lietuvę,

parodykite savo

Bonų galima pirkti kiek tik Čužauskas.
Laike šv. Mišių tūkstančiai
tai norėtumei: ar tik už $30.00,

dar neturi, tai ko lauki? Ne
lauk kol lenkai \užims Lietuvj^bet tuoj paskolink Lietu
vai kiek išgali pirkdamas L.

L.P. bonus, idant Lietuva ga
lėtų nusipirkti armotų ir ki
tokių reikalingų ginklų ir ta

da

išvytų Zeligowskį iš Vil

niaus.
Si banka taip-gi

išmoka

“eash” už L. L. P. bonų ku
ponus. Su visais L. L. P. rei

kalais kreipkitės prie penkto

(5) langelio:

f

METROPOLITAN STATE z
BANK.
2201 W. 22nd Str.
ChictCgo, BĮ.
IS WEST SIDĖS.

Rugsėjo 27 (f Meldažio sve
tainėje ; kalbėjo Lietuvos At
stovas,
gerb. V. Čarneckis.

BLuvo

ir

daugiau

kalbėtojų.

Daug žmonių atsilankė. L. L.
Paskolos

bonų

išpirko už

$5,500, reiškia savo kvotą su
kaupu. Dar gauta daug pasiža

Rep

dėjimų.

IŠ NORTH SIDĖS.
Lietuvos Atstovas, gerb. V.

Čarneckis kalbėjo rūgs. 27 d.,

Sv Mykolo svet. Žmonių daug

CICERO, ILL.
Tikrai puikiai.

Rugsėjo 27 d. šią koloniją

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negaud.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, iliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai,

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: Kazimierą
ir Stanislovą Amerikoje, Lie
tuvoje moterį Jievą, sūnų ir
dukterį.
Laidotuvės
bus subatoje,
Spalio 1, 1921, iš šv. Jurgio
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines. Velionis pašarvotas pas
Stanislovą Kundrotą, 3546 So.
Union Avė.

Kviečiame visus gimines ir
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.
Graborius A. Masalskis.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DROVER 7309

aplankė

Lietuvos

DR. J. SHANKS
Ofisai:

BYDYTCMAS Ir CHIRURGAS

Gydo moterių ir
1067W. Mudlsuu
vyru vl»okla« li
St. Kmp. Paulina
gas savo ofi
Vai. 10 Iki 13 p
suose ar 111 Iki 8 vak.
goubučiuos
Rea ofisai 3041 Fullrrton
Avė. Kamp. Albauy Ava.
Vai. 8 iki 0:30 ryta
8:30 Iki »:S0 vak.
Chicago, 111.

A.

A.

PETRAS MARKVĖNAS
metų amžiaus tapo automobiliaus
užmuštas, mirė rugsėjo 27 d.. 10
vai. ryte. .laidotuvės bus pėtuyėloj, rugsėjo SO d.. 14 Sv. Marty
no bažnyėios 5»-tos ir Prlnceton
Avė.
Lavonas pašarvotas po nnm.
5054 Lafayette Avė.
Kviečiame visus gimines ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę tėvai
Antanas Ir Salomėja Markvėnal

domiai klausė. Buvo dar kitų lietuvius vardu musų Tėvynės.

L.

L. Pusk. Bonų Paskui
pradėjo kalbėli. Jo
Chicagos
Moksleivių Aps
parduota už $1,500, tik pusę balsas buvo vienodas per visą
krič.io lųbai svarbus susirinki
kvotos. Bet northsidiečiai nie kalbų, gi kalba gilaus turinio.
mas įvyks penktadienio vakakad neatsilikdavo tautos rei Tai garbingas vyras, Garbė
*
Y
ra, rugsėjo 3Od., pusė po sep
Skalnose, taip ir šį kartą ne
mums turėti jį savo tarpe.
tynių, Dievo Apveizdos par.
atsiliks. Nėra abejonės, kad
Kalbėjo vietinis klebonas, svetainėje (18-tos ir Union
netik savo kvotą išpirks, bet
gerb. kun. A. Skrypkus Šis Avė.).
ir dįdelį kaupą pridės.
Rep.
supažindino klausytojus
su
Šiame susirinkime bus iš
Paroje, rūgs. 27-28,
Chi- prakalbų tikslu t. y., kad svar duotas seimo vakarų rapor

J.cagoje pavogta 16 automobi biausia y ra L. L. P. lipnų pir tas ir nustatomi pienai toles
kimas. Kalba buvo maloni.
lių.
niam veikimui.

Ifi

JUOZAPAS KANAUSKIS
nirt-ė rugsėjo 26, 1921, 12:10 vai.
po pietų 44 metų amžiaus, paėjo
14 Kauno rėd., Vainučlų parapijos,
I Trumplninkų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metų. paliko dideliame
nuliudlme seserį Domicėlę ftarklcnę.
I>rol| Jonų Kanauskj.
Lietuvoj bro
lį Aleksandrą Ir seserį Marijoną Mi
šeikienę.
Laidotuvės bus pėtnyėioj, rugsėjo
130 d., 1921 Iš Sv. Kryžiaus bažny
čios 8:30 vai. ryte Į šv. Kazimie
ro kapynes. Lavonas randasi po
utim. 4559 So. Hermitage Avė. I.alduotuvėmls rūpinasi sesuo Domicė
le Sarklenė.
Kviečiame visus gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

JONAS ČEKANAVlClUS

MOKSLEIVIŲ DOMEI;

III

A. f A.

A. f A.

ir pasveikino

0

k

“DRAUGO” ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS.

galvą

389

MOTERIMS ir VYRAMS

ROMA, rūgs. 29. — CMaAtstovas, n«ve išnaujo ^susipešė kraštuelektros šviesų sužibėjo.
gerb. V. Čarneckis. Žmonės ne tinieji nacionalist. (faseisti)
Musų garsusis choras, po
tilpo svetainėn. Gatvė buvo su socialistais radikalais. Du
vadovystė p. V. Daukšos ža
žmogų nužudyta.
pilna žmonių.
vėjo atsilankusius bažnyčion.
Pirmutiniu kalbėtoju buvo
Galingi vargonai visus judino,
gerb. M. Bagdonas, Liet. Steig.
sinuikos balsas viliojantis žmo
Seimo narys. Jam įeinant sve
gaus jausmus, paskandino šir
tainėn Šv. Antano par. benas
dis giliose svajonėse, akys pa
KUPONAI IR BONAI.
užgrojo maršą. Po gerb. Bag
plūdo džiaugsmo ašarose. Vis
dono kalbėjo kun. Pr. Vaitu
tas, tartum Lietuv. gaudžiau
Už Lietuvos Bonų kuponus galima gauti pinigus pilnai,
kaitis. Dar gerą valandą rei
tis miškas pradėjo lenktis Vi
tuojaus ir be jokių sunkenybių “Draugo” Ofise. Su praeitų
kėjo laukti Atstovo. Ir visi
sagaliui, paukšteliai pradėjo
metų kuponais galima daryti visokį biznį kaip ir su tikrais pi
laukė.
nigais: pirkti knygų, užsirašyti laikraštį, persiųsti auksinais į
giedoti jaudinančias giesme
Žmonės pasitiko jį su ne Lietuvą, aukauti kokiai nors labdaringai ar valstybinei įstai
les, gėlelės leisti
auksinius
paprastų upu. Šv. Grigaliaus gai Lietuvoje, pasidėti į banką ant procentų ir t. t.
žiedus, kurių kvapas žmogaus
choras padainavo Suv. Valsti
Ne Chicagoje gyvenantieji, gali atsiųsti kuponus į “Drau
sielą augštyn kelia. Kaip ge
jų ir Lietuvos himnus, “Kur gą” per pačtą ir gaus kokį norės patarnavimą.
ra, jąuku, malonu, tylu! Kas
bėga Šešupė” ir “Pirkite bo
Taippat išmaino kuponus ant pinigų ir Metropolitan State
tai tokio nepaprasto! Gi Lie
nų”. Šv. Antano par. benas. Bankas Chicagoje. 2201 W. 22 Str.
tuvos Atstovas, gerb. Volde
Beto pranešame, jogei gavome Lietuvos Bonų. Kas tik no
Atstovą pasitiko ties 12-ta ir
maras Čarneckis atėjo bažny
ri,
gali
užsirašyti, mokant susyk visus pinigus tuojaus gaus ir
Cicero Avė., paskui svetainė
čion sykiu su visais atiduoti
'
je užgrojo maršą. Jis į žmo boną; už bonus irgi galima mokėti kuponais.
garbę Išganytojui. Ištikro, tai
Perkantieji bonus šio rugsėjo mėnesy turi damokėti prie
nes padarė gerą įspūdį. Dar
buvo džiaugsminga valanda,
šimto dolerių bono $1.25 už nuošimčius, kurie užaugo nuo lie
kalbėjo adv. B. Mastauskas,
kuri pasiliks musų atmintvj
pos mėnesio.
adv. J. Brenza ir vietinis kle
visuomet.
Mainant Amerikos Liberty Bondsus reikia damokėti ši
bonas, kun. H. J. Vaičiūnas.
2-ra vai. po pietų buvo pra
taip: prie $100 Bondso 1-mos, 2 ros ir 4-tos Paskolos po $12.00;'
Programos vedėju buvo p. J.
prie 3 čios Paskolos $8.00; prie 5 tos $1.00.
kalbos “Bohemian Catholic
Mockus. Maža mergaitė
At
Societies Hali”, 5143 S. Ro
stovui įteikė gražų gėlių bu
bey gatvės.
kietą.
Prakalbų vedėjas, p. A. J.
Tikros žinios dar nėra, bet
Kafėiva programą pradėjo su
manoma, kod savo kvotą bo
trumpa įžangine kalba.
nų išpirko. Iki paskolos va
Choras, po vadovyste p. V
jus užsibaigs gerą kaupą pri
Daukšo padai navoAmerikos ir
dės.
Lietuvos himnus.
Tai ir vėl ciceriečiai pasiro
sūnūs Jono ir J evos Abramavičiutės gimė Gruodžio
Kalba
Lietuvos
Atstovas
dė.
Pr.
1 d. 1890 m. Mikniškių kaime, Rudaminos par. Su
V. Čarneckis. Pirmiausia jis

atsilankė, jo kantriai laukė ir nulenkė
kalbėtojų.

PR. PUNKAUSKIS

Solo “Kur bakūžė samano

trti tuojaus išsiųs boną regis klebonas, kun. A. Skrypkus.
truotame laiške.
Pamokslą sakė gerb. kun. J.

Jeigu jau turi L. L. P. bo
nų, tai pirk daugiau, o jeigu

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

Rugsėjo 25 d. musų kolonijoj

nepaprastos iškilmės,
tėvynės meilę ne tuščiais žo įvyko
ta” ir “O varge, vargeli ma
džiais, bet paskolindtfmi pini nes sulaukėme mums bran
no” padainavo p-lė Z. Mastau gu Lietuvos valdžiai. Paskolin gaus svečio, Lietuvos Atstovo
skaitė. Pianu akompanavo p
ti Lietuvai "galite
pirkdami didžiai gerb. V. Čarneckio.
V. Daukša. P-lės Z. MastausLietuvos Laisvės Paskolos bo
8:30 vai. rytų, Sv. Kryžiaus
kaitės balsas yra gerai išlavin
nus. L. L. P. Bonas yra tai bažnyčioj gerb. kun. A. C. Martas. Turime pripažinti jai ga
vienas iš geriausių “invest- tinkus sakė pamokslą, kurio
mentų”, nes už juos atsako pabaigoje paaiškino, kad gerb. bumus dainavime.
Kalba p. Vinikas. Jo kalba
Lietuvos Respublikos valdžia
Atstovas atsilankys bažnyčion
buvo įspūdinga.
ir-yra uždėtas visas Lietuvos
išklausyti šv. Mišių, gumos.
Choras padainavo dar vieną
turtas.
Bažnyčioje jam pataisyta,
dainą, “Tu Lietuva, motinė
Taip-gi reikia atsiminti, kad
papuošta pastolius, kėdė atsi
le”.
L. L. P. Bonas neš jums penk
sėdimui ir stalelis pasirėnritu nuošimtį (5%) — arba ki
Kalba p. Mastauskas. Šio
mui buvo išpuošti šilkais ir
taip sakant — du nuošimčiu
kalba buvo užinteresuojanti.
aksomais.
daugiau, negu bankoje gaii-_
Programo pabaigoje gerb.
Užpakalyje Lietuvos vėlia
tumėte
ir trįs-ketvirtadalius
Atstovas išreiškė kelias padė
daugiau, negu gautumėt už S. va, musų numylėtoji trispalvė,
kos mintis, nes L. L. P. Bonų
Valstijų “Liberty” bonus.
truputį toliau Amerikos gar
išparduota už $3,000.
L. L. P. bonų galima gauti bingoji vėliava.
Žmonių buvo pilnutėlė sve
Metropolitan State Bankeje,
10:30 vai. rytą bažnyčion į- tainė.
2201 W. 22nd St., Cliicago, II!, ėina gerb. Atstovas ir jo ben
Laike programos viešpatavo
ir visuose didesniuose mies dradarbiai, pp. Mastauskas ir
nepaprasta tyla.
tuose pas L. L. P. komitetus.
Vinikas; juos lydi gerb. klebo
Tikimasi, kad iki paskolos
Kam yra neparanku ypatišnas, kun. A. Skrypkus ir kun. vajus užsibaigs mnisų koloni
kai į Metropolitan State Ban
A. C. Martinkus
jos žmonės, su biznierių gau
ką, ateiti dėl nusipirkimo L. L.
Svečiai užėmė jiems prireng sia parama, netik savo kvotą
P. bonų. tas gali mums atsiųtas vietas. Viduryje klūpojo išpirksime, bet dar gerą kau
sti pinigus, ar čekiu, arba bigerb. Atstovas V. Čarneckis, pą uždėsime.
kokios bankcs draftu. ar mo
Į darbą. Valio, town-of-laney orderiu, arba kitokiu bil jo dešinėje p. Mastauskas, kai
kiečiai.
Tyla.
du.
Kaip tik Metropolitan rėje p. Vinikas.
Sumą laikė musų mylimas
State Bankas apturės pinigus,

už $100.00, arba tūkstantį.

PIACU QU8BNjKONCBRTlNA

valkų gubernijos. Sausio 1 d. 1920 metų padarė
vienuolio įžadus įstodamas į Brolių Marijonų Vie
nuoliją Chicagoje. Aprūpintas šventais Sakramen
tais, mirė Sv. Elzbietos Ligoninėje 11 vai. prieš
vidurdienį Rugsėjo 26 d., 1921 m.
Mišios už a. a. Brolį Joną bus laikomos Ketverge
Rugsėjo 29 dieną 1921 m. 9 valandą ryte Aušros
Vartų parapijos Bažnyčioje 2323 1 W. 23 Place,
Chicago, III. Po Sv. Mišių jo kūnas bus nulydėtas
į Sv. Kazimiero kapines.

/

Pirmas ir Vienintelis Tikrai Lietuviy
Bankas Rytinėse Valstijose

Baltic States Bank
Kas MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant
laivo ir Lietuvoje, -- LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES
BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui -- pirkimui ukės ar pasidėjimui .Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai
butų teisingai, be nuostoliij ir greitai pristatyti, -- BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ, kurs
persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos
kas mėnuo, - LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko
čekiais.
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ - MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

Baltic States Bank
294 Ei?hth Avė.,
BE —■—f—

New York, N. Y.
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Business Is Waiting
for You
Kame nors

Šioj

biznis laukia tavęs.

Tu turi ta žinot. Jeigu ne, tai pamėgink
tai padaryti su pagelba long-distance tele
fono, o pamatysi kad rezultatai bus geri.

The Bell Systenio linijos yra pilnai pri
rengtos atsakyti visus šaukimus be jokio lau

kimo. Su pagerinta metodą long distance te

lefonas gali duoti jums toki patamavima
Šaukiant žmogų už bloko tolumo ar už mylios.
Get acquainted wlth the money and tlme aavlng
“•tatlon to eiatlon"aervlce,explalned on Pag* 12
of tbe eurreot isaue of the Telaphona Dlrectory

Pasimelskit už a. a. Brolio Jono dūšią!

Brolių Marijonų Kongregacija.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

... o, ... AMri.

