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ija ir Norvegija Pripažino Lietuvą 
WASHINGTON*, regs. 30 (Liet. Informac'jes Biuras). —Eltos pranešimu, Švedija ir Norvegija pripažino Lietuvą de jure, t. y. pilnai. 

Turkai Nacionalistai Puola 
Graikus 

VOKIETIJA RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ SU S. V. 

-

GRAIKAI APSIDŽIAUGS 
L A I M Ė J I M A I S . 

Šiandie pa tys verčiami gint i j . 

Konstantinopolis , spal. 1.-
— Graikų armijai Turkijo
je ta ip blogai, kad a iv imi ne 

. . L, i ' • > ' , . 

REICHSTAGAS PATVIRTI
NO SUTARTĮ SU AME

RIKA. 

Vieni komnnistai balsavo 
prieš. 

| n K R L Y N A S , spal. 1. — 
i Vokietijos Reichstagas vakar 
; rati ūkavo judarv ia taiko; su 

• -

tartį Vokietijos su Suv. Val
stijomis. 

Prieš ratifikavimą balsavo. 
tik \ t<ui koiiMinistai at^iovai. 

—0O0— 
Ratifikuota sutar t is , t a i . a t -

!skira Suv. Valstijų ta :kos su-. 
tar t is , padaryta ir pasirašy
ta pirm keletos savaičių. Vo-

i 

s 

gali nei hnti. 
Vr.kar pranešta 

kai nacionalistai Ismido šo"?o 
paki'lė puolimą p r k s graiku; . 

Taigi gana aišku, kad š;an-
die jau taisor.iasi graikus už-
atakuoti iš užpakalio ir ant 
ka r t suimti dviem; ugnim i$ 
abiejų pusių. 

Neveltui karal ius Konstan
t inas atsisveikino su karei
viais ir kuoveikiaus iškeliavo; Leiehsratas arba a i v a i t ę viešėjo Chicagoje, p r aka lbas sake L. Laisves Paskolos 
namo. J i s tenai turėjo par-

C H I C A G O J E . 
PLĖŠIKŲ DRĄSUMAS. 

Vakar anksti rytą du plė
šikai užpuolė ir apiplėšė 111-
inois.Athletic kliubo ofisą, 112 
S. Mieliigan ave. 

Iš kasieriaus narvo paimta 
337 dol. 

Užpuolimas įvyko, kuomet 
apie 200 kliubo narių ir sve
čių miegojo kambariuose, gi 
lauke buvo vienas poliemonas 
— Collins. . 

VYRIAUSYBES LAIŠKAS (teisėtu būdu degtinės parda-
ŠVEIC ARIJAI. vinėjimą. 

j , Sedos 3-čios nuovados mi-
K A U N A S ' (E l ta ) . Lietu- jlieijos viršininkas P r . Bre-

voi vvriausvb'ė rugpiueio 26 i d u l i s a k * y # s kontrolieriui 
dienų pasiuntė Šveicarijos j P a d ė j o , kad daUgiaus ne-

, . , , . T -v, i bus tokios betvarkės, ir bus 
vyriausybei toki laišką: .v . . . , . . . . 

prižiūrima, kad prekių niekur 
"Gi laus dėkingumo jausmu n e b u t ų ^ b a n d e r o l i u i r d e g . 

Lietuvos vyriausybė sužinojo t i n ė g n a m i n e s i r vokiškosios 
Šveicarijosko nfederacijos s n m k l ė s e parduodama. Tai 

Plėšikai atvažiavo misamily-! f e d c r a l ^ s
 t

t a r y b o s n u t a r i l i i a tik žodžiuose pasiliko, 
tu automobiliu ( taxi) ir inėjo Pripažinti 'Lietuvą de jure , I Dabar po atsi lanky 
kliubo an^-on. Tuo n et u pro i M p 9 nepriklausomą ir lais- čyžės pertikrintojo dar dau-

mo ak-

šalį ėjo poliemonas Collins ir 
su automobiliaus šoferiu stab 
telėjęs kalbėjosi. 

va valstybę. giau trigubai ir dvigubai ir 

' 

gstesmeji 
Į tą 
17 diena. 

B. MASTAUSKAS 
Lietuvos Atstovybės Juriskonsultorius Washingtone. Šią sa 
vaite viešėjo Chicagoje, prakalbas sakė L. Laisvės Paskolos 

parlamento rūmai, 'reikalo. Kas jj pažino negali užsimiršti jo simpatingo ir 

Liet. " L - v ė " 

vykti ne kaipo pergalėtojas,;;?. *u t a r t i ™«fikavo rugsėjo iinhsma budo. Jo įžymiausia kalba tilps Drauge. 

' . , 

l>et kaipo nugalėtas. 

Kol jo armijai gerai sefce-
si Turkijoje, karal ius buvo 
karo fronte, a r t i savo armi-1 
jos. Kuomet gi pradėjo ne- ! 
sisekti, j is s ta iga ^ sns i rgo , ' 
apleido frontą ir iškeliavo 
namo — Graikijon. 

Je i šiuomi ka r tu turkams 
pavyks sulaužyti kelias stip- \iXV{\ 
resnės graikų pozicijas, tuo I 
met bus po graikų armijos 
Nereiks svojoti nei apie oku 
puotų teri tori jų pasisavini 
mą, nei apie Smirnos sritį. 

J X Į VISAS PtJSES. 
Ta taikos sutar t is yra pa- BADAUJĄ RUSAI K Ė L I A U -

duota ratifikuoti ir Snv. Val
stijų senatui. Bet kaip su 
Versailleso taikos sutart imi Badaujančių busią apie 10 mi 
sunkiai ėjosi senate, ta ip y ra 
ir šiandie. At randama viso
kiu kliūčių. 

T r todėl 

lionų. 

! 

kol-kas nežinia, 
kuomet senatas ratifikuos su-

A P R I B U 0 T A S MAISTAS 
VAIKAMS. 

MASKVA, spal. 1. — TP a 
AMERIKA TURĖS ALŲ IR 

VYNĄ. 
LONDONAS, spal . l . —An 

volgy badas tai]) didis ir bai
sus, kad Amerikos šelpimo o r 
ganizacijos Rusijoje direkto
rius, pulkininkas Haskell nu
sprendė susiaurinti maistą 

T 1 F L I S A S , spal. 1. — Čia 
atvyko vienas koresponden
tas. J i s pasakoja, kad jam 
teko pravažiuoti visu Pavol-
giu ir paskui per visus bado 
paliestus plotus. 

J i s sako, jog didžiausias 
vargas tame, kad gyventojai 

BEDARBIU KLAUSIMAS 

Šitas nutar imas tavo (M- «*»«»» P a d ė j o prekes be 
žiausio džiaugsmo priežastim *a"do.roVl} i r naminę ir vo-

,. . .„ .. , . r - - v . , kiskąja degtine smuklėse ir 
Policmonui pasisalinus ple-.Lietuvos gyventojų širdyse: «J - . /> *. ' . 

x .w . .v . , x . . . , . . , .. . i kitose vietose viešai pardavi-
sikai IH vidaus dūme laukan, j seniausia demokratine valsty 
sėdo automobiliun ir nuvažia-
vo. Tuomet iš antrojo aug-
što pasigirdo riksmas. Po
liemonas atsisuko, užbėgo už 
kampo, bet automobilius su 
plėšikais jau buvo tolokai. 
Poliemonas Collins sako, kad,' 

j i s pažinsiąs tą šoferį, su ku- j 
riuomi kalbėjosi ir kuriame 
nematė nieko intari tno. 

MAŽINA VIRŠAIČIAMS 
ALGAS. 

ANGLIJOJE. 
ŠAUKSIS F E D E R A L Ė S 

VALDŽIOS. 
i 

— 
Kadangi gatvekar ių kompa-

LONJX3NAS, spal. 1. — Mi- nija Chicagoje taip į s i ^ r a v o , 
nisterių kabinetas iš savo ta r- kad ja i nereikia nei pildyti 
po paskyrė komitetą, ku r i am ' su miestu padaryto kontrakto, 
pavedė spręsti bedarbių klau- kad su miestu byluojasi ir iš

naudoja visuomenę, tad miesto 
valdyba pagaliau prašys sau 

nėti. 
bė tiesia ranką jauniausiai j 
demokratijos valstybei. Se
niausia respublikos valstybė 
Europoje pripažįsta neseniai 
įkurtą valstybę ir savo aukš
tu autorių ją remia. . I N D I A N A P O L I S , Ind. spl. 

Mes esam laimingi pab'rėž- 1. r~ ^ n g l e k a s i ų organizaci-
ti kad dvasios ryšiai nuo se- jos viršaičiai perniai pasidi-
n'ai j a u rišo Šveicariją m&*> ^ » uoš. daugiau sau.a l -

Lie tuva: daug jaunesnės, ku
r i daug lietuvių tauta i vado-

f?as 

suną. 
Tas komitetas kasrien turi 

bių skaitlių sumažinti arba 
nepamina vienoje vietoje. J i e p a l e n g v i n t i . 
tiesiog huna i s išalkę keliauja, š i a n d i e b e d a r b i a i k o l . k a s 

iš vienų bado apimtų vietų U M i a m i 

konferencijas su didesnių mie- [pagelbon federalės valdžios, 
stų lordais, majorais ir t a r i a - . kad sugrąžintų čia 5c. už va
ši, kokiu būdu ir kaip bedar- žinėjimą gatvekariais . 

Kadang i valstijos teismai su 
savo nuosprendžiais stovi kom 
panijos įpusėję, tad visas rei-

įs visuomenes ; kalas pavesta rišti pačiam kitas ir atgal. J i e ieško duo- , , e , m v. . v y . ^ . v ,. . . 
7> , & . , (sudarytų fondų. Teciau tas augsčiausiam šalies teismui, 

nos. Bet vietoje to a t randa v , • • ., . XT « r - t . . . . , 
. . v, . pt šelpimas apribotas. Nes t o n - J Augsciausias teismas prade-

glijos darbo par t i jos du pa r - šeipimui vaikų Pet rograde i r . ^ 1 * dai veikiai turės išsekti. Tuo- da savo posėdžius spalių 17 cariios piliečiai buvo pasi ry 
' F i l i I I I . . j | -J M . l 1 • *| —.—t i • 1 1 • • V i 

Tuo būdu jie netik išnešio 

vauja, Šveicarijos mokyklose 
ėjo mokslus. Seniai, kai ca
rizmo jungas slėgė lietuvius, 
lietuviai patr iota i stengėsi 
platinti ir propaguoti pasau
ly lieutvių tautos nepriklau
somybės, idėją. Pasaulinio 
karo metu gausingos politi
nės ir labdaringos įstaigos 

Reikėjo, kad tai patvir
tintų čia anglekasių suvažia
vimas. 

Teciau suvažiavusieji dele
gatai dauguma balsų pahif-
kino tas padidintas algas, ne
žiūrint smarkaus argumenta
vimo paties organizacijos pre 
zidento Lewis. 

Kai-kurie delegatai dar pa
kėlė balsus, kad perimti al
goms pinigai butų grąžinti or 

rado laisvoje Helvecijoje 'ganizacijos iždan. Tečiaus 
prieglaudą naudodamies švei
carų didelių vaišingumu. 

Yra aiškių įrodymų, kokia 
gilia simpatija šveicarų tauta 
sekė mūsų tautą jos valsty
bės ats ta tymo darbe, įvykusį 
nepalankiomis sąlygomis Švei 

:tas klausimas paliktas be nie
ko. 

— 

NUO E K S P U O Z U O S ŽUVO 
6 ŽMONĖS. 

lamento nar ia i nesenai gryžo | Maskvoje ir daugiau maisto 
iš Amerikos, kur studiavo i s i ų s t i į p a v o i g į . Nes tenai 
prohibiciją ir gyventoju. į ja v a i k a i l a h i a u k e n ^ i a n e g u k i . 
atsinešimą. įuv 

J iedu apie tai paskelbė ra-
portą. Sako, kad Amerikos j K E L I A U J A SU RAPORTAIS 
gyventojai nepatenkinti tokia 
prohibiciją. I r jie ten auk- P A R Y Ž I t / S , spal. 1. A 
sčiau a r 
alų. 

j a visokias ligas, bet negali
mas net jų šelpimas. 

Sakoma, bolševikų valdžia Mausimais. Reikia jiems duo-
uždraudusi valstiečiams tą ^ d a r D 0 # 

ypatingą/ kilnojimiąsi iš vienu 

met turės pakil t i baisus var- d. Kadangi byla jau įnešta 
gas. ' t ad tikimasi, kad tas teismas 

Kad to nebūtų, taigi šian- veikiai paskelbs savo galuti-
die ir tar iamasi bedarbių ną nuosprendį. 

Apeina svarbiausia tas, ar 

apylinkių į kitas. Bet išalkę 
vėliau "turės v r n a ir merikos šelpimo' n ( l m i n i s t r a - ! ž , n o n ė s " k l a u s o . Sako, kaip 

Cijos viršininko Hooverio pa - ,Rausy t i tokios vyriausybės, 
siųstos misijos Rusijon iš t i r t i I*"*1 »esi™pina savo valdmnj 
bado padėjimą du nariu, Con j l l k

v
i m u -

nes ir Johnson, keliauja Ame j S m r u l l e talSeviką valdžia 
rikon su rapor ta is . Idarbuojasi valstiečius savo 

vietose palaikyti nors atėjus 
žiemai. Bet ta pat i valdžia 
j iems neužtikrina pr is ta ty t i 
nors kiek maisto ir kuro. At
ėjus žiemai žmonės kaip mu
ši os turės krist i ne vien nuo 
bado, bet ir nuo šalčio. 

ARGENTINOS AMEND-
MENTAI ATIDĖTI. 

MAŽESNIS SKAITLIUS BE 
DARBIŲ. G E N E V A , spal. 1. — Tau

tų Sąjungos suvažiavimas va 
kar pagal iau nusprendė to- , W A S H I N G T 0 D N , spal. 1. 
lesniems laikams at idėti visus I Nacionalės konferencijos 
Argent inos pasiūlytus amen- | n e d a r b o klausimu vienas sub-
dmentus (pr iedus) pr ie Tau- komitetas, kiuriam pavesta 
tų Sąjungos konstitucijos. 

Sakoma, tas pada ry t a to
dėl, kad suvažiavimae nebuvo 
Argent inos atstovybės. 

Argent . atstovybt' perniai 
čia Tautų Sąjungos suvažia
vime pasiųlė amendmentus. 
I r kuomet suvažiavimas ją 
nepripažino, tuo jaus iš šuva 

padaryt i bedarbių statistiką, 
iš surinktų raportų patyrė , 
kad šiandie visoj šaly bedar
bių skaitlius nesąs mažesnis 
3,500,000 žmonių ir nedidės-" 

30,000 DOL. DOVANŲ. 

UŽMOKĖJO UŽ P I K T U S 
DARBUS. 

Tai įvyko netoli čia pareitą žmogaus. 

nis 4,000,000. 
Tas reikštų, kad bedarbių j kolionijos ir š iaurryt inė Do-

Bado apimtuose plotuose 
ineina: Totorių respublika, trečiadienį. Plėšikų buvo 6. 
Kubanius i r Kazanius ; dalis 
Viatkos gubernijos; guberni
j o s : Ufa, Samara , Simbirsk, 
Saratov, Caricin ir Astra-
chan; išilgai Volgos vokiečių 

gatvekarių kompanija tur i pil
dyti su miestu padarytą kon
traktą, ar tą kontraktą gali 

- ^ ' laužyti valstijos komisija. 
OKLAHOMA, CITY, Okla., 

spal. 1. — Iš Washingtono nuo 
paštų viršininko (sekreto
riaus) Hayes gauta žinia, kad 
paskir ta 30,000 dol. dovanų u ž l Teismo nuosprendžiu pasi 
suėmimą plėšikų, kurie užpuo-1 remiant Chicagoje vakar rytą 
lė i r apiplėšė traukinį gėle- pakar tas žmogžudis Carl Wan 
žinkelio Atchison, Topeka & derer, buvusio karo veteranas 
Santa Fe. Nes plėšikai apiplė-!—leitenantas, 
šė pastos vagoną. Paėmė dau-J J i s teismo a t ras tas kal tas 
gelį maišų su laiškais -ir pini- , už nužudymą savo žmonos ir 

kokio tai pašalinio nežinomo gaiš. 

skaitlius eina mažyn. juo Kazokų apirubė. 
Bet reikia žinoti, kad tan j Abelnai imant, bado /palie-

žiavimo išėjo tos šalies a t s to- 1 skaitliui! neineina ūkio darbi- stų bus apie 10 milionų žmo-
vybė. ninkai, m.ų. 

L I E T U V I Ų GIMNAZIJA 
RYGOJ. 

APMUŠTAS IR A P I P L Ė Š 
TAS GYDYTOJAS. 

Nežinomas plėšikas galva-
žudis vakar dieną apmušė ir Washingtonas, -IX. — 27 d: 

(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra- ~~r'".v '.~ ' - . T r W f o 7 ™*i v
v . v. . . . . Į apipiešė gydytoją Robin, 901 

nešimu šiais metais atidaroma W e s t R ^ e ^ r o a d # T a g į v y . 
Rygoj mišri (berniukams i r ! k o gydytojo ofise. Sakoma, 

plėšikui tekę keli šimtai dole-merginoms) lietuvių gimnazi
ja 

žę apleisti tėvynę, kad padė
jus lietuvių tautai jos nepri
klausomybės atsiekti. 

Aukščiau minėti faktai aiš
kiai rodo, kodK Helvecijos 
valdžios Lietuvai kilnus ak
tas y ra t a ip gyvai lietuvių 
tautos ir vyriausybės įverti
namas. 

Lietuvps vyriausybė y r a į-
sitikinusi, kad aukštoji teisy
bė Helvecijos respublikos pa
reikšta lietuvių tauta i dar la
biau suart ins dviejų demokra 
tinių respublikų santlkius. 
Pri imkite mano augštos pa
garbos pareiškimą. 

Ministerių pirmininkas 
Grimius. 

Užsienių reikalų minister. 
Dr. Purickis. 

B E R L I N , N. J., spal. L— 
DuPond de Nemjours įstaigo
se vienan automobiliun darbi
ninkai krovė sprogstančią me
džiagą. Ta medžiaga eksplio-
davo. 6 darbininkai žuvo i r 
3 sužeisti. 

GEN. WOOD UŽIMS V I E T 4 . 

MANILA, spal. 1. — Phi-
lipinų saloms paskir tas gene-
ralis guj^ernator. gen. Wood 
tą vietą užims šį mėnesį. 

VALSTYBĖS IŠNAU
DOTOJAI. 

Paroje, rūgs. 29—30, Chi
cagoje pavogta 11 automobi
lių. 

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę ir kiek šilčiau. 

n ų . 

SEDA, (Mažeikių a.). Bir
želio 5 d. čia apsilankė ak-
čyžėsv pert inkrintojas (Kont
rolierius). Pada rė patikrini
mą, sustatė Itelius protokolus 
už prekių be banderolių i r ne 

PINIGĮ) KURSAS, 
Svetimų šalįų pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių rūgs. 30 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trus t 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank 7.12 
Italijos šimtui lirų 4.14 
Vokiečių šimtui mark. .87 
Lietuvos šimtui auks. .87 
Lenkų šimtui markių .02 
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IJETUvTU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

[ "DRAUGAS" 
yjtjM. kasdieną Išskyrus nedėldlcnius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: • 

Metams $8.00 
Pusei Metu 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $0.00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

, "DRAUGAS ' PTJBL. C0. 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TcL Roosevelt 7791 
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NAUJA KARO ŠMĖKLA. 
Europos žiniomis, tenai ima 

kilti nauja karo šmėkla. Šiuo 
kartu lenkai ketina užpulti 
bolševistinę Rusiją. 

Lenkija pasiuntė bolševikų 
valdžiai ultimatumą. Reika
lauja bolševikų kuoveikiau pil 
dyti Rygos taikos sutarties są
lygas. Kitaip ji su bolševikais 
pertrauksianti diplomatinius 
santikius. Paskui tą, supran
tama, seka karas. 

Maskvos valdžia tuos lenkų 
reikalavimus skaito tik pap
rastuoju prisidengimu. Tikras 
lenkų noras kuoveikiau pulti 
Rusiją. Juos tan puoliman ver
čia prancūzai. Mat, bolševikų 
valdžia apsilpusi, tai, rasi, pa
vyks ją visai nuversti. Pran
cūzai to labai pageidauja. 

Žinovai tvirtina, kad pran
cūzų kurstomi lenkai karan 
kartais gali atsiekti vieną iš 
dviejų tikslą. 

Pirmiausias lenkų tikslas 
butų nuversti pačią bolševikų 
valdžią Rusijoje. Tą tikslą at
siekti šiandie vra tinkamiau-

džiai. Jų visus turtus ir man- mo nagų. „ Tečiau kai-kurios 
tą prarijo militarizmas. Pran
cūzai irgi elgetos. Bet jie kai-
kur dar gali gauti kredito ir 
tuomi remti lenkus. 

Butų geriau, kad ta karo 
šmėkla kuoveikiau pranyktų. 
Gi jei lenkai turėtų pakilti, 
tai kad veikiau jie patys ir 
sukluptų. Nes jiems laimėjus 
šį-tą, jie nepaliautų smaugę 
mažesnių už save. 

Be to, karo vėsnla turėtų 
paliesti ir Pabalti ją, taigi ir 
pačią Lietuvą. STuotarpu" Lie
tuva jau daug nukentėjusi 
nuo visokių karų. Ji nori tai
kiai gyventi ir dirbti kultūros 
darbą. 

EUROPA TURI VILTIES, 
Šiomis dienomis iš Europos 

sugryžo S. Valstijų senatorius 
Walter E. Edge. Nežinia, ko
kiais tikslais jis ten važinėjo. 
Tik gryięs dabar pareiškia, 
kad EurOpos diplomatai daug 
vilties turi Amerikoje. Euro
pa po karo finansiniu ir eko
nominiu žvilgsniais taip su
dribusi, kad be Amerikos pa-
gelbos ji negalės kaip reikiant 
pakilti. Gi kuomet finansinė 
ir ekonominė padėtis yra blo
ga," del to tenai pakįla įvai
riausios neramybės. 

Anot senatoriaus, Europos 
diplomatai labai pradžiugę nu
siginklavimo konferencija, ku
ri sušaukiama \Vashingtonan. 
Jie tiki, kad ta konferencija 
Europą išgelbės nuo pragaiš
ties. ^Tashingtono konferenci-
jon todėl diplomatai keliaus su 
tokiu pat rimtumu, kaip jie 
keliavo kituomet taikos kon-

, „i fęrenci jon — Paryžiun. 
Taip tvirtinama visose Eu

ropos sostinėse. Sakoma, kad 
konferencija Washingtone bus 

valstybės tuo nepasitenkina, 
Ir sako, kad Amerika tuo sa
vo žygiu tik pasipelnė. Taigi 
ji turėtų but dėkinga Euro
pai. 

Amerika neužmirš Europos. 
Duos jai pagelbos. Bet pirm 
to kai-kurios valstybės turi 
atsižadėti savo imperialisti
nių siekimų ir žygių. Turi su
mažinti nuolatines armijas. 
Turi daugiau darbuotis, bet 
nepasitikėti svetimaisiais. 

PRANCIJOS AUKOS. 
Konstantinopoly ir apylinkė

se yra daug tūkstančių rusų 
pabėgėlių iš pietinės Rusijos. 
Tarp jų yra ir buvusių gen. 
Wrangelio kareivių. 

Kaip. tų, taip kitų šiandie 
niekas jau nešelpia. Jie turi 
mirti badu, leistis piktada-
riauti arba skandytis jurose. 

Turkijos valdžia neturi iš
tekliaus ir priemonių visiems 
tiems pabėgėliams duoti mai
sto arba užsiėmimo. 

Kuomet gen. Wrangelis su 
sivo kariuomenės liekanomis 
pernai atbėgo čia iš pietinės 
Rusijos, paskui jį suplūdo ir 
1ie tūkstančiai pabėgėlių. 

Išpradžlų juos šelpė Pranei-

"DRAUGO" KORESPON
DENTAS VILNIUJE. 

Tęsinys 

Vilnius. . 

Keletą kartų nusileidę pa
kalnėn ir vėl užvažiavę ant 
kalno atsidūrėme ties mūru 

kitados buvo Puškino biustas; 
dabar nėra. Dirsteliu į dešine 
pusę, kur buvo carinės Kata
rinos paminklas. Jo nėra, nei 
ženklo. Patys rusai išsivežė 
tuos paminklus bėgdami nuo 

aptverta bažnytėle prie pat vokiečių, nes nenorėjo jiems 
vieškelio. Ji stovi prisiglaudu
si prič kalno, kurio ketera ap
augusi medžiais. Žmonių ne
matyt aplinkui; tik Vilnius 
čia pat. Jis matyt nuo kalno 
lyg butų ant dęhioe. 

Nusileidžiam iėmyn. Dirste
liu atgal ir matau fortifikaci
jų olas. Tų fortifikacijų caro 

Ž MŪSŲ CENTRO. 

palikti nei vieno varinio ar 
misinginio daigto. t Tuomet 
taip-gi išvežė ir Muravjovo 
paminklą. Ant rytojaus ma
čiau stugsant tašytą ir lygin
tą akmenį, ant kurio buv< 
riogsojus Lietuvos koriko sto 
vyla. 

Didžioji Gatvė nuo Kated 

darytos iš Kaua£ pusės. Žmo-
laikais nebuvo. &o* dabar pa- ros aikštės eina aukštyn kait» 

ėjus. Nematyt permainų trio 
nės sakė, kad fortifikacijų esą t bose. Kaip prieš karą šalę vy-
apie Vilnių ir ig rytų pusės, skupo namų buvo sankrova 
bet aš jų nemaniau. Neabejo
tina, kad Zeligovvskis stiprina 

"A. Mohl i s-ka" taip ir da
bar tebėra. Šv. Jono bažnyčios 

Vilnių tarsi rengdamas karą j išvaizda nei kiek nepersimai-
su Lietuva. Pilnas vieškelis nė. Bet šalę jos auksakalvio 
pėsčių ir raitų kareivių. Jų Perkovskio sankrova išrodo la 

.tarptautinė. Taigi ji spręs ir 
j sia proga. Rusijoje siaučia ba- f t a r p t a u t i n e s problemas. Reiš-

das, nepasitenkinimai bolševi- k i a > 8 u v Valstijos išnaujo tu-
kais. Taigi gal butų galima 
prieš bolševikus sukelti milio-
nus rusų valstiečių ir darbi
ninkų, 

Bet jei tas tikslas nepavyk
tų, tuomet lenkai tikisi lai
mėti sau didesnius Rusijos plo
tus ir koncesijas. Kuomet lai
mėtų lenkai, laimėtų ir pran
cūzai. 

Bolševikų šauksmuose, kad 

rės pasukti iš parinkto kelio 
ir domiau dirstelti į kenčian
čią vargus Europą. 

Tiesą senatorius sako, kad 
Europa turi daug vilties A-
merikoje, kurion baigia plauk
ti Europos aukso atsarga. Bet 
vargiai Su v. Valstijos apleis 
savo užimtą poziciją kas paly
ti vidujinius Europos reikalus. 

Reikia atsiminti, kiek tai 

mandieros menkes, bet ant vi
sų Lenkijos žymė, ant kepurių, 
arba ant krutiaių. 

Smiltingu viekeliu prava
žiuojam pro tuščius dvaro 
kluonus, pro nedirbančią dirb-

įa, kuri buvo pripažinusi tuvę ir įvaiiuojam į Vilnių. 
Wrangelio valdžią Rusijoje. Iš- Kai kurios jo gatvės Jjebėra vi-
dalies pašelpos davė Anglija sai negrįstos. Iš jų išvažiuo* 
ir Italija. Paskui tas šelpimas jame greitai ir atsiduriame 
staiga pertrauktas. 

Amerikos Raudonasis Kry 
žius pagaliau ėmė šelpti ne
laiminguosius. Tečiau su spa
lių 1 dieną ir šis pertraukia 
tą šelpimo darbą. 

Pabėgėliai raginami gryžti 
Rusijon. Bet ne visi nori klau
syti tų raginimų. Gryžti Ru
pi jon, reiškia papulti bolševi
kų naguosna ir žūti. 

Lukiškije. Čia stebiuosi pama-

bai sunykus ir apskretus. Ji 
daug gražiau ir turtingiau iš-
Eodė carų valdžios laikais. 
Senoji Vilniaus cerkvelė prie 

mažosios aikštelės tebėra cer-
kve kaip buvus; tik rodosi 
trumpesnė, negu buvo pirma. 
Aikštelė dabar rodosi didesnė. 
Garsusis Zawadskio knygynas 
kas žin kodėl sunyko. Zeli-
gowskiui viešpataujant turbūt 
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AM, LIET. R. K. FEDERA
CIJOS XI. KONGRESO 
(1921 M. BROOKLYN, N. 

Y. ) REZOLIUCIJOS. 
I. POLITIKOS SRITIS IR 

PASKOLOS VAJUS. 

A. Dėlei Lietuvos užsienio 
politikos. 

1. Nenorime ir nepripažįsta
me unijų ir konvencijų su 
Lenkija žalingų mūsų šaliai. 

2. Protestuojame ir atmeta
me visus pasikėsinimus pada
linti Lietuvą į atskirus kari-
tonus. 

3. Reikalaujame, kad Vil
nius — mūsų sostinė, Gardi
nas, Seinai ir kitos lietuvių 
teritorijos butų mums lenkų 
grąžintos. 

4. Džiaugiamės Pabalti jos 
Valstybių įsikūrusia Sąjunga 
palaikydami broliškus santi
kius su Latviais, Estais ir 
Suomiais. 

Remiame ir klausomės 

eidamas sutaria patsai gėrę 
darbo pradžią padaryti (Fed. 
kongrese užsirašyta bonų už 
$6,000.00 su viršum). 
• Taipat Federacijos kongre
sas nutaria kreipties į žymes
nius mūsų kolonijų darbuoto
jus, prašant, kad jie savo apy
linkėse dėtų visas pastangas, 
kad paskelbtasai vajus pilnai 
pasisektų. 

G. Dėlei Lietuvos vidaus 
politikos. 

1. Smerkiame .kiekvieną bol
ševistinę propagandą ar tai 
užsieninių mūsų valstybei prie
šingų gaivalų, ar tai savųjų 
išsigimėlių pasinaudojant Pro
fesine Darbininkų Sąjunga ir 
kai-kurių St. Seimo Soc.—de
mokratų frakcijos atstovais. 

2. Gerbiame, dėkojame, pa
laikome dabartinę vyriausybę, 
kuri tiesia Lietuvos valstybei 
demokratingos respublikos at 
eitį, begrįždama ją laisve, ly
gybe, teisybe. 

3. Griežtai protestuojame 
prieš Lietuvių Mokytojų Pro
fesinę Sąjungą ir bolševistinę 

Lietuvos Atstovo Amerikoje, n * ^ , Ci , 
, • . .v . Prof. Darb. S., kurios prievar 

rūpindamies išgauti pas Ame-

5. 

tęs ant didelio švaraus namo netarpsta knygų pirklyba. 
aiškų lietuvišką., parašą: "Pir-j Aš sustojau pas viešbutį 
moji Lietuvių Gimnazija.'' J*j "Italia". Jis nei penktos da-
buvo įkarusi draugija "Ry- lies dabar nėra taip švaru*, 
tas' V ir laiko iki £iol nepatey- kaip būdavo seniaus, bet jis 
dama daugybės vargų. vis-gi daug švaresnis už 

Toliau vis tik) I lenkinki pa- "Kuropos".viešbutį. w *• 
rašau Važiuojame plačia šv.' Kitados Vilniuj buvo "Lie-
Jurgio gatve. Nuo rusų lai-jtuviškas Viešbutis." Dabar 
kais statytos banko triobos jis virto "Krokuvos Viešbu-

Kad taip, tai tie žmonės va- parašas nuimtas, b»t liko sky- čiu,' bet senoviškos lietuvy-

lenkus kursto prancūzai, gali Europa yra šiandie skolinga A-
but daug tiesos. Nes lenkai pa
tys vieni negali kariauti. Jie 
nieko neturi. Tai tikri skur-

merikai, neskaitant pačių pi

ru iš Konstantinopolio depor
tuojami Rusijon. Jei tikėti ži
nioms iš Batumo, tai dauguma Į sudarstvennyi Bank Otdiele-
deportuojanių rusų pabėgėlių nije". Šv. Jurgio gatvės gale 
iš laivų šoka į juras, kuomet 
laivai plaukia netoliausia Tur
kijos pakraščių. Tikisi iš
plaukti kraštam Sako 
žūti, nei papulti bolševi 

lės kur raidžių butą, todėl irį*** l i k o pėdsakas, būtent lie 
dabar lengva perTfcaityti "Go- Aviškas parašas ant stiklo 

po prieangio stogeliu, bet tas 
stiklas sumuštas. 

Yra lietuviškų parašų dar 
, ir kitur: ant šv. .Kazimiero 

tedra. Sale ios varpnycia be' , •• i * A ^ 
J r w draugijos knvgvno, ant Ame-

permainų, tiktai dešinysis 5o-Į r i k o g U*nm Prekybos Ben-
, verčiau nas tarsi rauplėtas. Jis pil-jdrovės, ant Šlapelienės kny-
svikų te-! nas duobučių nuo aštrių šrap-Vyno y a n t kaikurių kitų. 

stovi graži rimta Vilniaus ka-

roran. 
Tai Pranei jos aukos. Pran 

cija kituomet rėmė ir pripaži
no Wrangelį. Kuomet šis bė
go Turkijon, paskui jį ten'se
kė ir jo pasekėjai. Jei ne Pran-

nigų. Juk Amerika Europą iš- eija, šiandie nebūtų tų baise 
gelbėjo iš vokiečių militariz- nybių su rusais pabėgėliais. 

Kaune gatvių vardai parašy
ti trimis kalbomis; Vilniuje 
vien tik lenkiškai. 

(Bus daugiau) 

nelio skeveldrų. Lietuvos Vy
tis ant sienos ties šv. Kazi
miero koplyčia iš lauko tebė
ra kaip buvęs. 

Pravažiuojant pro Botani 
kos sodą dirstelėjau į kairę KLAUSIMAS: KIEK TAS 
pusę. Tarp medžių stovi j u o ! PILIETIS PADĖJO LIETU 
das murmulo akmuo. Ant jo ! VAI LAISVĘ IŠGAUTI! 

rikos Prezidentą Lietuvos ne
priklausomybės pri pažini mą, 
aktyviai skubėdami pagelbon 
kiekvienam Atstovo valsty
biniam darbui. 

B. Paskolos vajaus reikalu. 

Imant domėn, kad: 
a) Lietuvos atstovas gerb. 

Valdemaras Čarneckis atsilie
pė į Amerikos lietuvius, pra
šydamas Lietuvos paskolos 
kvotą dabaigti bent iki $2,-
000,000.00, parduodant šį rude
nį bonų už $300,000.00; kad 

b) Lietuvos padėtis dar ne
aiški ir jos laisvė dar neužtik 
riuta, kol priešo kariuomenė 
laiko užėmusi dalį Lietuvos 
žemių ir jos sostine Vilnių; 
kad 

c) Išeivijos šventa yra prie 
dermė padėti savo gimtajai 
šaliai nusikratyti politinės, 
ekonominės ir tautinės vergi
jos pančių, tokiu būdu nors 
dalinai atsiteisiant savo sko-
la tėvų žemei; tad — 

Federacijos kongresas vien
balsiai nutaria paremti karš
tai visomis Am. liet. katalikų 
pajėgomis Atstovybės ir Fi
nansų Misijos paskelbtąjį va
jų ir nuo žodžių prie darbų 

ta nori išmesti tikybą iš mo
kyklos. 

4. Remiame krikščionių de 
'mokratų frakciją, kuri prisi
laikydama savo dėsnių gina 
katalikiškos Lietuvos teises. 

5. Atmetame visus kataliki-
jai priešingus norus atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės. 

D. Dėlei vidaus politikos 
Amerikoje. 

1. Spauda ir žodžiu diskre
dituosime antivalstybinę lietu
vių bolševikų ir bolševikuo-
jančių soc.-demokratų propa
gandą. 

2. Sieksime įsitikinimų grie
žtumo, aiškindami kataliktj 
visuomenei pragaištingą lais 
vamanių ir tautininkų politi
ką, šalindami, tolindami to
kius gaivalus iš savo organi
zacijų bei draugijų. Norime 
.turėti atvirą kovą su savo idė
jiniais priešais, numaudami 
jų veidmainingą kaukę. 

LENKŲ BONAI ĮSTATY-

«•»< 

••i 
• * 

3 

u 

-

3 
J 
— 

-

M * 

i 

1 

. - 1 

• 

. 
- • 

nr>' • 
1 
1 
• 
1 

""*"• 1 
—' 1 

I 
1 
•j 
1 

1 Į 

"** l 1 
H 
1 

• • 
1 H 

" 1 1 

c -

•« « I . M-.. 

3 
MAIS VERČIA SAVO CHLO-
PUS PIRKTI LENKIŠKUS 
BONUS. MŪSŲ NIEKAS TO 
DARYTI NEVERČIA. PIR
KIME LIETUVOS BONUS 
IŠ SAVO LIUOSOS VALIOS. 

Šeštadieni 

f> 

Erškėt- Radastas. 
»:> m>:^.yw:momū* 

L I E T U V A I T E 
BOKC •:•> •:•:• 

Lermontovo poema. 

Keno ten pilį tarp kalnų stačių 
Regi už grovių, pylymų plačių? 
Ką sergsti girių ir laukų margų 
Valdovė nuo pavojų ir vargų! 
Keno ten aidas skamba po skliautu 
Laike maldos, ar pokilio melui — 
Jos savininką šaukė nuo senai 
Arsenijo vardu seni draugai, tarnai; 
Ir nedraugai vadino jį taipat — 
Ir tuomi tenkinos jis visuomet, 
Nes nieks paveržt teisių, kurias turėjo 
Nebandė. — Jis daugiau ir nenorėjo. 
Valdovų nežinojo ir teismų; 
Nelaukė niekad kaimynų linksmų; 
Turtingas pas save, kare garsus, 
Jis niekino draugų švelnius jausmus; 
Jis vengė atvirų kalbų su jais, 
Ar žodžiais jiems atkirsdavo šiurkščiais; 
Net svečią žemino švelnioj kalboje, 
Nors gali but, kad pats to nežinojo. * 

. 

Kodėl jis toks — sunku tai pasakyt. 
Gal todėl, kad mokėjo vien valdyt. 

TT 

Jaunystę jis praleido kovose 
Ir smaguriuos* dienose liuosose. 
Kad puldavo švytruodamas kardu, 
Tat priešams būdavo nebegardu. 
Jam ne baisus totoris, lietuvys; 
Niekai jam priešų išvaikyti būrys. 
Krutinę, veidą ženklino randai; 
O tarp kaktos randų viens nuo andai 
Ištolo matėsi. Tai atmintis, 
Kurią paliko lietuvio kirtis. 

III. 

Sugrįžęs kartą iš laukų kovos, • 
Nepabučiavo jis jaunos žmonos. 
"Žemčiūgų ir auksinių auskarių,— 
Pasakė jai, — tau šiandien neturiu.'' 
Neparvežė šilkinės jai skaros, 
Nuo nukautos totorė* atimtos; 
Sugrįžęs jis į prabočių namus, 
Neklausė net, ar sveikas jo sunūs; 

ę 

Ir apie žygius jo šalyj svečioje 
Paliko nieko jie nesužinoję. 
Nors džiaugsmo ašara ištriško jai, 
Sulaukus vyro mylimo labai, 
Bet lig skruostais žemyn ji nuriedėjo, 

Jau širdį žmonai baisiai suskaudėjo. 
Jis neb'mylėjo jos. Kas jam žmona! 
Jinai jau įkyrėjo jam gana... 
Ant priesaikos šventoms ranka pamojo — 
Tai niekis jam! Jis smagurių ieškojo. 
Savos žmonos mylėt jau nebegalėjo, 
Nes kitą nun jisai jau pamylėjo... 

IV. 

Vos dienos trys praėjo, jo žmona 
Pradingo. Ir senutė vos viena 
Išdrįso eiti su ponia sykiu 
Į vienuolyną nuo žmonių akių. 
Tenai tarp sierių jo, arčiau dangaus 
Širdis jos gaL tiek skausmo nebejaus... 
Bet užvilta jaunos žmonos siela 
Ar gal užmiršt, kad būdavo miela 
Tam, kurs taip orangus, mielas buvo jai, 
Kurį mylėt žade jos amžinai?.,., 
Jis žiauriai ją užvylė. Betgi jos 
Širdis nebeužmirš jo niekados... 
Užvylęs ją, užmiršo jau visai, 
Naujai geismu liepsnojo mat jisai 
Del lietuvės — vergės gražios, jaunos — 
Puikios mergelės žemės svetimos. 
Jinai jį sužavėjo, užveklėjo. 
Del jos jisai tuojaus išsižadėjo 
Kituomet mylimos žmonos, vaikų, 

Tėvynės, dusios y t paikių aukų. 

V 
1 

Nuraudus saulė pro lengvus rukus 
Jau leidosi, auksuodama miškus. 
Augštai kabojo debesių būrys. 
Bučiavo žemę saulės spindulys; 
Šviesiam glėbyj ją meiliai glamonėjo — 
Ramybės pasaką jis jai kugždėjo, 
Ir žemė skendo maloniuos jausmuose... 
Bet štai šešėliai slankioja laukuose — 
Ir spindulys, bijodamas nakties, 
Apleidžia slėnį ir lange pilies 
Jau blizga. Susitikęs su stiklu 
Sudužta; butą ugniniu tinklu 
Apraizgo; beria saują kibirkščių 
Ant sienos kabančių kaurų plačių, 
Varsuodamas kraujais seklyčią tos, 
Kuri andai prie knygos atvertos, 
Viena pasilgus, laukė nekantriai 
Sugrįžtant vyro mylimo jautriai; 
Kuri gėrėdavos, kaip jos sunūs 
Kilnojo tėvo šautuvus senus. 
Nun nėr nei motinos, nei jos sūnaus... 
Nes^irdi čia jau juoko jų saldaus... 
Jų vietoj girių žiedas — lietuvė 
Liūdna, graži, tarytumei deivė 
Tyli pas langą sėdi. O prieš ją , 

Štai kanklės su nutrukusia styga, 
Kuria ramiai, yt skambyt negalįs, 
Čiūžavo rausvas saulės spindulys... 
Apsvaigo Giedrai nuo kovos galva, 
O širdyje dar verda vis kova... 

# J i kreipia žydrias yt dangus akis, 
Kur saulė leidžias — ten, kur jos šalis. 
J i žiuri, kur tėvynė jos miela, 
Kame mylįs ją jaunas vaidila 
Dažnai balsu sujudintu giliu 
Kartojo jai : "Giedrut, tave myliu." 
J i klausės jo dainos liūdnos, jautrios, 
Ką veržės iš krutinės jo tamprios. 
Tuomet su juo dainavo ji linksma, 
O jis užklaust: " M y l i ? " nedrįso ją... 

VI. 

Nun priversta mylėti tą kurčiai, 
Kurs nuniokiojo jog tėvų plačiai 
Jau geltonuojančias dirvas, sodžius; 
Meilius ji turi jam kalbėt žodžius; 
Nors neapykantos širdyj jausmai, 
Bet tur prie jo šypsotis ji linksmai; 
Jei skausmo del krūtinė suvirpėjo, 
Gašlių jausmų tai aišky t jam turėjo; 
Taipat, jei atsiduso kiek sunkiau... 
J i kentė... Bet atkeršins jam paskiau. 

(Bus daugiau) 
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*> ATSTOVO ATSILANKYMAS ŠV. KAZIMIERO 
AKADEMIJOJE. 

« 

PARRINPA^ IFT V A K - lliai Pa t a r n a i iJa n t Prie to 

lUMIlDlIlUMO LILI i IALO" A k a d e m i j o s mokinės pagerbi-

TYBĖS ATSTOVAS ŠV- ^**y>a^°™ * ** 
I tVAZĮmltnU A l v A u t m l J u J i Pu d i nS^ programą. 

Skaitlingas būrelis Akade
mijos mokinių sudainavo 
Tautos himną ir "Tegyvuoja 

Rugsėjo 27 d., 1921. 

Amerikos Lietuvių Chica- L i e t uva . " Pabaigus dainą ir 
goję pastarosios dienos pfl-

entuziazmo ir didžio mos 
joms niuniojant, p-lė A. Ur
bonaitė apsirėdžiusi ir nu-

džiaugsmo. Jie susilaukė j d u o d a n t "Laisvę" įteikė gar-
garbingo svečio Lietuvos Vai b i n g a m Atstovui dovanų. 

1 - 4 . 1 1 I T X* _ stybės Atstovo, gerb. V. Čar 
neekio. 

Jo atsilankymas pas Lie
tuvius Amerikiečius, kad pra
bilus visos Lietuvos vardu a-
Ipie jos dabartinę politinę bei 
[ekonominę padėtį, kultūrinius 
uždavinius ir išreiškus tėvy
nės vardu sveikinimus ir lin
kėjimus, įrašo į išeivijos is
torijos lapus svarbų faktą. 

Akademijos mokytojos ir 
mokinės išgirdusios kad šie 
gerbiami svečiai Atstovas V. 

P-lė O. Karpiutė vardan Se 
serų ir mokinių jausmingai 
paseikino gerb. Atstovą. 
"Sveikiname, visa širdim sau 
kiame: Valio mūsų Atsto
vas : " Čia visos mokinės su
šuko Valio, Valio, Valio, mū
sų Atstovas, Valio, ir tuo 
tarpu už scenos šūvių garsai 
joms pritaria. Smuikėmis du
etą pagrojo p-lės P. Urbiutė 
ir O. Jovaišaitė. 

Apie Vilnių jausmingai pa
deklamavo p-lė O. Auškalnai-

tuos jausmus kuriuos man 
suteikė ši gražioji įstaiga. Iš-
tikrųjų mes pradedama gyven 
ti tautinį gyvenimą, mažai te
turime tautinės kultūrinės 
pažibų, kaip šioji įstaiga. Ne 
tik Amerikoje, bet ir Lietuvo 
je Seserys Kazimierietės uži-
ma prakilnią vietą. 

Jos parodė save netik A-
merikoje. Man teko susitik 
ti su jomis ir Lietuvoje. Ten 
plati dirva. Klausti kur svar
biau ar tenai ar čia dirbti, 
— pačios tą klausimą geriau 
išris. 

Atvažiavęs į Ameriką ir 

nu. 
O jaunuomenei kuri ankš

čiau ar vėliau apleis mokyk
los suolus linkiu gerai panau 
doti mokslo valandas kurios 
nebegrįžta. Iš jūsų visų tė
vynė laukia busimų veikėjų, 
kultūrininkių, įpročių švelnin 
tojų ir tautinės kultūros kū
rėjų. i , 

SVEIKINIMAI IR LIN
KĖJIMAI. 

Oarbingasai Lietuvos Val
stybės Atstove ir Gerbiami 
Svečiai. 

susipažinęs su lietuviais ir jų (Švento Kazimiero Seserų ir 
gyvenimu, tiesa, radau daug Akademijos mokinių vardu 

[Čarneckis ir jo palydovai p. j tė. Smuiku solo puikiai pa-
I Vinilus, p. B. Mastauskas, p. f grojo p-lė J. Urbiutė. Keis-

• 

I M. Bagdonas St. Seimo narys 
teiksis Akademijon atsilan
kyt antradieny, rugsėjo 27, 
laukte-laukia tos valandos. 
Jos taipat kaip ir visuomene 
nori išreikšti savo pagarbą ir 
linkėjimus. Greitu laiku, vie
nos dienos tarpu, suskubo 
p r i s įruošti kuopuikiausiai 
garbingiems svečiams pager
bti. 

Antrą valandą po pietų 
svečiai atvyko Akademijon. 
Su Seserims pasisveikinę, ap
žiurėjo visą vienuolyną, auk-
lėtnamį ir mokyklas. Aplan
kius vienuolyną, Seserys pa
kvietė svečius į puikų artis
tiškai parengtą valgomąjį 
kambarį. Jis skendo natū
ralių gėlių vandenyne, gi pa
puošalų spalvos gyvai kalbė- j 
jo už Akademijos patriotiz-1 LIETUVOS VALSTYB. AT" 

Be Amerikos vėliavos spal- STOVO KALBA SESERIMS 
vų, mūsų brangiosios tėvy
nės spalvos daugiausiai jį 
puošė. Svečiai gardžiai pie
tavo, Sesutėms jiems malo-

tučio Mirtį p-lė Z. Jurgutai 
tė padeklamavo. Panelė B. 
N a u s ė d a i t ė paskambi-
n o pianu. T o l i a u su
lošta veikalėlis "Benedikci-
ja."—P-lės J. Urbiutė ir A. 
Freitikaitė. Programai besi
baigiant, gerb. kun. Ig. Česai-
tis paprašė garbingo Lietu
vos Valstybės Atstovo pakal
bėti Akademijos mokinėms. 
Garbingas Atstovas pasakė 
gražią įspūdingą kalbą. 

Po pietų gerb. svečiai dar 
valandėlę užtruko vieškamba-
ryje gausiai berdanu kompli
mentų Seserims už jųjų dar
bą, puikią tvarką, pavyzdin
gą švarą ir estetinę skonį. 

GARBINGO V. ČARNECKIO 

patriotizmo, tėvynės meilės, 
bet kartu radau ir vieną labtiį. 
liūdną apsireiškimą, mūsų 
lietuvių žmonių ištautėjimą. 
Tas ištautėjimas kaip rūdys 
ėda tautą. Kuomet aš atva
žiavau pas Jums, tas sunkus 
jausmas išdilo. 

Čionai įgyjau vilties, kad 
kultūrinės darbininkės stoda-
mos į švietimo ir auklėjimo 
darbą, šveičia iŠtautėjimo ru
dis. Jos neš ateivijai — sa
vo tėvynei, meilę, kilnius ide
alus kuriuos čionai įgyja, 
kurias joms suteikia gerb. 
mokytojos savo pasišventimu, 
kilnumu. 

man tenka tarti pasveikinimo 
žodį. 

Mūsų džiaugsmui ir laimei 
nėra ribų! Mūsų pastogėn 
atsilanko laisvos, nepriklau
somos tėvynės Atstovas! Jo 
asmenyje mes regime tą ku
riame susibėga visi mūšų jau
nos respublikos Amerikoje 
reikalai. Sveikiname, visa šir
dim šaukiame: valio mūsų 
Atstovas! (Akademikės su
tartinai šaukia " Valio/* gi 
šūvių salva jomis pritaria). 

Mums stovint atstu nuo au
dringo politikos gyvenimo, 
nesvetimi tečiaus jo sunkus 
uždaviniai. Tiek amžių tėvy-

Gerb. Mokytojos supranta nė kentėjusi ir laisvės aušrai 
. 

\ 

KELIONE [ LIETUVĄ 
A T P I G O ! 

Linksma mums pranešti, kad Kelionė Lietuvon atpigo per $25.00 ant laivakortės 
ant didesniųjų linijų. Dabar galima važiuoti trečia klesa nuo Xew York iki pat' Pil
iau '-** Karaliaučių už tiktai $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti vien van
deniu, aplenkiant Vokietija ir Lenkija. Tiesiai iš Xew Yorko iki Piliau — Kara
liaučių arba iš Canados iki Piliau. Visados atminkite kad Metropolitan Stato Banką 
parduoda laivakortės ant visų linijų o ne ant vienos. 

NESIUSK PINIGŲ Į LIETUVĄ 
pakol negausi nuo Metropolitan State Bankos patarimo. Mes kasdien siunčiame* didelės 
sumas pinigų į visas pasaulio dalis ir turime daug patyrimo šiame dalyke. Mūsų kainos 
yra visados žemos, o kaip Xada, perkant didesnė suma, mes galime parduoti auksi
nus arba markes pigiau negu laikraščiai garsina dėlto kad Metropolitan State Banką 
turi sąryšius su didžiausiomis New Yorko bankomis kurios daro kursus del viso pa
saulio. Jeigu nenorėtumei siųsti markėmis tai galime nusiųsti į Lietuva Amerikoniš
kus dolerius. Greitas persiuntimas užtikrintas. 

. Metropolitan Sta*e Banką taipgi parduoda namus, lotus ctc.; apdraudžia nuo ug-
įies; parduoda laivakortes ant visų linijų; perka ir parduoda pirmus morgičius. 

UŽ PADĖTUS PINIGUS MOKA 3-čIA NU OŠIMTI 
' • ' • » » * » » • » • • • • • • • » 

Metropolitan State Bank 
Pirmutine Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

2201 W. 22nd ir Leavitt St, Cfrcago 
Bankos Valanti: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak 

* itMmmmmimmt&fiMcmto&mtK** 

DEL NEDARBO 
< 
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A ERIKOJE 

» 

Dabar tūkstančiai lietuvių važiuoja Lietuvon, kad pagerinus 
savo būvį. -.:•*• , ;j i , | ^ f f 

Pirm pirksite laivakortę, ateikite į mūsų Banką, kur gausite 
patarimus ir nurodymus reikalingus kelionei. Be tikrų patarimų ir 
nurodymų galite turėti daug nemalonumų ir piniginių nuostolių. 

Jeigu norite kad Jūsų pinigai pasiektų Jūsų giminės Lietuvoje 
greitai ir saugiai, pasinaudokite patarnavimu šito Banko. Duodame 
draf tus ant Kauno bankų. 

Reikale informacijų klauskite 

/ • 

. 
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Pono Godo Prie 4 Langelio 

PE0PLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

OERAI ŽINOMAS NUO DAUGEL METŲ LIETUVIAMS 

Ant pat Kampo 
47-tos ir Ashland Avenue 

Chicago, 111. 
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IR MOKINĖMS, 
Sunku man butų išreikšti 

savo sunkų uždavinį. Supra
nta, kad jos darbuojasi vi
suomenės išeivijai. Jos kal
ba į jaunas sielas ir kur jų
jų žodžiai krinta, ten jų min
tys pasilieka auklėtinių sielo
je visam, gyvenimui. Ko mo
kyklos suole išmoksta ilgiau
siai atsimena. Garbingas dar
bas išauklėti dorus, šviesius 
ir kilnius Lietuvos sunūs bei 
dukteris. Bet kartu joms, 
tenka ir kibai sunki našta, 
nes tas kuris turi aukštas ir 
kilnias pareigas tur ir daug 
atsakomybės. Todėl mano 
linkėjimas* mokyklos Vedė
joms, kad jos savo šitą pa
reigą gerai atliktų. I r aš ši
tą linkėjimą pilna viltimi ta-

sušvitus vis dar niaukiasi 
blaivoji Nemuno padangė. 
Kajs bus? Ką žada rytojus! 
Kiekvienas tautietis klausia 
ir susijudinęs žiuri į musty 
tautos Vadus. Į tave garbin-
gasai tautos Atstove, visų 
lietuvių akys sužiuro. Jos 
laukia tavo padrąsinimo, ta
vo ytin svarbių žygių Ameri
koje. Sunki našta tau teko, 
visi gerai matome ir atjau
čiame. Tu reikalingas visų 
paramos. I r mes nesugebė-
damos pasaulinėje politikoje 
dalyvauti, tave remti karšta 
malda šauksimės prie Visa
galio, prie to kurio Apvaizda 
tvarko ir palaiko tautų liki
mą. Mes viešai pasižadame 

tavo pasiuntinybę remti 
va malda. 

Beto, šiandien tave sveikin 
damos ir tau linkėdamos pa : 

sižadame, naujiname savo pa-
sirįžimus, kad kaip seserys, 
lygiai ir jų išauklėtos moki
nės, dėsimės prie krikščioniš
kosios Lietuvos kultūrinimo. 

Švietimo darbas yra arti
miausias ir tiesioginis mūsų 
uždavinys. Ir čia Ameriko
je ir ten Lietuvoj mes ištiki
mai eisime savo brolių ir se
serų švietėjų, kultūrininkų 
pareigas, o tuomį pat dėsime 
tvirtus pagrindus katalikiš
kai ir demokratingai Lietu
vai. 

Tiek begalime pasižadėti ir 
savo pažadus ištesėsime. 

Imkie juos, garbingasai At
stove. Per savo rankas su
krauk juos ant tėvynės mei-

sa-, lės aukuro. Jie trykšta iš 
kilnios lietuvaičių širdies ir 
šaukiasi visų: 

Į darbą, į darbą kam dega 
krūtinė 

Apleisto dirvono vaga pir
mutinė, 

Sunkiausią, bet kiek ten 
sapnų I 

I r mūsų tėvynei, tiek am
žių vaitojus 

Ar žinome ką auštantis ža 
da rytojus! 

Tik reikia darbų—milžinų! 

• • 
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PRANEŠIMAS 
Didžiausia lietuviška 

krautuvė po numeriu 4617 
I S. Ashlaaid Ave. Kurioj • 

I i • • 

Pastaba. Bendri ir rinktiniai 
įspūdžiai Atstovui atsilankius 
Akademijoje tilps vėliau. 

KIEKVIENAS BONAS IŠ 
GELBSTI GYVYB? KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ. 

galima gauti visokiu vy
rišku aprėdaliu: sulyg 
naujausios mados over-
kautų, siutų, čeverykU, 
viršutinių ir apatinių mar 
škinių, vyrams ir vai
kams, skrybėlių, kepurių 
ir daug kitokiu aprėdaliu, 
prekės labai pygios . Vi
siems gerai pažįstame sa- ( 

| vininkai Maikė Randis. j 

8 kuris dirbo per 17 metų j 
prie Oppenheimer ir J . Ja- j 

81 nušauskas, 4617 S. Ash- j 
land Ave., Chicago, UI. 

•••••••••••••••J 

S 

Nėra geresnio ženklo tautos 
doros puolimo kaip stokavi-
mas geisti gero savo kraŠtuL 

\ 

• 
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Rengia 

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJA 
a 

SUBATOS VAKARE. 

i 1921 m. 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
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-2242 W. 23-rd ?lace 
PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE 

Bus puikus programas užtat kviečiame visus atsilankyti. 
Kviečia KOMITETAS. i 

w . ^ . • • ! • • • • • • J > I I I • ! • II M * ' -

i GRIGAS 
j f KUNAŠAUSKAS 

I TIESUOTAS 
I AGENTAS VISŲ 

I GARLAIVINIU 
I LINIJŲ 

s s 

i 
KELIONĖS LIETUVON UŽRAŠAI. 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

| LAIVAKORTES [ LIETUVA 
E ir iš LIETUVOS parduodu per Rottfcrdama, Antverpeną, Harabur-
5 gą, Bremeną, Klaipėda, Karaliaučius, Kitknnus, ir Liepoja ant ge-
S riaušių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan-
S tiems j LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainymus pagal dienini kur

są. Išvažuojant j Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. Atva-
5 žuojančius iŠ kitų miestų patinku ant stoties ir bagaiius pristatau 
g ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
S pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu Ir mano geru patarnavi-
55 mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus, 

I G. KUNAŠAUSKAS 
| 179 East 3 rd Street N e w York, N. Y. | 
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Kun. J. Paškauskas. 

(Tęsinys) 
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1 P. KVORKA & SONS i 
1549-51-53 W. Chicago Avenue S 

I 
Radandai , Peč ia i , Kar- i 

petai, Pianai, Victroloi, | 
Siuvamos Masinos, Plau- | 
narnos Mašinos eic. 

• Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

£UllllllllIllii*''***llllllIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll)IHIII^ 

Po CONRAD i 
UETUV1S FOTOGRAFAS I 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus 15 Lietuvos 

neatideliodaml pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingų. 

Traukiamo paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekamo kuoge-
riausia. Phone Drovor C119 

?'" fiitiiiiiiiifiiiiisiiiiiiiiiiiiiiuHeatsi^iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiaiiiiiia^ 
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| NAUJI ir VARTOTI CASH REGISTERIAI | 
Registeriai parduodami ant lengvų išmokesčių be jokio 
aošimčio. Už senus regi^terius atrokuojame. 

Privažiavus Kauno stotį, bet 
dar tebesant traukiny, pasi
girdo vaikų balsai pardavinė
jančių laikraščius. Išlipus lau-
'kan tuoj. keletas vaikų, nusi
tverusių p<r glėbį laikraščių, 
name apstojo siūlydami ir gir 
darni kiekvienas savo. Daviau 
visiems šiek-tiek uždirbti. No
ro nebuvo skaityti, nes akys 
blaškėsi į visos puses, t'ėmy 
damos kaip miestas po karo 
atrodo. Pasisamdęs vežėjų va
žiavau ieškotų nakvynės, nes 
buvo 6 vai. vakaro. 

Nakvynės beieškant. 
• 

Važiuojant per miestą pra
dėjo darytis skurdu, nes mies
tas atrodė tiesiog vargšų 
miestu: gatvės akmenuotos, 
duobėtos, purvinos; namai per 
daug metų netaisomi, apsku
rę, tarsi žemėn sulindę, sto
gai susenę apiplyšę; žydiškas 
kvapsnis neskaniai dvokė. 

Vežėjo ratai per akmenis 
Šokinėdami begalo dundėjo, 
trankė, diegliai pašonę varstė. 
Balto arklio plaukais apnešė 
visas drapanas, tarsi apsnigo. 

Viešbučių matėsi visur, ani 
kiekvieno bloko net po kelis, 
bet nei vienas neatrodė į vieš 
būtį, o tik į paprastą lindy
nę. Visame mieste tik vienas-
antras Šiek-tiek žmoniškesnis. 
Norėjau pasirinkti geresnį, bet 
pasirodė miestas gyventpjais 
kimšte prikimštas,net prasčiau 
šios liudynes užimtos. 

Klierikų pastogėje. 

Pasitrankius po Kauno gat
ves ir negavus nakvynės, krei
piausi į Dv. Žemaičių semina
rijų, kurios prokuratoriumi pa

sirodė esąs kun. A. Petrošius 
buvęs mano geras draugas. 
Pareiškus savo reikalą, tuoj 
davė gražų kambarėlį, kuria
me išgyvenau keletą dienų. 

Susipažinus su neknriais 
profesoriais i? klierikais, lai 
ką linksmai leidau, nes jau
čiausi esąs tarpe savų žmonių. 
Bažnyčioj ir tarp savęs girdė
jau lietuvių kalbą, lenkišku
mo neliko nei pėdsakio. Klie
rikų buvo 80, iš kurių 8 įsi-
šventė į kunigus. 

• 

Beminarijos namai vist kaip 
buvo prieš k^rą taip ir teibėra, 
tik bažnyčia gerokai apgriau
ta; tinkas įr visi langai iš
byrėję ir mūras gale didžiojo 
altoriaus išverstas. Niekas jos 
netaiso. Pamaldos yra laiko
mos koplyčioj, padarytoj iš 
miegamojo kambario. Elektros 
švįesa vartojama visoj semi-

a . . . 
narijoj. 

Kauno apžvalga. 
Daugiau griuvėsių Kaune 

"kaip ir nėra tik senovės Jė
zuitų bažnyčios bonė nuvers
ta. Daugiausia miestas nuken
tėjo nuo ugnies. Už katedros 
palei Viliją keli blokai namų 
visai sunaikinti. Man tebesant 
Kaune vėl miestas padegtas už 
Stoboro einant link stoties ir 
tokia pat daugybė namų su-
deginta. 

Krautuvės visos atrodė ma
žytės ir jų dauguma yra žydų 
rankose ir nešvarios. Knygy
nais tik galima pasigerėti, ku

si nuo; 

sunku visus viena diena ir ap
eiti. J4etuvos kareiviai turi 
savo stovyklas senovės rusų 
kareivinėse, kurios atrodo di
delės, turtingos ir gražiose 
vietose. 

Orlaivių 7—8 kasdiena skra
joja Kauno padangėse, tartum 
rengiasi priešą vyti iš tėvų 
žemės. 

Aleksotas ir Slabata jun
giasi su Kaunu tiltais. Vienas 
rusų, o trys vokiečių karo me
tu padaryti. Visi aukštai nuo 
vandens iškelti. 

Gyvumas mieste didelis: 
žmonių visuomet pilnos gatvės 
kartais net sui&u prasiįrtlsti. 
Važiuotų taip pat nemaža: va
žinėjasi gatvekariais, kuriuo? 
arkliai traukia; mažu trauki
nėliu prie Nemuno, arkliais ir 
automobiliais, daugiausia for-
ctais. 

Užėjau į kaikurias valdiškas 
vietas: į užsienių reikalų mi
nisteriją, pasų skyrių, pačtą, 
"komendantūrą ir Raudonąjį 
Kryžių. Žmonių ir ten visuo
met, pilna. Sunku kpkius rei
kalus greitai atlikti. Kartais 
del mažo dalykėlio tenka va
landos išstovėti. . 

Bankų yra net septynios, 
kaikurios silpnai gyvuoja. U-
kio bankos didžiausias netik 
Kaune, bet ir visoj Lietuvoj 
ir puikiai verčiasi. Brolių 
Vailokaičių bankos taip pat 
tvirtai laikosi. 

Prieš karą Kaune buvo še
šios bažnyčios. Dabar yra 10 ir 
vienuolikta Jėzuitų taisoma. 
Ta bažnyčia yra pavesta Kū
dikėlio Jėzaus prieglaudai. Ka-

LIETUVJAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ BENT KOKIOS UNI

JOS SU LENKAIS. 

rių visame Kaune randi apiejtedra ir kitos bažnyčios atro-
tuziną, nes tyarkoj užlaikomi hdo taipat gražios, kaip 13 me-
ir švarus. "Saulės" namai ant 
žaliojo kalno gal pirmą vietą 
užims visame mieste, nes na
rnąs pastatytas ant gražios 

tų atgal. Cerkvės perdirbtos 
į katalikų bažnyčias mažai at
naujintos: visi rusiški paveik
slai ir altoriai tebėra, tik ai 

vietos, didėlis, moderniškai i torius, Kryžius ir paveikslas 
viskas įtaisyta. Valdžios na
mai išsimėtę po visą miesty, 

Washingtonas, IX. — 28 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu įvairiose Lietuvos vie
tose yra daromi protesto mi
tingai kurių skaičius didina
si. Pavyzdžiui Merkinėje da
romi mitingai kur protestuo
jama prieš bent kokios unijos 
su Lenkais. Iš lenkų okupuo
tos dalies Lietuvos, Merkinėn 
atėjo žmonių kalbėti prieš 
bent kokią federaciją su len
kais. i 

LIETUVIŲ LENKŲ GINČAS 
SVARSTOMAS TAUTŲ SĄ

JUNGOS PLENUMO. 

Washjngtonas, IX. — 28 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu rugsėjo '24 d. pradėjo 
eiti derybos tarp lietuvių ir 
lenkų Tautų Sąjungos pilnar 
me posėdyje Ženevoje apie 
Vilniaus ginčą. Sąjungos ple
numas pasiūlė abiems dele
gacijoms taikytis antruoju 
Hymans'o projektu. Lenkai 
atsisakė tą projektą priimti 
nes jis skiriasi nuo pirmojo 
Hymans'o projekto, ir pro
testavo prieš Vilniaus atida
vimą Lietuvai, pasiūlydami 
plebescitą Vilniaus klausyme 
ir pareikšdami kad t iktai j -
vykus plebescitui Vilniuje, Ze-
ligowskį atitrauks. Lietuvos 
Delegacija laikėsi savo kon-
trprojektų ir reikalavo tuo-
jaus Zeligowskį pašalinti. 

Ne bolševikų riksmai, bet 
bonai prives Lietuvą prie 
tvarkos ir gerbūvio. 

STATEMENT OF THUi OWNER-
SiHP, MANAGEMENT, CIRCU-

LATION, ETC, REQCrIRED . 
BY THE ACT OF OON-

GKESs OF AUGUST 
24th, 1012. 

Of Drafegas—Ltthuanian Daltv Friend pub-
lished Daily except Sundaro at Chicago. Illi
nois, for October. 1-st, 1821. State of 111., 
County of Cook. 

Beforo me, a Notary Public In and for th« 
State and county nforeaaid, T>ersonally ap-
•peared Rev. Vlncent Kulikauskas, v/ho, 
having beon dūly svvoro. acoording to la"W, 
deposes and says that he IJS the Business 

ibJii 

I4ETUVYS GBARORJUS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAVVICZ 
Tcl. Ganai 2100 

2314 W. 23rd Place Chicago, I1L 

ANCHOR-DONALDSON 
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PAhALL^ 

LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 
SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 

Cabin $145.00. III Kl. $100.0* 
Taksų $5.00 

PER CHERBOURG SOUTHAMPTOS 
LIVERPOOL and GLASGOW 

EMPRESS OF INDIA Spalio C 
COLUMBIA . . . „ . Spalio 8 
CARMANIA I. Spalio 11 
Per Anglija ar Hamburgą į Danzig 

$110.00 
Per Ltepoju $120.00 
Per Hamburgą $100.00 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, ty*pewriting, pirklybos tei
sių, Buv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos; geografijos, politikinės eokno-
aiijos, pilietystės, dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo f 4 

iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS A*TC SPECIALISTAS 

Palengvins visų aklų 
tempimą kae yra 
priežastimi skaudė
jimo falvoa, avaiKU-
i»o, aptemimo, nar-
votum^ skaudančius 

r užsidegusius karičįu aklų kreiros tekya, 
<aterakto, nemiegio; netikras akiB lnd«dKrn, 
Daroma egzaminas lektra parodantis . ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi taUsin-
ra.1 toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Ber
i k i t e savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 18 iki 8 vakarą, 
Nedellomis nuo 10 iki 1 vaL po pietų. 

Kiekvienas mūsų registeris turi ant apačios parašyta 
| gvarantee National Cash Register Company. 

Mes užlaikome visą eilę reikalingų dalių prie casli 
S registerio. 
| Jeigu tavo registeris reikalauja taisymo, tai pašauk § 
| mūsų Kepair Department. , E 

| THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY I 
| 172 N. Michigan Ave. Telefonas Randolph 4600 I 
| Tarpe Randolph ir Lake Gatvių Tiktai vienintelis ofisas I 
| Chicagoj. I 
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Ž I N I O S IŠ LIETUVOS. 
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Tel. Off. Humboldt 4S30 
Rea Humboldt 3393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mirvraokee Ave. 

CbJcago. 

illlll(ll!lllilllll| | |l | |lI2illlllllUlllllli;i]UU 
aTel. Canal 251 -

S 
STel. Canal 257 

i I DR. C. K. KUAUGA 1 
LIETUVIS DEKTISTAS 

£1821 So. Halsted St., Chicago, P l . § 
Kampas 18 ta 6 t 

SValand.: t—13 ryta. Ir 2—1 vak.a 
miuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiJiuiJiiiiiiiiiiin 

PUTINKITE "DRAUGĄ" 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) mės, o Krepštų 104 hek. 3180 
kv. mea. Žemės g;avo 5 kariš
kiai ir -keletas hežemių. 

Telšių žemės ūkio įgalioti
nio žinioj (reiškįa Telšių ap
skrity) yra iįmuompįama 5408 
deš. €Į77 kv. s. dirbamos že
mės. Šįmet gi jos žinia; pėrė-, 
jo dar Buožėnų, Olgopolio, Da-
dp^kų ir Morkiskių-Šiliškiu 
dvarai, yiso žemės 932 deš. ir 
ganv^Ių J.47? dešimtinės. 

Jpnjarkas. 

Ęugsėjo 6 d. Telšiuose įvy
ko pirmas naujai paskelbtųjų 

Ripkimai • 

Teisiai. (&-9—21). Telšių ir 
Alsėdžių valsčių rinkimam į 
valsčiaus tarybą paskirtame 
laike neįvykus nauji rinkimai 
skiriami spalio 19 ir 20 d. Ta, 
dieną įvyksią rinkimai visoj 
Lietuvoj, kamte pirmą kartą 
nenusisekė. 

Dvarai 

/Telšių apskrity šįmet jau 
dalinami Krepštų ir ŠešaiČių 
dvarai. Šešaičių dvare esama 
51 hekt. 3368 kv. met. že- jomarkas (prekymetis). Į pre-

dadėta mišioms laikyti. 
(Bus daugiau) 

kymetį atvyko gana daug 
Žmonių su įvairiomis prekė
mis, ūkės išdirbiniais. Buvo 
prekymety arklių, karvių, 
kiaulių, gana daug (nes šįmet 
yra geras derlius) sodno vai
sių, šieno, upės padargų ir kit. 
Turgavietė pijnutėlė, net už
ėmė pasalines gatves, vežimais. 
Atatyt prekyriiečiai turės geros 
pasekmės ir Telšiuose prekybą 
bent įiek pakels. Vinoma 

SIS , ciceumstances and conditlons under which pirmas ir prie, jų kaimiečiai 
dar nepripratę. Tečiau kai pri
pras, gal kiek ir daugiau dar 
juos įvertins. _ 

PAN0WIE UŽTEKS PBISI-
SVEČIAVOTE VILNIUJE! 

DO \VARSZAWY! 

i» 
to stdckholders and securlty holders wlio do 

not appeac upon Uie books of* the company 
as trusteea, hold stock and šeeurlttes in a 
cApacuy oįher than that of a bona fide 
owxier; and thlo affiant has no reason to 
believe that any other person, association, 
or corboratiop has any interesl dlrect or lu-
direct In the sald stock, bonds, or other 
aeeurities than as so stated by hun. 

6. That the average number of coples of 
•ach issue of this publication sold or dia-
tiibuted, througrh *he maile or otherarise, to 
pald 8Ubscriber« duriuj the six monįhs pre-
cedingr the date shoNvn ahove ls 13,160. 

V. Kulikauskas, Myr. 
Sworn to and subseribed before me this 

30 day of geptember, 1921. 
(SEAL) i ie len Kupsha« 

Notary Public 
(My couuuhwion expires October 9, 1923). 

Manager of the Draugas PubJishing Co., and 
that the follo\ving is, to tShe best of hts 
knowledRe and belief, a trne statement of 
the owncrship, mauagemeot, circulationų 
ete , of the aforesaid publication for U»o 
date shown in the abovo caption, requlred 
by th Ačt of August 24, 1112, embodled in 
section 44 3, Postai La\vs and Regulations, 
printed on the reverse of this form, to wit: > 

1. That the names apd addraases of the 
publlsher, editor, tnanaging editor, and busi-

fness manągers are: 
Publisher: Draugas Publishing* Co., 2134 

S. Oak'ey Ave., Chicago. III. 
Editor Itev. iRnatius eesaitia. 2S34 S. Oak-
ley Ave., Chicago, 111. 

Managing Editor: Nona 
Puelness Manager: Vlncent Kulikauskas, } 

2334 S. Oakley Ave., Chicago. Iii. 
t. That the owners are: Draugas Publ. 

Co., i. o.: Rev. M. Kruszas, 3230 Auburn 
Ave., Chicago, 111.; Rev. H. Vaickmas, 4943 
VV. 15th St., Cicero, 111.; Marlao Fathers, 
2336 S. Oakley Ave., Chicago, 111. Many 
others." 

3. That the known bondholders, mort-
gagees, and other securlty holders ovrnlng 
or holding 1 per cent or mote of totai 
amount of bonds, mortgages, or. other aeeur-
itiės are: Rev. M. Kruszas, Marian Fathers. 

4. That the two paragraphs 'neit above, 
givlng the pames of the ovrners, stock-
hoiders, and securlty holders, if any contain 
not only the liet of stockholders and secur
lty holders as *!iąy appear upon the booke 
of the company uut also, In caaes where tlie 
stockholder or •eeurity holder appeais' upon 
the books of the company as* trustee or in 
any other fiduclary relation, the name of the 
person or Corporation for whom such trustee 
is acting, is given; also that the sald two 
paragraphs contain statements embracing 

afflant's full knowledge and belief as to the 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.' 
Telefonas Drever 966*. 

= *•» 

MOTERIMS ir VYRAMS 

DR. i). SHAKKS 
eVCYTOtlAS Ir CKIRUR6AS 

Ofisai: ^ > ^ ^ Gydo moterių Ir 
M57W. Mtadison>^r v y r u visokias H-
•Jt. Kmp. Paulina > ^ ; ^ w r » • « -
Vai . 1« iki 12 p. > ^ . g u o 8 e ar"ai-

1 iki 8 vak. ^ * ^ v ronbu£iu»el 
] »ea ofisas SW1 Fullerton^O^* 

%TO. Kamp. Albany Ave 
VaL 8 iki »:3« ryte 

' 8:30 iki 9:30 vak. 
Caicago, IU. 

• i 

"JIIZAR" 

N ą i k i u i o i ^ Rumattuno 

J eigų jauti skau
smą rankose, stre-
nuose; pečiuose krū
tinėj pamėgink iš
trinti t>ent du du 
kartus s*u šiais vais
tais o užtikrinu kad 
akaudėjimo daugiau 
nejausi. Kaina tik 
$6.00. RačiaUt adre

suokite: 

JTOSHF SOROItOWSKI 
2424 W. Supcrior h'tįr. 

Chicago, U. S. A. ' 

file:///VARSZAWY


Šeštadienis, Spalio 1, l & l DRAOGAs 
= 

LIETUVIAI 
Jei norite SIŲSTI PINIGUS Į LIETUVA; 

GIMINES PARSITRAUKTI IŠ LIET.: 
PATĮS VAŽIUOTI LIETUVON; 
INVESTYTI PINIGUS KAD JIE 

UŽDIRBTU DIDESNI NUOŠIMTI; 
RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI 

UŽDIRBTIEMS DOLERIAMS 

^ ATEIKITE VISI ČION & 
Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke 

TIRTAS — 

> i 

u 
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> » 

> » 
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P&? JSHiHilIttMag 
— — — 

DR. A. ( . RUTKAUSKAS! 

UNIVERSAL STATE BANKO 
APIE 3,000,000.00 DOLERIŲ 

Perviršis 
$50,000, 

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ 
VALSTTJINIS BANKAS AMERIKOJE. 

CbJeftfos Miesto Valdžia, šimtai l ietuviškų Draugijų ir tūkstančiai 
Lietuvių yra mūsų kostumeriaL». 

PINIGUS LIETUVON DOLERIAIS IR MARKĖMIS 
šiauriame greit, pigiai ir su garantija, Išduodant draftus ant Lie
tuvos Bankų, kuriuos išmoka pilnoje sumoje. 

LAIVAKORTES IKI HAMBURGO $100.00 
Parupinam Pasportus ir kitus dokumentus. 
Bankas atdaras kasdiena iki 4 vai. ir vakarais \ tarnbikais nuo 

6 iki 8:30 vai. Subatomis visa diena iki 8:30 vai. vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTEJ STREET CHICAGO, ILL 

GRCŠIA I&TAUTEJIMAS. — 
PRAKALBOS. 

Port Washington, Wis. — 
Lietuvių kolonija maža. Turi 
savo bažnyčią ir kelis lotus 
žemės. Parapijėlė skolų neturi. 
Klebonijos nei mokyklos nėra. 
Kas antras sekmadienis atsi
lanko iš Sheboygano kunigas. 
Vaikams gresia ištautėjimas. 
Darbai eina silpnai. Gyvento
jų apie 4,000, tautystė-dau-
i^iausiai vokiečiai-katalikai. 

Rugsėjo 19 d. įvyko prakal
bos. Šv. Kaz. Dr-jon įsirašė 12 
narių. Kun. P. Raščiukas. 

savaitę pašelpos. J is savo na
riams pagelbsti išgauti Suv. 
Vals. pilietybės popteras. 

A. §artulis. 

L. SVET. STAT. B-VĖS 
SUS. 

BLAIVININKŲ SEIMO 
PROTOKOLAS. 

KLIUBO NUTARIMAS. 

Melrose Park, 111. — Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubas 
laikė mėnesinį susirinkimą 
rūgs. 25 d. Susirinkimas nu
tarė numažinti įstojimo mokes
tį į kliubą ant ateinančių še
šių mėnesių. Ligšiol mokėda
vo sulyg amžiaus, nuo 3 iki 
8 dolerių. Nuo rūgs. 25 d. per 
šešis mėnesius kliubas priims 
narius, ne senesnius kaip 40 
metų, už $1.00 įstojimo mo
kestį. 
Šis kliubas gyvuoja nuo 1909 

m. Sergantiems moka 5 dol. į 

PIŽAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICA60J 

v 

NEMOKĖSI PIMIGUS B E 1 E I K A L 0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Gbicagoja 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip neganu. 

Mašinėlių laičkamt drukuoti ir ofiso darbam* yra naujau-
aiofl mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi 
nius ir deimantinius; gramaionu* lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir 
byaoių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome Laiknxiiia» u 
mazikaJi.šku* instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

KELIONE LIET 

Detroit. Mich. — Lietuvių 
Svetainės Statymo B-vės susi-
rinkimas bus pirmadieny, spa
lio 3 d., 7:30 vai. vakare, Or-
likausko svetainėje, 23-Čios ir 
Ash gatvių. Bus svarbių rei
kalų apsvarstymui. Kontrakto-
riams atmokės antrą mokesti. 
Atneškite paskolos ir dabaig-
kite. mokėti už Šerus. Dabar 
pinigai yra reikalingi. 

L. Vinalis, sekr., 

DAYTONO, OHIO LIETU 
VIŲ 

REZOLIUCIJOS 
» 

Gydytojas Ir 
44^1 So. Westcrn Ave, 

Telefonas Lafayette 4146 | 
Valandos: f-11 rytais 1-1 pi « 

[pietų Ir 7-8 vakarai* Nedėldi* \ 
| n lala tiktai po pietų t iki R. 

J 

DR. 6, M. GLASER 
— 7 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
i 
l 

Praktikuoja SO metai. 
Ofisą* 814* 80. Morgan t*. 

: *erte OS-ro St* Chtoago. UI 
8PBCIJAXJ«TAfl 

Uot*rl*ku. Vyrišky, taipgi aat-e 
niikų Ugi}. 

OFISO f ALANDOS: Nno l# ryto 
<k» I po pietų, nvo f iki t valan
dą vakar* 

Hedėlloinlft UBO I }kl I po p.ev 
Telefonas YarOs M l 

s • • • • • • » * • » • • • » • » • • 

A T P I G O ! • 

Linksma mums pranešti, kad Kelionė Lietuvon atpigo per $ 25.00 ant 
laivakortės. 

Dabar trečios klesos laivakortė iš New Yorko iki Piliavai-Karaliau-
čiui tik $110.00. V'isa kelionė Lietuvon galima atlikti be persėdimo vien 
vandeniu; nekliudant Vokietijos, nei Lenkijos žemių. Tiesiai iš New Yorko 
į Pitiava arba iš Canados į Piliavą '-j^^SUĖ^yJ^f^- v 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus Lietuvon krei 
eiausiai ir geriausiai sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS IR DO-
L1ERIA1S. 

Del platesnių informacijų reikalo laivakorčių, pinigų siuntimo l ietu 
von, Pasportų ir Income Taksų kreipkitės šiuo adresu; 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St, Tel. Yards 6062, Chicsgo 

Ofiso Valandos: Kasdien 9:30 ry te iki 6:00 vakare . Utarninkais , Ket-
vergais i r Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryte iki 3:00 
po pietų. 

GENERALIB OFISAS: 
Lithanian Sales Corporation. 
414 Broadway, 
Boston, Mass., 

s 

Lithuanian Sales Corp., 
300 Savoy Theatre Bldgv 
Wilkes Barre, Pa.* 

. 

Išneštos iš priežasties Lietuvos 
priėmimo Tautų Lygon rūgs. 

25 d., 1921. 

Mes Daytono lietuviai susi
rinkę Šv. Kryžiaus svetainėn 
25 d. rūgs. 1921 m. sveikina 
me Neprigulmingę Lietuvę ir 
drauge džiaugiamės, kad 
Lietuva tapo priimta Tautų 
Ly^onLLietmra-< lygi* kitom? 
tau*R)hį| i^ yiešpSfjysĮt^njs! 

Negalime užmiršti Tautij 
Lygos neišreiškus jai nuošir 
daus ačių už jos gilius jaus
mus, kad ji teikėsi nekreipti 
domės į mūsų amžinuosius ne
prietelius, kurie* dėjo savo vi 
sas pastangas, kad tik Lietu
vai pakenkus, išreikštais Lie
tuvos pripažinimu ir priėmimu 
savųjų tarpas. u ' 

Vienok, mes i r apgailestau-
jame Tautų Lygos silpnumą, 
kad iki šiol dar negali maty
ti mūsų, drauge ir kitų, ne
prietelių lenkų, kurie per visa 
savo laika nuo pat gavimo ne-
prigulmybės iki šiol užsiiminė
ja banditizmu, kurs ne tik 
nėra Tautų Lygos stab
domas, bet dar turi prie-
telių bei pritarėjų tam niek-
šiškui darbui. 

Reikalaujame, kad mušu 
švenčiausias reikalavimas bu
tų išklausytas: kad lenkų plė
šikas, nekaltų žmonių skriau
dikas, Želigowski, butų kaipo 
tokis nubaustas ir Vilnius, Lie 
tuvos sostapilis sugrąžintas 
Lietuvai. Be to mes nerimsime 
ir mums ne jokg džiaugsmas 
iš pripažinimo Lietuvai Tau 
tų Lygoj vietos, esant be savo 
sostapilio Vilniaus. Visas pa 
saulis • mato tame arba Euro
pos diplomatų1? silpnumą, ar
ba neteisingumą. | 

Lygiai, mes giliai jausdami 
mūsų- brangios Lietuvos da
bartinę valdžią, sveikiname jos 
pasišventusius darbininkus, 
kovotojus už laisvę ir gerovę, 
pradedant nuo prezidento, mi-
nisterių, seimo narių, baigiant 
mūsų drąsiais kareiviais, ku
rių ne vienas padėjo galyą be
gindami savo mylimąja šalį. 

Nutarta, kad žios rezoliuci
jos butų laikraščiuose paskelb
ta ir kad įgalįuota pasirašyti 
vietinės parapijos klebonui ir 
šiuo miesto L. L. Pa&kolo* 
skyriaus valdybai. 

Kun. M. Cybelis, 
Kleb. ir L. L. P. Bonų p:.rm. 
* S. Griusevidius, rast. 

Rugsėjo 31 dieną, 10 vai. ryte, 
Karalienės Aniuolų parap. sve
tainėje, Brooklyn, N. Y., įvyko 
L. B. S. seimas. Centro pirm. kun. 
J . J. Valantiejaus laišku Įga
liotas kun. Jonas Jakaitio malda 
atidarė seimą. L. B, S. Centro 
rast. J . Svirskas sutvarkė man
datus. 

Sekantieji atstovai pridavė man
datus ir seime ėmė dalyvuraą: 

1 kuopos, Waterbury, Conn., 
Juozas V. Kovas; 

9 kuopos, Lawrence, Mass., kl. 
Pranas Juras; 

25 kuopos, Worcester, Mass., 
J . P. Vaitkus, Izabelė Ročkie-
nė, Veronika Liutkienė, kun. Jo
nas Jakaitis; 

32 kuopos, Detroit, Mich., kun. 
Fabijonas Kemėšis; 

Naujos Anglijos Blaiv. Apskrir 
čio, Juozas Svirskas. 

Sekantiems Blaiv. Susiv. na
riams atsilankiusiems \ seimą bu
vo suteiktas pilnas balsas: Juzei 
Leonaitei, M. Norkūnui ir kl. J. 
Simonaičiui. 

Seimui valdyba išrinkta: pirm. 
— J. P. Vaitkus; rast. Juzė Leo-
naitė; įnešimų komisija kun. J . 
Jakaitis. -

S fJetnvis Gydytojas Ir Ohirarj;a* t 
Peoples Teatro I u w 

I l t i e W. 47Ui Str. Tol. Boul. lOol 
I Valandos: C iki 8 rak. ffedei i t | 
t ik i 12 ryte. 

Res. 8014 W. 4Sr« »trm* 
Nuo ryto iki piet 

•Tel . licKJnley SM i 

Kun. J. J. Valattticjus, L. B 
S. Centro pirm. išdavė raporte 
raštu. Pasirodė, kad gerb. pirmi
ninkas dirbo kiek galėjo, nors ir 
sunkiose aplinkybėse. Raportas 
priimtas. 

Vice-pirm. nebuvo seime ir ra
porto neprisiuntė. 

Centro rast,, .Juogas Svirskas,jo
davę raportą smulkmeniškai rastu. 
"Per visus;įnetns jeigu )nivo*$56%-
53; išlaidų buvo $389.53 fadgi 
ižde lieka $180, tečiaus dar ne
užmokėta redaktoriaus alga ir 
spaustuvei už , 2 mėnesiu. Rašti
ninko raportas priimtas. 

Iždininkė, Viktorija Shea pri-
#iuntė' raportą kuris sutinka su 
rast, Raportas priimtas. 

Iždo globėja, Izabelė Ročkicnė, 
praneša, kad knygos yra tvarkoje 
vedamos. Raportas priimtas. 

Redaktorius, Petras Daužvar
ais prisiuntė raportą kuris buvo 
priimtas su pagyrimu. 

Komisija išrinkta peržiūrėti 
knygas: kl. Pranas Juras ir J . 
Kovas. 

Pasveikinimai skaitomi: telegra-
aia nuo Blaivybės Centro Lietu
voje per kun. Marmu; laiškas nuo 
L. B. S. 9-tos kuopos, Lawrence, 
Mass. per J. Bundulį ir M. Gabį; 
nuo K. Vidikausko, Philadelphia, 
Pa.; nuo kl. V. Damašo, St. Pro-
eopius Sem. Lisle, 111. į nuo L. B. 
S. Centro iždininkės, W Shea, 
YVorcester, Mass. 

Pasveikinimai priimti delnų plo
jimu. 

Nutarimai: 
1) Kad Centro valdybos nariai 
seimą atsineštų arba prisiųstų 

L. B. S. draugijos knygas, aiits* 
paudas, eharterį ir t. t. 

2) Kadangi įvairios aplinkybės, 
(maža lėšų, sunku gauti kitę re
daktorių) neleidžia užlaikyti or
ganų, todėl 

(1) Tautos Ryto spausdinimą 
sulaikyti. 

(2) Už organą paimti kitą blai 
vininkams prielankų laik
raštį, 

(3) Centro valdybai pavesta 
parinkti tinkamą ir prieina
mą laikraštį už organą. 

(4) Blaivybės skyriaus vedė-
jumi bei redaktoriumi yra 

išrinktas J . V. Kovas. 
3) Toliaus. Blaivininkų organas 

bus siunčiamas nariams ne pas
kyrai ale kuopų rast. vardu; rast. 
-gi per susirinkimus išdalys na
riams. 

Ant pardavimo 5 kambarių na-
tnas su augštų, eonerete apaCia e-
lektros šviesa, gaaas, šalygatvis už
mokėta. Gera apftlinke, parsiduoda 
labai pigiai, atsišaukite tuojaua pas 
savininku 

•831 fi. Campbell Ave. 
Arti Westcrn ir • • St. 

/frSrgįsššŽ - ^ • • Į J — Į * * 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vežei Is 
LIETITVIB DKMTIHTAfr 

4711 HO. AaBŪLAJTD AVMMUm 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo t ryto iki • vmfc 
8©radomis nno 4 Uf 9 rakars 

ink 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

W. 45 Str. * Chicaįco 
(Prie Westcrn Avenue) 

ydau Be Vaistą ir Be Opcracijo.1-] 
8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p J 

j ca l sutarimą. Išskiriant ketverius 
Vai. 

* & t & # £ J t £ * J U t £ # . S ^ * £ 4 £ # £ j t & * 4 
Telefonai* Rnulevard 1199 į 

I DR. C. KASPUTIS ! 
< Oftcn IT8TAS 

8 «3Si flonth Halsted t ir . 
.Valandos, t—11 A. M. į 
g l—B: T—8 P. M. % 

DR. S. NAIKELIS 
mgruvia 

GYDYTOJAS UI CJH£RlliU#A> 
OflKU Ir Gyvenimo vteta 

SMS bonth Halsted 8tr«w« 
Ant Tiriaus UalTsraal StaU Bsok 

balandos nuo 11 iki 12 ryte; nuo 
I Iki 4 po pietų; nno 7 Iki t rak 

Hodeliomis nno l t iki k. 
T«l«f«ut Tardi 1M4 S 2 = 

j DR. CHARLES SEGAL \ 
Perkėlė aeavo oCkm po umm 

J4729 So. AsUand Avenui | 
i Spfdlallsias į 
.DMOVŲ, MOTERV Ir VYRC LIG» | 
|Valsndosnuo l t iki 12 išryto; no« | 
j 3 iki 4 po pietų; nuo 7 iki t;K g f̂  
I 

Nedėliomis l t kll 
Tekjfooaa Dresel 

! 
u 
•ms 

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

[GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BK 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 Emerald Avenue 

9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 iki 8 vaKare. 

•v 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETI 1% IS ADVOKATAS 
Dlen.: It. 511-127 N. Dcarbom St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland A ve. 

Tel / Yards 105S 

TelefMM I'ulimas SM. 

Dr. P. P. ZALLYS 
* Lietu via DentistM 
10801 So. Mlchlgaa Avenns 

S—sIsnd, 111. 
VALANDOJ: S ryt* Iki • »•» «*• 

fel. Fullnian S43 ir 1100, 

• • • ' < 

Ęufopean American B u n a u 
Fabionaa ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
KOT ARIJU AAS 

Real Estate, Paskolos, ĮssĮMSSSi 
Lr t t , 

800 W. sr.th St., fcamp. Halsted St. 
Tel. Boulevard 011 

Vai.: 9 iki t kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Kub. iki 0 vak. 

Ne d.: iki I po pietų. 

illllHIIIIIUmillliltlIUt!l!IlIUI1tll(fl!H|tl 
t fSt tndepcadence Blvtt 
Telefonas Voo Bonii 104 

DM.U0TH, 
Rusas Gydytojas rl Gamirga* 
«>pec.ijalistas Moteriškų^ VyriAkų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—1 p* 

pietų, 7—S vak. Nedėliomis 10—11d. 
>N*as S354 So. Halsted St., CMa*** 

Telefonas DTOVMT Oaot 
« « l l l l l l l l l l l l l l l ! t l l l i l l l i l l l l l l l | | l O | | | | | f l l l M C 

VAUKNTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

[«205 8 . H a l s t e d , 2 4 0 ? W . 
1850 N. Wells S t 

187 Mokyklos Junut. Valstijoje. 
Moko Siuvimo, Patternu Kirpl 

[mo, Desigrning bizniui lr namams.^ 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai 
[Mokslas lengvais atmokė ji mals 
[Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauk it knygelės, 

Tel. Seeley 1(41 
BARA PATEK, pirmininkėj 

Dr. M. Stupnicki| 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, II.I.INOIH 
Telefonas Vards MIRS 

^flatidos: — i iki 11 is ryto. 
5 po pietų iki f vak. Nedėlio-
nis nuo B Iki 8 vai. vakare Ĵ 

OR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Oanal 1110 
Valandos: l t ryto Iki t vakar* 
gyvenimas: 

• Sflll W. (Ord Ste. 
Tei. Prospect 1411 

• »— <*m i » S 

Tel. Canal 167 Vak. Canal t i u 

DR. P. Z. ZAUT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgą* 
1001 8o. Halsted Street 

Valandos: l t Iki l t ryto; 1 iki « 
po piet t iki t vakare. 

illoftllflllllllltlllfltflinilllllllllllillllllltlsr 
flPhone Seeley 7419 
I OR. L M. FEINBERG i visokias vyrų 

moterų lytiškas Ilgas 
Madison Str., kampai 

tėra Ava., Cfcdongo 
SValandos: 2—4 po piet 7— 
=imiiiiiiiiiuiuiiiiii!iiiimifiii!iuiiiimj! 

t vak S 

s 

Parsiduoda 72 akrų žeme su cy-
vuliais, 4« akrai dirbamos, o kita 
g-anykla, stuba nauja barne 60x2iB 
pumpa 2 arkliai 6 karves 2 kiaules, 
SO vištų, padargai. 2 mylios nuo 
miesto, pro Sali eina 2 keliai. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Atsišau
kite. 

GUST KASPER 
Be* 361 Eaglc River, Wisc. 

• n i i. i — . — 

Parsiduoda grocerne ir saldainiu 
(candy) krautuvė labai pigiai, prio 
žasti pardavimo patirsite an.t vietos. 
Atsišaukite šiuo adresų: 

I.ewis TiaslamkM 

Tek Randotpk f t t t 
A A SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumloNtyJ 

ASSOOIATlOlf BLDG. 
18 SO. lM Salio St. 

Valandos: t ryto iki B po ptotų 
Panedėllals lkl t vakare 
Nedėliomis ofisas atdaryta* 

! • • » » • > • • » * • » • • • « i mmmm,* •• m . »•••&* 

SIMIBSISSIK 

I [ V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Dldmlestyli 

29 8outh La Salle Street 

Telefonas Centrai 0800 

Vakarais, 812 W. S3rd 8 t 
Telefonas: Yards 4001 

fel 
1 
f 

i 
I 
8 
I I 1 1 1 

Telefonas Prospect 0598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

I r ' I 
Namų Statytojas 

5308 So. Robey Str. | 
Darbas atliękiamas pirmos klia-A 
sos už prieinamas kainas. $ 

| » » « « • • ! 
W . Yardo 6666 Blvd. 8448 

Dr. V. A. ftIMKTO 
Lietuvis Qydytoiaa. flklran— t, 

8802 \V. 88 Place 

s 0SSB O, Halsted St. ClUna«o. 
Valandos: lt-—lf U ryto 1—l Ir 

Kaa. l t — l t M 
Chicago, 111. kmmm • . - - „ • • , , » » • „ • • »•„„« 

Telefonas Canal 5395 i 
JONN G. MEZUISKIS į 

Generalis Kontraktorius, stoty-į 
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakiey Ave., Chicagoi 

Arti 23-fiio Plaoe. j 
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Puikus Istoriškas Teatras f f ' 
v - - - - - - H Pradžia 7-tą, Vai. Vakare 

Nedelioj, Spalio ~ October 2rą dieną 1921 m. 
I i l į C. S. * . S. (SCHOOL) S V C T A I N t J 4758 South Honore Gatvių 

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS NARIMANTAS 
Penkių Veiksmų Labai Graži Drama 

STATO SCENOJ 

TEATRALIŠKAS KLiUBAS 

I 

s 
ą „ GERBIAMA VISUOMENE! Nepraleiskite progos ne pamatę šio puikaus perstatymą. Veikalas y ra 

| | 3 iš senovės Lietuvių Kunigaikščių gyvenimą. Taipgi T. K. L. prieto jau senei rengias. Todėl atsi lankiu-

H ii 
9 

siejei busite pilnai užganėdinti . Po Teatrui bus šokiai. 
Kviečia Visus T. K. LIETUVA. 

m •iiiiiiiiiiMmiiiimiiiiiiii!MiiiiiMiiii:iiiiMiimiiii!iiiiiiiiii!!mMM 
«*- »•*• ! * • " i » T * - * T • |, » F " 

L 

- -••••'•• • mmv. kalinga parapijos mokykla, 
bet mažoje parapijoje sunku 
jų užlaikyti. Mokyklą turime CHICAGOJE. 

, . . . . . . • • »$ pasidėkojant mūsų gerb. kleb. >W » • # • • • ! 

PAMESTA BOMBA. 18 kuopos nariai deda visas kun. J . Paškauskui . - -
! pa: tangas, kad šis vakaras , iš Nuo pat jo čia apsigyveni-

Užpraeita naktį smarkiai visu atžvilgiu bu tu . kaipo ti- ,no> J'ls rūpinosi, kad kuogfei-
plyšo pamesta dinamitinė hoin ; k ras šviesaus jaunimo vakn- eiausiai įsteigtų mokyklą. Jr 
ba ties namais po mini. 74o r a s aeiu Dievui jo tas didelis dar-

Leavitt &at. Aplinkinių1
 T) TT 0 i . .. *. , , bas nenuėio ant nieko 

P. \ . Stanciicas pranešė, kad l>tU> " e"u*Mu a m «*eKo. 
vienas jau šimtą tikietų ^ f m l i r c h o r a s **#» <*ang 

V. JURGIO 
Parapijos RNIVALAS 

i m m m — • • 

i*f] )*..: 

So 
namų ištrupėjo langų stiklai 
nuo trenksmo. 

Tu namu savininkas yra 
Donato Kidanze. J i s seniau 
gavęs nuo " j u o d r a n k i ų " rei
kalavimą $2,WX). Tai igno
ravęs ir nei policijos nepain-
formaves. 

Jis 
pardavės, 0 iki pažymėta diena j toiĮraotta šį sezoną. Spalio 2 

!U L. P . KOMITETAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

ateis, jis paur ižęs 
šimtą parduoti . 

•Šiame susirinkime klausimų 
vedėjas A. J . Ž. nuo užimamos 
vietos atsisakė, nes išvažiuoja 
i mokykla. Bet Vyčiai pradėto 
darbo jau neapleidžia ir į jo 
vietą tapo išrinktas vienas iš 

Vakar 4:00 po piet gavome veikliausių šios kuopos narių 
*' kančią telegramą nuo jcerb. P- V. Stancikas. 

Klieną, Sv. P. ir P. pa*, choras 
rengia vakarų, parap . naudai . 
Bus scenoje s ta toma drama, o-
peretė J 'Nas tu t ė " , Strumilo 
svetainėje ana 107 ir Indiana 
gatvių. Taipogi chorai žada 
pasirodyti su gražiomis dai
nomis. 

Butų verta atsi lankyti . 
Koresp. 

Jau paskutines dienos 
ši vakarą, Rugsėjo 28 d. 

Su bato j , Spalio 1 d Extra vakaras 
— IR — 

PASKUTINIS VAKARAS 

Ypač nedėlios vakare bus daug visokių naujų da-
H n 
t! •:• lykų ir įvairumų bus visokių gyvumų, paršiuku, žąsų, 

l\ tf ančių, vištij, aviniu. Ta ip kad 4cas neats i lankvs tai gai-
įA '--t i 

i* h lesis. 
. . . . : J 

i. ' H « - • -
'. n 

Kviečiame visus parapijonis, biznierius ir kaimynus 

i: y atsi lankyti 

Moksleiviui už pasidarbavi
mą Vvtiai suteikė gražia dova-
ną, užrašydami iki Naujų Me
tų savo organą " V y t į " . 

Gladius. 

f. J . Bielskio iš Lietuvos Fi-
aansų Misijos: 
To: Metropolitan State Bank, 

Chicago, III. 
' 'Sul ig tamistų pa reikalą vi-

110 išsiunčiau per American 
Express bonų už dvidešimts 
tūkstančių dol. 

Pasirašo J . J . Bielskis. 
Viršminėta telegrama reiš

kia, kad jau bonai del Chi-
eagos y ra kelyje ir gal šian
die pas mus bus. Ka ip tik gau 
sime L. L. P . bonus, tuojaus: 
laikraščiuose pagarsinsime, j Seniau mūsų kolonija buvo 
Taigi, visi L. L. P . komitetai pagarsėjusi. Turėjome dvi or-
tėmykite laikraščiuose a t sar : kestras : vieną vaikų, kitą su-

IŠ BRIDGEPCRTO. 
<•-

Atsi t ikus didelei nelaimei 
dalis " L a i v o " skaitytojų šią 
savaitę to laikraščio negavo. 

" L a i v o " Redakcija. 

IŠ ROSELAND. 

27 d. rūgs., apie 8:30 vai. va
kare tūlas ( iaruckas ėjo Hal-
sted gat. ir ant 34 gat., netoli 
Auburn Ave. buvo užpultas 
trijų valkatų. Vienas užpuoli
kas griebė Garuckui už kaklo, 
šiam pradėjus rėkt i , užpuoli
kas trenkė jį į šalygatvį ir visi 
t r įs pabėgo. 

giai, nes juose sužinosite, ka
da galėsite bonus atsiimti. 

Su pagarba, 
J o b n B. Brenza, prezid., 
Metropolitan State Bank, 
2201 W. 22nd Str., 

Cbicago. 

IŠ NORTH SIDĖS 

Nors Šv. Mykolo diena bu
vo praeitą ketvirtadienį, bet 
j i bus švenčiama sekmadieny. 
6v. Mykolo bažnyčioje bus at
laidai surišt i su iškilmėmis. 
Dalyvaus svetimi kunigai . 

Atėjo parapijos bazaro pas
kutinės dienos. Bus šiandie ir 
rytoj užsibaigs. Tur ime dary
ti iki $3,000 pelno. 

Šiomis dienomis apsilankys 
Sorė su šviežiais beigeliais ir 
Ta rada ika su Baltruviene ka
zoką šoks. Kitų įvairybių ne-
išduosiu p i rm laiko. 

T ik visi parapijonai atsilan
kykime užbaigti bazarą. 

Vietinis, 

augusių. Šiandie jų neturime. 
Ar nevertą butų juos atgaivin
ti? 

Antradieny, spalio 4 d., 8 
vai. vakare, parapijos svetai
nėje. (10806 Wabasb Ave.) L. 
Vyčių 8 kuopa rengia gražų 
vakarėlį. Vaidins " D a i n ą be 
g a l o " ir broliai Kanoverskiai 
pridės savo komedijų. Taipo
gi kalbės A. J . Kanoverskis. 
Įžanga bus t ik 15c. Kviečiame 
ir kitų kolonija jaunimą atsi
lankyti. 

Vytė. 

27 d. rūgs. nakty j , keletą 
plėšikų su automobiliu buvo 
atvažiavę apiplėštį valįįomų 
daiktų krautuvę (bučernę) ku
ri y ra ant kampo 34 gat. ir 
Auburn Ave. Pradėjus plėšimo 
dar%ą krautuvės savininkas 
pajuto if tuoj telefonu pašau
kė policiją. A tvykus policijai 
plėšikai pabėgo pal ikdami ap-
tomobilį kurį policija suareš
tavo. A. Girgždą. 

• ' 

VVEST PULLMAN, ILL. 

Rugsėjo 6-ta diena, šių metų, 
pas mumis tapo a t idaryta pa
rapijos mokykla. Lanko dido
kas būrys vaikučių. Mokyto
jauja seserys Kazimierietės. 

Čia nuo senai jau buvo rei-

Visų Šventų Pašelpinės Dr-
jos bertaininis susir inkimas į 
vyks sekmadienyj spalio 2 d., 
1921 m., 1-ma vai. po pietų, 
Šv. Ju rg io parap . svetainėje, 
Vyčių kambaryj . Visi nar ia i 
malonėkite atsi lankyti , nes tu
rime svarbių reikalų aptar t i . 

Valdyba. 

š į vakarą spalio 1 d. 

K 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Rugsėjo 21 d., Davis Square 
P a r k o svetainėje, L. Vyčių 13 
kuopa laikė savaitinį susirin
kimą. Pr ie kuopos prisirašė 
p-lė E. Vait iekaitė. 

Šiame susirinkime daugiau
sia buvo kalbama apie mūsų 
kuopos rengiamą didelį vaka
rą, kur is bus spalio 16 d. Bus 
s ta toma r imtas , įdomus veika
las : " A d o m a s ir J i e v a " . Su
lig komisijos pranešimo, turė
sime labai gražų programą, ir 
atsi lankiusiems suteiks dailg 
dvasinės naudos. Taipogi ma
lonu pažymėti kad šio veikalo 
perstatyme ir abelnai progra
moj sutiko dalyvauti gerb. Sa 
boniai. 

L I E T . FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Fotografuoju ir malevoju visokius paveikslu* 

įvairomis spalvomis. Atnaujinu senus ir krajavus 
ir sudedu su amerikoniškais. Darba atl ieku ge
rai ir pigiai. Kreipkitės šiuo an t rašu : 

Pau l Puckorius 
1435 So. 49 Court 

Tel. Cicero 8027 
Cicero; 111. 
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
9 BHOADVUtt N, i \ K S ' t: I Ci t\ N. ^ 

Tiesi Kelionė į LIETUVA P E R P I U A V 4 
(Karaliaučio Pr ieplauka) 

ARBA P E R LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
Aiuomi linksma mums pranešti , kad mes pasidarbavom ldaat 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI J PILIAVA. 

Lietuviai, važiuojanti j Piliava, aplenkia Lenku juosta (Korldo-
ra ir privalo turėt i t iktai lietuvišką pasporta; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja Šaka mūsų reguliariško su 
sinešimo su Hamburgu. Panzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
t rumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriuba paėto IsJvsJ išplaukia: 
S. S. ESTONIA spal 5 8. 8. LITHUANIA lapkr. i 
3. S. POLONIA spalio 19 LATVIA Lapkrity* * 

Pasažicrams tiesus patarnavimas t a rp LIBAU-DANZIG-Halifai, Coo. 
Visi laivai tari paikos kambarius trečios kllasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPT, Gen. Western Pass . Agt. 120 N. Lagalle St. Cbicago 

palio 2 d., 1921 r; g Kviečia 

KLEBOHAS IR KOMITETAI . 

Mmmmmmmmmmimmmimk 

US PRANEŠIMAS " H H ? 
. . ^ ^ _ t OL V /Ue H A I S T E D S T . 

Pranešame visiems mūsų pažįstamiems, kostunieriams, ir draugams jog at idarė
me antrą ofisą, kuris randasi vakar inėje dalyje Town of Lake, visiems žinomoj, 
Amerikos Lietuviu veikėjau Jfoseph J . Elijošiaus vietoje. 

Daug iųii£ų kostumerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliaus nuo mūsų Pir 
mojo ofiso, 9bl W. 33rd Št. Bridgeporte , dabar galės visus reikalus atlikti ta ip 
pa t ofise prie. 4600 S. Wood St., buvusioje J . J . El ias Town of Lake Bank vietoje. 

Visi reikalai ka ip an t Bridgeporto t a i p ir ant Town of Lake bus atliekami tei
singai ir greitai . Ypatingą domą norime atkreipt i siuntime pinigų per paštą ir te
legrafą. Pinigus išmokame per paštą į 24 dienas; telegrafu į 4x/į dienų, kiekvieno
je pastoje Lietuvoje. Daug padėkavonių yra gaunama nuo mūsų Tautiečių iš Lietu
vos, kuritio8Mjbkiu būdų sutalpinti nėra galima Čionai. 

Laivakor tę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jant iems į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Koenigsberg-Karaliaučio - $106.50 
Parduodame draf tus i r Travel lers ' Čekius su Credit of Letters. 
Norintįįęjįe važiuoti į Lietuvą ar iš Lietuvos, kreipkitės del informacijų prie 

c 

K) M E T Ų Š I T A M B I Z N Y 

3331 SOUTH 
HALSTEDST. 

Phone Yards 6894 
PINIGŲ SIUNTIMAS, 

P A S P O R T A I , L A I V A K O R T E S 
Perkame ir parduodame namus ir 
fermas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedeliais. Seredomis 
i r^Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne
daliomis iki 2 valandai po pietų. 

lllllllllllllllllilIlIlIlUllllIUIIIIlllllHlllllM 
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PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA f 
i , 

DU OFISAI : 

A 

BRIDGEPORTE 
901 West S3-rd Street, 
% | P « į Yards 4660 

T 0 W N OF L A K E 
4600 South VVood Street, 

Tel. Lafayette 6256 

Į PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie- l 

I tuvon, prisiuntimas užtik-
I rintas. 

lnšuruojame nuo ugnies, 
\ namus, rakandus i r auto

ji mobilius. 
Parduodame namus, sko-

§ liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
I 840 W. 33rd St. 1 

Yards 2790 
s s 
alllllllllltltllllllllllllllllllllllllllllllllllttlt' 

PADĖKA 
Rugsėjo 22. 23 ir 24 Illinojaus Valstijos Bankų Eg-

zaminoriai, sulyg Valstyjos teisių, padare metini, per
žiūrėjimą Universal Sta te Banko stovio ir a t rado, kad 
šis Didžiau8is Lietuvių Valstijinis Bankas nuo pa t sa
vo ats idarymo yra nepapras ta i gerai vedamas. 

Banko reikalai y ra puikiausiai tvarkomi i r dabar
tinis Banko atovy* y r a kuogeriausis, tvirčiausis i r at
nešantis pu iku pelną, nes visus reikalus veda sąžiniš
ka, darbšt i i r pa tyrus i Banko Valdyba i r Direktoriai . 

Pranešdajni apie t a i gerbiamai visuomenei, prie 
progos, š i r į n g a i ačiuojame visiem mūsų gerbiamėm 
kostumeriam, tūkstančiams lietuvių, u i jų prielanku
mą i r išauginimą tokios milžiniškos, apie $3,000,000.00 
dolerių Lietuvių Įstaigos, kur i t a ip sparčiai, augdama, 

VISADOS BUS PIRMĄJĄ SAVO DIDUMŲ, PIRMĄ

J Ą SAVO STIPRUMU IR PIRMĄJĄ SAVO TIKRA-
• - * 

J£ GRYNA LIETUVIŲ SPALVĄ. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted Street, 

CHICAG0, ILL. 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

1 BEETHOVENO MUZIKOS KONSERVATORIJA. 
ANTANAS S. POCIUS V E D Ė J A S 

Aštuntas sezonas prasidės 

I RUGSĖJO 12 D., 1921 M. 
E M O K I N A M A I 

Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos, 
gi taros etc. 

Dramos i r kliasiško šokimo. Baigusiems įvairias mu
zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis. 

Kataliogai ant pareikalavimo. 
I 3259 So. Halsted Street, Chicago, 111. s 

Skyrius Ciceroje 4847 W . 14-th St. 
~Ti 1111111 • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 11111111111111 i^i 111111111111111 ^ 

t. 

Užsisakykite "Laivą" 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiii 

"LAIVAS" eina kartą i savaite, 
" L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, K vangeli ja ir jų paaiš

kinimas. 
" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų 
" L A I V E " tilps atsakymai j klausimus. Gerb. kun. Bnčys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Ijaivu" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
t Adresas 

" U U V A S " 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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