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METAI-VOL VI No. 233 

azmo 
WASHINGTON, spalių 4 (Liet. Informacijos 

Biuras). Danija pripažino Lietuvą de jure. 

VISA A. SILEZIJA TURI TEKTI 
VOKIETIJAI 

\ 

BERLYNAS, spal. 4. — 
Tautų Sąjungos suvažiavime 
Genevoje dalyvauja ir Suv. 
Valstijų valstybės departa
mento ten pasiųstas eksper
tas, David Hnnter Miller. 
J i s turi įgaliojimų tėmytis, 
kg. Tautų Sąjunga veikia ir, 
prireikus, tart i savo nuomo
nę. 

Miller po ilgų tyrinėjimų 
apie Sileziją pagamino me
morialą. To memorialo ko-

SUSIRINKO AUGŠČIAU-
SIAS ŠALIES TEISMAS. 

ninkai neknomet neturėję pa
siketi nimo skaldyti į dalis 
Augštosios Silezijos provin
ciją. Tik sutiko paduoti ple
biscitui, kad dauguma balsų 
nusvertų, kam provincija tu
ri prigulėti. I r kuomet Vo
kietija gavo daugumą balsų, 
tai provincijos skaldymas 
reikštų Versailleso sutarties 
peržengimų. 

Miller tvirtina, kad A. Si-
pijos induotos sąjungininkui lezijos klausime nesusiprati-
vyriausybėuis ir Tautų Są- mai pakilo del buvusio prezi 
jungos suvažiavimo atsto- dento Wilsono dekleracijos, 
vanis. pagal kurios neužginčijamai 

AVASHINGTON, spal. 4.— 
Susirinko sesijon augščiau-
sias šalies teismas. Pirmu 
kartu šalies istorijoj pasitai
ko, kad šito teismo vyriau-

Mil^r sako, kad sajungi- s i f>J u t e i s ė J u J™ b u v S s P r e " 
zidentas. 

J i s yra William Howard 
Taft, paskirtas m i r u s i o 
White vieton. 

KANSASE STREIKUOJA 
' ANGLEKASIAI. 

IMA TRUKŠMAUTI KLA-
NISTAI. 

Jie terorizuoja gyventojus. 

Memoriale ekspertai sako. lenkiškos Silezijos dalys tu 
jog Augštoji Silezija negali retų bus priskaitytos Lenki-
but skaldoma į dalis. Ta vi- jai, gi likusios — Vokietijai. 
sa provincija turį but paves- Tečiau toji dekleraeija, jei 
ta Vokietijai. Tai turi" but ji butų pildoma, sulaužytų 
padaryta pasiremiant j vyku- pačius pagrindinius ,princi-
sio plebiscito 
N e s plebiscito metu 

WACO, TEXAS, spal. 4. — 
Pereitą šeštadienį vakare bū
rys ku-klux klanų, slaptos te
roristinės organizacijos narių, 
miestely Loren^ .ureng* pa- I H A R V E S T B R KOMPANIJA 
vodavima apsitaisę savo ypa- 6RYŽ RUSIJON 

I 

PITTSBURGH, Kas. spal. 
4. — Kansas valstijoje gy
vuoja industrijinis įstaty
mas, draudžiąs darbininkams 
streikus. Tą įstatymą atsi
sakė pripažinti valstijos an-
glekasių organizacijos prezi
dentas Howat ir vice-prezi-
dentas Dorchy. 

Už tai teismas abudu nu
baudė kalėjimu. Jiedu galė
jo but paleisti po paranka. 
Bet nesutiko. 

Juos uždarius kalėjiman, 
sustreikavo visi valstijoje 
anglekasiai, Sakoma, jie 
streikuos, kol jų vadai nebus 
pailuosuoti, nežiūrint draudi
mo streikuoti. 

TAUTŲ SĄJUNGOS PLENU
MAS KARŠTAI PLOJO MI 
LOŠO PRAKALBĄ SĄJUN

GOJE VILNIAUS KLAU
SYME. ./ 

tingomis kaukėmis. 
Apskrities šerifas klanis-

tus perspėjo neparoduoti. Te
ėiau jie nepaklausė. I r kuo
met jų būrys pasirodė gatvė
je, šerifas su savo asistentais 

Atnaujins ten savo dirbtuves. 

RYGA, spal. 4. — Žinoma f 
Yisose šalyse, International 
Harvester kompanija, kuri 

pasekmėmis, pus, ant kurių, kaip sako pa- m « ^ l a i k y t i parodavimą. {d&ugi&usi& muin& u k i u i £ 
etn Vokieti- t y s sąjungininkai, paremta *^lamstai pakelė kovą. Pra- ; s o k i u s p a d a r u S T j r a nkius ir 

Wasliing'tonas, IX. — 28 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu Tautų Sąjungos ple
numo posėdyje rugsėjo 24 d. 
pirmą kartą pasirodė Lietuvos 
delegacija lietuvių — lenkų 
ginče. Lietuvos Atstovas Pa
ryžiuje, • p. Milošas, kalbėjo 
Sąjungoje lietuvių — lenkų 
klausime, ir iškėlus Lietuvos 
'kontrprojekto svarstymą, jis 
pasakė, kad tiktai tuomet bus 
susitarta Vilniaus klausime, 
kai nebusią Zeligowskio Vil
niuje. Užbaigus p. Milošui 
savo kalbą, Tautų Svjungos 
plenumas jam karštai plojo. 

"ARTOJO B-VĖS DARBUO 
TIES ATBALSIAI. 

PAŠIAUŠĖ (Šiaulių ap.). 
Mes pasiaušiškiai labai esam 
užganėdinti ir dėkingi kun. 
Jarulaičiuijj kad jis išpirko ir 
mus aprūpino žeme iš dvaro 
Pašiaušės. Kad ne bendrovė 
"Ar to jas , " kuri susitvėrė 
prieš karą daug žemės apgy
nė nuo svetimtaučių; ir Pa-

giau, kaip keturi tūkstančiai 
dolierių ir kelios dešimtys tū
kstančių ost-markių. Dolieriai 
ir markės buvo sudėti bankoje 
Ir laikomi kamine. Namai ne
sudegė. Sudegusių pinigų ver
tė, to laiko kursu daugiau 
kaip 400,000 auksinų. 

PADIRBINĖJA PASUS. 

šiaušės>4varas butų perėjęs KĖDAINIAI, čia buvo su-
rusų rankas, ir butų išdalytas ^įkytas Icikas Saksas, paei 
burliokams, ,kaip daug kitų 
dvarų. Dabar ant tos žemės 
apsigyveno 43 šeimynos ir vi> 
si užganėdinti; daugumas jų 
visai neturėjo žemės, kiti ture 
jo permažar ir tie gavo prisi
pirkti. Gerai butų, kad to
kios draugijos kaip 'Artojas ' 
ir toliau veiktų, t a i i r 
valdžiai mažiau apseitų dali-

-,JJ.__J ijimas žentės ir žmonėms ge-
CSTŲ UŽSIENIO REIKALŲ J T msik,mtų s u pr i J t i . MINISTERIS PUPAS SVEI

KINA LIETUVĄ. 

ja gavo daugumą balsų. visa taikos sutartis. 
LV-LLA-S-

Paskutinė Savaite T. Są-gos 
Suvažiavimo 

GENEVA, Šveicarija, spal. tų Sąjungoje joms perdaug 
4 — £ i a kalbama, kati Tau- brangiai atsieina. Ypač Kini-
tų Sąjungos suvažiavimas šią ja ir Veneznelė augštomis iš-

sidėjo šaudymasis. Vienas ; 

savaitę baigsis. 
Kuomet vakar atidaryta su

lai domi s nepatenkintos. 
Kiekvienai valstvbei skirti 

važiavimo sesija, paskelbta, išlaidas paskirtas suvažiavi-
kad palikę apspręsti keli s vai- !mo komitetas. Kadangi tas ko-
įesnieji klausimai. Su tais ' mitetas neatsižiuri į protestus; 
klausiniais suvažiavimas apsi-! tad išlaidų klausimas kelia-

žmoijus žuvo ir keliolika sužei
stų. 

Valstijos gubernatoriaus į-
sakymu prasidėjo tardymai. 

Paaiškėjo, kad tos organi
zacijos nariai, kurie sakosi e-
są 100-to nuošimčių ameriko
nai, yra teroristai. 

Šiandie ne vien Texaso vals
tijoj, bet visoj šaly pakelia
ma kova prieš tą slaptą nedo
rą organizaciją. Į 
Organizacijos klausimas, ma

tyt, atsidurs kongresan ir jos 
steigėjai gali gerai gauti. 

mašinas, Rusijoje atnaujins 
• savo / milžinista&B- dirbtuves, 
kurios apleistos revoliucijos 
metu. 

Kompaniją kviečia pati 
"bolševikų valdžia ir siųlo ge
ras koncesijas. Tos kompa
nijos generalis manadžeris 

Wasliingtonas, IX. — 27 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Eltos prą 
nešimu Estų Užsienio Reikalų 
Ministeris Piipas atsiuntė iš 
Kybartų Lietuvos Užsienio 

Reikalų Ministeriui Purickiui 
šio turinio telegramą. " A p 
leisdamas Lietuvos kraštą, no
riu padėkoti už Jūsų širdingą 
priėmimą. Tai yra dar vienas 
įrodymas tradiciniam ir nepa-
sikeičiamam mūsų dviejų kraš 

niais žmonėmis. Be to dar 
tapo ir vienas namas paauko
tas ir žemės paskirta daugiau 
trijų dešimtinių mokyklai 
Mes žemiau pasirašę reiškia
me padėką bendrovei " Arto
jas, ' ' o ypač kun. Jarulaičiui, 

Įkurs tą bendrovę sutvėrė. 
A. Možeika, J . Kraujalis, A. 

Bilipavičius, už nemokantį pa

nas iš Varnių miestelio, pas 
kurį buvo rastas pasas, išduo 
tas Telšių apskr. be jokio pa
rašo, gi jo metai visokiomis 
rašalo spalvomis ištaisyti. 

Suimtas pilietis laikėsi la
bai drąsiai ir įžeidžiančiai, pa 
sitikėdamas savimi ir savo pi_ 
nigų galybe. 

L. " L - v ė " 

BUVUSIO CHICAGOS GAIS
RO PAMINĖJIMAS. 

Europoje, Th. Anderson, nuo tų draugingumui pabrėžti 

šė A. Bilipavičius. 
L. " L - v ė " 

SUDEGĖ VANDENINIS 
MALŪNAS. 

Grant parke surengta Chica 
gos didelio gaisro 50 metų su
kaktuvių paminėjimas. "Tuo ti
kslu kasdien po pietų ir va
karais rodoma to buvusio gai
sro istorinė drama. Yra ir ki
tokių pramogų. 

Tos visos pramogos tęsia 
sią ištisą savaitę. Kas turi liuo 

sirašyt Joną Ulevičią pasira- so laika; patartina pamatyti 

dirbs šią savaitę. 
Bus renkami Sąjungos tary-

mas pleneriame susirinkime. 
Kai-kurių valstybių delega-

bon nenuolatiniai nariai, pas- j tai jau išvažiavo namo. Suva-
kui bus užgirti keli amendmen j žiavimas kaskart darosi neš
tai, paskirstytos tarp valsty-: kaitlingesnis. 
bių Sąjungai išlaidos ir atlik- j Šią savaitę suvažiavimas 
ti kiti keli reikalai. Su tuo-j paskelbs savo nuosprendį ir go Heslin, kurio lavonas pirm 
mi šis suvažiavimas baigsis. Vilniaus klausime. Kaip Lie- keletos mėnesių atrastas* už 

Mažesniosios valstybės skun, tuva, taip visa Pabaltija to 
džiasi, kad prigulėjimas Tau- ' laukia su dideliu žingeidumu. 

IŠNYKUSI VALSTIJOS PU-
SĖS LIUDININKĖ. 

RedVood City, CaL, spal. 4. 
Artinasi byla Williamui A. 
Hightoweriui, kuris kaltina
mas nužudyme katalikų kuni-

Dolševikų gavo pakvietimą 
keliauti Maskvon ir pradėti 
tarvbas. Anderson tomis die-
nomis tai gi iškeliauja Mas-
kvon. 

i 

Galimas daiktas, kad trum 
pu laiku Harvester kompani
ja išnaujo atidarys dirbtuves 
Rusijoje ir prasidės darbai. 
Tuomet Rusijai bus tikras 
palaintinimas. 

Prašau perduoti mano širdin
giausius linkėjimus J o Eksce 
lencijai ponui Prezidentui 
Stulginskiui ir Ministerių Ta-

TARALDŽIAI (Kamajų v., 
Rokiškio a p s ) . Rugp. 4 d. 
sudegė vandeninis malūnas 
prie Jaros upės. Pristigus u-
pėje vandens, pargabeno gar 

rybos Pirmininkui ponui Dak-:Vežį ir juo vafė malūną. Ne-
tarui Griniui. , , 'žinia iš kokios priežasties tru-

ko cilinderis, užsidegė malu-

tai visa, kas čia įvyko pirm 
50 metų, kuomet ugnis išnai
kino tuometinę dailiausią mies 
to dalį. 

Tai visa surengė Chicagos 
Komercijos sąjunga. Pradžio
je keli vakarai buvo pašvęsti 
išimtinai vieniems mokyklas 
lankantiems vaikams. 

STOVI UŽ KARPENTERIUS 

CLEMENCEAU PRABILO. 

ŽMONĖS LAUKIA SUŽE- j Miestelio gyventojai su žin-
LIANT ŽOLĖS ANT KAPO. įgeidumu laukia, ar ateinantį 

i pavasarį sužaliuos žolė ant 
Praėjo šimtas metų nuo ats i - ! k aP°-

tikimo. 
PLĖŠIKAMS TEKO 6,000 

LONDONAS, spal. 3.—An- DOL. 
glijos miestely Montgomery 
pirm šimto metų už plėšimus PEORIA, ILL.,, spal. 4. — 
buvo pakartas John Neyrton plėšikai įsilaužė čia vakar an-
Davies. Anot gyventojų pa- k s t į j ^ Standard Oil Co. o-
sakojimų, kuomet pasmerktą- j fį sa i l j s u s kaldė geležinę splin-
jam buvo užnerta kilpa ant ią i r p a ė m ė 6,000 dol. 
kaklo, jis atsiliepė: 

44 Esu nekaltas. I r todėl to 
įrodymui Dievas neleis ant 
mano kapo augti iolei per 
Šimtą metų." 

Per visą šimtmetį ant Da-
vies kapo tikrai neaugo jokia 
žolė. Ten žolė buvo sėjama 
ir sodinama. Tečiau visuo
met ji išnykdavo. Pasėtose sė
klos nei daigų neišleizdavo. 

Bet Štai dabar praėjo šim
tas metų nuo jo palaidojimo. 

kastas smiltyse pajūry. 
Valstijos prokuratorija stai

ga apsižiūrėjo, jog nežinia 
kur pražuvusi, svarbi prieš 
Hightowerį liudininkė, į i rs . 
Marie Bianchi. J inai su kuni
go tarnaite, Marie Wendel, 
buvo mačiusi, kaip nelaimin
gą vakarą koks žmogus, tai
gi, turbūt, Hightower, kunigą 
išsivadinęs neva pas ligonį. 
Po to kunigas jau nebgryžo. 

LIETUVOS TREMTINIAI 
IŠ SMOLENSKO. 

1,000 MAURŲ ŽUVC KO
VOJE. 

INDIJOJE NUŽUDYTA 
600 SUKILĖLIU, 

CALICUT, Indija, spal. \ 
— Ties ^sTyalk pereitą savaitę 
anglų kariuomenę užpuolė in 
dėnai, vedami vieno fanatiko 
vado. 

600 užpuolikų išklota. Te
čiau ir anglai turi nuostolių. 

MELILLA, Morokko, spal. 
4. — Ispanų kariuomenei ir 
vėl pavyko paimti savo ran-
kosna iniciatyvą kovoje su 
maurais šiose apylinkėse. 

Taigi vietomis ispanai pa
sistumia pirmyn po smarkių 
kovų. 

Aną dieną ispanai viename 
bare kovoję per 15 valandų 
ir apie 1,000 maurų nukovę, 
anot gautų čia žinių. • 

Washingtonas, IX. 30 d. 
(Liet. Inf. Biuras) " E l t o s " 
pranešimu Lietuvos* Tremti
nių Gražinimo Skyrius prane
ša, kad š. m. rugpjūčio 25 d. 
sugrįžo iš Tarybų Rusų Lietu
von 500 tremtinių iš Smolens
ko. m. 

SAINTE HERMINE, Pran-
cija, spal. 4. — Vietos gyven
tojai čia savo lėšomis pasta
tydino monumentą buvusio 
premiero Clemenceau atmin
čiai ir tą monumentą atsklei
sti pakvietė jį patį, t. y. Cle-
menceu. 

Karo laikų premieras kal
bėdamas nubarė šiandieninius 
prancūzų valdžios vadus, ku
rie kaip reikiant neišnaudo
ja pergalės, dar labiaus nes
maugia vokiečių tautos. 

nas, žuvo grudai, miltai ir ne
toliese klojimas sudegė. 

Malūnas kainavo apie 600,-
000 auksinų ir apylinkei buvo 
labai naudingas. Gaila. 

L. " L - v ė " \ 

SAUVALIAUJA. 

NEWBERRY PRIPAŽINTAS 
SENATORIŲ. 

Už tai buvo vedama smarki 
kova. 

WASHINGTON, spal. 3.— 
Michigano valstijoje perniai 
buvo renkamas federalis sena
torius. Kandidatais pakliuvo: 
žinomas automobilių dirbtu
vių savininkas milionierius 
Ford ir Nėwberry. Ford stojo 
rinkimuosna kaipo bepartiji-
nis. Gi Newberry republiko-
nas. 

Pasekmėje laimėjo Newber 
ry. *?*; 

.Mliionieriui nesmagu buvo 
pralaimėti kovą. Tad jis \ą 
klausimą pastūmėjo per lega^-

\ 

les įstaigas. Susekta, kad Ne-
wberry kampanijai išleista 
perdaug pinigų. 

Senatas Newtberry tad nepri 
ėmė senatan. Bet senatas pas
kyrė komitetą ištirti tą visą 
reikalą. ^ 

Dabar tas komitetas paskel
bė, kad senatorium išrinktas 
Newberry ir tai legaliai tas pa 
daryta. Gi kad perdaug pini
gų išleista jo kampanijai, tai 
Newberry nekaltas. Nes tai jo 
kampanijai pinigus dėjo jo 
giminės, gi jo kampanijos ve
dimo komitetas kaltas už to
kių daiktų pražiopsojimus. 

Kadangi rinkimų metu ne
būta jokių papirkimų, tai ir 
jo rinkimai turi skaitytis tei
sėti. 

DARSŪNIŠKIS, (Tr. ap.). 
Mums korespondentas prane
ša, kad darsuniškiečiai sauva
liauja, ir tvirksta. Be to, jie 
baisiai nemėgsta, kad jiems 
kas nurodo jų klaidas: kuni
gas, mokytojas ar milicija, 
tuomet jie šėlsta ir keršija. 
Tamsus kampelis, degtinėje 
mirksta. 

Taipat darsuniškiečiai ne
kenčia, kad ateina kas pas 
juos svetimos parapijos; to
kius sumuša ir veja. Taip 
dėka clarsuniškiečių melų bu
vo nušautas vyrukas Varkala 
iš Pašvaistupio sodžiaus. Dar
suniškiečiai džiaugiasi, bet 
kaip į tai teismas pažiūrės! 

L. " L - v ė " 

Chicagos Darbo Federacija 
šį sekmadienį turėjo susirinki
mą. Indorsouta karpenterių 
nusistatymas, kad jie neklau
so teįsėjo-arbitro ir neina dir
bti už malžesnę užmokesnį. 

Už tai karpenterių unija 
išaugštinta. Nes, anot kai-ku
rių Darbo Federacijos susirin
kime dalyvavusių, teisėjas 
Landis pakeliąs kovą organi
zuotam darbui. 

Pasakyta, kad teisėjas Lan
dis negalįs turėti jokios inta-
kos į karpenterių reikalus ir 
negalįs į juos maišyties. 

Taipat buvo kritikuojama 
Dailey legislativė komisija, j 
kuri kaltina visokius sukčius 
ir kyšių ėmėjus -statant namus 
Chicagoje. Sakyta, kad ta ko
misija labiau žiūrinti , savo, 
negu visuomenės, interesų. 

Oras. — Šiandie gražus or 

ras; šalta. 
• > - * 

PINIGU K A S . 

SUDEGĖ 4,000 DOLIERIŲ IR 
KELIOS DEŠIMTYS TUKST. 

MARKIŲ KAMINE. 

1 EŽERĖNAI. (Elta). Pagry-
zusį iš Amerikos pilietį Joną 
Juršų (Degučių vals., Girsiu 
kaimo) užsidegė kamirie (kro
snyje) suodžiai ir sudegė dau-

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 do
lerių spalių 3 buvo tofcia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank 7.12 
Italijos šimtui lirų, — 4.14 
Vokietijos šimtui mark. 79 
Lietuvos šimtui auks. .79 
Lenkų šimtui markių .02 

\ 
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GAISRU APSISAUGOJI
MAS. 

1871 metais Chicago jau bu
vo didelis miestas. Tais me
tais, spalių 9 d., miestą patiko 
baisi nelaimė. Viena nelaimių 
karvė tvarte su koja parvertė 
kerosininę lempą. Pakilo iš to 
baisus gaisras. Per dvi dienas 
ir naktis gaisras teriojo mies
t e Tik į trečia dieną smarkus 
lietus pagelbėjo žmonėms nu
galėti įsisiautusį gaivalą. 

Tas gaisras sunaikino dau
giau 18,000 namų. 100,000 
žmonių neteko pastogės ir man 
tos. Nuostoliai tuomet siekė 
200 milionų dolierių. 

Tas Chicagos gaisras įra
šytas šalies istorijon kaipo 
viena iš didžiausių nelaimių. 

Nuo to laiko Chicagoje kas 
metai paminima to gaisro su
kaktuvės. Tą dieną susirinki
muose aiškinama piliečiams a-
pie gaisrus, nuo jų pakįlančius 
nuostolius ir kaip jų apsisau
goti. 

Išpradžių vienas Chicago 
minėjo tas gaisro sukaktuves. 
Paskui visoj • valstijoj įvesta 
kas metai paminėti viena die
na " F i r e Prevention Day". 

Šįmet ta diena jau įvedama 
vison šalin ir užvardinama 
"National Fire Prevention 
Dav" . 

Tam tikslui prezidentas 
Hardingas paskelbė prokla
maciją į valstijų gubernato
rius. Visas valstijas paragino 
paminėti "Gaisrų Apsisaugo
j imo" dieną. 

Tai dienai paskirta spalių 
10 d. 

Prezidentas Hardingas pro-

didžiausių nelaimių. 
— * 

VIENI MELAI. 
"DRAUGO" 

DENTAS 
KORESPON-

t 

Kuomet žinomas Zeligowski 
isirangė Vilniun, nuo to laiko 
iš ten imta skleisti visokios a-
pie lietuvius ir Lietuvą me
lagystės. Tas melagystes Zeji-
gowskiui Vilniun iš Lietuvos 
pristato lenkų šnipai ir agen
tai. Gi tų agentų mūsų Tėvy
nėje pilna. Daugiausia jų yra 
pačiame Kaune. Tie^ nedorėliai 
seka visus mūsų vyriausybės 
darbus, sugalvoja daugybę me
lagingų žinių ir jas siunčia 
Vilniun. Tenai Varšavos agen
tai tas žinias dar daugiau nu
smailina ir paleidžia pasaulin. 

Lenkai senai mėgina pasau
lį įtikrinti, kad lietuviai einą 
ranka rankon su vokiečiais. 
Pirmiau jie lietuvius skundė 
už bencjlravimąsi su rusų bol
ševikais. Bet nutilo pavadinti 
melagiais. 

Tečiau apie vokiečius jie ir 
šiandie tauzija ir meluoja. 

Sako, šiandie pilna Mažoji 
Lietuva suorganizuotų sava
norių vokiečių kareivių. Gir-

Tęsinys ' 
Nuoširdžiai pasisveikinęs su 

juo paklausiau ką jis čia vei
kia ir kaip pateko Vilniun. Jis 
pasisakė atvažiavęs Vilnįun 
gerklės gydytų, kuomet Vil
nius buvo po Lietuva, ir likęs 
čionai, o dabar esąs pas vys
kupą taip sau. Jis paaiškino, 
kad "taip sau" reiškia, jog 
vyskupas Matulevičius yra 
kunigų Marijonų kongregaci
jos generolas, kun. Kriščiukai-
tis taipat Marijonas, tai juo
du ir gyveną drauge bendru 
vienuoliniu gyvenimu. 

Aš tuojaus norėjau išklau
sinėti vyskupui artymą žmo
gų apie padėti lietuvio vys
kupo lenkų užimtame mieste. 
Bet kun. Kriščiukaitis žinojo, 
kad aš laikraštininkas ir, kaip 
seniau pažįstamam, trumpai 
pareiškė nieko nekalbėsiąs nei 
apie politiką, nei apie Baž
nyčios padėtį Vilnijoje. 

Tas atsisakymas kalbėti bu
vo gana iškalbingas savaime. 

di, jie pasiruošę duoti pagel- j e į vyskupas turėtų laisvės 
bą lietuviams, pakilus karui 
jų su lenkais. 

Vokiečiai visgi dar nėra ge
ruoju su sąjungininkais. Taigi 
lenkai tais šmeižtais mėgina 
lietuvius pažeminti. J ie nori 
pasakyti: "Štai , žiūrėkite, lie
tuviai sėbrauja su vokiečiais, 
dar nesenai buvusiais viso pa
saulio priešais ! " 

Nors tas lenki) tvirtinimas 
yra neteisingas, tečiau šiandie 
jokios žalos jis nedaroj ie tu-
vams. Kas lenkams* galvoje, 
kp d lietuviams pagelbon turės 

Vilniuje, tai artymas to vys
kupo žmogus liuosai galėtų pa
sikalbėti su savo artymu žmo
gumi. 

• 

klamacijoje į gubernatorius a r neturės eiti vokiečiai. Tai 
nurodo baisenybes, kokias b'1 '* pačių lietuvių ir vokiečiu 
kas metai visoj šaly padaro reikalas. 
gaisrai. 
Kasmet čia gaisruose žūva po 

15,000 žmonių, daugumoje nio^ 
terų ir vaikų. 

1920 metais gaisrai visoj ša
ly padarė 500 milionų dol. 
nuostolių. Gi pirm 1920 m. pen
keriais metais nuostoliai nuo 
gaisrų siekia arti pusantro 
miliardo dol. 

Tik vienuose miškuose kas 
metai gaisrai čia padaro bai-
senvbes. 

Taigi tenka piliečius para
ginti ir pamokinti, kaip apsi
saugoti nuo gaisri). Keikia juos 
įtikinti, kad gaisrai yra viena 

J ak lietuviai niekuomet 
lenku taip dažnai ir nemėgina 
kaltinti, kad jie, pav., hičiuo-
liaujasi su prancūzais, k.nd 
vartoja prancūzų ginklus ir 
prancūzų frankais minta. 

Gana lenkams tų tauzijimi). 
Kad jei vokiečiai gelbės lietu
viams, tai jų liuosas darbas. 
Lai lenkai apleidžia užimtus 
Lietuvos plotus. Tuomet jiems 
nereiks bijoti vokiečių. 

KIEKVIENAS BONAS IŠ 
GELBSTI GYVYBC KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ. 

Aš bet-gi neatleidau, tik pa
klausiau, ar vyskupas namie, 
ar ne. Atsakė, kad ne namie-
je: išvažiavęs vyskupijos vizi
tuoti į Baltstogę ir jos apygar-
des. Dar aš klausiau: "ka ip 
einasi lietuvių prieglaudoms 
Vilniuje ? " " Nežinau/ ' atsakė 
kun. Kriščiukaitis. " K a i p ne
žinai ? Jug viena prieglauda y-
ra Trinopolije, vasariniose 
vyskupo namuose; ar-gi ten ne
gyvenai šią vasara, su vysku
pu i " — "Gyvenau, bet 31 lie
pos parvažiavau," atsakė kun. 
Kriščiukaitis. Aš vėl sakiau: 
"Nuo 31 liepos taip trumpas 
laikas, tai tik turi žinoti kas 
ten ir kaip einasi." Mačiau, 
kad gerasis kunigėlis pasidarė 
rūstus. Neprastodamas savo 
mandagumo jis tarė šaltai: 
"Tamista žadėjei neklausinėti 
apie politiškus dalykus, tai 
reikia pildyti žodis." Aš nuo
širdžiai atsiprašiau pasiteisin
damas, jog nemintijau, kad 
pasiteiravimas apie prieglaudą 
galėtų būti politiškas klausi
mas. 

Kunigo veidas pasidarė švie

sesnis. Tada aš pasakiau, kad 
man rupi pats vyskupo as
muo. Klausiau dar keletą 
Idausimų apie jį. Pats saugo
siuos politiškų klausimų ir ne
lieski viešųjų ganytojo prie
dermių, bet jei netyčia užtai
kysiu ant to kas netinka, te
gu man neatsako. Kun. Kriš
čiukaitis apsiėmė. 

Tada aš klausiau: " A r ju
du su vyskupu negaunate kar
tais bado paragaut i?"—"Ne," 
atsakė kunigas K. "Mudu 
gyvenava gražiai ir padoriai. 
Iš įeigų dar lieka skatikas ki
tas knygoms pirkti." "Kiek 
judu turite viso labo įeigų?" 
— "Šešis tūkstančius lenkiš
kų markių dienai." Aš tuo
jaus apskaitliavau, kad tai 
reiškia tris dolerius dviem 
žmonėm dienai, nes vienas do
leris yra lygus 2,000 lenkiškų 
markių. (Dabar bus tik $1.20, 
nes vienas doleris yra jau ly
gus net 5,000 lenkiškų markių. 
Red.) Patyriau, kad iš tokių 
menkų įeigų išgyvena vysku
pas su kun. Kriščiukaičiu, iš
laiko tarną (brolį vienuolį) ir 
virėją. Apie poniškumus nes
vajoja »bet knygynu rūpinasi. 
Patyriau, kad vyskupas yra 
sveikas, kad skaudamoji koja 
ir sugeltoji ranka šiandien nė
ra blogiau kaip buvo pirm ke
leto metų. Būdamas namie vy
skupas kelia penktą valandą 
rytmetije; Mišias laiko savo 
koplytėlėje, bet turi tik vie
nui vieną arnotą joje. Tas y-
ra baltas. Nuo 10 iki 12-tai 
priiminėja žmones su reikalais, 
paskui priima kanclerio ra
portą, apie pirmą vai. valgo 
pietus; paskui dalyvauja įvai
riuose kapitulos ir šiaip vys
kupijos valdymo posėdžiuose. 
Apie 7-tą valandą valgo vaka
rienę. Gultų vyskupas eina a-
pie 11-tą, kartais 12-tą valan
dą nakties. 

Amerikiečiai galėtų žymiai 
pagelbėti Vilniaus vyskupui, 
jei siųstų jam skaitytinių Mi
šių. "Draugo" redakcija tu
rėtų neatsisakyti patarpinin
kauti. Jug lietuviams pritik
tų padaryti, kad jų sostinės 
vyskupo įeigos butų nors to
kios, kaip vidutinio lietuvio 
darbininko Chicagoje. 

(Pabaiga.) 

TYBĖS ATSTOVAS ŠV. 
KAZIMIERO AKADEMIJOJ. 

Rugsėjo 27.d., 1921. 

BENDRI ĮSPŪDŽIAI. 
Pietums ir programai užsi

baigus, svečiai dar ilgą va
landą šnekučiavosi erdviame, 
gražiais kilimais, minkštomis 
ir supamiomis kėdėmis ištai
sytame vieškambary. 

Pasieniu prie langų plačiai 
išsikeroję paparčiai, prie ki
tų sienų po stiklu lentynose 
sukrauti klasiški veikalai. Jie 
daugiausiai anglų kalba ra
šyti, yra taipat ir lietuviš
kų knygų. Sienos apkabinėtos 
dideliais, dailės žvilgsniu, 
brangiais paveikslais. Svečiai 
naudojasi tuo švelnaus štilio 
salonu. Mokytojos-seserys re
tai į jį užklysta, nebent sve
čių prašomos. 

Svečiai linksmai kalba. 
Ponios matydamas gražu di
delį rožių bukietą, kurį At
stovas gavo nuo Akademikių, 
taip ir seleną prie jo. Galop 
viena iš drąsesniųjų prisimei
lina ir visų ponių vardu, pra 
šo suteikti joms po rožę. At
stovas neatsisako. Patsai 
stropiai dalina visoms po ro
žę. 

Visi patenkinti, kalbasi a-
pie Seserų Kazimieriečių įs 
taigą — Akademiją, jų gra
žiai išauklėtas, talentuotas 
mokines, kurios dalyvavo pro 
gramoje. 
Man atydžiai beklausant te

ko išgirsti svečių įspūdžius. 

Atstovas pastebi vieną A-
merikiečiams svetimą 'ypaty
bę. Čia visi save giria, did
vyrių rolę vaidina, tuo tarpų 
Seserų — auklėtojų rolė, ku
rių dėka mums teko tikrai 
dailės ir meno valandėlę pra
gyventi, visiškai nematoma. 
Nei prie stalo, nei scenoje jų 
nematai. Jos savęs išsižadėju 
šios, pasislėpusios niekur ne
stoja viešumon. Vien jų auk
lėtinės, programos vykinto
jos, rodo kokios gabios ir ta
lentuotos mokytojos jas mo
ko ir auklėja. Savo uždavinį 
jos mato kitiems, patarnau-
damos, kitiems malonumo su
teikdamos, gi jų pačių nėra. 
Jos tuomi tenkinasi. (Man 
kviečiant vieną seserį vidun 

i ICT U I I O prie stalo bent pasėdėti — < 
LILI i f « L w atsisako. J i stovi tarpdury, 

nes ji turinti daboti kad pro
gramos vykintojos tvarkiai 
atliktų savo roles. Tai sesers 
S-kos nebent tik vienuolinis 
nusižeminimas gali jos tokį 
atsakymą suprasti. Koresp.) 

Atstovas taipat jautriai už 
gautas pasveikinimo žodžiais, 
kur Seserys ir jų mokinės nu
siskundžia negalinčios jam 
pagelbėti politikos srityje ir 
vien malda prie Aukščiausio
jo pasižada jį remti. 

Jeigu galima spėti neuž
baigtas Atstovo mintis, drą
siai sakyčiau, kad jis labiaus 
patenkintas jų antgamtine pa 
rama, negu ne 
pasižadėjimais ir 
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pastyro, gi "Laisvei" einant vieno mūsų j - ° 
užtikrini-)* p a t s t a l ° g a^> v i s i e l e k t r o s 

mais aktyviai remti jo politi
nę misiją! 

Lygiai vykusiai pagautas 
sveikinimo momentas. Viena 
mokinė visų vardu savo vie
toje šaukia "Valio mūsų At
stovas." Gi tuotarpu cho
ras kartoja " V a l i o " ir armo-
tų trenksmas, salvuoja Vals
tybės Atstovą. 

Jo nusimanymu, ši įstaiga 
sulos išeivį jos gyvenime dide
lę rolę. Mokytojos palaikys 

greitumu ploja visu smarku
mu. ? 

. 

ame gali rasti gilesnį 
vaizdą? Miškas, jame niū
niuoja mūsų sesutes " Tegy
vuoja Lietuva," gi pro jo 
tamsybes brėkšta "Laisvės ' ' 
aušrelė, kuri bėga sveikinti 
laisvėn besiveržiančios tėvy
nės Atstovą! Buvo svečių 
kuriems ašaros riedėjo ma
tant tą istorinę sceną. 

Negalima praeiti tylomis 
tautybę lietuvių išeivijoje, jų pro atliktą rolę čigonės p-lės 
tautines kultūros pradai sve- Urbiutės vaidinime "Palai-
tur, jų estetinė skonis, paida-
goginis išsilavinimas švie
siais pragiedruliais krikdo iš-
tautėjimo pavojų. 

Gal įspudįngiausias buvo 
momentas, kuomet pilna sce- j 

akademikių galingai 

minimas.' Kiek artizmo, tra-
gingo blaškymosi meile pa
vergtos sielos! Puikiai! 

Kitos vaidintojos ir dekla-
matorės tobulai atliko savo 
roles. 

P-as Vinikas nemažiau buvo 
harmoningai dainuoja "Te-'patenkintas. Jis sako: "Man 
na i r 

gyvuoja Lietuva." teko atsilankyti viešose Ame-

daro takas. Juomi eina auk
šta, šviesi, mėlynų akįų gel
tonplaukė lietuvaitė. J i ap
sisiautusi žvaigždėta Ameri
kos vėliava. Galva papuoš
ta aukso karūna. Rankoje 

P-nas Mastauskas parem
damas kitų pastabas trumpai 
bet stipriai ir reikšmingai 
pra tarė : " T a i bent turime 
kuo pasirodyti svetimtau-

turi didelį rožių bukietą ir čiams! Ši mūsų kultūringa 
pailgą šilkinę dėžę su dovano- įstaiga prilygsta Amerikos ir 
mis. Ją lydi kelios mergai
tės. Chorui niūniuojant dai
nos posmą, ji rimtai nužengia 

Europos įstaigoms!" 

Visų kitų refleksijų ir ne
suskaitysi. Vien gali džiau-

nuo scenos, mergaitėms besto- j ^ į i r i i n k ė t i k a d t o j i m u s l J 

vint estradoje trispalviais 
kaspinais, lydi prie Atstovo. 

Ta scena taip sužadėjo sve
čius, kad iškarto nenusima-

vienintelė švietimo ir auklė
jimo įstaiga klestėtų, o mes 
visi supratę jos reikšmę A-
merikos lietuvių gyvenime, 

nant kame dalykas visi tarsi į skubėtume ją remti. 

Erškėt-Radastas. 

L I E T U V A I T E 
Lermontovo poema. 

*' \ 

(Tęsinys). 
I r kas atspės, kas daros mus sieloje! 
Sunku žinot, ko blaškos ji ir ko vaitoja... 
Je i mūsų sielą spaudžia sopuliai, 
Širdyj juos stengiamės paslėpt giliai, 
Lig pagalios visų šviesių jausmų 
Nepaneriam plačiam tvane skausmų... 

XII. 

Mėnulis, debesis išsklaidęs, štai 
Lyg auksu suspindėjo iš augstai 
Yt seravimas, pragaro pulkus, 
Išblaškęs, šypsosi šviesus, puikus. 
I r veja iš širdies sielos kančias, 
Primindamas svajones mums saldžias; 
J is liudininkas tų net paslapčių, 
Kurioms ir saulė spindulių skaisčių 
Patiekti, kad apšvietus jas, gailėt, 
Kurių rukai užslėpti nenorėt — 
Barniai nun Šviečia nuo dangaus skliau-

k -

Neskirdamas kaltų nuo nekaltų... 
Jo spindulys štai Giedrą pabučiavo, 
Raudoniu baltą veidą nuvarsavo; 
Bet tuoj ji užtiesė šydu 
Jr perlomis pabiro ant grindų. 
Yt karalaitė sėdi ji liūdna 
Mėnulio šviesoje graži liekna — 
Siela skrajoja ji ten po dausas, 
O mėnuo glosto jos šviesias. kasas... 
Bet! Kas tai? — Garsas pilyje augštoje. 
Lyg uždainavo kas, lyg ir vaitoja; , 
Tame garse liūdna girdėt gaida — 
Tai ilgesio ar lūkesčio malda. 
J is suskambėjęs dingo vėl tyloje. 
Tiktai nedingo jau Giedros sieloje... 
Štai girdi vėl... Keno gi ta daina 
Pažino ją tiktai Giedra viena. 
Atspėjo ji — tai tas dainuot turėjo, 
Kurs šiandien taip stropiai į ją žiurėjo, 
Kurio pažino žvilgį ir mintis. 
Gal sužavėjo jį šviesi naktis? 
O gal užburtas jis Giedros akių, 
Kurias pažino tuoj žvilgiu lakiu, 
Nun uždainavo iš krutinės kupinos, 
Kad širdį paviliojus sau jaunos... 
I r tos dainelės klausosi Giedra — 
Tuojaus nutilo jos sieloj audra, 
O vietoj jos pakilo ilgesys, 

Kurį nebent jisai tik užgesys... 
Su juo apspito ją minčių spiečius... 
Prisiminė ji Lietuvos laukus plačius, 
Prisiminė naktis ramias, žvainas 
I r Lietuvos puikias, jautrias dainas, 
I r mano sau, tik ten dainuoja taip, — 
Jis kviečia su savim — tai ne kitaip... 
I r atminimas Lietuvos dainų 
Ja i buvo pradas šviesesnių dienų. 

XIII . 
Dainelėj praeitis kalbėjo jai, 
Kaip nekalta skrajojo ji laisvai 
Kaip bėgo laikas jai namie linksmai... 
I r kuo tik yr gimtinė mums miela, 
Tą viską joj atrado jos siela: 
J i guodė ją, tai vėl išmetinėjo, 
Kad ji atsižadėt garbės turėjo; , 
Garbės, liuosybės ir tėvų šalies '— 
Del jo — deliai valdovo šios pilies... 
Tai jis pražudė ją... Tat apmaudą 
Užsidegė Vergė, kaip niekada, 
Krūtinė jos liepsnojo nun kerštu... 
Atkeršyt prisiekė dangum augštu — 
Ir nusirito nuo širdies akmuo... 
Nušvito ji. Kankles tat stveria tuo ' — 
Užgavo pirštais kanklių ji stygas 
I r štai nakties erdvėn garsų bangas 
Drąsias; augštas yt pergalės metu 

^Paleido ji, dainuodama kurtu... 
Daina iš jos krutinės įkvėptos 
Išsiveržė, nutruko ir jau jos 
Daugiau ji nedainuos... Tai laikina, 
Pasiryžimo ipaukta, daina. 
J i užgimė sieloj ir dingo čia, 
I£aip dingsta žvaigždė krintanti nakčia. 
JBet ją suprato tas, kam ji rūpėjo — 
Aiškiau už žodžius ji jam prakalbėjo... 
Gal nekiekvienas dainą tą atjaus, 
Nors dovaną tą gavo iš dangaus — 
Mat dangiška atjaust nestengiam mes, 
Nes knisamės perdaug gal į žemes, 
Jau saulė patekėjo. Ir plotme žydria 
Štai rieda sau. Pabudo ir giria. 
Bet kodėl tyli sargas pas vartus, 
Su juo varpai, nors pusrytis a r tus ! 
Žvalgybos kodėl neveda senai! 
Gal miega jis? — Taip, miega... amžinai. 
Sunkus ant žemės pamestas kablys. 
Prie jo ir senis guli nebylys. 
Užmerktos akys jau ant visada; v 

Kraujuose mirksta jo žila barzda... 
Nugązdinti klaikia mirties žinia, 
Subėgo cĮraugtarnių visa minia. 
Gailėjo senio; galvomis lingavo; 
Pikti, kad užmušėjo nesugavo. 
Ir taip jie sau kalbėjo ir galvojo, 

Bet kas jiems reik daryti — nežinojo.. 
Ir kur gi žmogžudys? Ranka keno 
Nesudrebėjo net po širdžia jo? 
Kas langą pravėrė pilyj antai, 
Ir audeklą nuleido iš aukštai? 
Keno ten juosta mėlynų šilkį 

Smėlin bačiukų įminta smulkių? 
Keleiviai kur? — Tik pėdsakos tėra... 
Jų nėr... Su jais išėjo ir Giedra... 

XV. 
* 

Ilgai nedrįso niekas iš minios 
Arsenijui pranešti šios žinios. 
Galop jau ryžos. Klausė jų kalbos. 
Iš jos patyręs, kad jau nėra Giedros, 
Lyg bandė šokt. Nurimo tuo' . 
Stovėjo taip pajuodęs yt akmuo. 
Užviešpatavo nerami tyla. 
O jis stovėjo taip yt stovyla; 
Žiurėjo prekin atvertom akim, 
Šaltom kaip ledas, degančiom ugnim; 
Grūmojimui pakilus jo ranka, 
Žemyn nukrito be valdžios staiga, 
Tik lupos lyg keistus žodžius murmėjo.-
Nors jų suprasti niekas negalėjo, 
Bet į keiksmus baisius jie panešėjo. 
Tečiau nutruko greit ir tie keiksmai, 

Ęa ip kad nutyla po audros griausmai. 
(Bus daugiau) 
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Nieko, Tegis, nebūtų nepa- j rikos įstaigose. Bet galiu 
prasto, jeigu dainon nebūtų' pasakyti kad Jūsų mokyklą 
įpintas visiškai originalus, j stovi ant *o pat laipsnio, jei 
tikrosios kūrybos vaizdas, gu dar neaukščiaus. Moki. 
Užbaigus dainuoti netikėtai j nės puikiai išlavintos. Viskas j 
per vidurį dainininkių pasi- rodo Seserų artistinę skonį. 
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Antradienis, Spalio 4, 1921 DRADGAa 

DR. A, R. RUTKAUSKAS] 
Gydytojas tr CfcirutfM 

4441 8o. W e « k n » A v a 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: t -11 rytais 1-8 pcį 

Įpiettj Ir 7-8 vakara i* Nedėldie-^ 
iia»* tiktai po p ie ty t Iki S. 

• » » » • » • I i i 

I • D*. M. T. STRIKOL'IS I 
| Lietuvis Gydytojas tr Chlruręns I 

P e o p l e s T e a t r o R a i n e 
11616 W. 47tk 8tr. Tel. Boal. 1«#1 

8Valandos: C Iki 8 rak. Ned . l 1*1 
iki l t ryte. 

f Re*. 2 f l 4 W . 4Srd Street 
N u o ryto Iki p i e t 

p T e L McKinley M l 

f i 

DR. D. M. GLASER 
Prakt ikuoja SO metai . 

Ofisas S14» t o . Morgan bt, 
K e n a S l - r o Bt., Ckioago, m . 

8PECIJALIBTA8 
Moterišku. Vyrišky, taipgi e a r e -

nlškų lirų. 
OFISO VALANDOS: Ifao I I ryto 
iki 8 po pietų, nno 8 tai S valan
da vakar*. 

Vredėliomis a a o • lkl I po p i e t 
Telefonas Yaraa M l 

t • -

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C- Z. Vezelis 
L I E T I T 1 8 DEMTISTAS 

4718 BO. AfcHLAJTD AVEYT7K 
arti 47-tos GatTsa 

Talandos: n c o 8 ryto lkl I rak 
Seredomls nuo 4 lig 8 vakar* I 

DR. P. ŠIMAITIS | 
N A P R A P A T H C 

W. 43 Str. C h i c a g o 4 
( P r i e \Vestern Avenue) N 

ydau Be Vaistu ir Be Operacijos £ 
r ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p * 5 

L1 sutarimą. Išskiriant ke tvergus .^ 

i Telefonas Boulevard 1189 

I DR. C. KASPUTIS ! 
j* DKMTISTA8 J 
S 8831 South Halsted 8t*. 
K> Valandos: 9—18 A. M. • 

1—B: 7—8 P. M jy 

06 . S. NAIKELIS 
LUCTTJVT8 

GYDYTOJAS IK C H T R I R G ^ J 
Ofisas tr Gyvenimo vieta 

8 8 5 a S o u t h H a l s t e d 8trve* 
• s t vtoteos Cntvenal Stato B M S 

Valandos nuo 19 lkl 12 ryte; nno 
S lkl 4 po pietų; nno 7 lkl 8 rak 

Ifedėl iomis nno 19 lkl a, 
iMsBsasj 

S DR. CHARLES SEGAL S 
P Perkė lė aeavo ofisą po noni 

J4729 So. AsMand AveiintĮ 
Specljai istas 

EDŽIO vu, MOTERV ir VYRŲ O G I | 
• V a l a n d o s n u o 19 iki 12 Išryto; nn< | 
• 2 iki 5 po pietų; nno 7 iki 8 : l > g 
E v a k a i s Nedė l iomls 18 kli 1 

Telefonas Drezel 88K* 

IBB81MBslBBlBslBs1BslBBlBBlBVBBl8B18aff • 

DR. M. STAPULIONIS 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emera ld Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o Z IKI 8 vaKare. 

J. P. WA1TCHES ] 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn «096 
Vakarais: 4309 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 

T d e f N M Pullmao SM ~ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentist&s 

10801 So. Michlgaa Avenue 
r m i T ^ m. 

•ALAJTDOSt 9 ryto lkl 9 vakar*. 
reL Ful iman 848 Ir 8184. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHI-
•ŠPhons Seeley 7439 s 

DR. L M. FEINBERG 
E Gydo specljalial v isokias vyrų I r s 

moterų lyt iškas l igas 
E 2401 Madison Str., k a m p a s Wes = 

tern Ave., Chicago 
£ Valandos: 2—4 po p i s t 7—8 v a k S 
-UlItlItlIlIlIlIlIlIlItlIlIlHIllllflIlIlIlIlHIIII 

- • » • • — • • • • • • • • i 
f TeL Randolph 2888 

A. A. SLAKIS 
l ADVOKATAS 

Ofisas vldnsniestyj 
ASSOOLATIOlf Bl iDG. 

l t So. L a Salle St . 
Valandos: 8 ryto iki 6 po plstų 

Panedėl la is iki S vakars 
Nekė l iomis ofisas uždarytas 

£ k t t . 8 o mano darbu busite u ž g a - S 
Snėdint i . ^ TI1 * 
= 2 3 1 4 W . 23rd P i . Chicago, I U . = 

Telefonas CanaJ 2199 S 
•"HimillllllllJHIIHIIIUimilllllllIHUiHIlIlIi 

[uropean American R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrait is ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu,v laivakor

tės, paiportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Rea l Katate, Paskolos , Insuriaal 
D-tt. 

809 W. S5th St., R a m p . Halsted S t 
Tel. Boulevard 811 

Vai.: 9 iki 8 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 8 var . 

Ned. : iki S po pietų. 

4UIIIIIIIIIIIIIII!llimilllllllUHI1IHIIIIUfi»l 
l ies . 1139 Independenoe Blvd. 

Telefonas Von Buren 994 

DR. A. A. SOTH, 
Rusas ' Gydytojas rl 
Specljaiistas Moterišką, Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 9—4 9> 

pietų, 7—8 vak. ICedėUomis 10—19 4 
-Misas 3354 So. Halsted 8t^ Ohleagi 

Telefonas Drover 9C94 
- i iuui i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i* 

*V©©|&©«W>$*UOW©COO« 
\ VALENTINE DRESI" 

COLLEGES 
6205 8. Halsted, 2407 W . 

1850 N . Wel l s St. 
137 Mokyklos J«ngt . Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternu Klrpl 

mo, Designing bisnlui Ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais . 
Klesos dienomis ir vakarais . Pa-

eikalaukit knygelės . 
Tel. Ses iey 1688 

8ARA PATEK, pirmininkė 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, DLLUrOIH 
Telefonas Yards 5411 

25 d. Šv. Vincento salėje, ru-
•įpesniu A. L. R. K. Federaci

jos 37-to skyrius įvyko pra
kalbos Lietuvos L. Paskolos 
Donų vajaus reikale. Kalbėjo 
gerb. A. M. Račkus iš Cliica-
go, 111. Svečio kalba visiems 
labai patiko. Dainavo L. Vy
čių 48-tos kp. choras ir dekla-
mavo M. Stanslovukė. 

Bonus pirko šie'asmenys: A. 
Tribičius — $100.00, K. Tri-
bičienė — $100.00, A. Želvis — 
$100.00, —A. Repšis — $50.00, 
V. Svaldenienė $50.00, — K. 
Svaklenis — $50.00, M. Stim-
buris — $50.00, M. Jocius — 
$50.0P, A. Stanslovas — $50.00, 
P. Jakas — $50.00, Kum I. 
Keršis (seiliaus už $100.00) — 
$50.00, A. Bartkus — $50.00, 
P. Strumila — $50.00, P. Liu-
lis —• $50.00, P. Vasiliauskas 
— $50.00, S. Kazokaitis — 
$50.00, V. Riešutauskas — 
$50.00, A. Kersiutė — $50.00, 
A. Aleksis — $50.00, J. Ged
minaitė «-*• $50.00. 

Iš viso^bonų springfieldie-
čiai išpirko už $1,300.00. 

Programa sumaningai vedė 
ir visus prie didesnės vienybės 
kvietė muzikas A< Aleksis. Šfo 
vakaro surengime daug pasi
darbavo K!. Kuperienė, J. Ged
minaitė ir visi vietinio Fed. 

i) Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto: ' 
5 po pietų Iki 8 rak. Nedėl io
mls nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

( 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

T e l Canal 3114 

Valandos: 16 ryto lkl 8 
Oyvenimas: 

Tel. 
1811 W. 83r4 18*. 

Prospect 8466. 
• " - * * - - » 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Į 1811 So. HsJstesl Street . 
(Valandos: 19 lkl 18 ryto; 1 lkl I 

po plst 6 lkl 8 vakare. 
'6 • » » • » » » ' » • • mm**m^m>miimmmi*^tm+ 

i V. W. RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J t 

j 29 South La Salle Street 
\ l ambar lA 814 
J Telefonas Central 8394 
g » • • • • • WVQ0&4B^0R0&^&HB+)&QtdHBĘB 

! Vakarais, 812 W. 33rd St 
Telefonas: Yards 4481 

m 
* 

t 

Telefonas Prospect 6598 

RUOOLF HLAVKA . 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

Darbas at l iekiamas pirmos klia-
sos už prieinamas kainas. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKiS 
Goneralis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
%lm • • » • • » » » » » » ^ » ^ • • • » • • • • • ( 
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE. Į 
PRAKALBOS. BONŲ IŠPIRK skyrius nariai. 

TA UŽ $1^00.00. Mūsų kolonijos lietuviai la-
bai džiaugiasi naujiena, kad 

Springfield, 111. — Rugsėjo p . A. M. Račkus studijas už
baigęs žada apsigyventi Spring 
fielde. 

Bravo springfieldiečiai! Vi
si išvieno dirbkim prakilnų tė-
vynės darbą! 

Julė. 

AKLAS DŽIAUGSMAS. 

Pittšburgh, Pa. — Rūgs. 17 
d. prisiėjo užeiti į saldainių 
krautuvę pas vieną graiką,. At
radau kokių trylikos ar ketu
riolikos metų ,visai svetimą 
mergaitę sėdinčią. Užklausiau 
jos iš kur atkeliavusi. Atsakė, 
kad is Chicagos. Paklausiau 
kur jos kur tėvai, atsakė taip-
pat Chicagoje. Kokios ji tau
tos nesužinojau. Galėjo būti ir 
lietuvaitė. Nežinia kaip ta mer
gaitė maitinasi. 

Daug pas mus lietuvius yra 
tėvelių kurie neprižiūri savo 
vaikų. Dažnai mergaitės nuo 
trylikos iki devyniolikos metų 
prapuola, o tėvučiai nesužino 
kur. Yra motinų kurios džiau
giasi, kad dukrelė draugauja 
su svetimtaučiais vaikinais. 
Aklas džiaugsmas. Per nepri-
žiurėjimą ir per tokį aklą 
džiaugsmą tėvai.per dažnai iš-
stato * savo dukteris į dorini 
pavojų. \'->' • 

P. M. Ba—s. 

IŠ LIETUVOS. 
N. Žagarė. (Šiaulių apskr.) 

1 d. rugsėjo mirė žymus lietu
vių, katalikų spaudos platinto
jas, Mykolas Grigaitis. Jis pa
eina iš Josvainių parapijos. 19 
m. gyveno N. Žagarėje. Čia jis 
paliko neišdildomą atmintį 
darbštumo katalikiškos spau
dos platinime. Jisai būdamas 
zakristijonu per keliolika me
tų daug išplatino knygų ir 
laikraščių. 1913 m. liko čia 
atkeltas uolus kat. spaudos 
platintojas, kun. P. Kasčiukas. 
Jis su pagelba a. a. M. Grigai
čio taip išplatino čia katalikų 
spauda, juk į savaitę į N. Ža
garę ateidavo 1,300 egzemplio
rių laikraščių; laike karo įs
teigė knygyną ir iki šiol buvo 
gausiai platinamos katalikų 
knygos.Ir buvusio bedievio gy
dytojo Avižonio čia Darvino 
užraugtos idėjos greit išgara
vo. Kad daugiaus tokių vyrų 
rastųsi mūsų tarpe kaip a. a. 
M. Grigaitis, kuriam teatly
gina gausiai Aukščiausis. 

Šin galis. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
.̂ 

Juozas Karlikauskas rašo p. 
A. Bacevičiui, North Sidės 
(Chicago) veikėjui. Nortlisi-
diečiai gerai rjažino p. Karli-
kauską. 

4' Pasistengsiu atsakyti į tam
stos man pastatytus klausimus. 
Taigi, yra valdininkų tokių ku 
rie turi simpatijos dei Lietu
vos, bet į šių tarpą papuola 
tokių kurie dirba del jos blo
go, del sukėlimo betvarkės ir 
1.1. Žinoma, į svarbiausias vie
tas papuola lietuviai. 
Nesigailiu kad į Lietuvą par

važiavau. Lietuva atrodo kito
kia. Joje yra užtektinai ir 

duonos ir drabužių. Kaip ką 
patys žmonės pasidaro, kitką 
parsitraukia iš Prusų.Prusuose 
pigiau negu Amerikoje. Duo
na nebūtų taip brangi jei ją 
neišgabentų kitur, bet žinai, 
kad ji — tai Lietuvos auksas. 
Už ją iš užsienio gali gauti 
visko, ko reikia. 

Degtinė yra išdirbama slap
tai. 

Pas žmones ūpas yra neblo
giausias. Yra ir neužsiganėdi
nusių, kurie valdžiai kenkia. 

Aš pats dar nemačiau kuni
gų veikimo, bet iš kitų pasa
kojimų galiu tiek pasakyti, 
kad jų yra tikrų Lietuvos sū
nų, kurie deda visas pastan
gas, kad tik Lietuva butų lai
sva. 
Pavyzdžiui, Tauragės apskri

čio kunigai, Kaltinėnų parapi
jos kunigas J. Joneliunas yra 
Lietuvos Gynimo komitete. 
Jis darbuojasi kiek išgali, va
ro agitaciją tarpe žmonių, 
nurodo visas bajorų šunybes, 
renka ir pats duoda aukas del 
Lietuvos laisvės. O Tauragės 
kunigai, tai kaip tie Amerikos 
veikėjai sakydavo: "vyrai, pa
judinkime žemę". Tai ir. tau
ragiškis kunigas visą Žemai
tiją pajudino su agitacija ir 
rinkime aukų del Lietuvos. 
Tada moterys ir vyrai, seni ir 
maži,* ėmė nuo kaklų, iškabi
no iš ausų brangenybes, nuo 
pirštų numovė žiedus ir dėjo 
ant Lietuvos aukuro, kad tik 
išgelbėjus Lietuvą nuo priešų. 

Rinkimai į Steigiamąjį Sei
mą buvo slapti. Kiekviena par
tija turėjo savo numerius ir 
žmonės balsavo už kurią par
tiją norėjo. Štai vienas atsiti
kimas. Krikščionių-demokratų 
partijos kalbėtojas, kunigas, 
miestelio rinkoje sakė prakal
bą. Kokis bolševikų vadas pra
dėjo kunigą užpuldinėti, stum-

• • —— 

KELIONE 
A T P I G O 
rfm""w*t?" »••"'•'»«?*'•••"• ••"••^f^ffr"'•«:••'• W ^ . . . . . . . . . . . • , .„ . . . - . ^.,^« 
nVMi»«i i ;#Mlhi i ...,•.•..» . . . . . . . . . • . . . . . , , , . . ..„ t i . r 3 K i r T it-i .^.n......^.,.Ž)wi.i.J 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. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti be persėdimo vien 
vandeniu; nekliudant Vokietijos, nei Lenkijos žemių. Tiesiai iš New Yorko 
į Piliavą arba iš Canados į Piliavą 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus Lieiuvon krei 
čiausiai ir geriausiai sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS ER DO-
LIERIAIS. 

Del. platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siuntimo Lietu 
von, Pasportų ir Income Taksų kreipkitės šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St., Tei. Yards 6062, Chicago 

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

GENERALIS OFISAS: . - •» 

Lithanian Sales Corporation, 
414 Broadway, 
Boston, Mass., 

• 

Lithuanian Sales Corp., 
300 Savoy Theatre Bldį., 
VVilkes Barre, Pa. 

dyti, draskyti ir varyti į baž
nyčią. Tada milicijos viršinin
kas, kad ir bolševiko šalinin
kas, užstojo kunigą, davė jam 
tiek policijos, kąd galėtų tęs
ti prakalbą,, ir užpuldinėto 
jams grasino kalėjimu. 

Jau pradeda dvarus dalinti 
kareiviams. Bežemiai ir maža
žemiai, kurie turi mažiau še
šių dešimtinių žemės gali užsi
rašyti del jos. Aįįeisti dvarai 
yra išnuomojami žmonėms. 

Tavo draugas, 
Juozas Karlikauskas 

Viensėdžio Lonkalių, 
Vals. Pašto Kaltinėnų, 

Aps. Tauragės. 
N V. Rukštalis, stotis rast. 

»-*4*. 

ŽINIOS APIE LIETUVĄ. 
LATVIJA REMIA LIETU

VOS NEPRIKLAUSO-
MYBC. 

Washingtpnas, IX. 30 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Latvijos 
laikraštis "KAREIVIS" vie
name savo straipsnyje, Nr. 195 
iš rugpjūčio 31 d. rašo, kad 
viešint Kaune Latvijos Mi-
nisteriui Pirmininkui Meįero-
vičiui pasikalbėjime su kores
pondentais, tarpe kitko, išsi
reiškęs sekančiai: 

"Latvija, Lietuvių-Lenkij 
ginčiuose laikėsi pilno bešališ
kumo, nes tikimės, kad šis ne
susipratimas bus išrištas tai
kos keliu. Bet atsitikime, jei 
Želigowskis užpultų Lietuvą, 
tai Latvija bus priversta nuo 
bešališkumo atsisakyti. Lietu-

vos neprigulmybės apsergėji
mas yra Latvijai svarbus, nes 
aišku, jeigu kas užimtų Lie
tuvą, tai su tuo patini prisei-
tų susidurti ir Latvijai." 

EXTRA 

Reikal ingas vyras del vidujinio dar
bo. Vieta pastovį, ga l ima uždirbti nuo 
$50 iki $75 į savaite, gera proga vy-1 

rui kuris turi nuo $200 iki $300 kapi
talo. Atsišaukite tuojaus. Mr. Cooper, 
room 604, 105 S. Dearborn Str. kam
pas Monroe ir Dearborn Strs. 

Parsiduoda grocerno geroj vietoj 
biznis nuo seniai išdirbtas "fixtures" 
yra nauji, priežastį pardavimo suži
nosite ant vietos. 

4618 S. Western Ave. 

Reikal inga mergina prie abelno na
mų darbą gera mokest is maža šei
myna. Kreipkitės tuojaus antrašių: 

3540 S. Halsted St. Chicago, IU. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

FARMįĮ BARGENAI 
Kurie nedirbate arba jaučiate be

darbe pirkite vieną iš šių farmų ir 
tuojaus gal i te pareit gyvent. Maisto 
pilna Tamlstoms gyvuliais ant viso 
meto. 120 akerių farma: 100 akerių 
dirbamos žemės ir 20 ganyklos. Že
mė gera,, juodžemis ir molis, geros 
triobos, puikus sodnas, 3 geri arkliai, 
8 karvės, 3 kiaulės, 100 vištų, visos 
mašinos, 25 ar 80 tonų šieno. 10 ar 
15 tonų šiaudų. 7 akeriai kornų, 4 a-
keriai bulvių, apie 20.akerių jau užsė
ta kviečių ir rugių ant kito meto. Vis
kas kartu tik už $7,500.00. 

DR. J . SHANKS 
Ofisai: 

1657 \V. MadiHori 
-*. Kmp. Paulina 
Vai 10 Iki 12 p. 

1 iki 8 vak. 
Rea. ofisas 3041 Fullerton 
Ave. Kamp. Albany Ave 

Vai. 8 iki 9:30 ryte 
8:89 iki »:30 vak. 

Chlcaro, UI. 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Gydo moterių 

vyra -visokias U 
jas savo ofi-

su«se ar 11-
gronbočiue* 

60 akerių farma 55 dirbamos, 5 
miško, žemė gera, triobos geros, pui
kus sodas, 2 geri arkliai. 4 melžamos 
karvės, 3 veršiai, 8 kiaulės,, 2 didelės 
paršingos kiaulės, 100 vištų 15v ančių, 
90 bušelių kviečių, 80 bušelių rugių, 
10 akerių kornų, 4 akeriai bulvių, 3 
akerai beansų 13 tonų šieno 15 tonų 
šiaudų visos mašinos ir stubos rakan
dai, tik eik ir gyvenk, viską kartų 
parduodame už $6,000 arba mainys 
ant miesto propertes. 

40 akerių farma, gera žemė, geros 
triobos puikus didelis sodnas kuris 
susideda iš keliu š imtų visokių vaisin
gu medžiu, 2 akeriai žemuogių ši 
farma verta $4,000 parsiduoda tik 
už $3,000. 

Dabar geriausias laikas pirkti far-
mas, mes turime visokių farmjf ant 
pardavimo didesnių ir mažesnių. N u 
sipirkęs ukę nereikės bijoti bedarbes. 
Šį kolonija apgyventa vien l ietuviais 
cianais jausiesi' kaip Lietuvoj. 

Norint daugiau informacijų""kreip-
kites šiuo antrašų: 

K. DAUNORAS. 

Box 1 Custer, Mich. 
• • • o 
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BEPROTYSTĖ DABAR GY
DOMA IŠTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, IR PRAŠA

LINUS STUČKINES KIR
MĖLES Iš VIDURIŲ. 

Dabartiniai psychologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, dėlto prižiūrėjimas 
dantų būtinai yra reikalingas. 
Taipat atrasta, kad paprastos 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos, ir stuekinės privaro 
žmogų prie beprotystės. Daugiau 
negu tiek. Nekartą numiršta iš 
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todėl jei bent kiek nusima
nai, kad tu turi viršminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y-
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligu 
kuomet istikrųju, 
visa priežastis yr* 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, jauti 
skausmą viduruo-
se, skausmą stre-
nuose silpnumą a-

kyse mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilviniai kirminai tenais 
ponavoja. Pas vaikus tuojaus ga
lima patemyti, jie nenori valgy
ti, miegoti jiems tankiai galva 
skauda, jie neturi noro gaišti su 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai
sytas kad panaikinti skilvines kir
mėles iš jūsų systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojamas su ge
rais rezultatais. Pilnas būdas gy
dymo Laxtan kainuoja $10.48, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
tai tuojaus pradėk gydytis, nes 
gali išsivystyti kunvulsijos ir ko
kios kitos ligos? Laxtan yra par
duodamas Dro. Lameco Lab., For-
bes at Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

(Apgr.) 

P A I E Š K O J I M A S . 
PAIEŠKAU savo sesers Petronės 

Jokubauskienės gyven. apie Pitta-
burghą, bet kur tikrai tai nežinau. 
Turiu labai svarbų reikalą. Labai 
prašau, kas žinote apie ją ar ji pa 
ti atsišauki t šiuo adresu: 

ROZALIJA GAJAUSKIENĖ, 
4504 So. Waslitcnaw Are . 

Chicago, IU. 

Parsiduoda 72 akrų žeme su gy 
vuliais, 46 akrai dirbamos, o kita 
ganykla, stuba nauja barne 60x26 
pumpa 2 arkliai 6 karves 2 kiaules, 
30 vištų, padargai, 2 myl ios nuo 
miesto, pro šąli e ina 2 keliai. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Ats išau
kite. 

GUST K A S P E R 
Box 251 Eagle River, Wisc . 
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.SKAITLINGAS TRETININ-
, Kį) SUVAŽIAVIMAS. 
YRA KELETAS ARKIVYS/ 

KUPŲ IR KELIOLIKA 
VYSKUPŲ. 

POLICIJA SURAŠINĖJA 
BEDARBIUS. 

į iandie vakare katedroje bus 
pamaldos. 

Chicagoje seka skaitlingas 
Tretininkų suvažiavimas. Pa
minimos - 700 metij garbingos 
sukaktuvės nuo to laiko, kuo-

I 

met Šv. Pranciškus įsteigi 
Tretininkystę. 

Suvažiavime dalyvauja ko 

Ohieagoje policmonai eina. 
per visus namus ir surašinėja 
visus žmones, neturinčius šian 
die darbo. 

Sako, tas daroma įsakius 
policijos viršininkui. 

Girdi, artinasi žiema, kuo
met čia tokiu laiku visuomet 
pasidaugina visokios njšies 
kriminalistai. Viršininkas yra 
nuomonės, kad ateinančią žie
mą čia kriminališki darbai 
pasidaugins, jei daug žmonių 
neturės darbo. 

Taigi norima turėti ' rauko-'duota už $1500. Reiškia pusė 

čiai tur i balsą. Negriaudami 
bei peikdami kitus, o patys 
niekuo neprisidėję 'prie tvėri
mo darbo, įsteigsime neprigul-
mingą demokratingą Lietuvą, 
bet išvieno dirbdami tą padą-
rysime . 

Žodžiu, gerb. Atstovo aukšta 
ir inteligentiška išvaizda bei 
turininga kalba žavėte užžavė
jo klausytojus. 

Su gerb. Atstovu taipgi bu
vo atvykęs p. Bagdonas. J is ir
gi pabaigoj trumpai, bet įspū
dingai pakalbėjo. Bonų išpar-

i 
QL 
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PED. PROJEKTŲ KOM. SUS. 

A. L. R. K Federacijos Chi-
cagos Apskričio projektų ko 
misijos svarbus mėnesinis su
sirinkimas bus šį vakarą, spa
lio 4 d,, Aušros Vartų par. mo
kyklos kambaryj. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
L. L. Paskolos stoties sus. 

se visus surašytus nedirban-
letas Arkivyskupų, keliolika čius žmones, kad, pasitaikius, 
Vyskupų, daug kunigų ir tuk 
stančįai pasaulinių tretinin-

Suvažiavimas prasid ė j o 
sekmadienį pontifikalėm i s 
Ališiomis Šventojo Vardo ka
tedroje. Kai-kuriose jparapi-j 
jose taipat įvyko tuo tikslu 
pamaldos, paskui tretininkų 
susirinkimai. 

Katedroje pamaldose buvo 
keturi Arkivyskupai, keturio
lika Vyskupų ir daugybė ku
nigų pranciškonų' su provin
cijų viršininkais. 

Tą pačią dieną popiety 
Auditoriumo teatre įvyko ma 
sinis mitingas. Kalbėjo Ar
kivyskupam* pasauliniai. 

Vakar Šventojo Vardo ka
tedroje irgi įvyko pontifika-
lės Mišios dalyvaujant augš-
tąjai dvasiški jai. Po pamal JI 
dų, paskui vakare įvyko su
sirinkimai La Šalie viešbuty. 

Šiandie vakare katedroj į-
vyks iškilmingos pamaldos. 
Rytoj gi ten pat bus uždu
sinės pamaldos. Po tų pa
maldų delegatai išvažiuos 
automobiliais apžiūrėti Chi-
cagos ypatybių. 

veikiau 
sius. 

susekti prasižengu-

CICERO. ILL. 

Viešas lietuvių susirinki
mas bus šį vakarą, spalių 4 d., 
Šv. Antano par. svet. Bus 
smarkus kalbėtojai. Visi i e 
vyne, Lietuvą myli lietuviai 
atsilankykite. J . N. 

IŠ NORTH SIDES. 

Lietuvos Atstovo atsilankymas 
Kaip kitas taip ir mūsų ko

loniją teikėsi atlankyti gerb. 
Lietuvos Atstovas V. Čarnec
kis. Vietinė L. L. P. j>onų sto
tis surengė programėlį gerb. 
Atstovo pasitikimui, bet de
ja, negalėjo jo viso išpildyti, 
nes buvo vėlus laikas. 

Pirm Atstoviu atvažiuosiant 

L. L. P. BONAI JAU CHI 
GAGOJE. 

Turime garbės cliicagiečiams 
pranešti, -jog jau apturėjome 
L. L. Paskolos Bonų už dvi
dešimts tūkstančių dolierių 
($20,000.00), apie kuriuos bu
vo pranešta " D r a u g e " spalio 
1 dieną š. m. 

Taigi kas norės gauti L. L. 
P. bonų, tuojaus lai kreipia
si prie penkto (5) langelio. 

Taigi kas nori gauti L. L. 
L. P. stočių iždininkus ateiti 
ir pasiimti kiek reikia bonų. 

Su tikra pagarba, 

John B. Brenza, Prez., 

METROPILITAN STATE 
BANK, 

2201 W. 22nd Str. 
Chicago, HL 

pribuvo p. Mastauskas ir p. V i - U ž pildymą tikėjimo parei 

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS. 

i. 

Nebūkite Be - 'Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
P . ŠIMKIENE, 

4358 So. Fairfield Ave. 
TUMSIS & CO. 

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J . ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J . SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J . SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 
4409 So. Fairfield Ave. 

JUOZAS DEITŠKO, 

nikas. Žmonių jau buvo pilna 
svetainė. Pirmiaus kalbėjo p. 
Mastauskas apie Lietuvos 
padėti ir ragino rem
ti savo tėvyne pirkdami L. L. 
P. bonų. Po prakalbos jis iš
važiavo į Cicero. Po jo ilgai 
kalbėjo p. Vinikas. vJis aiškiai 
ir Įspūdingai apsakė įsikūrimą 
Lietuvos valstybės, jos pirmus 
kareivius ir jos karę su savo 
priešais. Kad ir gana ilgai kal
bėjo, bet jo kalba nenubodo 
klausytojams. Jam pabaigus 
kalbėti dar ilgai teko laukti 
kol Atstovas atvažiavo. 

Apie 11:15 P. M. iš Cicero 
pribuvo gerb. Atstovas V. Čar
neckis. Jam įėjus į svetainę 
visi sustoję suplojo rankomis. 
Pirmiausia vakaro vedėjas, A. 
Bacevičius pakvietė V. Jasi-
nskiutę, kad pasakytų eiles. 
Po jos eiles sakė A. Sinkevi
čiūtė. Gerb. Atstovas gėrėjosi 
tų mažų .mergaičių gabumais 
ir gražia lietuviška kalba bei 
nudavimais. Po to vietinis kle
bonas, kun. A. Baltutis trum
pa kalba perstatė gerb. Atsto
vą publikai ir pakvietė jį kal
bėti. 

Visu pirma gerb. Atstovas 
pasveikino visus Lietuvos var-
du. Paskui pasakė savo atsi
lankymo tikslą. Nupiešė lietu
vių vargus kol iškariavo lais
vę. Taipgi priešų, o ypač len
kų pasikėsinimus paglemšti 
Lietuva. Padrąsino klausyto
jus būti tikrais, kad Lietuvos' 
laisvę niekas neatims jeigu tik 
visi darbuosimies išvieno jos 
laisvės palaikymui. Taipgi nu
peikė tuos, kurie niekina bei 
žemina savo tėvynę Lietuvą ir 
jos valdžią. " Je igu ' ' sakė 
g. Atstovas, "kas yra neto
bulo valdžioje reikia ją tobu
linti. J u g visi Lietuvos pilie-

kvotos. Tikimasi, kad ir kita 
pusė bus greitu laiku pripil
dyta su kaupu. P-as M. Žaldo-
kas paėmė L. bonų net už $400. 
Atsilankė taipgi į prakalbas 
keletas komunistėlių bei lais
vamanių. Kaip visados jie at
eina pavėpsoti ir kitus pajuok-
ti, o nauda iš jų toki kaip iš 
ožio: nei vilnų nei pieno. Tai 
Lietuvos šašai bei votys. 

Vietinis. 

Šį vakarą, spalio 4 d., Ne
kalto Pras. Pan. Šv. par. svet. 
bus L. L» Paskolos vietinės 
stoties svarbus susirinkimas. 
Visi darbuotojai ir draugijų 
atstovai malonėkite atsilanky 
ti. Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO 
Visų atydai. 

CICERO. ILL. 

Rugsėjo 22 d. 1921 m. teisė
jas (Justice of thę Peace) .p. 
McDonald nagrinėjo bilą. Skun 
deja buvo Ona Povlikaitienė 
(laisvamanė) po No. 1512 So. 
48-th Ct. Cicero, 111. Apskųs
tasis buvo L. Staponaitis (ka
talikas) 'tenpat. 

L. Laisvės %Paskolos Bonu 
stotis Bridgeporto kolonijoj 
šaukia ekstrą susirinkimą an
tradieny, spalių 4 d., 1921 m., 
7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio 
par. svetainėj. Kviečiame in
teligentus ir visų šios koloni
jos draugysčių atstovus daly
vauti. Yra daug svarbių da
lykų aptarti, tad visi pribuki
te. 

L. L. Paskolos Bonų Bridge
porto stoties valdvbps vardu, 

F . BukšUUis, rast. 

T y 

Auksinai Labai Pigus 

s 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntinio 

Skyriuje ir siųskite saviesiems 
LIETUVĄ. 

• 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

i • 

pinigų \kursą kreipkitės 

* 

* . 

. 

"Draugas" PubL Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

• • - • - . - . - . — — . - — . - . ;.; 
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PUTINKITE "DRAUGĄ" 

gų p. Staponaieiui buvo at
sakyta nuoma. Buvo įduota no
ta. L. Staponaitis negaudamas 
staiga naujos nuomos bandė 
dar užsimokėti užbėgantį mė
nesį ir paprašė nors paskutinio 
pakvitavimo. Povlikaitienė at
rėžė, ' • pakvitavimo nedaviau 
ir neduosiu.' ' Povlikaitienė iš
ėmė antras (jau legališkas) 
notas. Bet už nemokėjimą nuo
mos. 

Staponaitis negavęs nuo na-
imj savininkės pakvitavimo, 
užmokėjo už nuoma per Jus
tice of tbe Peaee (p. McDo
nald) ir gavo- pakvitavimą. 

Atėjo ir teismo diena rūgs. 
22 d. Skundėją Ona Povlikai
tienė reikalauja atmokėti už 
užvilktus mėnesius už nuomą. 
Liudininkė B. Šliogerienė pri-
rodo "Skundėjos pačios žodžius, 
kad Staponaieio visos nuomos 
užmokėtos, nors ir be pakvita
vimų. Liudininkė prirodė ir 
daug Povlikaitienės paleisti) 
neteisingu bjaurių šmeižtų ant 
Štaponaičių ir kad tie nedori 
šmeižtai daug kenkia Stapo-
naičiams gauti naują nuomai 
namą. 

Skundėjos advokatas bandė 
B. Šliogerienei (Štaponaičių 
liudininkei) uždaryti burną ir 
gelbėti skundėją, bet nepavy
ko. 

Apskųstasis Staponaitis ad
vokato neturėjo. Turėjo tik 
vieną perkalbėtoją ir vieną liu
dininkę. I r ta viena liudininkė 
laisvamanių stiprų advokatą 
sumušė į smulkias šukias. O 
Ona Povlikaitienė iš teisino rū
mų parsinešė kupiną pūrą gė
dos. 

Reiškia, kad advokatas ne-
visuomet reikalingas teismo. 

Ištyręs dalyką. 

x 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE. 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

(Jutlzinskas Petras (Peoria, III.) 
Ivanauskas Juozapas (Sheboygan, Wis.) 
Ignatavičius Konradas 
Saunora Juozapas 

. Simanavičius Jonas. . 
Abromas Jonas 
Zelnis Juozapas 
Andrišiunas Jonas 
Mikėnas Antanas (Sioux City, Io.) 
Vyšniauskas Jurgis (Springfield, 111.) 

-=- Banaitis Antanas 
— • 

Vitkus Bronys (Roeliester, N. Y.) 
Lebežinskas Jonas 
Masiunas Kazimieras 

i Bruknis Adomas 
Levickas Juozapas 
Žiauberaitė Uršulė 
Statulevičius Kastantas 
Puplauskis Cezaris 

x (Bus dauginu) , 
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AMERIKOS UNIJA 
NLVV YORK. N.Y 

Tiesi Kellouė i LIETUVĄ PEK P1L1AV4 
(Karaliaučio Prieplauka) 

ARBA PER LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
Siuomi linksma niūros pranešti, kad mea pasidarbayom Idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVĄ. 

Lietuviai, važiuojanti J Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido-
ra ir privalo turėti tiktai lietuviška pasportą; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų re&uliariško su_ 
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriuba pačto laivai lšpiankia: 
"LTTUANIA Lapkr. 2 "ESTONIA" Lapkr. 23 

"POLONIA" Spaio 19 "LATVIA" Lapkr. 9 
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax. Oon. 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios Ulaao* keleiviam* 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pa* 

K. W. KEMPF. Gen. Western Pass. Agt. 120 N. LaSalle St. Chicago 

* 
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i E X T R A ! i 
I BRIDGEPORTO KOLONIJAI i 
I Utarninke, Spalių 4 d., 1921 m. 7:30 valandą vakare | 
į L. L. Paskolos Bonų Bridgeporto stoties įvyks susirinki- -
= mas Šv. Jurgio parapijos svetainėj. 
'į Yra daug svarbių dalykų aptarti, už tad kviečiame d£ . 
= lyvauti organizacijų atstovus, ir visas dr-jas Bridgeporto s s 
l L. L. Paskolos Bonų Stoties rast. V. Rukstalis. 5 
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i NAUJI ir VARTOTI CASH REGISTERIAI i 
Registeriai parduodami ant lengvų išmokesčių be jokio 

s nuošimčio. Už senus' registerius atrokuojame. I 
Kiekvienas mūsų registeris turi ant apačios parašyta 5 

gvarantee National £ash Kegister Cbmpany. 
Mes užlaikome visą e\}Ą reikalingų dalių prie čash § 

S registerio. \ š 
Jeigu tavo registeris reikalauja taisymo, tai pašauk 

5 mūsų Ivepair Department. =j 
| THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY | 

172 N. Michigan Ave. . Telefonas Randolph 4600 
| Tarpe Randolph ir Lake Gatvių Tiktai vienintelis ofisas | 
5 Chicago j . | 
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Į "DRAUGO" KNYGYNE | 
Galima gauti Šios 

f MALDAKNYGES 
^ 5 Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.58̂  I 

MANTREAL Į 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir.LIEPOJU 

VTA 
Trečia 
Kliasa CANADA LINE Trečia 

K1 tąsa 
Susijungė Red Star ir Holland-Araerica UMJoi 

Tiktai vienas tiesus kelias į Baltlc Fortus / - -

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas, 
Norint daugiau informacija apie kainas atsišaukite 

! ~ INTERNATIONAIi JkJERCANTILE MARINE COMPANY 
Chicago: F. C. Brown,West Pass. Agt.,. 14 N. Dearborn Stroet 
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Išpardavimas! Pasinaudokite! 

Turime keletą kompletų pereitų 1920 m. ^ 

DRAUGIJOS 
Leidžiamos Lietuvoje Kaune 

Kompletas — • — $3.00 
- vietoje $6.00 

Pasiskubinkite 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Dlinois. 
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= Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 
= Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 f 
| Dangaus žvaigždutė — juod.. minkS. apd. . . . . 1.75 | 
r /ainikelis —̂ baltas celluloid apd. su i 
2 paveikslėliu ant apd 1.75 | 
| Dangaus Žvaigždutė — balto kaileliu apd. 1.50 | 
= Dangaus Žvaigždutė — juodais a p d r s u užsegimu 1.50 = 
g Aniolėlis -— juodais apdarą^ 1:50 ? 
į Aniolėlis — juodais apdarais ;.% 0.75 = 
= Dangaus žvaigždutė 60c. I 
į Aniolos Sargas .. ' . f juodas apd. $1.25 Į 
| Pulkim ant kelių . / . 2.50 a 
5 Pulkim ant kelių 2.00 
= Pulkim ant kelių 1.85 
| Pulkim ant kelių >, 1.50 

H Užsisakydami adresuokite: 

| "DRAUGO" KNYGYNAS | 

| 2 3 3 4 So. Oakley AvcT Chicago, IIL | 
liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMfrffffirniiaiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiit 
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