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METAI-VOL. VI No. 193 

Anglija Siunčia Kareivius 
Atgal Airijon 

De Valerą Reikalauja Airijai 
Nepriklausomybes 

Mirs už laisvę. 

ANGLIJA TOLIAU .GINK
LUOJASI. 

ATŠAUKIAMI IŠ ATOS 
TOGŲ KAREIVIAI. 

Londonas, rugp. 17. — An
glijos vyriausybės įsakymu 
atšaukiami į savo pulkus visi 
kareiviai ir karininkai, kurie 
paliaubų laiku buvo paleisti 
atostogosna. 

Tas daroma del to, nes Ai
rijos klausime pramatomas 
naujas krizis. Airių vadai ne
nori dominijos valdžios formos 
Airijai. Jie nori nepriklauso-
mvbės. 

De Valerą pažymėjo, jog 
tik. nepriklausomą valdžia ir 
jam esant Londone ir konfe-
ruojant su Anglijos premieru 
Lloyd George, pakeltas klau-

Valdžia užsakė padirbti 4 nau
jus karo laivus. 

Londonas, rugp. 17. — Kaip 
Anglija supranta pasaulio 
nusiginklavimų, apie ką už 
kelių mėnesių Washingtone 
turės prasidėti konferencija, 
geriausia liudija Anglijos vy 
riausybės pasielgimas. 

Ministerių kabinetas stovi 

ATŠAUKIAMI KAREIVIAI 
Į BELFASTĄ. 

Belfastas, Airija, rugp. 17. 
— Belfastas yra Ulsterio pro
vincijos sostinė. Vietos mili-
tarė valdžia sulaikė kareivius 

simas apie mažųjų tautų lais- p a t y g n e J i n ^ k u f . ^ e j n a J r 
ve, apie ka Lloyd George ka- k f ) k i u s t i k s l u g im[ 

ro metu daug kalbėjo, ūžta ^ , -D •• • i,.„ d Tuotarpu Rusijai anglvs 
naudamas mažąsias tautas. . , . ., ,. T .," 
^ . . labai reikalingos. Jos reika-
De V alera tuomet sake pre 
mierui, kad jei Anglija pri
pažins Airijai nepriklausomy
be, tuomet nebus reikalo to
liau tarties taikos klausime. 

Tečiau premieras nenutiko. 
Tuomet de Valerą atkirto: 
Bet mes patys pripažįstame 
sau nepriklausomybe ir del 
jos mes gyvensime arba mir
sime. 

Airių kabinetas yra vienos 

namas visomis galimomis 
priemonėmis. 

Neišvengiama katastrofa. 
Pats laikraštis " P r a v d a " 

editorialiame straipsnyje pa
žymi, jog šiandie Rusija gy
vena tokiose ekonominėse są
lygose, kad katostrofa, matyt 
aiškiai, jau neišvengiama. 

Tai ne utšti sakiniai, bet 
tikra teisybė, priduria laik
raštis. 

Doneco klony ^ net anglių 
kasimas sumažėjo* ligi žemiau u ž t o l e s n į ginklavimąsi ant 
sio laipsnio. Dauguma dar- ^ , ^ 3 . I r nuspręsta toliau 
bininkų pameta darbus kasy- v a r y t i ginklavimosi jurose 

programa. 
Pastaromis aienomis nutar 

ta padirbdinti dar daugiau 
keturis milžiniškus karo lai
vus, kurie turės but apgin
kluoti 18-os colių anuotomis. 

Tie laivai bus 1,000 pėdų 
ilgi kiekvienas ir valandoje 
galės daryti 35 mazgus* Kiek 
vienas laivas atsieis 37 milio-
nai dolerių. 

Reikia stebėties, iškur An
glija ima pinigus tokiam gin
klavimuisi. 

GRAIKAI SU TURKAIS 
NORI TAIKOS. 

klose ir danginasi į laukus. 

lingos industrijoms ir pačiu 
gyventojų šilumai. Nes arti
nasi žiema, ateis t šalčiai ir 
žmonėms, kurie išliks gyvi 
nuo bado, prisieis sušalti. 

Uždarytos dirbtuvės. 
Nekiek geresni santikiai 

metalnrginėj industrijoj. Ne
turima anglių, dirbtuvės už
daromos. 

Dirbtuvės uždaromos dai 

Konstantinopolis, rugp. 17. 
— Nors graikų laikraščiai ra
šo vesti karą Turkijoje ligi 
paskutiniųjų, kompetentiniai 
tėmytojai pastebi, jog karas 
atgriso kaip graikams, taip 
turkams. I r kaip vieni, taip 
kiti pageidauja, kad aliantai 
abi pusi kuoveikiausiai tai
kintų. 

Kalbama, jog Kernai paša 
manęs sustatyti taikos sąly
gas ir prisiųsti čia Anglijos 
komisionieriui. 

Japonai Rengiasi Apleisti Siberiją 
VLADIVOSTOKAS TURĖS 
BUT ATVIRAS UOSTAS. 

Priemonės prieš bolševiku 
propagandą. 

INDUOTAS PERTAISYTAS 
MOKESČIŲ ĮSTATYMAS. 

. 

ir karininkus nuo atostogų, nuomonės, taigi kad Anglijos i r Ą(Ą v j s a į mirusio visoj ša-
sąlygos visai neteisingos. Nes l y <r(>iežinkeliais susisiekimo. 
Airija kariauja ne už kokin seniau tas susisiekimas buvo 

Paleisti kareiviai atostogosna 
atšaukiami. 

Ulsterio provincijos ministe
rių kabinetas turėjo susirin
kimą. Po susirinkimo paskel
bta, jog Ulsterio pozicija abel-
nąjamė" Airijos klausTme nea-
tinainyta. Ulsteris pasilieka 
kaip buvęs viena? 

TIK NEPRIKLAUSOMYBĖ 
DUOS TAIKĄ. 

nuduotą laisvę. Bet už tikrą
ją laisvę ir nepriklausomybe. 

Taika ar kova. 

pastarąjį Anglijos prenuero 
atsakymą de Valerai. Tame at 
sakyme premieras dar kartą 
pareiškia, kad Airija negali 
atskilti nuo Britanijos impe
rijos. Vietoje to Airijai duo-

Taip kalba de Valerą susirin-J dama dominijos valdžios for-
kus parlamentui. Ima. Taipat pažymi, kad Ang-

,j į j a s u Airija taikinti niekas 
Airija, rugp. J ' - | n t ,<r a | į svetimas. Nes Airija y-

pradėjo s e w - | r a v i ( l l l j i n } s Britanijos impe-

nepakenčiamas. Bet šiandie, 
tai jau aršiau nereikia. Šien 
die jis gali būti jau pakenčia-

G*N. LUDENDORFF NUSA
KO NAUJĄ KARĄ. 

• ! • ! • ! 

Berlynas, rugp. 17. — Oen. 
Ludendorff atvirai nusako 
kitą karą. Tomis dienomis 
jis lankėsi Karaliaučiuje, kur 

mas. \>s nėra nieko nepa- prūsų nacionalistai minėjo 
-Ttfrių parmnK'TTtas^vnrs tys^^^^^^- ftiandie R ū s { j 0 j i n e f f n ^ Taįi t f&ergo kovos 

kaipir nėra geležinkeliais su- sukaktuves. 
s i siekimo. 

VOKIETIJOS MARKĖ 
PUOLA ŽEMYN. 

Dublinas, 
- Vakar čia 

Baimėje Olandijos finansistai. 

Gen. Ludendorff skaitlin
game susirinkime sakė kalbą. 
J i s pažymėjo, jog esąs field-
maršalo Hindenburgo repre
zentantas ir kovotojas už 
Tannenbergą. 

Washington, rugp. 17. — 
Kongreso komitetas vakar in-
davė kongresui patvirtinti 
pertaisytą mokesčių įstaty
mą. Tuo pertaisymu per me
tus sumažinta 790,330,000 do
lerių mokesčių. 

NACIONALISTAI PERKE 
LlA SOSTINĘ. 

Konstantinopolis, rugp. 17. 
— Turkai nacionalistai savo 
sostinę iš Angoros perkelia į 
Caesarea, už 160 mailių į pie* 
rytus nuo Angoros. 

Tokyo, rugp. 17. — Japoni
jos vyriausybė Vladivostokan 
pasiuntė misiją, kuriai vado
vauja Hajime Matsushima, 
užsienių reikalų ofiso valdi
ninkas. 

Matsushima kituomet buvo 
generaliu konsuliu Harbine. 

Misija autorizuota vesti ta-
rvbas su Chita valdžia kas 
link Japonijos karuomenės 
atšaukimo iš Siberijos. 

Čia spėjama, kad po tų mi
sijų tarybų Japonija evakuos 
Siberiją. Tai norima pada
ryti pireš susirinksiant nusi
ginklavimo konferencijai AVa-
sbingtone, kad išvengti kokių j 

nors nesusipratimų su Ame
rika Siberijos klausime. 

Matsushima patsai tvirti
na* j°& Tokyo valdžia nu
sprendusi evakuoti Siberiją 
if Vladivostoką. Bet pirm 
to Japonijos vyriausybė ap-
sidraus sutartimis ir gvaran-
tijomis prieš visokią bolševi-
stinę propagandą pačioje Ja
ponijoje. 

Pagaliau pasidarbuos, kad 
Vladivostoko uostas butų at
viras komercijai uostas. 

Be kitko, Japonija reika
laus karo atlyginimo nuo Či
tos valdžios. v 

Japonai įsigyveno Siberi-
joje. Jie ten turi gyvus rei
kalus. Tečiau aplinkybės 
juos iš ten išvaro. Bet, ma
tyt, jų pasitraukimas bus lai
kinas. 

Ang&ra, rngp.- 17. — Tur
kų nacionalistų seimas paga
liau pripažino pataisytą sutar
tį su prancūzais, šitiems aplei
dus Ciliciją. 

Kaunas. Liepos 25 d. At
silankė Kaune Čekų-Slovakų 
konsulato Rygoj atache p. P. 
Paužą susipažinti su Lietu
vos ekonomine padėtim. 

Liepos 25 d. išvažiavo iš 
Kauno Parvžiun Lietuvos at-
stovybės patarėjas p. K. Dpb 
fcėvičius. 

ją specialiai sušauktas Airijos 
respublikos parlamentas (dail j 
eireann). Sesiją viešai atida-j 
rė prezidentas de Valerą. J is 
kalbėdamas pareiškė, jog Airi
jos gyventojai apsisprendę. Ir 
tik nepriklausomos Airijos vai 
džia gali patenkinti Airijos 
gyventojus. Gyventojai pripa
žįsta nieko kita daugiau, kaip, 
tik įvairių valdžių ir parla
mentą. 

Kaip jis pats, taip jo kole
gos, sakė de Valerą, atsineši -
me į Angliją pripažino prin
cipą, paskelbtą Belgijos kardi
nolo Mercier link Vokietijos, 
jog išlaukinis autoritetas' yra 
neteisotas. Airiai, sakė de Va
lerą, stovi už idealus, įbrėž
tus Amerikos Nepriklausomy
bės Dekliaracijoje. 

reikalas. 
Airių parlamentas pradžio

je turės viešas diskusijas. 
Paskui Įvyks privatinė sesija. 
Tuomet galutinai bus nutarta, 
ar prisiimti dominiją, ar at
naujinti kovą už pilną nepri
klausomybę. 

Susirinkusių airių atstovų 
ūpas rodo, kad jie nusprendę 
stovėti už nepriklausobybę ir 
už ją kovoti ligi paskutinių
j ų 

Airių atstovai &auna skai
tlingus reikalavimus, kad jie 
stovėtų už nepriklausomybę. 
Dauguma airių nusprendę 
verčiau mirti, negu but są
ryšy su Anglija, kuri per sep
tynis šimtmečius smaugė Ai-
nja. 

Rusija Griuvėsiuose -- Sako Leninas 

Berlynas, rugp. 17. — Ol
andijos finansistai Vokietijos 
valstybės bankai paskolino 
150 milionų guldenų (apie GO 
milionij dolerių). 

Paskola duota trumpam 
terminui. Vokietija olandų 
finansistams turi atmokėti 
poperinėmis markėmis tuo 
pačiu kursu, koks gyvavo už
traukiant paskolą. 

Finansistai spekuliavo su 
galiniais pakilti Vokietijos pi
nigais. 

Tuo tarpu iš New Yorko 
pranešta, kad vokiečių markė 
eina žemyn. Olandų finansi
stai tad deda visas pastan
gas su tikslu neduoti pulti 
markės kursui. 

Berlyno biržoje užvakar 
buvo pakilusi negirdėta pa-
siauba. Tas paėjo dalimis is" 
to, kad Vokietijos valdžia pa
leido apyvarton daugiau po-
perinių pinigų. 

LENINAS ŠAUKIA GAMIN 
TI DAUGIAU MAISTO. 

darbininkus ir į valstiečius, 
idant jie visomis galimomis 
priemonėmis stengtųsi gamin 
t i daugiau maisto ir tik mai
sto, be kurio Rusija turės 
pražūti, jei ligšiol dar nepra-

New York, rugp. 17. Čia žuvusi, 
gauta iš Maskvos Rusijos bol Leninas sako, kad šiandie 

Kuone visos dirbtuvės uždary
tos. 

ševikų valdžios organas 
" P r a v d a " iš liepos 16 d. Ta
me laikrašty padėtas auto
krato Lenino atsiliepimas į 
u i i IIII m II i II 11 ifi 111 III 1111 II 1111 II i f 1111 ii i II 11 

Naujienų Redaktorius Ka
mine. Žiūrėkite antrajame pu
slapy. , 
JlliaillllllllHIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIH 

NULINČIUOTAS JUODU 
KAS. 

Rusija leidžia dienas tokioje 
ba isipje betvarkėje ir netur
te, kokio niekur dar nebuvę. 
Kaip valstiečiai, taip darbi
ninkai netekę visokios vilties 
ir ateitimi nesirūpina. Tuo
tarpu Rusijai šiandie labiau* 
sia yra reikalingas maistas. 
Taigi maistas turi but gami-

Groesbeck, Tex., rugp. 17.— 
Netoli qj a baltų žmonių minia 
nulinčiavo juoduką (nigerį) 
Alex Winn, intariamą užpuo
lime baltos mergaitės. 

5,735,000 ŽMONIŲ BE 
DARBO. 

Washington, rugp. 17. — 
Darbo sekretorius Davis pas
kelbė, kad šiandie Suv. Vals
tijose 5,735,000 žmonių netu
ri darbo. 

J is nusakė, kad ateis va-
..• 

landa, gi toji nepertoliausia, 
prūsams pakelti ginklus ir at
vaduoti nuo priešų savo tėvų 

Kretinga. Visų Klaipėdos 
krašto parapijų atstovai ap 

jsilankė pas Santarvės vvriau L1'/ . ' 'T. T . .. , . T. .. * kiai pradeio 
siąjį konusarą Petisne, ener
gingai reikalaudami pripažin 
ti lietuvių kalbą valdžios kal
ba, įvesti mokyklose lietuviš-

palikimus. Sakė, prusai turi 
didžiuotis esą prūsais ir tu
ri norėti pasilikti tokiais. 

kų pamokų ir atskirti Klaipė
dos krašto bažnyčią nuo Prū
sų konsistorijos. 

TURKAI APSIMA KARIAU 
TI ŠIMTĄ METŲ. 

Stovi už Turkijos nepa-
dalinimą, 

. Angora, rugp. '6 (suvėlin
ta) . — Vienam koresponden
tui teko pasimatyti su tutkų 
nacianalistų vadu Mustapba 
Kernai paša, kurs buvo apsis
tojęs viename vasarnamy ar
ti Trankai . 

' 'Mes esamie pasiryžę iš
mušti graikus iš Turkijos, 
nors tas užimtų visą eilę me
tų/ ' sakė Kernai paša. "Tur 
kų obalsis: Turkija turkams. 

"Nors aliantai nusiduoda 
nesuprantą mūsų pasiryžimų, 
bet mes nestosime su jais de-
rybosnar nei nesutiksime su 
jokiais kompromisais. Mes 
kovojame už savo teises ir 
už tai, kas mums tikrai pri
guli. Ne pirmu kartu pasi
taiko istorijoje, kad karas tę
siasi šimtą metų. 

Nenori vergijos. 

" U ž ]praloštą karą gali at
mokėti politinė "partija. Gali 
ta partija išnykti. Bet nie
kas negali sunaikinti visos 
tautos. ;Tai butų didelė ne
teisybė suskaldyti Turkiją j 
dalis, taip kad viena dalis 
tektų graikams, gi kitos da-

r 

lys patektų aliantų intakon. 
Tai butų tikra politinė ver
gija. 

"Mes ne kartą jau pareiš
kėme apie sąlygas, kokias no
rime turėti darant taiką. Ry-

jtinė Trakija, tai neatskiria-
ir Marmoros juros, mes sutin 
vena dauguma turkų. Kito
se Turkijos dalyse mes su
tinkame su plebiscitu. 

SENATORIUS BORAH APIE 
VOKIETIJĄ. 

Klaipėda. Liepos 18 įr 19 
dienomis Klaipėdoje buvo 
gausingi darbininkų mitingai, 
kurie, konstantuodami, kad 
jiems tenka tik tris dienas į 
savaitę dirbti, o daugelis vi
sai ųeturi darbo ir kad Klai
pėdos kraštas negali gyventi 
be Lietuvos, nutarė paskelb
ei visuotiną streiką kaiptf:: {.-Kauną atvažiavo buvęs 
protestą prieš išsiųstą miesto Lietuvos misijos viršininkas 
tarybos memorialą del peskel Šveicarijoje p. Daumantas, 
bimo Klaipėdos krašto laisvu 
miestu. 

Klaipėdos krašte rugiai la
bai geri. Duonos užteks. A-
pie liepos 20 dieną klaipėdiš-

rugius pjauti. 
Vasarojus del kaitros mažai 
užderėjo; taipat dobilai ir 
šienas. Todėl manoma čia, 
kad gyvuliai atpigs. 

Klaipėdos uoste ramu, nes 
mažai laivų atplaukia. Dar
bininke būriai vaikštinėja be 
darbo ir labai susirūpinę. 

Už tat šiais metais kuror
tai, ty. maudylės, labai skait
lingai yra lankomos. Priva
žiavo žmonių iš Vokietijos ir 
Lietuvos. 

Čia maistas pigesnis, negu 
kur nors kitur. 

Girtuokliavimas ir čia la
bai yra prasiplatinęs. Alko-
golis labai pigus. Koniako 

Vokietija užims pirmą vietą 
prekyboje. 

Washington, rugp. 17. — 
Senatorius Borah yra įsitiki-
n£s> j°& Vokietija, nežiūrint 
jos parbloškimo, ir vėl gali 
užimti pirmąją vietą pasaulio 
prekyboje, jei visos kitos di
džiulės tautos neapribuos sa
vo milžiniškų išlaidų ginkla
vimuisi. 

Borah sako, jog šiandie Vo 
kietija yra liuosa nuo ginkla
vimosi. Vokiečių tauta paga
liau' nusikratė tą sunkenybę. 
I r kuomet nereikia Vokieti
jai ginkluotis, j i visą savo«e-
nergiją pašvęs pasaulio pre-

bonka 13 auksinų, likero bon- 'kybos reikalams. 

a 

Konstantinopolis. 
Konstantinopolis irgi be 

jokio klausimo turi prigulėti 
mums. Kas link Dardanelių 
ir Mormoro juros mes sutin
kame tartis. Dardaneliai ga
li but visam pasauliui priei
nami. Bet mūsų Konstanti
nopolis turi but apdraustas 
ir nepaliečiamas.'' 

Be to, Kernai paša padavė 
sugestijų taikai. J is sako, 
kad jei aliantai nori taikos, 
tegu atsisako Turkijos pada
linimo ir tegu atlygina Turki
jai už karą. Aliantai karą 
turkams primetė, tad ' tegu 
šiandie jie prisiima ir karo 
išlaidas. 

Anot Kernai pašos, Turki
ja šiandie yra demokratinė 
valstybė. Bet republikoniškos 
valdžios formos turkai neno
ri. Pats Kernai neturįs nei 
kiek ambicijos but Turkijos 
prezidentu. 

ka 40 auksinų. Ūkininkai pir
maus buvo blaivesni, bet da 
bar ir tie pradėjo labiaus gir
tuokliauti. 

Klaipėdoj dabar statoma 
daug namų, nes privažiavo* 
daug turtingų žmonių, kurie 
negaudami gerų butų, stato 
nuosavus namus. 

Kuomet čia privažiavo len
kų ir pradėjo savo agitaciją 
varyti, o vokiečiai jiems pri
taria ir lietuviai subruzdo 
veikti. Pradėjo daryti mitin
gus ir tarties, kaip visus lie
tuvius išjudinus ir paraginus 
prie tautiško veikimo. 

Varšava. Lenkų užsienių rei
kalų ministeris Skirmuntas 
pasiuntė oficialę notą Santar 
vės atstovams Varšavoj, 
Tautų Sąjungos* /Tarybai ir 
Hymans'ui, kurioj jis prote
stuoja prieš Lietuvos vald
žios politiką, persekiojančią 
lenkų gyventojus Lietuvoj. 

Vokietija nugalėta ir nu
ginkluota moka 33 miliardus 
karo atlyginimo. Tečiaus S. 
Valstijoms prisieis daugiau 
mokėti, jei ginklavimuisi iš
laidos nebus kokiu nors būdu 
susiaurintos. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 
, — i . i 

ORAS. — Šiandie pramato
mas lietus; kiek šilčiau. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL, 
rug. 16 buvo tokia pagal Mer 
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Vokiečių šimtui mark. . 1.08 
Lietuvos šimtui auks. 1.08 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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LENKU TRIUKŠMAS. 
liepos 6 d., š. m., iš Lietuvos 

Seimo išėjo lenkai atstovai. 
Ponams lenkams lietuviai 
atstovai pasirodė dideli 
prasčiokai. Tad supykę atšau
kė savo mandatus ir pasiskel
bė kankiniais. Tai padarė "dla 
polskiej (teisingau — Wars-
zowskiej) sprawy". 

Buvo taip: 
Seimo atstovai lenkai be Sei

mo žinios pagamino memoriale 
apie lenkų "persekiojimą/' 
Lietuvoje. Tą memorialą jie pa 
siuntė Tautų Sąjungai. Juo 
kreipėsi Tautų Sąjungon, kad 
ji paimtų savo globon " perse -
kiojamus" lenkus. Be to, to 
memorialo nuorašą jie įteikė ir 
Lietuvos vyriausybei. 

Liepos 6 d. ministerių Pirmi
ninkas skaitė tą memorialą Seį 
me. Pasirodė, lenkai atstovai 

'melagingai ir biauriai skun 
džia Lietuvos valdžią Tautų 
Sąjung. Nes Lietuvoje lenkai 
niekuomet nebuvo persekioja
mi. Jų neskaitlinga mažuma 
taip pakenčiama, kaip niekur 
kitur, nežiūrint jų darbų prieš 
Lietuvą. 

Toks lenkų atstovų neteisė
tas ir biaurus pasielgimas kai 
kuriuose lietuvių atstovuose 
sukėlė pateisinamą apmaudą. 
Tuo labiau, kad memorialo 
skaitymo metu lenkai atstovai 
kaipo nekulturingiausi žmonės 
triukšmavo ir provokacijiniai 
užsilaikė. 

Pasekmėje lietuviai atstovai 
pastumdė lenkus trukšmada-
rius. Po šito jie apleido Seimo 
rūmus ir nusprendė daugiau 
negrįžti Seiman. Taigi, likvi
davo atstovybę. 

Apie tai žinia žaibo greitu
mu pasiekė lenkų štabą Vilniu
je. Iš ten — Varšavoje. Lenkų 
spauda tuč-tuo jaus paskelbė: 
"Kauno Lietuvos Seime gau

ja lietuvių atstovų primušė 
lenkus atstovus. Kai-kuriems 
sulaužė šonkaulius. Dar ki
tiems įgaubė krutinės'. 

Lietuvių vyriausybė pataisė 
tas melagingas žinias apie į-
vykusį incidentą Seime. 

Tečiau lenkų vyriausybė pa
sinaudojo proga. J i Sąjungi
ninkų atstovams Varšavoje 
indavė sieksninę notą. Pareiš
kė, kad jei "Kauno Lietuvos" 
nesuvaldys Tautų Sąjunga, 
tuomet tą "kowienszezy2Uią" 
ims tvarkyti patys lenkai. 

Kaip ilgai Lietuva skaitosi 
nepriklausoma, taip ilgai len
kai Lietuvoje sųokalbiauja 
prieš lietuvių valdžią. Juk tai 
išdavikų darbas. Tečiau Lietu
va tuos išdavikus pakenčia. 
Del šventos ramybės jų ne
persekioja, išėmus aiškius ir 
pavojingus valstybei krimina
listus. 

Tuo tarpu Seimo atstovai 
lenkai, kurie taipat kasa duo
bes po Lietuvos valdžia, šau
kia apie kokį tai lenkų perse
kiojimą. 

Jugoslavijoj areštuoti visi 
parlamento atstovai komunis
tai. Jie suokalbiavo prieš sa
vo valdžią taip, kaip Lietuvos 
valdiniai lenkai prieš lietuvių 
valdžią. Tečiaus Lietuvoje 
lenkai atstovai neareštuoti. 

Lenkai nors kartą turi įgyti 
tiek elementario supratimo, 
kad sietuva nėra jokia "Kau
no Lietuva", kad Lietuvos ne
priklausomą valstybę reikia 
gerbti, Lietuvos piliečiams len
kams reikia Lietuvos įstaty
mus pildyti 

LAISVĖS PASKOLOS STO
TIES VALDYBAI. 

Gerbiamieji: 
Labai yra svarbu, kad Mi

sija butų gerai informuojama, 
kas veikiama stotyse paskolos I "Nauj inu Bendroves direkto-
vajaus reikalu. 2inių nuolat r l a m s> k u n e "ik^nja, k«l 
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NAUJIEKtf fiEDAKTORIAUS IŠSISUKINĖJmAI. 

"Naujienų" nr. 188 to laik
raščio redaktorius bando išsi
sukinėti, būtent, kodėl jisai at
sisakęs duoti vietos šešiems 

gaudami, mes jomis galėsime 
daUnties su visa visuomenė 
(savaitiniuose pranešimuose), 
tas kels visų upą ir judins vi
sas kitas stotis į darbą. 

Dėlto mes ir prašytume sto
čių, kad tuojaus po kokio nors 
žymesnio pasekmingo pasidar
bavimo paskolos reikalu, tą 
pačią dieną, arba ant rytojaus 
butų misijai pranešta, ypač nu
rodant 1) už kiek tą dieną bo-
nų parduota ir 2) kiek jau iš 
paskirtos antros 
duota, 

Taipat atkreipiame stočių 
domę į faktą, jog lietuviai 
komunistai per savo tam tikrą 
laikraštį jau pradėjo varyti 
agitaciją prieš bonų pirkimą. 
Galima tikėties, kad komunis
tai, savo organo mintį sekda
mi stengsis ir po kolonijas 
trukdyti ši svarbų valstybinį 
darbą. Stotims reikėtų iš ank
sto apgalvoti kovos budus 
prieš komunistų žygius. Savo 
agitacijai bolševikai rengia 
dažnas prakalbas, diskusijas, 
platina plakatus, atsišaukimus, 
išnešiodami juos net po namus 

kurie 
butų sušaukta Direkcijos po
sėdis ir sulaikyta nederamas 
p. Kl. Jurgelionies elgėsis. 

Vyriausia p. Grigaičio argu
mentas yra toks: dėti šešių 
direktorių pareiškimą sava va
lia jisai neturėjęs teisės. 

Reikia pasakyti, kad tai y-
ra labai pigus argumentas. 
Nuo kurio laiko p. Grigaitis 
ėmė suprasti, kad dėti laik-
raštin tokius pareiškimus jisai 
neturi teisės! Pagalios, ką ji-

kvotos par- sai skaito Direkcija? Tie šeši 
žmones, kurių pareiškimas bu
vo išspausdintas " Draugo" 
nr. 188, yra didžiuma. Didžiu
ma, jeigu p. Grigaitis "Nau
jienų Bendrovės konstitucija 
dar skaito konstitucija, o ne 
paprastu popieros skivytu. Y-
ra taip. 

Direkcijoje randasi trylika 
žmonių. Septynis direktorius 
laiko pasimovęs ant savo meš
kerės p. Grigaitis, o šeši yra 
nusistatę prieš jį. Bet iŠ p. Gri-

no, kad toji dalis Direkcijos, 
kuri buvo įteikusi jam aną pa
reiškimą, yra didžiuma, vis 
dėlto, p. Grigaitis nėra toks, 

gaičio šalininkų-direktorių du'jau trys mėnesiai kaip nebe 
yra Bendrovės samdomi darbi-1 laikoma Direkcijos posėdžiai, 
ninkai. Gi konstitucijoje yra « tik aeiu paties p. Grigaičio 

rektoriai. Tas pats kartojasi 
ir šiandie. Prieš p. Grigaitį ir 
Ko. yra griežtai nusistačius 
netik žymi dalis dienraščio 
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Užeikite ir į Mano Kampelį. 

kuris kartą pradėjęs veidmai- j skaityto jų ir didelė didžiuma 
niauti galėtų to veidmainiavi
mo išsižadėti. Jis kadir čia dar 
taip, o turį veidmainiauti. Ir 
veidmainauja. 

Kokiuo tikslu tai daroma! 
Ve kokiuo: kad durnus akis 
dienraš. skaitytojams. Bei šiol 
to dienraš. skaitytojai yra sis-
temačiai klaidinami piktomis 
ir prasimanytomis insinuacijo
mis. Visi, kur turi drąsos at
virai pasakyti, jogei p. Grigai
čio ir Jurgelionies macinaei-
joms jie nepritaria, *yra nepa
doriausiu . būdu niekinami ir 
dienraščio skiltyse ir dagi laiš
kais, kuriuos rašyt p. Grigai
tis ir Jurgelionis netingi... 
J eigų. bus reikalo, visa tai tin
kamu laiku ir vietoje įrodysiu. 

Nors p. Grigaitis yra nepap
rastai gabus'^&uo visokios at
sakomybės išsisukinėti, bet ir 
jam nevisuomėt tatai pavyks
ta. Jisai sako, kad mūsų raš
tas "galėtų tilpti tiktai pagal 
Direkcijos arba valdybos nuta
rimą". Stebėtina logika! Juk 

pasakyta, kad nė vienas Ben- bei jo sekėjų intrygoms. Kiek 
ypač prieš rengiamus susi- drovės tarnautojas, taigi sani- m an žinoma, gera valia jie tų 
l • l _ 1 • .•!.: i i 1 _ * _ * - 1 _ _ . _ ~ . _ _ l i l . . . i . i w u A , l * ; i i i noViol t i i l r - i rk ! "PtirJ nrck**_ rinkimus bonams pardavinėti 

— arba atnešdami susirinki
mo dieną net į svetainės. 

Reikėtų kovoti tais pačiais 
įrankiais ir visada tik kultū
ringu būdu. Rengti kuodau-
giausia prakalbų, diskusijų ir 
parūpinti tinkamu plakatų ir 
atsišaukimų. Geraį butų, kad 
stotys pačios parūpintų tų at
sišaukimų. Toms, kurios to pa
daryti neišgalės, Misija galės 
atsišaukimų pristatyti, by tik 
gaus pareikalavimų. 

Pasitikima, jog gerb. dar
buotojai pasistengsite šiuos! kia, 
prašymus išpildyti. 
Linkėdami viso .'abo liekame 

Su tikra pagarba, 
Lietuvos Finansų Misija 

Paskolos Skyrius. 
370 Seventh Ave., 

New York City. 

domas darbininkas, negali but 
direktorius. Tokie, kur pagal 
Bendrovės konstituciją negalį 
but direktoriais, yra dabarti
nis "Naujienų" manadžeris p. 
Kl. Jurgelionis ir p. A. Zy-
montas. Jiedu jau senaį reika
laujami pasitraukti iš Direkci
jos, bet nesitraukia'. Jie, mat, 
to paties "plauko" žmonės, 
kaip ir "Naujienų" redakto
rius. Jie įbruko Bendrovei šeš-
tukstantinį p. Jurgelionies kon 
traktą, jie balsavo už tokį pat 
p. Grigaičio "bonusą" — reiš-

"savi žmonės". O tokių 
p. Grigaitis negi išsižadės! 
Bendrovės konstitucija, teisy
bė ir net paprastas padorumas 
p. Grigaičiui, anot tos rusų 
patarlės, tik "naplevat". Šia
me atvėjy jam visa atstoja tie 
"savi žmonės". Jis nors ir ži-

posėdžių nebelaikys. Tad, ger 
biamieji, palaukite: Grigaitis 
dabar, sava valia, jokių didžiu
mos pareiškimų dėti negali... 
Jisai gali tiktai rodyti savo 
"nuskriaustą nerkaltybę": žiū
rėkite, kokie uiekadėjai tie še
ši direktoriai-jie "stengiasi bu 
tinai įvelti Redakciją į tuos 
nesusipratimus"!r Bet tas^ p. 
Grigaičio elgėsis , man prime
na aną pasakos "džentelme
ną", kuris, negalėdamas iš-
dumti pro duris,, išdume pro 
kaminą ir pasigyrė, kad jis, 
vis dėlto, išliko sveikas. 

Juoko dėlei reikia pasakyti, 
kad kartą p. Grigaitis buvo iš-
dumęs pro Naujienų Bendro
vės kaminą, Tai 1919 metais, 
kada prieš jį buvo griežtai 
nusistatę netik dienraščio 
skaitytojai, bet ir patys di-

Naujienų" Bendrovės dali 
ninku, bet taip jau ir arčiau
siai prie Bendrovės vairo sto
vį žmonės — direktoriai. Bet 
p. Grigaičiui visa tai nė kam 
ko. Jis, kaip tatai jam pripras
ta, varo savo intrygų bei sa
vivaliavimų politiką ir gana. 
Nors p. Grigaitis ir jo šalinin
kai mato, ka į tokiais savo 
darbais jie daro dideliausios 
skriaudos dienraščiui — idėji
niu ir finansiniu žvilgsniais — 
vis dėlto, jie nepaiso. Išrodo, 
kad Grigaitis ir Ko, ištikrųjų 
daro taip, kaip kartą vienas 
jų sekėjas yra pareiškęs: "jei
gu ne mums, tai akmens ant 
akmens nepaliksime''... 

Tokia yra p. Grigaičio poli
tika. Bet jeigu kuris nori jį 
sulaikyti, jei#u nori tuos ne
gerumus įrodyti dienraščio 
skaitytojams ir dalininkams, 
tokiam dienraščio skiltys yra 
uždarytos. Norintiems gauti 
vietos ' * Naujienų'' skiltyse, 
asmeniškai p. Grigaitis pareiš
kia, jogei "takiems raštams 
dienrašty nevieta", bet kada 
jie kreipiasi į kurį nors kitą 
laikraštį, tai tas pats Grigaitis 
arba apšaukia juos melagiais, 
pasako, kad toks raštas jam 
niekuomet nebuvo įteiktas, ar-

Visuomeniečio bomba. 
Vyručiai, vyručiai? Ar jųs 

nepastebėjote, kad aš labai iš
blyškęs ! Kiek tu čia išblyškęs, 
girdžiu atsakymą. Netikime, 
kad kada nors išblykštum. 

O kas tokio atsitiko! Kas 
galėjo taip smarkiai išgązdin-
tif 
l Oi baisu buvo. Maniau kad 
visas pasaulis sudrebės, o iš 
manęs liks tik smulkios, dul
kelės. 

Kelios dienos atgal iškelia
vau į margąjį pasaulį. O žino
te, kad aš mėgstu užsukti į so 
cialistiškas ir laisvamaniškas 
redakcijas. Nors pusėtinai 
"fonių" turiu. Kaikurias ir 
jums papasakoju. Bet šį kartą 
nekokios man buvo "fonės ' \ 
Užeinu "į Chicagoš Holstryčio 
redakciją, žiūriu taiso baisią 
armotą, beveik tokią, iš kurios 
vokiečiai Paryžių bombardavo. 
Nukeliauju į rytus — į Brook-
lyno, New Yorko, Bostono ir 
kitas laisvamaniškas redakci
jos. O baisenybė! Ir ten užtai
sytos tokios jau armotos. Per 
gigandau. Klausiu, ar "užpro-
vytos". Žinoma, kad užprovy-
tos, atsako labai rimtai "rim
t i " redaktoriai. O ar negalė
čiau sužinoti, iš kur gauta 
bomba! 

Visuomenietis prisiuntė. Pra 
dėjo širdis tvaksėti. Visuome
nietis, tai ne šapas; jo amu
nicija turi būti ne bloga. 

Atsipeikėjęs, sunkiai alsuo
damas da drįstu klausti — į 
ką šausite! 

J Lietuvos prezidentą p. 
Stulginską, į visus kunigus, 
ypač Chicagoš ir į Tautos 
Fondą. 

Ai, vai! surikau kaip žydas. 
Susiėmiau ausis, susikūprinau, 
nes pamačiau, kad jau sauja. 
Toliau nemačiau, tik girdėjau 
trenksmą bumm-m, 
Trenksmas perėjo. Aš išistie-

siau, pasižiurėjau aplinkui, 
tuojaus kablegrama užklau
siau, ar gyvas p. Stulginskas, 
kunigai ir Tautos Fondas? Ga
vau atsakymą, kad visi jie lai
kosi kogeriausia. 
Bet žiūriu minėti redaktoriai 

kas taį išsišiepę, susiraukę sė
di. 

Ir kas pasirodė? Pasirodė, 
kad Visuomeniečio bomba, bu
vo užprovyta amerikoniško še
ško drijomis. Prismardino 
biaurybe socialistų ir laisva
manių redakcijas, o į ką Šo
vė, tai ir nepataikė. 

Visuomeniečio amunicija vi
sada tokia. 

Titnagas. 
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rus ir šiandie nė Direkcijos 
posėdžių nebelaiko. Jie mat 
žino, kad išėję į atvirą mūšį 

ba ima savo "nuskriaustąją t u r ė s p ralaimėti. Tad kas dary-
nekaltybę" rodyti: "tokios rų-
šies raštus" savo valia dėti 
l dienraštį jis neturįs teisės... 

Maža ir to. Grigaitis meta 
į mus sunkų kaltinimą. Girdi, 
mes kelią skandaJa. Pasak jo, 
negalėdami paimti viršų ar
gumentais", mes norį sukelti 
triukšmą ir tuo nugąsdinti 
juos. Tai yra begėdiškas me
las, toks, kokį tik p. Grigai
tis bei jo sekėjai gali sugalvo
ti. Tą skandalą keliame ne 
mes, bet pats p. Grigaitis ir 
kompanija. Jie senai pamatė, 
kad "Naujienų" Bendrovėje 
pritarėjų jie nebeturi. Ir tik 
dėlto, kad jie tų pritarėjų ne
turi, jie šoko supirkinėti sė

ti: reikia laikytis kadir intry-
gomis — laikytis kol "dar ga
lima". Kol kas tatai jiems se
kasi: pasinaudodami tuo, kad 
dabar prieš juos yra užvesta 
byla, jie,, pagalba dviejų ,Beą-
drovės samdomų tarnautojų, 
Direkcijoje susidarė "didžiu
mą" ir šeimininkauja kaip tin-

Ilgai tečiaus caip neims. Kar
tą toji komedija, kurią dabar 
lošia p. Grigaitis ir kompanija, 
turės pasibaigti. Ir ji pasi
baigs^ Tegul p, Grigaitis ne
mano, kad "Naujienose" jis 
galės šeimininkauti taip, kaip 
kad jis kartą šeimininkavo 
prie laikraščio "Pirmyn", ku

ris turėjo nueiti į "amžiną at
ilsį". "Naujienų" Bendrovė y-
ra sukurta netam, kad koks 
nors politinis šarlatanas ją į 
prapultį nustumtų. 

Direktoris. 
Kaz. Jamontas. 

# 

IR KITI KENČIA. 

vytelei -didelių karščių 
done, vanduo dalinamas por
cijomis. Administracija nese
nai nubaudė dešimts asmenų 
už pavartojimą vandens ne
prisilaikant duotų įsakymų. 
Kiekvienas kraštas turi savų 
kančių. Kam trūksta duonos, 
o kam vandens. Jeigu mes 
kartais skundžiamės, pamąs
tykime apie kitus varguolius 
už mus skurstančius. Tas pa
lengvins mums pakęsti truku
mus. 

* 

•" • I I <mm 

ATSTOVAS 
/š FRANCU KALBOS SULIETUVINO 

NGMUNAS 

Draugo 
(Tęsinys). 

KEISTA MĮSLĖ. 
Romanas. 

Kas tikrumoje įvyko, sunku pasakyti, bet žinia, kad Jur
giui Raliui išvažiavus, netrukus ir Vingis apleido Ralių na-
m us. 

GELBSTI GYVYBĘ KELIŲ 
LIETUVOS JAUNIKAI-

Eirui gandai įtarinėdami atstovą esant kaltininku. 
Nieko nuo savęs netardami, pakartojame nuomonę kuri 

toje apylinkėje pasklidus. 
Jurgiui beskaitant tą mislę, rodėsi visa laikraščio skiltis 

užsiplieskė ir dega. Jo akys žėrėjo. Jo gerklė išdžiuvo ir jo 
krūtinė vos kvėpavo. Jam rodės kad žemi} veriasi ir jis 
krinta bedugnėn, 

-
Kiek bepaliko sąmonės, su dideliausia pastanga susival

dęs, skaitė save žuvusiu. 
Ko daugiaus bereikia! Grasinimai, trumpos valandėlės 

tarpas ir Vingis nužudytas. 
Visa ji, smerkė, jis nematė kuo pasiteisinti. Q vėl pavy

dai, ypatingai tos moterįes neapykanta, be abejonės, jį per
sekios, be pasigailėjimo visą kaltę ant jo suines. 

Jis negalėjo sau pasakytį, kaip Juti butų galėję, kad jis 
išsigelbės nes jis yrą nekaltas. Visi išrodymai eina prieš jį, 
o jis neturi liudininkų, gynėjų. JCaipo advokatas jis abejin
gai žiurėjo į žmonių teisingumą. Juk nekartą teko ir pačiam 
ginti kaltuosius, o peikti ir įtarinėti nekaltuosius. Gi įsitikė
ti į Aukščiausiojo teisingumą jam buvo tuščias pasakymas!.... 

Visa žlugo. Tiek įsitikėjimo į savo.gabumus, tiek drąsos 
stojus visuomenės darban, pasisekimas, pagarba, garbinga 
karjeros ateitis, visa griųva! Juo nuo aukščiaus kas puola, tuo 
skaudesnis puolimas. 

— Ne? aš nepakęsiu. Beikia užbaigti. Bet jeigu kartais 

aš galėčiau savo nekaltybę apginti? ^ 
Pradėjo rainiai tyrinėti situaciją. Jis mato kokias pink

les jam užtaisė nesąžininga pamotė. J i pasirįžo jį pražudyti 
net spaudą panaudodama, diskredituodama jo gerą vardą vr 
suomenės akyse. Jis kurs visuomet laimėjo, šiuo kart ar ne
nugalės?.. . 

Jis svyravo. Jam nemalonu buvo nusižeminti, ginti save. O 
galutinai ką pagelbės visi nuopelnai kuomet pastaroji žmog
žudystė visa savo atsakomybe puola ant jo asmens, nors jis ir 
nekaltas! 

Apsvarstęs dalykų stovį pasirįžo nenupulti dvasia. Jis 
nesigins, nesiteisins, paniekos tyla į klaidingus kaltinimus at
sakys. Jis ir audros metu pasistengs triumfuoti. Ryt eis į Sei
mo posėdžius kaip paprastai, su šypsena ant lupų, nieko ne
paisys, žiūrės kaip jį atstovai sutiks. 

įvyto metą jis ankščiaus negu paprastai atsikėlė. Gražes
niais rūbais apsirengęs, valgė pusryčius. Apetitas netarnavo; 
prievarta paskatino save daugiaus valgyti, norėcĮamas paša
linti nubalusio veįdo žymes. 

Užbaigei pusrytį, išsigėrė stiklelį konjako, užsirūkė ci
garą, žygiavo drąsiai ir iškilmingai į Seimo rūmus. Kas ji 
matė beeinant sakytum spėjo į didžiausias iškilmes beskubant, 
negalėjo įspėti jo sielos dramos. _ 

Bet tas jo kovos būdas neilgai tvėrė. Grįžęs namoti jis 
jautėsi nužemintas, parblokštas. 

Ar jis butų apsirikęs spėdamas draugų akyse paniekini
mą, matydamas pasmerkimo tylą? Juk tiek yra širdingumo ir 
šaltumo šešėlių! Gi vėl, nors jis buvo apsimetus nieko sau 
nedarąs iš laikraščių paskelbto įtarinėjimo, kiti galėjo kitas 
išvadas daryti. 

Galimas daiktas. Kajkurie advokatai jį pasveikino šaltai, 
kiti jo vengė. Kas skaudžiausia, kuomet jis išgirdo kad jau 
įteikta prezidijumui svarstyti jo klausimą Seime ir jo nepalię-
čiamybės teisę atimti. 

Jurgis buvo nugalėtas. Neturėjo daugiaus drąsos kovoti. 
Visa ginkluojasi prieš jį. Vakarykščios mintys grįžo. Jis mato 
vieną išeitį — nušįšauti. 

/ 
/ 

Tas brauningas kuris įskundė esant Vingio žmogžudys
tės kaltininku, pravertės. Paleis kulką galvon ir užbaigta. 

Ilgai nelaukė. Pradėjo rengtis prie nuodėmingo akto kurį 
protas ir tikėjimas smerkia. Bet kiek savižudybių įvyksta, ar 
\&i proto nustojus, arba dėlto kad pikti ir smerktini darbai ar 
klaidingi protavimai liepė užmiršti tikrąjį Dievą, gyvenimo 
Viešpatį! 

Jurgis prie to priėjo. Jau senai jis nesimeldė, jis net prieš 
Dievą kovojo, gi šiandien pats buvo nugalėtas. Dabar tik sva
jojo nutraukti savo gyvasties siūlą, visus sielvartus palaidoti. 

Jis tečiaus jautė savyje ką tai daugiaus negu medžiagą. 
Tragingoje valandoje jis nusijautė nepatenkinęs savo troški
mų, jis norėjo balsu šaukti, pasiskelbti esąs nekaltas. Taip, jo 
siela, ta siela kurios jis nepažino ir kurią jis audė, pasiprieši
no, nes tuomi pat jis smerkė save, visą kaltę ant savęs prisi
ėmė. Jis butų turėjęs pastebėti, kad šiuo momentu pro jo ma
terialines pažiūras prasimušė nemirtingumo spinduliai. 

Bet jis mažai tesirūpino protiniais išvadžiojimais. Pasirį-
žęs atimti sau gyvybę, užsidarė savo kambarin, užtaisė brau
ningą ir padėjęs ant statelio, atsisėdo. Pasirėmęs ir galvą į 
rankas sudėjęs susimąstė. 

— Tai jai, staiga garsiai prabilo, tai jai parašysiu. 
Griebė popieros lakštą, pavilgino rašalan plunksną ir 

pradėjo rašyti: . . 
Geroji, 

Aš nežinau ką Tamista manysi apie mano mirtį. Bet aš ne
kaltas mirštu dėlei kaltinimo manęs Vingio žmogžudystėje. Aš 
npriu visa pasakyti. 

Aš noriu taipat pasakyti, Geroji, kad aš Tamistą myliu. 
Tai gal bus žiaurus prisipažinimas, kurį savo tikėjimu spren
džiant, skaitai mano sielą pražuvusią. Dar bus Tamistai skau-
džiaus pagalvojus kad aš turėjau būti krikščionis ir susilaikyti 
bedugnėn bežengdamas. Dovanok, bet negaliu mirdamas tylėti. 
Tai mano paskutinis džiaugsmas, paskelbti savo nekaltybę ir 
savo pareigą. 

(Daugiaus bus) 
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D U . K. RUTKAUSKAS: 
O7d7toiM.tr Chirurgą* 
4448 60. Westero Are. 

* Telefonas Lafayette 4146 
į Valandos; t - l l rytai* l - l p c ? 
K pietų Ir 7-8 vakarai* Nedė ld i sA 
•J-iiais tiktai po pletu 1 Iki I ? 

• i • 

j • 

JŲ0*>»O*J 90QCK»POCKH»» 1 
VALENTINE DRESSJi DRESMAKINO 

COLLEGES 
620a 8. Halsted, 2407 W. Msrtlsmy 

t«&0 N. WeU* SU 
1$7 Mokyklos J u n g i Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Deaigning blanlui Ir i n n u m i 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimala! 
Klesos dienomis Ir rakaraia Pa
reikalauki t knygelės. 

Tai. Sealey 1641 
SARA PATEK, pirmininkė. 

niuuiuiimmiHHMmjJtt 
H M IndepeadtMO B*rd. 
Telefonas Von Bnren 1M 

OR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri 
KpeoUallstaa Moteriškų, Vyrišku 

Vaiką Ir tisų chronišku ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto J—* P* 

Pietį}. ?—9 Tak. Nedėliomis 10—11 d 
'*»»*• H M 80, Balsted 8U, Chteag* 

Telefonas Drover »••» 
( • l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im 

$ 
hS * i — 

Į LIETUVIAI AMERIKOJE 

% • • — ' I Tel Yards 6666 Blvd. 8448 J 
DX V. A. ŠIMKUS 

Lietuvi* Gydytojas, Cak-urgas i* 

8808 m. Halsted St. Ckicasro. 
Valandos: 10—12 19 ryto 1—I Ir 
6— t vakar* Ned. I I — I I i i ryto. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Ofisas Ir Gyvenimo vtet» 

I25S South Halsted Street 
* a * Tirsaas UBITCTSAI Stot* Bank 

Valandos nuo l t Iki 11 ryte; nuo 
1 Iki 4 p o p i e t ų : n o o 7 Iki S 

• • d ė U o m l a n u o 1S ik i a 
Msfsnai 

• • • » » » M » ~ » » » » » » » » » » » » » » « Į 1 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai. 

Ofisas S14» So. Morgan Si. 
Kert* 81-ro Bt.. Chieago, DL 

8PECIJAU8TA8 
Motsrlskų. Vyriška taipgi aare-

ntakų ilgu. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki t po pietų, nuo i iki 1 valan
dą Takam. 
Hedėliomls nuo • Iki I P* plot, 

Telefonas 
-« . * 

——-

! DR. CHARLES SEGAL į 
Perkėlė seavo oilsg po omu 

J4729 So. Ashland AvenueJ 
SpeclJalLstas | 

EDŽIOv\', MOTERŲ ir V Y R Ų L I G C I 
BjValandoanuo 10 lkl 12 išryto; n o o | 
• 1 iki 5 po pietų; nuo 7 lkl 1:101 
E vaitai* Nedėliomis 10 k 11 1 

lk l 5 
rakai s Nedėliomis 10 k 11 l 

Telefonas Drezel 8888 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIE 

1 Dr. L L MAKARAS | 
S Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas s 
SOfisas 10900 So. Michlgan A v e . = 
E^al. 10 lkl 11 ryte; 2 iki 4 pc = 

piet, 6:10 iki 1:10 vakare 
jErtesidenciJa: 105S3 Perry Are, E 
E Tel. Puilman 141 E 
= 111111111 Illlllllllllllltlllllllllllllllllllllllll. 

I BE •• "V -m. • ••' ' * f 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Doarborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 Be. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
.-. 

» 

Į 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCK1 

MCZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
9011 N. Western Avo, 

Chlcago, DL 

Trlat—s• Pu Urmui 01 

Dr. P. P. ZAULYS 
Lietuvis Dentist&s 

10801 So. Mlehigan A venas 

lllllltUllllllltllllllHIIIHIIIII|IIIIIIIIHIIir% 
S P h o n e S e e l e y 7 4 3 » 

DR. I. M. FEINBERG 
3 Gydo specijaliai visokias vyra i r s 

moterų lytiškas Ugne 
= 2401 Madison Str., kampas Wes- = 

tern Ave., Chlcago 
= Valandos: 1—4 PO Plet 7—9 rak S 
mimiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i 

Tel. Randolpn 2898 
A. A.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vklumiestyj 

ASkXX9AXSON BLOG. 
19 So. La Baile St. 

Valandos: 0 ryto iki S po pietų 
Panedėlials Iki • vakar* 
Nedėliomis oflaa* aldarytas 

Ęuropean American R u r iau 
Fabionas ir Mickievies ved. 
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARU ŪSAS 

Real Estate, Paskolos, Įnsinsis l 
LT tt. 

809 W. SSth St., Kamp. Halsted SO. 
Tel. Bonlevard 811 

Vai.: 9 lkl 6 kasdieną 
Vak.: Iltar. K et. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: Iki 2 po pietų. 

SUTUOKTUVĖS. BLOGI 
LAIKAI. PARKAS. M0 

KYKLA DIDINAMA. 

Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
t 8 i i So. Halsted Street 

j Valandos: 10 lkl 11 ryto; 1 lkl 4. 
po plet 0 lkl 0 vakare. 

t§» • » • • » • » — » » • • • • • • • • • • « • • » * 
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1 D R . A . L Y U Š K A 
1900 S. Halsted Str. Tel. Canal 2118 

Gricago Heights, 111. — Lie
pos 31 d., 1921 m., apsivedė 
Jeronimas Maci jauskis, vi
siems žinomas biznieris ir pa
vyzdingas lietuvis, su Petronė
le Jočiute nesenai atvažiavusia 
lietuvaite i* Danijos. Laimingo 
sugyvenimo. 

Plieno pramonės gamyba 
puola kas mėnesį. Taipat puo
la ir darbininkų algos. Bedar
bių yra daug. Biznieriai pra
našauja blogus metus per iš
tisus 1921 metus. 

Šis nuėstas su 20,000 gyven
tojų nutarė įtaisyti " p a r k ą " 
arti lietuviškos kolonijos. Lie
tuviai turės geriausią progą 
prie jo prieiti. 

Šv. Kazimiero parapija ren
giasi prie bazaro, kuris bus 
rugsėjo (September) 5\ 6 ir t t 
Mokyklą taiso del įvedimo 
8-to skyriaus. 

Petras J . Dapkus. 

Valandos: 10 ryto lkl • vakar* 
i Gyvenimas: 

1811 W. U r d Snr. 
»Tel . P r o s p e c t 1466 . 
i 

iiiiiiiiiiiiiumtiiiiiiimmiiif<m:iii!i;]Hu 
sTeU Canal 257 ^ £ 
I DR. C. K. KLIAUGA i 

LIETUVIS DEHTIBTA8 E 
61821 So. Halsted St., Chlcago, U1.S 

Kampas 18th St. 
SValand.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak-S 
Tmimiiiimuiimiiiiuiiimiuiiiiiimiuiii 

v. I 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORICS 

PatsrnsoJs laldotuv**© koplstassla> 1U1-
kai* meldilu s ts t i sskU. s n a a s *aa*t 
busit* mtasasdlaU. 
1814 W. t l r d PL Ckleago, DJ 

Tel. Ganai 1199 

K A T A U K Ų P I N I G A I S B E R 

NAUJA BOLŠEVIKAMS. 

bonijos ir bažnyčios^ kur susi
renka dori žmonės, bet paga-
liaus gavo drąsos žeminti ka
talikus. 

Akrono lietuviai labai bjau-
rėjasi visais bolševikais kaip 
ir " ideal is ta is" už jų darbus. 

AŠ Pats. 4 

DEAUGIJOS SU8IR1KKI 
MAS. LAIŠKAS IŠ LIE
TUVOS PREZIDENTO 

[CELERIJOS. 

" 
protestą prieš įkurtą lenkų 
valdomojoj Gudijos srity 
"Aukščiausią Tarybą*': 
"Mes žemiau pasiraię, Gudų 
tautinių ir profesinių organiza
cijų Gardino krašto atstovai, 
sužinoję apie užųrpačinį žygį 
kokios ten "Gudų Aukščiau-
BIOS Tarybos' ' , šiuo'protestuo
jame mūsų krašto gudų gy 

mis, 
je buvo aptarta, dalyvaujant 
ValdsUos Įgaliotiniui, visi klau
simai, kurie interesavo Char-
*ino lietuvius, ir, galų-gale, a* 
pie 12 vai. nakties, po pasi
dalinimo mintimis, beveik 
vienbalsiai buvo nutarta užda-
Tyti komitetą-sulikvidavus vi
sus reikalus ir sutvarkius do-

ventojų vardu prieš daromus I kumentus, perduoti Įgalioti 

Reikalinga mergina ar moteriškė 
prie naminio darbo. Atsišaukite, 

JAFFEY 
3634 W. Roosevelt Rd. 

Telefonas Van Buren 2108 
S 

NAMAS 2 flatu po 4 kambarius, gu
zas .elektra, 1 karvė, didelė barnė, 
pigiai parsiduoda. 

Savininkas važiuoja į Lietuvą 
4543 So. California Ave. 

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė, 
Nauji dideli "fixtures" ir ant labai 
bizniškos vietos. Biznis daromas di 
dolis ir už "Cash." 
Labai tirštai žmonių apgyventa viso
kių tautų. Arti kitos bucernės nėra. 

Verta $5,000; parsiduoda už $1,800, 
nes Savininkas išvažiuoja i Lietus*. 

Kreipkitės | 
DRAUGAS 

2334 S. Oakley Ave. 

PAJIE6KOMI 
Mykolas, Jgnacas, Povilas Krivickai, 
gyvenantieji Amerike. Su jais nori 
susižinoti jų dėdė Juozapas Unskinas 
iš Rygos. Kas žinote apie juos ar 
jie patys, atsišaukite pas 

P. BALTUTLS 
901 W. 33rd St., Chlcago, III. 

ŠITAS BAItGENAS LIKO IKI 19 
RL'GPJ. Parduodu facmas Lietuvių 
kolonijoj ir prie Katalikų Bažnyčios. 
1 40 akrų su budinkais $1600 
2. 40 akrų su budinkais $1800 
3. 120 akrų su budinkais $3000 
4. 120 akrų su budinkais $1200 
5. 40 akrų su budinkais $2200 
6. 90 akrų su viskuom $9500 

P. ANDRDKAS, 
3933 So. Artesian Ave. Chlcago, UI. 

PARSIDUODA: Gramafonas ir an
glimis verdamas pečius. Parsiduos už 
teisingą pasiulijimą. 

1626 S. Oakley Ave. 2 PI. 

Akron, Ohio. — Liepos 31 ir 
rugpj. 7 d. Lįet. Amer. Pramo
nės B-vės sodne įvyko pikni
kai liet. bolševikų surengti. 
Bolševikai, kaip paprastai, pa
sirodė esą Žemos ,rųšies( gaiva
lais. 7 t}U r u ^ ^ į i i i ^ W p l k r i i -
kan keletas moterų suėjo liet. 
šv. Petro bažnyčion ir šaipėsi 
laike pamaldų. Paskiau koliojo 
ramius žmones susirinkusius 
prie klebonijos, pardavinėjo 
savo šlamštus; sakė begėdiš
kas eiles ir t. t. iš jų nieko 
geresnio negalima tikėtis, tik 
gaila, ka«d nekurie mūsų "ide
al is ta i" tapo kaip ir jų dali
ninkais. L. A. Pram. B-vės į-
galiuotinis pamiršo esąs įga-
liuotiniu B-vės, kurios šėriuin-
kai yra vien katalikai ir, pa
žeminimui tų pačių katalikų, 
už keletą dolerių išnoniavo ne-
kulturingėms gaivalams vietą 
netoli klebonijos ir bažnyčios. 
Kitas " ideal i s tas" vedė jų 
chorą ir t. t. Nuo kiek laiko 
darbuojanties katalikams, bol
ševikai buvo ramus, tik dabar 
pasiclekuojant tokiems "idea
l istams" bolševikai netik gavo 
progos šeimininkauti šaly kle-

Ckero, UI — Slv. Antano 
draugystė laįkė mėnesinį susi
rinkimą rugpjūčio 7 d. Iarinko 
darbininkus A. L. R. K. Fede
racijos 12 skyriaus piknikui 
rugpjūčio 28 d. 

Ši draugija priguli prie A. 
L. R. K. Federacijos ir remia 
Tautos Fondą, Labdaringąją 
Sąjungą, Vaikų Dieninę Prie
glaudą ir kitas prakilnias or
ganizacijas ir reikalus. 

Buvo skaityta laiškas atsių
stas iš Lietuvos Prezidento 
kancelerijos, dėkuojanti už 
piniginę auką Lietuvos reika
lams. Tas parodo, kad aukos 

[pasiekia savo tikslą. 
Vardu draugijos turiu padė

koti visiems biznieriams už 
rėmimą to baliaus pirm Užga
vėnių, kurio pelnas matote pa
siekė tikslą. 

Žemiau seką laiškafc. 
: {į I I fRi t i l I I lį ji? Igjft 

' . v « • ' ' V * 

Kaunas, 19.1 m. birž. 28 d. 
Respublikos Prezidento 

Kanceliarija. 
Nr. 589 . 

Jo Malonybei 
Šv. Antano iš Padvos 
Br-gijos Pirmininkui 
p . A. Valančiui. 
1522 8L 49-th Cicero, 
111. U. S. of America. 

i 

Reikalingi jauni vyrai. Pardavimo 
prityrimas nereikalingas. Męs išmo
kinsime jus pardavinėti. Uždarbiausite 
ir mokinsitės kartu. Atsišaukite po 
9 vai. išryto. Sales Manager, 129 
S. La Salle Str. 3-čios lubos. 

• » » » » » • • • • — —— T 

PAJIEČKAU 
Hennano Laušio seniau gyveno 

Portland, Oregon. Yra labai svarbus 
r ei kala a Kas žinote apie jį arba jis 
pats, prašau atsišaukti pas 

P. PALTL'TIS 
901 W. 33rd St . Chlcago, III. 

^ — W ^ ^ — | — — i i — i — — — — — — 

BRIGHTON PARJC. 
Parsiduoda puikus mūrinis namas 

ant 2 pagyvenimų ir beismentas 
ąugštas (attic) furnace šildomas, 
elektra gazas maudykle ir basemente 
skalbikles, netoli nuo Lietuvių bai^ 
nyčios ir karų. 

Meldžiu atsišaukti šiuo antrašų: 
1324 S. GajnpheJI Ave. 
Telefonas Lafayetta 836 

Mums reikalingas prityręs parda
vinėtojas kuris yra visiems gerai ži
nomas savoj apielinkėj kuris galėtų 
apimti Lietuvių Skyrių, tokiam žmo
gui mes mokėsime gera alga, ir com^ 
mission. Čionais puiki proga. Atsišau
kite 

Sales Manager, 
United Thrift Ass'n. 129 La Salle St. 

3-rd Floor 
, 

GERA PROGAv 
. «tai gera proga keliems su $50.00 
ant 3 mėnesių tiktai Special Invest-
ment; proga pelnite $75.00 ir daugiau 
kas mėnuo arba aavo pinigą galima 
išsitraukti kas panorės paskirtame I 
laike su didžių nuošimčių. Jūsų pi
nigai nėra reikalingi iki ištlrsite ir 
matysite patys kad tas taip yra. 

Reikalauįame keletą ramių ,vyrų 
reprezentuoti mumis, visą Hrba sa*rp 
liuosu laiku. Geras atliginimas. : 

Gary Brokera^e Co. 
Room 1S38 127 N. Dearboru SL 

Chieago, DJ. 

Gerbiamasis. 
^liuomi pranešama, kad yra 

gauta adresuotas p. E. Respu
blikos Prezidento Pareigas 
Steigiamojo Seimo Pirminin
kui A. Stulginskiui laiškas iš-
š. m. kovo 5 d. kartu su čekiu 
sumai 7,600 auksinų, kuriuos 
Šv. Antano iš Padvos Dr-ja 
paskyrė guldantiems galvas už 
savo Tėvynę Lietuvą. P . Res
publikos Prezidentas paskirstė 
tą sumą išduoti taip: Kareivių 
Prietelių Draugijai 2,000 auks., 
Kareivių Kultūros ir Švietimo 
Sekcijai 3,000 auks., ir sužeis
tųjų kareivių pašalpai likusius 
pinigus. 

P. Respublikos Prezidento 
vardu / pareiškiu Šv. Antano 
iš Padvos Draugijai ir visiems 
prisidėjusiems prie tos aukos 
širdingą aeiu už pašalpą ir 
karštus linkėjimus Tėvynės 
ginėjams ir Steigiamajam Sei
mui. 

Priimkit, Broliai Lietuviai ir 
nuo mūsų širdingus pasveiki-
mnus. 

Su gilia pagarba. 
Dr. P. Belakus, 

Kancelerijos Viršininkas. 
Red. pastaba. Geras darbas, 

bet ne tobulas Prisilaikydami 
«avQ vyriausios Organizacijos 
— Federacijos drausmės, bent 
kartą norėkime suprasti ir Lie
tuvos reikalams aukas siųski 
me per Tautos fondą. 

prieš mus prievartos žingsnius. 
Mes Gardino krašto gudų 

esančių ir lenkų uždarytų or
ganizacijų vardu pareiškiame 
visam pasauliui, kad Gardino 
krašto gyventojai gudai neži
nom jokios "Aukščiausios Ta
rybos" ir mūsų vardu jai kal
bėti neįgaliojom. 

Gardino krašto gyventojai 
gudai laiko savo vienintelę ti
krą ir teisėtą valdžią tik Gu
dų Liaudies Respublikos val
džią, kuriai ir pavedam savo 
likimą. 

Įteikdami šį protestą pa-
reiškiam visam pasauliui, kad 
Gardino krašto gudai gyven
tojai turi tikrą viltį, jog visos 
tautos, kurios laisvę myli, ne
leis uzurpuoti mūsų teisių 
žmonių grupei, kuri pasivadi
no "Aukščiausioji Taryba" ir 
padės mūsų Teisėtai Gudų 
Liaudies Respublikos valdžiai, 
su pil. Lastauskiu priešaky, 
pasiekti mūsų atvadavimo ide
alus. 

Gardinas, 1921 m. birželio 
10 d. Gardino krašto atstovai: 
pasirašė pirmininkas, sekre-
t o r i u s - m^ l, J 

Antspaudai: 0udį,';#*&nuo-
rnenės Draugijoš'-Gui«Jine ant
spaudas pas. vedėjas. 

Gudų mokyklų ir Prieglau
dų Taryba Gardine pats. pirm. 
ir sekretoris. 

Gardino Krašto Koperatyvų 
Sąjunga pas. pirmin. ir sek
retoris Maistų koperatyvas 
pas. pirmin. ir sekret. 

Gudų Skautų Sąjunga pas. 
Skautų tarybos pirmininkas, 
sušauktas posėdis Ckarbino lie 
tuvių komiteto. Tame posėdy-

"MtAtJGAS" PUBI*. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chieago, 

Tel fioesevelt 7791 
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<nės partijos inciciatyva laikė 
paskaitą de* žydų klausimo. 

P. Babianskis nupie'šė žydų 
klausimo stovį LenJįuose ir 

! nurodė kelius, vedančius į jo 

\ išrisimą. 
Paskaitai pasibaigus, įvyko 

diskusijos, kuriose dalyvavo p. 

nhii. Valdžios Įgaliotinis pas
kyrė Charbino lietuviams sa
vo oficialį agentą Joną Kati
lių ir jam sekretorių K. Vins-
kį, kurie darbuosis artimiau
sioje Įgaliotinio priežiūroje. 

Charbino Lietuvių Komiteto 
Liudijimai: 

Peržiurėjus komiteto darbuo
tę, buvo patėmyta, kad, kaip 
senoji, taip ir naujoji to ko
miteto valdyba, išdavinėjo 
tautybės liudijimus dažnai ne
visai teisingai; bet paaiškėjo, 
jog išdavimas tų neteisingų 
liudijimų nebuvo daromas,' Keinpneris, , Jablonskis ir • d-
kaip vienų, taip ir kitų, turint | ras Dluskis. Pabaigoj genero-
blogą norą, tik iš stokos teisin- j las Babianskis pranešė apie pi
gumo nusistatymo. Pavyzdin: liečiu Komiteto įkūrimą, ku-
I) liudijimas No. 114, duotas rio tikslu yra išrišti žydų 
žydeliui 50 metų amžiaus, gi- ' klausimą Lenkuose šiais pa-
musiam ir augusiam pietų Ru- grindais: pripažinti visišką 

žydų teisių lygybę Lenkuose ir 
josios faktinj realizavimą, pa
naikinti visus žydų susiaurini
mus, • pašalinti visuomeninį 
persiskyrimą, pripažinti netik 
žydų tikybą* bet ir žydų tau
tybę ir duoti žydams kultūri
nių teisių. 

Ta^ąi Komitetas pradės savo 
ausiomis dieno-

(LIETUVOS INPORMACI 
JOS BIURO SIBIRE). 

Lietuvos įgaliotinis Sibirui. 

7 d. liepos š. m. Lietuvos 
Respublikos Įgaliotinis Sibirui 
p. J . Vaitiekaitis atlankė Char
bino lietuvių kolonija. Pasitik
ti Valdžios Įgaliotinį ant sto
ties Charbine susirinko daug 
Lietuvos piliečių su pirminin
ku vietinio komiteto priešaky
je. Visi susirinkusieji ir auto
mobilis, kuriuo Įgaliotinis bu
vo vežamas į miestą, buvo pa
sipuošę Lietuvos vėliavomis. 
Viskas tas darė gražų įspūdį 
ir galima buvo manyti, jog tar
pu Charbino lietuvių, su atsi
lankymu Valdžios Įgaliotinio, 
pasibaigs savitarpiniai nesusi
prat imai 

Lietuviai Charbine. 

MimiuiiiiuiiuiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiuiiiiiH 
LIEJCTnrŲ KATAUKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
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PRCNUMSRATOS KAUTAI 
OHICAGOJ IR CŽSD3NTJK: 

Metams \.$ 88.00 
«^**f i | s p * * 8 •»« » . .%sv_^«.* • * 

«UV. VALST. 
sietams . . . . . . • . • . . • • . . . 
PuMd sietų , . . % B .00 

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsu-ašymo dienos 
** nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresą* Pinigai geriausia sių-
*ti išperkant kraso;je ar exprese "Mo-
o*y Order" arba Įdedant pinigu* į 
registruot* laišką. . 

sijoje, bet gaunant liudijimą 
pareiškusiam, jog jo tėvas yra 
gimęs Lietuvoje, o to pareiški
mo priparodimui neturėjo jo
kių dekumentų; 2) liudijimas 
No. 218 duotas piliečiui Gu-
ter, nuolatiniam gyventojui 
miestp Kobrino, Gardino rėdy-
bos, 
tu 

0 tasai miestas prįe įLįe-;s: . Tasai Komil 
i^^4jį^^S^^k ^ ^bę? varti»i 
&T&ma ia»naJK'ioite 

rytas apskelbimas, jog visi 
komiteto liudijimai bus pa
mainyti teisėtais lietuviškais 
pasais, bet kuomet dalis pilie
čių su tokiais liudijimais jau 
galėjo išvažinėti ar tai į Ame
riką, ar į Lietuvą, ar Sovietų 
Rusiją, reikėtų kad Lietuvos 
Atstovybės užsienyje, priimant 
ką nors į Lietuvos pilietybę, 
nesivadovautu vientiktai ko
mitetų liudijimais, bet reika
lautu platesnių asmens darody-
mų, kaip tai yra daroma Sibi
ro Atstovybėje. 

(2. E. M-JOS SPAUD. SKYR.) 
————-^——__—________ 

" m - • 

Generolas Babianskis del žydų 
klausimo Lenkuose. 

Lenkų žydų laikraščių pra
nešimu, buvęs Rusų Valstybi
nės Durnos atstovas ir vienas 
kadetų "partijos liderių, gene
rolas Babianskis, demokrati-

B1ZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

M , i. 

"DRAUGĄ" GALIMA NUSI
B O T I ANT SIŲ KAMPŲ: 
Blue Island & "VVestern Ave., 
12-th & Jefferson Str., 
12-th & Halsted Str., N. E. Corncr 
14-th & Halsted Str., 
18-th & Halsted Str., 
MaxweU & Halsted Str., N. B. 

& S. E. Cornera, 
Homan & 12-th., Str 
31-st & Halsted Str. 
35-th & Halsted Str., 
47-th & Wentworth Avenue, 
Clark & Van Buren Str. S. W. 

Corner, 
Milwaukee & Paulina Str., 
Mihvaukee & Girard Str., N. E. 

Cornerf 
Milwaukee & Robey Str. N. E. 

Corner, 
State & Madison Str., 
State & Van Buren Str., 
Van Buren & Wells Str. 

"V^ 

John Ruskin 
B E S T A N D FJGGEST C I G A R 
Juo daugiau * rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
I. L Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij. 

T csr .^~»^» š a 
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BALTGUD2IŲ KLAUSIMO 
DABARTimfc PADĖTIS. 

RAUiROAD TICKET BROKER 
Ezkurcijinej tikietai perkami, par

duodami ir mainomi. Kainos numa
žintos. 

Lyoa* Lioense4 Tiekei OlUc* 
3U i. 0*xfc St. Teį Batria* S978 

mmm 

(Baltgudžių Spaudos Biuras) 

Gudų Protestas. 
i t ' -

Gautomis žiniomis Gardino 
krašto gudų tautinės ir pro
fesinės sąjungos išnešė tokį 

Miestas Cbarbinas, geniaus 
rusų Bytų-Kinų gelžkelio sos
tinė, šiandiena yra pilnai Kini
jos nuosavybė: ant stoties ple
vėsuoja kinų vėliava; policija, 
kaip ant stoties, taip ir visa
me mieste vientik kiniška. Jei 
<fearp jų ir atsiranda koksai 
nors rusas, tai tik kinų unifor
moje. Visi "gelžkelio tarnauto
ja i yj» kinų uiufonnoję; rusų 
teismas panaikintas ir jo vie
ton įvestas kinų. 

Charbine gyvena apie 100 
lietuvių-pabėgelių ir apie ke
letą siantų Lietuvos piliečių žy
delių. Lietuviai, daugiausiai, 
tarnauja gelžkelio dirbtuvėse, 
o žydeliai u&sįima prekyba. 

Tą patį vakarų Įgaliotinis 
turėjo pasikalbėjimą su žymes
niais lietuviais ir Lietuvos pi
liečiais, o ant rytojaus buvo 

im m — 

Užsisakykite "Laivą 9) 
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LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
LAIVĘ" talpinamos Mišių Lekcija," Evangelija ir jų paaiš-

kinimas. 
LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 

^JUAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
LAIVE" tilps atwkymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

dėjo ir tauau* tą "liaivo" eiyrių ųJpUdyti. 
I4AIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

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

"LAIVO" kaina metmąs $L50 pusei metų 75e vienas nuin. 5c 
Adresas 

J 'UUVJI / f f 
2834 So. Oakley Aveaue Chieago, Illinois. 

irt" =3= 55 
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CHICAGOJE. 
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DARBININKAI NEPATEN L. D. S. CHICAOOS APŠfcRl 
KINTI TEISĖJU LANDISU. CIO SUS. PROTOKO 

LAS. 
Federalis teisėjas Landis ap 

<iėniė but arbitru namų sta
tymo kontraktoriams ir dar-

#bininkii unijoms. Ir, matyt, 
šiandie jis turi gailėties to 
žingsnio. Nes sunkus daiktas 
abi pusi sutaikinti. 

Teisėjas visoms atskirioms 
unijoms, kurių yra ape 47, 
liepė padarytus su kontrakto-
riais sutarimus liepė nuodu
gniai pertaisyti. Nes tuose kolas buvo perska i ty ta 
sutarimuose yra daug uelega- vienbalsiai priimtas. 

Liet. Darbininkų Sa-gos 
Chieagos Apskritys laikė mė
nesinį susirinkime, liepos 31 d., 
Šv. Antano svet , Cicero, III. 

Pirmininkas B. Andreliu
nas su malda atidarė susirin
kimą. 

Trylika atstovų atsilankė iš 
penkių kuopų. 

Praeito susirinkimo proto-

lių daiktų. 
Unijų viršininkai dabar tei

sėjui pranešė, kad tų sutari
mų pertaisymas negalimas. Su 
tuo nesutinka patys darbinin
kai. J ie sako, jog teisėjo pa
sielgimas aiškiai rodo, kad no
rima nuo darbininkų atimti jų 
reikalų teisę. 

Unijų viršaičiai lygiai nesu
tinka, kad nevienoda užmo-
kesnis turėtų but skiriama a-
matninkams. Per praeitus 20 
metų Įvairių darbo šakų a-
matninkai ėmė vienodą užmo-
kesni. Taigi tas pakeitimas 
duotų progos naudotis tik sam 
dytojams. 

Viršaičiai be kitako prime-
i teisėjui ir ta faktą, kad 
.omet vedamos dervbos del 

sumažinimo užmokesnio dar
bininkams, namų statymo me
džiagos kompanijos neatpigi
na medžiagos ir tos pačios 
bankos nieko nesako apie pa
lengvinimus gauti paskolas 
Statant namus. 

.Taigi čia ir vėl nauji truk
dymai sutaikyme. 

\* 

VIEŠBUTIS BEDARBIAMS 
VETERANAMS. 

Tomis dienomis C hieagoje 
iuri but atidarytas viešbutis, 
kur ras prieglaudą ir pasto
gę bedarbiai karo veteranai, 
kurių daugelis neturi kur gy
venti, neturėdami darbo. 

Tikri bedarbiai veteranai 
žinoma, netinginiai, tame vie
šbuty gaus veltui nakvvnę ir 
pavalgyti. Vienas taikstantis 
veteranų galės sutilpti viešbu-
ty. 

JAPONIJOS POZICIJA SAN 
TUNGO KLAUSIME. 

Tokyo, Japonija, rugp. 17. 
— Buvęs Japonijos premie-
ras Okuma, anot japonų laik
raščių, čia aurėjo pareikšti, 
kad jei kokia viešpatija sten
gtųsi sugriauti sutartį, padą 
rytą Versaillese, kas link 
Shantungo ir salos Yap, ja
ponai priešintųsi tokiai inter
vencijai kadir del pačios ja
ponų ciesorystes garbės. 

Turį but pripažintas fak
tas, sakė, Okuma, jog Siberi-
ja taip gyvai sujungta su pie
tine Mandžiurija, kur japo
nai įvestino 450 milionų. je
nų, kad priveligiruoti Japo
nijos padėtis Siberijoje turi 
but abelnai visų pripažinta. 

Japonijos delegatai busi
moj nusiginklavimo konfe
rencijoje Wasbingtone Rytų 
klausime privalo stovėti už 
savo teises ir spečiales privi
legijas. 

Varšava. Liepos 21 d. bu
vę susirinkę lenkų užsienių 
reikalų ministerijoj ekspertai 
aptarti Vilniaus klausimą ir 
paruošti atsakymą j Hyman-
so pasiūlymus. Tuo pačiu lai
ku Želigowskis pasikvietė eks 
pertus j Vilnių. Abi valdžios 
sulyg komisijų nutarimų pa
siusią savo reikalavimus į 
Paryžių ir Genevą. 

Pirm. R. Andreliunas išduo
damas raportų pažymėjo, kad 
organizavimas kuoptj ir agi
tacijos darbas yra atidėtas i-
ki rudenio. 

J is raportavo, kad Darbi
ninkams darbo parupinimo 
biuras bus atidarytas ateinan
tį mėnesį. "Draugas*y dykai 
duoda kambarį. 

Reikalinga yra finansinė 
parama tik del įvedimo tele
fono ir atspausdinimo tam 
tinkamų blankų. Apskritys 
nutarė tuo reikalu laiškais 
kreiptis į kuopas, kad prisi
dėti) aukomis. 

Apskričio iždininkas prane
šė, kad apskričio iždas men
kas, net yra nedatekliaus. 

Iš kuopų raportų paaiškėjo, 
kad jos visos veikia sulig iš
galės. Patogesniam orui atsi
radus subrus smarkiau veikt. 
Apskričio skirtų dovanų dar 
nė viena kuopa nelaimėjo. 

Rengiamam vakarui sve
tainė yra paimta gruodžio 4 
d. vakaro surengimas paves
tas komisijai. 

Buvo skaityta vieno rytie
čio atsiustas laiškas vietiniam 

i veikėjui, nusiskundžiantis 
!ant "Darbninko" administra
toriaus. Tame dalvke buvo iš-
reikšta įvairių nuomonių. 

Nutarta sušaukti nepapras
tą prieš — šeiminį susirinki
mą. 

Seiman važiuoti apsiėmė Jo
nas Mikolainis, 49 kuopos na-
rvs. 

Sekantis mėnesinis susirin
kimas bus rugpjūčio 28 d., 
Nekalto Pras. Panelės Švenč. 
svet., (Brighton Park) . 

Pirm. R. Andreliunas su 
malda uždarė susirinkimą. 

R. Andreliunas, pirm.. 
A. Bislis. rast. 

NUŽUDYTAS UŽ NORĖJI
MĄ IŠDUOTI. 

Kalbama, kad 19-oje wardo-
je Sinacola piktadarių nužu
dytas, nes jis norėjo išduoti 
piktadarius. Kitaip jam bur
nos užčiaupti nebuvo galima, 
kaip tik padaryti galą. 

Tokių žinių patyrusi polici
ja, tyrinėdama žmogžudystes 
toje wordoje. 

Nužudyto žmona gal žino 
piktadarius. Bet nieko nesako. 
Bijosi keršto. 

koti priemonių, kuriomis butų 
galima daugiau paįvairinti 
kuopos susirinkimus i r tinka
miau sunaudoti liuosas nuo 
darbo valandas. 

Lietuvos Vyčių 13 kuopa 
turi didelį narių skaitlių. 
Dėlto ir savaitiniuose kuopos 
susirinkimuose pasitaiko iš
girsti daug įvairių, naudingų, 
naujų minčių ir sumanymų. 
Šiame susirinkime iš tų pačių 
narių kįlo sumanymas kąd 
kiekviename susirinkime, po 
apsvarstymo kuopos bėgančių 
reikalų pašvęsti keletą minu-
tų lavinimuisi kalbėti. Kitaip 
sakant, lavinsimės, kaip drau-
gijii susirinkimuose ir pana
šiose vietose, viešai reikšti 
mintis. 

Šis Vyčių sumanymas yra 
labai pagirtinas ir šios kuopos 
nariams atneš didele naudą. 

Paprastai, kaip prie Vyčių, 
taip- ir kitose draugijose, ran
dasi narių kurie turi gražius 
sumanymus ir norėtų juos iš
kelti draugijų susirinkimuose, 
bet neturėdami drąsos ir išsi
lavinimo negali savo sumany
mų tinkamai perstatyti, užtai 
visos jų svajonės ir žūna kaip 
sapnai. Vyčiai per matydami 
šią šmogaus silpnybę, ieško 
badų kaip ją prašalinus. * 

Pienai kokie tapo sugalvo
ti, kad suteikus lygią pro
gą visiems nariams lavintsi, 
kol-kas čia neminėsiu. Bet štai, 
L. Vyčių 13 kuopa susirinki
mus laiko kas trečiadienį, Da-
vis Square Parko svetainėje. 
Sekantis susirinkimas bus rug
pjūčio 17. Prasidės lygiai 8 
vai. vakare. Šiame susirinki
me bus plačiau apie viską pa
aiškinta. 

Tad jaunime, jei jau priguli, 
ar manai prisirašyti prie L. 
Vyčių 13 kuopos, esi nuošir
džiai kviečiamas, 17 d., rugpj., 
ateiti į susirinkimą ir susipa
žinti su pradžia darbo. 

narys. 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelfls 
LIETUVIS DEHTISTAS 

4711 SO. ASHLAHD AVEMUM 
arti 47-tot G»tve« 

Valandos: nuo $ ryto iki B rak 
Beredomla nuo 4 ltg I vakare 

8 Dr. M. T. STRIKOL'IS \ 
g Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas g 
g Peoples Teatro Name | 
|1616 W. 47tb Str. TeL BouL 160| 
•Valandos: 6 iki 8 rak. Nedėl I I I 
| ik i i s ryta. g 
• Res. 2114 W. 43rd Street g 

•
Nuo ryto iki piet. ~ 

„Tel. McKJnley 203 jį 

S V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 
J Ofisas Dldmlestyj! 
I 29 South La Salle Street j 
| Kambarį* SS4 £ 
| Telefonas Central 6890 | 

I 

S 

J Vakarais, 812 W. 33rd St • 
Telefonas: Yards 4481 I 

Ii 

T A l A f n n a a P A I I 1 A V B » I 1 0 1 OQ 
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įTelefonas Boulevard 819» 

DR. C. KASPUTIS 
DENTI8TA8 

3331 South Halstad ««». 
^Valandos: »— U A. M. 
J 1—5: 7—8 P. M. 
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Auksinai Labai Pigus 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

: 

s 
: 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

• 

"Draugas" Publ. Co. 
_ 

2334 So. Oakley A ve., Chicago, 111. 

• 

1 S M > * » ^ < * : 

VYČIŲ SEIMO RENGIMO 
KOMISIJOS SUS. . 

Penktadieny, rugpjūčio 19 d., 
Dievo Apveizdos par. svet. 
bus L. Vyčių IX-jo Seimo ren
gimo komisijos susirinkimas. 

Valdyba, 

JUOZAS BRAZAITIS 
Užbaigęs mokytojaus skyrių prie geriausių Mokytojų American 

Conservatory. Duoda plano, smuiko ir harmonijos lekcijas. Taippat 
parūpina orkestrą vakarams. 

1712 N. Lincoln Str. Chicago, 111. 
Telefonas Armitage 9848 

Į . 

» 

Praeitą parą Chieagoje pa
vogta 6 automobiliai. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

VYČIŲ APSKRIČIO SUSI 
RINKIMAS. 

— — — — 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio svarbus susirinkimas bus 
šeštadieny, rugpjūčio 20 d., 
Šv. Kryžiaus par. svet. (Town 
of Lake), 8 vai. vakare. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Visų draugijų atstovų susi
rinkimas del rengiamo parapi
jai pikniko bus šį vakarą, 
rugpj. 17 d., Dievo Apveizdos 
par. svet. Šis susirinkimas yra 
paskutinis. Kurie esate pasiė
mę tikietų ant pardavimo ma
lonėkite likusius sugrąžinti. 

Kviečia komisija. • 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Rugpjūčio 10 d., Davis 
Sąuare Parko svetainėje, L. 
Vyčių 13 kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimą. Narių atsilankė 
nedaug. Priežastis gal tame, 
kad biškį lyjo. 

Šiame susirinkime, pastebė
jau vieną labai pagirtina apsi
reiškimą. Tai yra tas, kad 
mūsų organizuotas jaunimas -
Vyčiai, kas-syk pradeda rim 
čiau žiūrėti į kasdieninius gy-

I venimo reikalus. Pradeda ieš- Į 

Rugpj. 17 d., 8 vai. vakare 
Davis Sąuare Parko salėj, L. 
Vyčių 13 kuopa laikys labai 
svarbų susirinkimą. Geistina 
kad visi nariai atsilankytų. 

Korespondentas. 

EBUKLINGAS 
DAKTARAS CHICAGOJ 

Naują. Dantį Įdedu 
Naujas Akis Sudedu 

Vidurius benzinu ir pjuva-
mus išvalau 

Krumplius Alyva patepu 
Ofisą, apleidęs jaučiasi kaip 

naujai padirbtas laikrodėlis 

Dr. K. NURKA1TIS 
Akintų Pritaikytojas 

2201 W. 22 St. kamp. Leavitt 
Ant Bankos Viršaus. 

Tcl. Canal 6222 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, dalliarašystės, 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLINOI8 
Telefonas Yards 6031 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio 
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. Vyčių 16 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadieny rugpjūčio 17 
d., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
pribukite laiku, nes bus svars
toma daug svarbių dalykų. 

Narys. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda medinis namas 

Brighton Parke 2 pagyvenimu 
5 ir 4 kambarių, elektra, gazas, 
maudynės, tiktai $3,150 dol. ir 
Garages del vienos mašinos. Ban
dos neša $40.00 dol, ant mėnesio. 

Parsiduoda vienas Lotas Brigh
ton Parke vienoj iš geriausių vie
tų Brighton Parko. Lotas turi 26 
pėdaa pločio už $675.00 Viskas 
ištaisyta ir užmokėta "eksh." 

Parsiduoda 5 šėrai The Co-O-
perative Society of America, ar
ba "Groserie8 Co-Operative'' už 
$120.00 dol. "eash", o likusius 
po $5.00 dol. į mėnesj šėro kai
na $50.00 dol. 

Priežastis pardavimo j Lietuvą 
važiavimas greitu laiku turiu 
parduoti. Kas manote gyventi il
giau Amerikoj, nepraleiskite pro
gos pasinaudoti. 

V. PAUKŠTIS, 
4602 S. Fairfield Ave., 

Chicago, IU. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU K±XEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

PANNONIA Rugp. 18 

n KI. m KI. 
HAMBURG $145.00 $125.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksų $5.00 
PER OHERBOURG SOUTHAMPTON 

LIVERPOOL and GLASGOW 
CARMANIA Rugp. 13 
COLUMBIA Rugp. 13 
BERENGARIA Hiifj-p. 18 
AI.GERIA Rugp. 20 
ALBANIA - Rugp. 20 
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I GRIGAS 
i KUNAŠAUSKAS 
mm 

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ 

GARLAIVINIU 
UNIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

. 

s 

i 

LAIVAKORTES Į LIETUVA i 
B ir iŠ LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną. Hambur

gą, Bremeną., Klaipidą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojy ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems } LIETUVA, Pinigų siuntimas ir mainyn^s pagal JicninJ kur
są. ISvažuojant j Lictuvą.*mainytj pinigus nė priverčiame., Atva-
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir baga'iius pristatau 

S ant laivo. f 
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiSkai arba per laišką 

S pas seną ir užtikrintą agentą. 
Visuotiną užsitikėjimą jgijau teisingumu ir maiio geru patarnavi-

S m u, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

J G. KUNAŠAUSKAS 
| 179 East 3-rd Street New York, N. Y. § 
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BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
"DRAUGE" 

l LIETUVĄ 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniško laivo. 

X* REDSTARLINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 58-62 North River, New York 
Gothland) Tiesiai į Danzigą( Rūgs. 22 
Samland) Tiesiai j Danzigą (Rūgs. 1 

Tik 3-čia klesa 
Finland) New York (Rugp. 27 
Zeeland) j (Rugp. 6 
Kroonlaud) Atawerp'a (Rūgs. 17. 
Lauland) (Rugp. 20 

V̂  AMERICAN LINE 
Manchuria Rugp. 2 5 
Moiigolla New York Rūgs. 8 
Minnckahda (to Plymonth, Cherbourg, 

Hamburg and Danzig) Rūgs. 22 
INTERNATIONAL MERCHANTILK 

MARINE CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų, 

Chicago: F . C. Bro/vm, West Pasą 
Agent, 14 North Dearborn St., 

Arba prie vietinio agento. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllHH 

DIRBTUVE | 
Vėliavų, Karūnų, Šarpy ženkle

lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

A. 1 P0ZELA | 
1908 W. Division Str. Chicago. 
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Dr. M. Stapulionis 
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 

OFISŲ VALANDOS: 

3347 Emerald Ave. 
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-ta Gatvė 
Nuo t iki 8 vakare. 

Swedish American Line 
24 State Street New York, N. Y 

Greitas pasažerinis kelias nuo New Yorko iki 
L I E P O J O S 

Laivai eina tiesiai via GOTHENBURGO Švedijos iki LIEPOJOS, RY
GOS ir DANZIGO. Visą laiką keliauja laivais per vandeni. 

S. S. STOCKHOLM Rugp 20 
S. S. DROTTINGHOLM *..'. Ruga. 3 

Trečios klesos laivakortės iki Liepojos $145; iki Rygos $150; ir 
karės taksų $5. 3-čios klesos keleiviai turi kambarius del 2-4-6 as
menų, švedų vizos nereikia. 

Kreipkitės pas vietos agentus del informacijų ir laivakortės 
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