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METAI-VOL VI No. 186 

Vyriausioji Taryba Turi Sėsi 
jas Paryžiuje 

LLOYD GEORGE SU BRIAN (todel tuo žvilgsniu cm laukia-
DU DU VIENU KON-

FERAVO. 

Pirmausią imta svarstyti Auk
štosios Silezijos klausi

mas. 

mas susikirtimas ir krizis. 

Italija su Anglija. 

Paryžiur rugp. 9. — Va kai
ria susirinko vyriausioji alian 
tų taryba. Pirm pradėsiant 
sesijas, ai iiitų delegacijos at
laikė preliminarius susirinki
mus ir patvarkė visus klausi
mus, koki bus paduoti aptar-

I tai i ja stovi nž Anglijos imsi 
statymą. Rot Italija dar turi 
ir nuosavus pienus, kurie jau* 
pagaminti tos provincijos pa
dalinimui. 

Italija stovi už tai, kad len
kams reikia duoti ir kasyklų 
plotų ir industrijos vietų. Bet 
to visa jiems turi tekti ma
žiau, kaip vokiečiams. 

Nes kaip kasyklos, taip in
dustrijos centrai tenai įsteig-

BULGARIJAI ĮSAKYTA 
NUSIGINKLUOTI, 

MOKYTOJAMS IR MOKY
TOJOMS IŠTIKIMY

BĖS PRISIEGA. 

Sofia, Bulgarija, rugp. 9.— 
Sąjungininkų militarė komisi
ja pareikalavo Bulgarijos de
mobilizuoti visą savo armiją 
ir įsteigti armiją iš vienų sa
vanorių. Demobilizavimas tu
rės Imt atliktas i du mėnesiu. 

Bulgarijos vyriausybė suti
ko pildyti Sąjungininkų rei
kalavimą. Tik pareiškė, kad 
tą visą procedūra, nebus gali
ma atlikti per sekančiu du-
mėnesiu. 

JU-

— 

ti vyriausiajai tarybai. 
Tarybos susirinkiman atvy- ti ir pakelti ne lenkų, bet vo

ko Angli. -s premieras Uoyd !*»<*«*• Tai-gi vokiečiai turi 
'turėti pirmenybę. Be to, ir George Italijos premieras 

Bonomi. Lloyd George turė
jo ilgoką l • aferenciją su Pra-
neijos premjeru Briand. Pa
skui abudu pietavo. 

Kalbama, kad jiedu išlygi
no visokius neaiškumus Augs 
Silezijos klausime. 

Pirmiausia, tai gi bus imta 

vokiečiams butų sunki padėtis 
netekus Silezijos kasyklų ir 
išvvstvtu industrijų. • 

Lenku atstovai neineina ta-
rybon. Bet lenkų vyriausy
bės agentai visur tik nardo ir 
su atsidėjimu tėmija, kas teks 
Lenkijai, gi kas Vokietijai iš 

AREŠTUOTA 50 JUGOSLA 
VIJOS PARLAMENTO 

ATSTOVŲ. 

Visi jie yra komunistai. 

Albany, N. Y., rugp. 9. — 
Nevy Yorko valstijoje vykdo
mas naujas įstatymas. Tuo 
įstatymu visi mokytojai ir 
mokytojos viešose mokyklose 
privalo prisiekti valstijai iš
tikimybe. Tąm tikslui paga
mintas blankas turi išpildyti, 
jas patvirtinti pas notarą ir 
čia mokslo žinybos ofisan pri
siųsti. 

Valstijoje yra apie 54,000 
mokytojų. Iš jų 23,000 moky
tojauja viename New Yorke. 

GARLAIVIS SUSIDAUŽĖ 
ANT POYANDENS 

UOLOS. 

Praneša, žuvo 48 žmonės. 

Eureka, Cal., rugp. 9. — 
Garlaivis Alaska su keliau
ninkais plaukė iš San Fran- Liepos 10 d. Kaune įvyko 
cisco į Astoria. Kelionė buvo didelis mitingas ir dėmonstra-

GUBERNATORIUS SPRIN 
GFIELDE. 

DIDELIS MITINGAS IR DE 
MONSTRACIJA KAUNE. 

Paeit'iko pakraščiais. cija prieš Tautų Sąjungos pa-
Apie 9 vai. vakare rugp. 6. sūdymą, rišantį mus su Len-

d. Alaska užplaukė ant povan-jkija. 
dens uolos ir laivo visas ga-' Susirinko apie devyni tuks-
las sutrupėjo. tančiai žmonių prie Rotušės 

m . i . ,. , P aikštėj. Kalbėjo Steig. Sei-
Tuojaųs bevieliu telegrafu , . . T^ V n 

, , . „ . „r . įmo nariai Kupčiūnas ir Ku-
sauktasi pagerbos. Arčiausia' 
buvo laivas Anyox. Šis nup 

svarstyti Silezijos klausimas, j tos brangintinos provincijos, 
kuomet taryba turės pirmąją Prancūzų patarimu lenkai 
sesiją. 

Bus priešginybių. 

Nors daugelis mano, kad Si 
talijos klausime nesusiprati
mai bus lengvai išlyginti, te-
čiau reikia laukti smarkių su
sikirtimų. 

Reikia žinoti, kad prancūzai 
lenkams nori pavesti kuone 
visą provinciją, kad paskui 
sau turėtų gražaus pelno 

Pranei ja nori lenkus Silezi
joje pastatyti ant stiprių ko
jų. Lenkai labai daug įsisko
lino prancūzams. Jei jie ne
gautą nors didesnės dalies Si
lezijos, neturėtų iš ko atmo-

pasiryžę varu užimti jiems 
nepripažintas apskritis. Te-
čiau toks pasielgimas nebūtu 
jiems koks laimėjimas, bet 
pragaištis. 

Amerikos atstovas. , 

Tarybos sesijos dalyvaus 
ir Suv. Valstijų atstovas. Tai 
ambasadorius Anglijai Har-
vey. J is iš Londono deleguo
tas tarybos susirinkiman 
kai pi r tėmytoju, gi prireikus 
net patarėju, o gal ir Ameri
kos nuomonės reiškėju. 

Lenkai daug ko tikisi nuo 
ambasadoriaus Harvey. Jie 
tikisi, kad Amerika stos jų 

Paryžius, rugp. 9. — Iš Ju
goslavijos sostinės Belgrado 
pranešta, kad tenai policija 
visai netikėtai areštavo 50 
parlamento atstovi) komunis
tų, kuomet pirm to vyriausy
bės pa rėdymu suspenduota 
atstoki nenalieeiamybės tei-
*5t^S. 

Areštuoti komunistai yra 
sąryšy su suokalbiu nužudyti 
Jugoslavijos prineą-regentą 
Aleksandrą. Tas suokalbis su
sektas praeitą birželį. 

— 
MOROKANAI SUPLIEKĖ 

ISPANUS. 

Londonas, rugp. 9. — Šiau-
rrytinėj Morokko daly moro-
kanų karuomenė į skiedras 

] m t | sudaužė Ispanijos karuomenė, * • * • ^ r e i k a l a u j a jį į§. 

. Springfield, UI., rugp. 9. — 
Gubernatorius Small gryžo 
vakar rytą valstijos sostinėm 
Būdamas Cbicagoje jis sakė
si Springfielde busiąs kaip 
šiandie. Tečiaus visai netikė
tai gryžo anksčiau. 

-

Vakar Sangamon apskrities 
šerifas gubernatoriui vvarantų 
neindavė. Šerifas sako, kad 
gubernatorius pats ateisiąs 
apskrities ofisan ir padėsiąs 
iū ranką. Bei Jei lo nepada 
rysiąs, tuomet jis eisiąs pas 
gubernatorių. 

PIKTADARIAI PAGROBĖ 
KUNIGĄ. 

San Francisco, Cal., rugp. 9. 
— Andai artimajame mieste
ly Colma nežinomi piktada
riai pagrobė katalikų kunigą 

keti skolas Prancijai. Lenkt- pusėje ir jiems teks visa Šile 
ja be Silezijos butų plika-pli 
kutėlė. 

Bet Anglija Silezijos klau 
sime kitaip sąprotauja ir ki
taip nusistačiusi. Anglija no
ri, kad fSilezija butų padalin
ta teisingai, pasiremiant bu
vusiuoju plebiscitu. Taigi an
glai stovi už tai, kad tos pro
vincijos padalinimu butų pa
tenkinti abieji -
kiečiai. 

zija. Nes apie kokias daiis 
jie.nenori nei klausyti. 

Artimiausios dienos paro
dys, ką lenkai laimės. 

Taryba pirmiausia aptars, 
ar Silezijai būtinai reikalin
gas tuojaus didesnis skaitlius 
karuomenės, jei taip, tuomet 
prancūzų divizija kuoveikiau 
bus siunčiama. . 

lenkai ir vo- Premieras Briand vakar 
. 'konferavo su maršalu Foch ir 

kuriai vadovauja gen. Navar-
ro. 

Paimta ispanų pozicijos ir 
daugybė nelaisvią. Moroka-
name nelaisvėn papuolė ir is-
janų gen. Silvester. 

Ispanų karuomenės lieka
nos bėga ant nuėsto Malilla, 
Paskui jas su paskuba mar-
šuoja morokanai. Malillos gy
ventojai — ispanai ir kiti eu-
ropėnai, galvatrūkčiais kraus
tosi iš Malilla, kurs veikiai 
gali tekti pergalėtojams. 

pirkti. Miestelio gyventojai 
darbuojasi be išpirkimo rasti 
savo vadovą. Paskirta vienas 
tūstantis dolerių dovanų už 
kunigo suradimą. 

laukė šaukiamon vieton j r A-
laską rado jau kuone pusiau 
panėrusį. 

Gelbėta, kiek tik buvo gali
ma. Į pakraščius išvežta apie 

seckas, nuo darbininkų Ber-
žinskis ir kiti kalbėtojai. 
Po to sutartinu ir griausmin
gu visų susirinkusių "valio 
buvo priimta rezoliucija: 

Mes Kauno miesto ir prie 

J y 

šimtas (žmonių. Bet 48 žmonės mesčių gyventojai 192i met-
praž\ivo su laivu. (liepos 10 d. susirinkę 9,000 

Per naktį laivo Anyox įgula žmonių skaičiuje ir aptarę 
gelbėjo nelaiminguosius. Ant Lietuvos politinę padėtį, susi-
rytojaus gi gaudė tik žmonių dėjusią sąryšy su Tautų Są-
lavonus. 'jungos Tarybos pasiūlymų, 

Su Alaska žuvo ir kapito-_griežtai pareiškiame: 
1. Mūsų geriausiųjų broliu 

krauju atvaduotoji Lietuva 
privalo būti nepriklausoma ir 
apvienyta su natūraline jos 
sostine Vilnium. 

Čia j 2. Sveikiname mūsų Vaid

ilas. 

Jau ir Lietuvoje St. Seime so
cialistai demokratai prisipaži
no, esą Bažnyčios ir visokios 
religijos priešai. Štai ką pasa
kė jų atstovas Seime birželio 
21 d., šiais metais: "Kol Baž
nyčia yra galinga ir kol ji ga
li šiokios ar tokios įtakos da
ryti į visuomenės gyvenimą, 
socializmas, kurio galutinu ti-

Londinas, rugp. 8. — Čia j 2. Sveikiname mūsų Vald- kslu yra komunizmas, negali 
pasibaigė imperialė konferen- žią, atmątusią užgaulingas'įsigalėti ir todėl visokią re-
cija ir dominijų premierai ren mums ir skaudžias sąlyga* 
giasi iškeliauti šamo. 

PASIBAIGĖ IMPERIALĖ 
KONFERENCIJA. 

nuvykus prie ministerių kabi
neto rūmų, kur vėl buvo per
skaityta rezoliucija. Ministe
rių pirmininkas Dr. Grinius 
trumpai žodžiais pabrėžė, kad 
visa mūsų tauta yra pasiryžp-
si kovoti už savo laisvę ir ne
priklausomybę, valdžia visno-
met pildė" ir pildys tautos va
lią. 

Kiap po prezidento prakal
bos, taip ir dabar po ministe
rių pirmininko minia padengė 
griausmingu "va l io ' ' paskuti
nius prakalbų žodžius ir nuo 
čia išsiskirstė. 

SOCIALISTAI DEMOKRA
TAI ESĄ VISOKIOS TIKY

BOS PRIEŠAI. 

Anot pasakojimų, konferen 
cija pavykusi. Ir duosianti , 

ir tuo parodžiusią, kad ji tei
singai ir tikrai reiškia mūsų 
visuomenės tvirtą valią. 

sniais. 

POPEŽIUS PAAUGSTINO 
TENORĄ. 

PLATINKITE "DRAUGĄ.'• 

" P A K E R I A I " TURI SU
VAŽIAVIMĄ. 

Tai teisybei griežtai prieš- su gen. Lerond, aliantų komi-
tariauja premieras Briand. I r , s i jos Silezijoje pirmininku. 

Sinn-feineriai Stato Reikalavi
mus Anglijai 

AIRIAI REIKALAUJA PA 
LIUOSUOTI PARLA 

MENTO NARĮ. 

lamento narių buvo kalėjimuo
se. Del to 'anglų valdžia juos 
visus paliuosavo. 

Nepaliuosavo tik vieno at
stovo McKeown. J is kaltina-
mas pirmojo lapsnio žmogžu-

Londonas, rugp. 9. A i M
( y ^ e j e * 

rijos sinn-feinerių vadai ilgas D e l nepaliuosuojamo atsto 
laikas tarėsi apie Anglijos pa-

Kitaip gali but atnaujinta ko
va. 

duotas taikos sąlygas Airijai. 
Ir nieko ypatinga nenutartą. 
Nes šiaurinė provincija — Ul-
ster, atsisako vienytis su vi
sa Airija ir bendrai darbuo
tis taikos klausime. 

Kad taip, tai Airijos res
publikos prezidentas de Vale
rą rugpjūčio 16 d. sušaukia 
respublikos parlamentą. Dau
gelis to republikoniško par-

vo sinn-feineriai pakelia truk-
šmą. Pasigirdo grūmojimų, 
kad jei McKeown nebus, pa-
liuosuotas, negalės įvykti par
lamento susirinkimas. Bet to 
susirinkimo nebus aptartos 
Anglijos taikos sąlygos. I r 
Kuomet tas nebus padaryta, 
tuomet Airijoje ir vėl atsinau
jins kova, pakils naujas te
roras. 

Taigi atstovo paliuosavimas 

Viešbuty Drake vakar pra
sidėjo suvažiavimas Institute 
of American Meat Packers. 

Prie šitos sąjungos priguli 
visi m/sos industrijos didikai. 
Vakar Sesijoje pranešta, jog 
mėsos industrija po karo be
veik jau gryžusi normalybėn. 

_ 

KARALIUS RŪPINASI NAU 
JUOJU KABINETU. 

Paryžius, rugp. 9. — Kas 
valanda gali griūti Ispanijos 
kabinetas del nepavykimių is
panams kariauti Morokkoje. 
Karalius tai nujaučia ir todėl 
ieško* naujo premiero. 

Anglijai yra labai rimtas klau 
simas. 

Čia reiškiama nuomonė, kad 
jei Anglija pageidauja ramy
bės, ji visuomet sutiks paliuo-
suoti McKeovvn ir laukti, ką 
nutars sinn-feinerių parlamen
tas. 

Pranešta, kad sinn-feinerių 
kabinetas savo ultimatumą 
tuo klausimu pasiuntė premie 
rui Lloyd George į Paryžių. 

DVI TREČDALYS RUSŲ 
ALKSTA. 

Pavolgy 12 milionų badauja. 

Berlynas, rugp. 9. — Ameri
kos pašelpos organizacijos dar 
buotojai, kurie rengiasi ke
liauti bado ir ligų palieston 
Rusijon, Pavolgy jie atras 12 
milionų badaujančių žmonių, 
ir pagaliau jie įsitikins, kad 
dvi trečdalys visos Rusijos 
gyventoju nedavalgo ir alks
ta. 

Taip sako Mrs. Marguerita 
Harrison, laikraštininke, kuri 
andai paliuosuota iš Rusijos 
kalėjimo. / 

Mrs. Harrison tvirtina, jog 
badui Rusijoje ne tiek daug 
kaltos siaučiamos sausumos, 
kiek pati bolševikų valdžia. 
Rusiją labiausiai išdžiovino 
patys bolševikai. Ilgas laikas 
jie kariavo prieš caristus. Re
kvizicijomis nuo valstiečių at
ėmė visus javus. Gi kuomet at
ėjo pavasaris, valstiečiams ne 
tik truko javų sėklai, bet tru
ko ukėms ir darbininkų. Nes 
dauguma jaunesnių vyrų bu
vo sumobilizuoti raudonojon 
armijom 

Ve kodėl Rusijoje pakilo ba
das. 

' Tušti javu sandeliai. 

Ukraina visas laikas skai
tėsi Europos javų sandeliu. 
Šiandie tenai nėra javų. Ja-

naudos Britanijai visais žvilg-j. 3- Nepripažinsime ir nepa-
kensime jokftj sutarčių, ku
rios rištų Lietuvą su Lenki-

ga, ar kita kokia valstybe, var 
žytų mūsų tėvynės' laisvę ir 
mažintų jos suverinę. 

Londonas, rugp. 8. — Gar- 4- Nepripažįstame ir nepri-
sų airių tenorą Jobn MacCor- pažinsime jokių Lietuvos su-
mack Šventasis Tėvas paau- j skirstymų, kurie yra lenkų 
gštino Šv. Grigaliaus o r d e n o | v a l d ž i o s veidmainingumo pa
vytimi. Apie tai pranešė Dub- , ,da r> r t i i r Jud.ošiškų Želigovs-
lino laikr. Evening Herald, kio kardų išbraižyti ir kurie 

norima patvirtinti, pavadinus 
_ _ _ _ _ kantonais, 

vus paglemžė bolševikai. . 5 N e p a k ę 8 i m e j o k i l J s u t a r . 
Tas pat yra ir su Siberija. W ^ ^ y e r s t ų m u s w r . 

Ir tenai tokia padėtis. S ibe r i - ! g a u t i L e n k i j a i i r , d t i m u . 
joje dar turima kiek javų iš- g ų p i l i e £ u g a l v a S ) ±emimt 

tekhų, su kuriais butų galima n u o l a t i n e g I e n k ų a v a n t u r a s 

ligi ją ir Bažnyčią reikia pa
naikinti.' ' | 

Kreipdamasis į socialistus 
liaudininkus ir valstiečių są
jungą pati ra ir jiems ne veid
mainiauti ir atvirai pasakyti 
ko siekią. 

gelbėti bado apimtas provin 
cijas. Valstiečiai teciau sako, 

Ukrainoj, Baltgudijoj, Aukš
tojoj Silezijoj, Rytų Galicijoj, 

kad jie patys enžino, kas s u ; P o d o l i j o j i r n e t p a č i o j e . Lie-
j a i s g a h įvykti. Rytojus jiems tuvoje. f-
yra tamsus. j 6 Reikalaujame, kad ir to-

Alkstą žmonės negali atsi- l i a u m u s u v a idžia vvkintų to-
laikyti prieš visokias ligas, k i ą politiką, 
kurios tykoja savo aukų ir, Valdžiai, vykinant tokią po
veikiai pagauna susilpnėju- Utiką pasižadame remti viso-
sius žmouų organizmus. Į inis «avo pajėgomis, o jei rei-

Bado apimti plotai. k ė s t a i i r galvomis. 
Šį pareiškimą pasirašyti ir 

Bado plotai prasideda tar- į t e i k t i ^ S t e i g . vSeimui ir Val-
pe Mžmi-Novgorod ir K a z a - j d ž i a i ^ a l i o j a m e pirmininkus 
niaus ir abiem šonais Volgos - s u s i r i n k i m e daly vau jan-
tęsiasi ligi Caricino. Bado plo- ^ organizacijų, 
tan ineina provincijos (guber-| p a s k u i v i s a m i n i a g u o r k e g . 
nijos) Samara, Saratov, P e n - : t r a p r į ešakyje nuvyko prie 
za, Tambov, Riazan, Tūla, j p r e z i d e n t o rUmų, kur buvo 
pagaliau žymi dalis U f o s , p r o - ; p e r s k a i t y t a p r i i m t o j i r e z o i i u . 
vmcijos net ligi Uralo kalnų. 1 ^ P r a k a l b e j o prezidentas 

Skleidžiama visokių pasako-,į m m į a , pareikšdamas tarp 
jimų apie badaujančius žmo-;kit ko, kad Lietuva negali pri-
nes. Tambavo valstiečiai, sa- imti tokių sąlygų, kurios var-
koma, gaminasi duoną iš šiau- žytų Lietuvos laisvę ir nepri-
dų, bulvių lambų ir žolės. Ta 'klausomybę. Toks yra vald-
duona vadinama Lebedia. žios nusistatymas; toks nusis-

Kitur dar kitaip; Pavarto- tatymas Seimo, visuomenės ir 
jamos duonai samanos ir me- kariuomenės. Šiame reikale 
džių žievės. Kalėjimuose ka- yra pas mus pilna vienybė, 
liniams duodama duona su į- o toji vienybė yra mūsų tau-
vairiausiomis priemaišomis. tos galybė! Todėl mes gali-

Tokius žmones smaugia jei me būti ramus del savo šalies, 
ne cholera, tai šiltinės epide-'laisvės ir nepriklausomybės, 
mija. Paskui demonstracija buvo 

Šilsodys. Vilk. apskr. Išnuo-
muojant Šilsodžio dvarą iki 
rudeniui, kumečiams, karei
viams ir mažažemiams, pirmą 
kartą buvo skirta dvaro žmo
nėms, vadinasi po 13 margų 
kiekvienai šeimynai, karei
viams po 10 margų kiekvie
nam. Galutinai, kada buvo 
laukas p. Astrausko išmatuo
tas, tąsyk pasirodė, jog jau 
mums mažažemiams neliko. I r 
kas mums liko daryt i ! Visi
kas gyvas, sudėjome po 10, ki 
ti po 5 auks. ir sustatėm pra
šymą pas Ž. U. Įgaliotinį Vil
kavišky. Prašymas buvo pri
imtas. 

Atvažiavo komisija Gražiš
kių valsč. raštinėn tik po 5 
kių vai. raštinėn reikalą ištir
ti : kareiviams numažinta tik 
po 5 margus iš 10, o mes ga
vome po 3 suviršum margus 
kiekvienas mažažemis. 

Šiandie teisėjas Landis su
šaukia kont rak torių ir amat-
ninkų unijų atstovus galuti
nam pasitarimui. Paskui jis 
paskelbs amatnįnkams užmo-
kesnį. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; šilčiau. 

PINIGĮĮ KURSAS. 
Svetimų šalįų pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL, 
rugp. 8 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. 1.23 
Lietuvos šimtui auks. 1.23 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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NESUŠILDYS JIE 
UETUVOS. 

Amerikos lenkai liberalai tu
ri skaitlingą palaipinę organi
zaciją "Z^iąžek Narodowy 
Polski". Ta organizacija sto
vi ant tokių pat pagrindų, 
kaip mūsų tautietiškų liberalų 
susivienijimas. 

Pirm keliolikos metų toj len
kų organizacijoj gyvai darba
vosi J. Hertmanowicz. Šito 
žmogaus visos pastangos buvo 
atkreiptos į tai, kad į ta lenkų 
"Związką" patraukus kuodau-
giausia lietuvių. 

Tuomet tai lenkų organiza
cijai buvo leidžiamas savaiti
nis laikraštis "Zgoda". Tai 
buvo organizacijos organas, 
P-no Hertmanowicz'iaus pas
tangomis tame organo buvoį-
vestas ir lietuviams skyrius. 

Kas savaitė tan laikraštin 
buvo dedama po keletą skilčių 
lietuviškų agitativinių raštų. 
Tą skyrių, suprantama, vedė 
pats *p. Hertmanowicz. 

Šiandie p. Hertmanowiez i-
ma dažniau veikti su lietu
viais ir lietuvių pusėje. Ko 
kius jis turi tikslus ir ar jis 
veikia nuoširdžiai — tai jo pa
ties reikalas. Pagaliau nėra 
prasmės j jo paslaptis gilintis. 

Bet kad tais metais laikraš 
tis "Zgoda" su savo ti'o 
" lietuvišku" skyrium suklai
dino daug lietuvių — tai fak
tas. Nes tais laikais Chicagoj 
įsikūrė visokių lietuvių tau
tai priešingų draugijų ir uni
jų. Šiandie cia mes turime vi
sokių *' polsko-litewskų' u-
nijų, 4<polsko-litewskų" orga
nizacijų. 

Tais metais lenkai lietuvius 
vadino "braciais" (broliaU) 
ir prie kiekvienos progos lie
tuvius tempė j savo globa, sau 
kė vienybėm 

Nemažas tamsių lietuvių 
skaičius paklausė tų saldžiu 
lenkų kalbų taip, kaip pa
klausė rusų valstiečiai su dar
bininkais socialistų-bolševiku 
pažadėjimų. Pastaraisiais m e 
tais žymi suklaidintų lietuviu 
dalis visgi atsimetė nuo lenkų 
bičiulystės. Bet gražus tam
suolių būrys dar ir šiandie 
tarnauja lenkams ir jų no
rams. Jie bendrai su lenkai-
veikia savo Tėvynės Lietuvos 
nelaimei. 

Chicągos liberalų laikrašty 
dažnai tenka rasti tų "polsko-
litewskų , , anomalijų atsiliepi
mus apie Vilnių ir Vilniaus 
sritį. 

Bendrai su lenkais šaukia 
tie išgamos gelbėti "Vilenščiz-
ną" ne tik nuo skurdo, bet ir 
nuo lietuvių "šovinistų". Nes, 
girdi, ta "Vilenščizna" turi 
būtinai prisijungti prie savo 
"polskiej macierzy", ty. Len
kijos. 

Tie lietuviški apuokai turė
tų žinoti, jog "Vilenščizna" 
priklauso Lietuvai, ir jog juos 
pačius Lietuva užaugino. Bu 
darni Lietuvoje jie maitinosi 
tos pačios Lietuvos duona, gi 
nuo lenkų jei ką gavo, tai 
daugiau nieko, kaip tik bo 
tagu arba kaneium per nuga
rą. Tie patys lenkai jų" tėvus 
ir protėvus su baisia bau
džiava smaugė. Gal jie patys 
toj pačioj lenkų baudžiavoj 
yra gimę. Gi šiandie tarnauja 
tiems savo ir visos lietuvių 
tautos priešams. Šaukia ben
drai su lenkais miHtaristais, 
idant Vilnius tektų Varšavos 
ponijai. 

Karo metu vokiečiai mėgino 
savo pusėn patraukti ijnlį bel
gų tautos. Šiandie lenkai tui-
litaristai darbuojasi norėdami 
patraukti lietuvių dalį. Vokie

čiai neatsiekė tikslo, nesuskal-
dė Belgijos. To nepadarys nė J 
lenkai Lietuvoje. Nesuskaldys 
jie Lietuvos ižemių. Veikiau 
patys galą gaus. 

Gi kas bus paskui su visais 
lenkberniais f 

KAS BUS TOLIAU? 
• 

ANT KRYŽKELES. 
(Kelios mintys Lietuvo* Vy 
čiams, skinamos Jų Seimui 5, **** patyrėtas, fa&i &s reika-

6 i* 7 liep., 1921) 

j Čia augantis mūsų jaunimas, 
kaip vaikinui, taip ir m e r g a i - , ^ į ^ į 0 £ i l g a i i r pasekmin-

statyti. Pastačiau jį «tit galo, 

Jas yra' visam Vyčių veikimui 
kaip druska valgiui, kaip mie
lės duonai, kaip oras gyvū
nams. Jaunimas be idealų — 
amžinų ir prakilniausių — ne 

Ko toliau, vis aršiau darbo 
žmonėms Amerikoje. 

Nedarbas visoj šaly siautęs 
siaučia ir jis apima čia visi 
didesnius plotus. Buvo spėja
ma ir sakoma, kad kuomet 
mes turėsime naują valdžią, 
laikai greitai turės pagerėti. 

Jau kelintas mėnuo turime 
naują valdžią. Teciau laikai 
ne tik nepagerėjo, bet nedar
bas dar daugiau plinta. 

Karo metu ir po karo Ame
rikos kapitalistai susižėrė 

tės, labai mėgsta sportą ir žai
slus, lavinančius muskulų e-
nergiją, ir kadangi jie tų žais
lų mūsų svetainėse neranda, 
dėlto (labiausia) jie ir šalina
si nuo mūsų organizacijų. Mes 
čia turime jiems nusileisti, su
prasdami, kad tai nekenks hų tikėjimas, kaip aukštai bus 
niusų lietuviškam rimtumui. 
Tik atspekime, pasitikime su 
atviromis rankomis mūsų jau
nimo troškimą, o mūsų parapi* 
jonams lėšų įtaisymui visų tų 
sporto ir žaislų įrankių paru-

gai. Nė liberalai, nė socialistai 
neturi savo stiprių jaunimo 
organizacijų. Vyčiai gyvuoja 
ir, rodos, auga. Bet jų gyveni-] 
mas ir augimas kaip tik pri 
klauso ne nuo ko kito, kaip j 
visų pirmą nuo to, kaip klestės 

krūvas aukso ir juo d ž i a u g į a . | pms patsai jaunimas. Tik svar 
si. Uždarė jie daugumą dirb 
tuvių ir milionus žmonių p a . |kyje butų pastatyti žmonės su
liko be darbo ir duonos. 

Tuotarpu valdžia rūpinasi 
kuodaugiausia surinkti mo 
kesčių. Nes išlaidoms reikalin
gi miliardai. Tos mokestys, 
supaantama, palies ir bedar
bius darbininkus. Gyvenimas 
pasidarys dar sunkesnis, nors 
jau ir šiandie nepakeliamas. 

Ligšiol darbininkams nebuvo 
dar labai didelio vargo anglii) 
kasyklose. Nors menkai buvo 
dirbama, visgi dirbo. Daugelis 
darbininkų galėjo nusipirkti 
duonos. 

# 

Bet štai dabar pranešta, 
kad ir anglių kasyklose dar 
bas jau baisiai trukdomas. 
Šiomis dienomis j vairiose vai 
stijose uždaryta daugiaus 300 
kasyklų. Ir apie 150,000 dar
bininkų visai neteko darbo. 

Kasyklų savininkai argu 
mentuoja, jog neturį kur dėti 
iškasamų anglių. 
Jų tikslas suprantamas. Šian

die jie sustabdo anglių kasi
mą. Gi ateinančią žiemą triuk
šmaus neturį užtektinai ang-

Įlių ir bus progos jiems didin
ti kainas. 

Kitas jų tikslas: smarkiai 
pavarginti darbininkus, kad 
šitie paskui apsiimtų pigiau 
dirbti. 

Prie nedirbančių milionų 
žmonių prisideda kiti milio-
nai. Tad ir kįla klausimas: 
Kas čia bus toliau f 

bu kad viso 4o darbo priešą-

pakilusi jų dora. Deja, Ameri
kos miestai perdaug turi pa-J 
gundų, slopinančių tuos bran
giausius jaunimo turtus, šalin 
tos pagundos. Šalin svaigalai 
iš Vyčių svetainių, kliubų ir 
namų. Šalin bjaurus šokiai, 
pažeminantieji žmogaus verty
bę, verčiantieji žmones į gy 

gebantieji ir su ambicija ir gulins. Šalin kaziriavimai iš I 
kad jie galėtų veikti nevar- pinigų. Šalin naktiniai pasi-
žomi. [matymai ir visokie kitokie ne-

4- Savytarpė draugiška po- padorumai. Uolus tikėjimo 
garba ir pripažinimas. Peiki- ''priedermių pildymas, tankios 
mai, panieka, netolerancija —7 išpažintys ir komunijos, uolus 
niekuomet dar nesuvedė žmo- ir ištikimas bažnyčios lanky-J 
nių į krūvą ir nesurišė jų į;mas, nuolat augantis ir stip-
bendrą darbą. jrėjantis tikybinis 

Ateiviams ir čia augusiems 
norint nustatyti bendrą grąžų 
sugyvenimą ir darbą, būtinai 
reikia pagerbti vieniems kitus 
— tokius, kokie jie yra, atsi
menant, kad ir vieni, ir kiti 
turi daug gero savyje, kad ir 
vieni ir kiti gali būti ir dar 
geresni, negu jie yra. Ateiviai 
neprivalo žiūrėti iš aukšto j 
čia gimusius, atsimindami, 
kad jie čia gali jausties tik
resniais šeimininkais, kad jų 
čia ateitis. Nereikia niekinti 
nei jų kalbos, nei jų papročių; 
nes su panieka mes nieko prie 

gyvenimas, 
viduje kova, susivaldymas — 
štai kas turėtų būti svarbiau
sias punktas programos kas
dieninio mūsų Vyčių gyvenimo] 
ir veikimo. 

6) Duokime progą jaunimui 
imti veikti skyrium pagal ly 
dif. Tai nėtįil&, kad Vyčiai ir 
Vytės galutinai tttrės skirties. 
Bendri susirinkimai butų sy
kį į mėnesį, arba ir dažniau, 
— bus pageidaujami. Bet lai 
vaikinai ir mergaitės dažniau 
renkasi vieni sau, kur jie jau
sis Huosiau, nevaržomi, ir kur 

j jų individualybė gali Huosiau 

GUDAI APIE VUil į j i 

, _ , _ ^ - _ , - ^ * 7 - J Z Z "~: ; C ~ . ° ~ V " " W
A T nientai" lenkams didžiai pasavęs nepritrauksime. Lygiai,ir drąsiau pletoties. Tam tik- ^ f , ^ fen 

svarstymų jie , i %• XT •• * • 
f * * kai platina. Nes iis smerkm 

ir cia gimusieji, turi atsinešti 
į ateivius, kaipo savo kraujo]*** lengvai patys susiras. Vy 
brolius, tos pačios tautos žmo- resniųjų pagalbos ir patarimų 
nes, slepiančius kartais savyje (ypač dvasios vadovo) žino-
didelius dvasios turtus, kurie 
tik laukia progos apsireikšti,] 
parodančius nuolat ir nuolat 
savo pasišventimą Bažnyčios 
ir tautos reikalams. 

5) Tikybinio gyvenimo ir 
doros stiprinimas. Tą reikalą, 
kaipo didžiansį ir svarbiausį 
butų reikėję pirmon vieton 

ro veikimo ir 

Ne vM gudai į savo per
sekiotojus lenkus žiuri kaipo 
į priešus. Jų dalis lenkams 
pataikauja, tarnauja. Tai dau
giausia sulenkinti žmonės. 
Lenkų baudžiava su jais taip 
suaugo, kad lenkai jiems at
rodo geradariai. Nors tie len
kai kolonizuoja jų žemės, te
rorizuoja gyventojus. 

Toki gudai, suprantama, 
pasitaikius progai pirmutiniai 
kabinasi prie Lietuvos už neva 
daromas jiems skriaudas. 

Gudų laikraštis "Jednost" 
rašydamas apie Vilnių ir Gar
diną sako: 

"Pasiremiant Rygoje pada
ryta sutartimi, Gudija pada> 
linta į dvi dali: rytinė pąjilco 
bolševikams, vakarinė pavesta 
Lenkijai. Dabar mums grūmo
ja dar vienas padalinimas. Lie
tuviai darbuojasi nuo mūsų at 
plėšti Vilniaus ir Gardino pro
vincijas. Rygos sutartimi tos 
provincijos prijungtos prie 
Lenkijos. Lietuviai stengiasi 
jas prijungti prie Lietuvos. 

"Yra žinoma, kad Vilniaus 
ir Gardino provincijos nėra 
lietuviškos. Kituomet jos pri
klausė Didžiajai Lietuvos Ku
nigaikštijai, su kuria susivie
nijo iš kultūros atžvilgio. 

"Dabar, kuomet lietuviai 
1917 metais atmetė mintį iš-
naujo steigti Didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštiją — tuo pačiu jie 
neteko teisių prie tų ginčija
mų teritorijų. 

"Prijungimas Vilniaus ir 
Gardino sričių prie Lietuvos 
butų absurdas. Nes Lietuva 
tam tikslui neturi nei istori
nių, nei etnografinių pagrin
dų. Gi mums,' gudams, butų 
vėl naujas padalinimas". 

Toki gudų laikraščio "argu-

ma, jaunimas nepaniekins. 

Jeigu čia išdėstytosios min
tys turi pamatą mūsų gyveni
me jeigu jos yra reikalingos* 
tai jos ir bus vykinamos prak-! 
tikon, o gyvenimas išduos su 
laiku jomg savo ištarmę. 

Kun. F. Kemėšis. 

1. Antradienis, rugpjūčio 30 
d., 10 valanda iš ryto iškilmin
gos pamaldos Karalienės A-
niuolų Bažnyčioje. Po pamaldų 
A. L. R. K. Fed. Kongreso 

| lietuvių teises ir laisvės troš-ji.jį sesija. 
2. Po piėt, L. D. S. pirmoji 

sesija, bažnytinėj svetainėje. 

•«•• 
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KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGANĖDI
NANTIS REIKIA TEISINGAI PRADĖTI. 

Lietuvė motina ii Clevelando rašo: 
"Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam 

savo kūdikiui, bet sulyg patarimo savo gy-. 
dytojo ji išaugino juos visos ant 

4 

EAGLE B R A N D 
M CONDENSED MILK) 

Ji toliau patėmija: ^ 
"Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję 

dovanas". 

The Borden Uompany 

Borden Building New York 

Antn 

LtiETUi 
Ii 

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų 
knygą Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku. 
Taipgi gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje. 0104 

Vardas 
Adresas 

RŠŠ^S^ 
. . . . . 

I i* v . . . y. «L1 

vių pulkus, turi Gudų reika
lams ministerį, laisvai sau mo
kyklas steigia. 

AMERIKOS LIETUVIŲ R. 
K FEDERACIJOS 

KONGRESO 
TVARKA. 

• - . . 

kimus. 
Tečiau nepalyginama gudų 

tautos dauguma kitaip minti 
ja ir kalba, negu tie neskait-| 
lingi lenkininkai. Pati Gudijos 
provizionalė valdžia šiandie 
turi ramią prieglaudą ne Len
kuose, bet Lietuvoje. Lietuviij 
Vyriausybė nemano gudų lie-
tuvinti. Jie naudojasi visiška 

3. "Motinėlės'' seimas mo
kyklos kambaryje. 

4. Trečiadienis, rugp. 31 ~~d. 
9 vai. ryto L. D. S. seimo tąsa. 

5. Blaivininkų seimas, mo
kyklos kambaryje 

6. A. L. R. K.. Fed. Tary
bos narių susirinkimas, Fed, 

j autonomija, tveria savo karei-1 raštinėje (222 S. 9-th S i ) . 

5" vai. ryto, L. R. K. ir Bv. 
Vincento a Paulo Dr-jos Rėmė
jų seimas, bažnytinėj svetai
nėje. 

_8. Po piet 2 vai. Tautos 
Fondo seimas, bažnytinėj sve-
tai nėję.-

9. Penktadienyj, rūgs. 2 d. 
j 9 vai. ryto, A. L. R. K. Fed. 
Kongreso 2-ji sesija. 

Visos prie A. L. R. K. Fed. 
priklausančios Dr-jos, siunčia 
po vieną atstovą, Mandatai 
kur galima turi but paliudyti 
Dvaa. vadovo. 

Taigi gerb. klebonai ir svie
tiškieji darbuotojai pasisteng
iame kuo skaitlingiausia Sia
me kongrese dalyvauti, nes y-
ra daug svarbių dalykų nus
pręsti. 

Kun. J. Švagždys. 
A. L. R. K. Fed. pirm. 

K. J. Krusinskas. 
A. L. R. K. Fed. Sekret 

ATSTOVAS 
^ » *%. 

RALYS 

Draugo 

/S FRANCU KALBOS St/LfETUV/ATO 
NEflUMAS 

(Tęsinys). 
Romanas. 

RALIENĖS PROJEKTAS. 
• 
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— Ne patogu. 
— Nieko lengvesnio, atkirto Ralienė. 
Nes pakeitusi savo pasielgimo būdą su vyru, tiesiog angį 

lo meilumu jį vaišino, ir tik Vingį perniek laikė, kaip didelė 
ponia su savo tarnu elgėsi. 

Bet Vingis nepaisė. Ir kas jam! Jis taipat niekino tą mo
terį, pripažindamas jai vien intrigų talentą. Jis nelaukė nuo 

»> 
prie tikslo. \ 

Ką daryti? 
Neturėdamas tiek drąsos kiek jo klientė, gudrumo jam 

r.etruko. Jis apskaitė viską. Kvosdamas atskirai Ralį ir Ra
lienę, jis priėjo prie išvados kad, nuo to laiko kuomet ji grie-
be&i naujos taktikos, Ralienės situacija pagerėjo. Ralys jai 
į įtikėjo, o net ir vėl pamylėjo. Daug padaryta. Reikia toliaus 
eiti. Išgriauti tėvo širdy sūnaus meilę. Užbaigus pasišventimo 
1 omediją, dera sužadinti tėvo neapykantą prie Jurgio. Taip 
iusimąstęs, jis pridūrė: 

— Kokia nauda tamistai, jeigu tėvas nesiliaus mylėjęs 
Jurgio. 

• ' 

- — Sergėkis to. 
— Ko 7 
— Manęs. 
Ji pažvelgė į Vingį. Jo veidas piešė ne tik noro pasipel

nyti, bet ir Jurgio neapykantą. 
— Ką padarius ? teiravosi ji. 

Vingis nieko neatsakė. Jis ištraukė iš kišeniaus laik
raštį, ištiesė ir parodė straipsnį įvardintą: Mariampolės byla. 

— Skaityk, tarė jis. 
Ji skaitė. Jos veidas piktu džiaugsmu švito. 
Užbaigusi sušuko i 
— Puiku. Jis pražuvęs. Reikia tėvui perskaityti. 
Susirūpinusi: 
— Bet kaip prieiti? Aš negaliu patL,. 
— Buk atsargi 
— Žinoma. Reikia nuduoti kad aš s*lepiu nuo jo. 
Šiuo kart Vingis tikėjosi ir antrą savo planų užtvarą su

griauti. Tėvas paskaitęs straipsnį, neabejotinai, galutinai pra- i jos pagarbos, mandagumo, bet pinigų. 
Kaip neišspruktų iš jo rankų gražus pinigėliai, reikėjo eiti j keiks sūnų už tą oylą ir jo skelbiamas idėjas. Raiienė tinkamai 

. Ji susiraukė. 
— Bet jeigu as blogai apie jį kalbėsiu, jis manimi neįsi-

tikės. 

panaudos tą straipsnį. Viskas gerai sekasi. 
Bet prieš tą paskutinį pasikesinin*ą, šykštus žmogus no

rėjo naują sąlygą prikergti. 
— Dalykai painiojasi. Aš negaliu dirbti Už tą pat kainą. 
— Tamista nepasotinamas, atsakė Ralienė. Aš pažadėjau 

tamistai 10%. 
— Ką tai reiškia. 

« 

— Gražus nuošimtis, man regis. Prie turtų„.. 
— Prie tarty, tamista neturi daugiaus teisių negu aš. 
— Aš jo žmona. 
— Mano dėka. 
-»- Tamista apmokėtas. Aš dar siūlau... 
— To man neužtenka* 
— Ko-gi nori? 
Tai buvo klausimas prie kurio Vingis norėjo privesti Ra

lienę. Ką tik buvęs arogantas, nusižemino. Košdamas savo 
žodžius, palengva, tiesiog saldžiai, atsakė: 

— Aš kartoju, -tamista neturi daugiaus teisės prie šių tur
tų, negu aš. Jeigu juos gausi, tai ačiū bendroms pastangoįis. 
Labai tad nuosaku juomi pasidalinti. 

— Aš atsisakau, pareiškė Ralienė, drebėdama. 
* — Gerai, poniutė. 

Tas "gerai, poniute" pasakyta meiliai, grąsinte grasino 
Ralienei. . 

— Tamista nori pasakyti kad laikysivos senųjų sąlygų. 
— Suvis ne. 
— Ką gi tad! 
— Aš noriu pasakyti kad pasilieku laisvas rankas. Kadan

gi ponia nori viena pasilikti ir turtu pasinaudoti, daryk kaip 
patinka. 

— Bijai f 
— Paikas žodis, ponia, su pajuoka atsiliepė. Tuo pasaky

mu Vingis skelbė savo laimėjimą. Aš ne bijau. Aš vien pasi
traukiu iš kelio kuriuo beeidamas daug jėgų aikvojų, o mau
dos neturiu. c 

Taip, jis triumfavo, o ji nugalėta. Ji turėjo suprasti, kad 
svajotasai palikimas sprunka iš rankų. Arba reikia tenkintis 
pusiniai, arba visai jo nustoti. Nustoti! Ar eia butų galas ?Kaip 
dažnai atsitinka tarp suokalbininkų, jie viens kitam neįsitiki, 
neapsikenčia. J i ne vien jo neapkentė, bet ir bijojo. Jeigu ,nu-
truktų jų nesąžiningi ryšiai, kas tuomet? Ar šis, jos paslapčių 
dalyvis, negali ją išduoti? 

— Aš sutinku, tarė galop, po trumpos diskusijos. Jeigu 
aš laimėsiu, dalinsivos pusiau. 

Nustatytas planas įvykintas. Ralienė ne tik nunešė į Ralio 
kambarį laikraštį kuiį Vingis atnešė, bet ir tolimesnę advo
kato — atstovo kovą Seime perskaitė, 

— Nieko inau nekalbi apie politiką, vieną dieuą prasitarė 
senis. (Bus daugiau.) 
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"DRAUGAS" 
žauskas, studentas M. Dau
mantas, ir p. K. Abyšala, iš
davė pilną, ir puikų raportą iš 
9-to L. Vyčių Seimo. Kuopa 
karštai aplodismentais iškeikė 
jiems padėkos žodį už jų puikę 
pasidarbavimą Seime. Prira
šyta keletą naujų narių prie sion}nkų laikraščio rusų kalba 
kuopos. Tikimasi, kad kuopa "Bezsviet" redaktorius p 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIMIIIIIIIIIIH 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
MOTINĖLĖS METINIS SUS. 

Moksleivių šelpimo reikale 
draugija "MOTIN&LĖ" lai
kys savo nariij metinį susirin
kimą 80 d. šio mėnesio, Brook-
lyn, N. Y. svetainės kambary
je ant kampo Roebling ir So. 
4-th gatvių, 3 vai. po piet. 

Kaip nariai taip ir svečiai 
maloniai kviečiami minėton 
vieton susirinkti. 

Kun. M. A. Pankus, 
"Mot." raštininkas. 

P. S. Kiti laikraščiai teiksis 
šia žinute pasinaudoti. 

Atstovai, gerb. kun. I. Ci- Pastaraisiais ešalonais išRu-
= 

DRAUGAS 

darbuotėje, nes ji turi daug]žydų laikraščio redaktorius p. 
sumaningų narių ir vadų. 

31 d. liepos L. Vyčių 

VAKARAS. RAPORTAS IŠ 
VYČIŲ SEIMO. *IK 

NIKAS. 

79 
kp. surengė didelį pikniką A-
byšalos darže. J pikniką atsi
lankė nemažai žmonių, nes 
diena buvo labai graži, sau
lėta. Podraug L. Vyčių 102 kp. 
nutarė būry dalyvauti minėta
me išvažiavime. Tas kuopai 
davė daug paspirties. Pikni
kas nusisekė visame kame. 
Jaunimas pasilinksmino iki so
čiai piknike. Ne proša-
li butu paminėti vytės E. Vil-
iniškiutės vardą, kuri dirbo 

sų krašto atvyko Lietuvon vi
sa eilė įžymių žydų visuomenės 
darbuotojų, —- publicistų, jų 
tarpe keli Rusijos sioninkų or-
ganizacij6s vadai, kaip antai, 
Rusijos sioninkų organizacijos 
Vykdomojo Komiteto narys ir 

fcaadlcoa Išskyras nedeJdtenfaa. 
P R E N U M E R A T O S KAINA. 

OtUCAGOJ EB L'ŽSIENYJK: 
aletains* . « « . . « » • . « » * . . . » 
Puse i Meta . . . . . « . » . . . 

M. V. VALST. 
Metama 
Pusei Metu 8.00 

t ' re f lumerau mokaal lakalno. Lai
kas skaitosi DUO užsirasymo dieno* 
M nuo Naujų Metų. Norint parmai- j pradės augti nariais ir kilti j Babkovas, o taip pat pirmojo 
nyti adresą visada reikia prisiųsti fr 
sanaa a d r e s a a Pinigai geriausia s ių-
•ti tšperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus t 
registruotą laiške. 

prakaituojant pakol išpardavė kas Vitos tokios konferencijos 

Detroit, Mich. — Liepos 20 
d. š. m., L. Vyčių 79 kuopa, 
laikė labai nepaprastą susirin
kimą Vyčių svetainėje. Minė
tas vakaras buvo pašvęstas 
vientik žaidimams ir pasilink
sminimui jaunuomenei. Lygiai 
8 vai. vakare, pirm. A. Petkus 
atidarė vakarą, kuriame da
lyvavo pusėtinas būrelis jau
nuomenės. Tarp kitko žaista i-
vairųs lietuviški žaidimai ir 
pašokta. Vakaras praleista 
linksmai. 

Vakaro tikslas buvo prie 
kuopos suspiesti daugiau na
rių, spėkų, kurios yra labai 
pageidaujamos, nes pereitas 
L. Vyčių Seimas nubalsavo 
sekanti Seimą laikyti Detroite. 
Tad detroitiečiai Vyčiai jau iš 
anksto pradeda rūpestingai 
darbuotis, kad sumaningai pri
sirengus prie busimojo seimo. 
Jaunimas šiuo vakaru buvo la-
bai užimponuotas, nes matyt 
buvo atsilankusių daug visai 
nematytų ypatų. Programa tę
sėsi iki vėlumui. Lobai pagir
tinas dalykas, kad L. Vyčių 
79 kuopa Tengia panašius ne
paprastus vakarus. 

27 d. liepos ta pati kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą L. 
Vyčių kambary. Svarstė daug 
visokių kuopos reikalų. Visos 
kuopos komisijos išdavė mėne
sinius raportus iš kurių paaiš
kėjo, kad kuopa kaskart pa-
iangiuoja. Išrinko komisiją, 
kurios tikslas yra pradėti dirb
ti projektus bei pienus priren
gimui ateinančio seimo. Į ko* 
misija įėjo žymiausieji ir uoli
ausi kuopos nariai bei narės, 
būtent, gerb. kun. F. Kemėšis, 
kun. J. Čižauskas, stud. 
M. Daumantas moksleivis 
V. Sodaitis, K. Abyšala, 
A. Petkus, D. Gustaitė, E. Vi 
liniskiutė, B. Daumantaitė ir 
Vytis Tvarkunas. Taipgi nu-
įarė kreiptis ir prie L. Vyčių 
102 kuopos, kad ir ji teiktųsi 
išrinkti iš savo tarpo veikliau
sius narius bei nares, kurie vė
liaus sudarys vieną bendrą ko
misiją, ir veiks prirengiimu 
atatinkamų projektų seimui. 
Yra viltis kad detroitiečiai 
stengsis atsiekti SAVO užbriež-
tą tiksją. 

tikietų už $25, taipat K. Aby-
šalos ir vytės B. Daumantai-
tės, kurie pardavė po $10. 
Garbė tokiems uoliems vy
čiams už toki brangų darbą, 
kokį jie nuveikė kuopai. Šis 
piknikas kuopai atnešė naudos 
apie $85 ar daugiaus. Kad 
79 kp. surengtų daugiau to
kių piknikų, nes tas duoda pro
gą visuomenei susipažinti su 
Vyčių idealai* ir jų darbais. 3 
d. rugpjūčio ši kp. rengia ir
gi nepaprastą pramogą kurios 
programa susidės iš dainų kal
bų, šokių ir kitokių margumy
nų.-Valio Vyčių 79 kiMxpa,,laįj 
ji dirba pasekmingai "tautai 
ir Bažnyčiai". Lai spiečia visą 
Detroito jaunimą 
vai i ava! 

"Matuzis." 

Rapoportas ir D-ras Levinskis. 

Lenkų Užsienio Reikalų Minis-
teris Apie Žydų Padėtį 

Lenkuose. 

Lenkijos žydų laikraščių 
pranešimu, Užsienio Keikalų 
Ministeris Skirmuntas turėjo 
omeny sukviesti žydų ir lenkų 
spaudos atstovų konferenciją. 
Bet Užsienio Reikalų Ministe
rijos Spaudos Skyrius atkrei
pė jo tlomės, jog lenkų spau 
dos dalis labai nepatogu jau
sis ir net Ministeris Pirminin-

• I I 
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ŽYDU REIKALU MINISTE
RIJOS SPAUDOS SKY

RIAUS ŽINIOS. 
Vaidykla Herbrajų Kalba 

Lietuvoje. 
Hebrajų teatro mėgėjų gru

pė pradėjo prirengiamuosius 
darbus pirmajam debiutui he
brajų kalba. Vaidyklos hebra
jų kalba idėja randa žymios 

nesukvietė, todėl Spaudos Sky 
rius negali būti atsakomingas 
už tokią konferenciją. 

Š. m. birželio 27 d. naujas 
Lenkų Užsienio Reikalų Minis
teris Skirmuntas pakvietė žy
dų spaudos atstovus, kad su
sitarti su jais del klausinių, 
kurie tam tikrai liečia žydus. 
Jis pareiškė, jog "niekuomet 
nėra buvęs antisemitu, ir ka
dangi pats. yra kilęs iš'Gardi
no krašto, tai jis nuolat .susi* 
durdavo su įvairiohHfr tauty
bėmis. Kaipo'Užsienio Reikalų 

gįis fenf^trtj,'^vo įtaką, kad, 
paveikti1'' žyiflų-tenkų santikuį 
pagerinimo ir išlyginimo at-

po Vyčių žvilgiu. Susipratimo Komisijos 
darbas buvo, jo nuomone, tik 
laikinai pertrauktas ir arti-
niausiu laiku.bus atnaujintas. 

Jo įsitikinimu, dabartinė val
džia yra pasirengusi įrodyti 
savo gerą norą šioj pakrai
poj-

P. Skirmuntas pasikalbėjime 
pabrėžė užsienio žydų spau
dos įtaką pasaulyje ir jog jis 
ramia reikalinga turėti ryšių 
su ja. 

Varšavos žydų spaudos at
stovas, Ministeriui pabaigus 
savo pareiškimus, atkreipė jo 
domėsx jog Lenkų vyriausy
bė iki šiol neparodė rimto no-

rts toasted 
Xi/ J"***'****̂ -. .'if'T Ĵ̂ JB-
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1 La ivakor tes T ies iog Į L ie tuva I 
$107.10 iš MontreaPo iki Klaipėdos (Memel) § 

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų). 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.! 
s 

Pinigus siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas 
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- \ 
i kus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė 

Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo 
j ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 

1 kreipkitės pas - | 

1 PAUL P. BALTUTIS & CO. I 
1901 W. 33rd Street Tel. Yard* 4669 Chicago, 111. | 
iTiiiiimiiiiimiimiimiiiimimMmtiiiroim 

užsienio politikoj Versalės su
tartim. Todėl ji taip pat turi 
pildyti 93 str. apie tautines 
mažumas. Žydai atliko savo pi
lietines prievoles be sąlygų ir 
taip elgsis ir ateity. Į tai Mi
nisteris atsakė, jog jis opti
mistiniai nusistatęs žydų klau
simo atžvilgiu ir tvirtai žiuri 
į ateitį. Jis mano, jog geras 
abiejų pusių noras prives prie 
gerų rezultatų. Karakteringa 
yr&> Jog tarp ko kito jis rado 
reikalingą esant primesti žur
nalistam peraštrų jųjų kalbos 
toną. 

"Žydų Balsas", duodamas 
šią žinią, pastebi, jog "Skir-
niunto prižadėjimai'' mažai 
terado atbalsio lenkų tikru
moj, kaip tatai įrodė, pavyz-
(lžJnį?/Va|rsatofe-Seįnio jurįdi-
hos Komisijos posėdis, tai at
stovui Hartglasui teko nemaia 
ginčytis su Teisingumo Minis
terijos atstovais, kurie neturi 
noro persiskirti su "žydų su-

Iniciatyvos grupė, kuri e 
nergingai ėmėsi darbo, pasi
naudojo proga, kad dabaT 
Kaune vieši žinomas darbuo
tojas hebrajų vaidyklos srity, 
Vilniaus hebrajų vaidyklos 
vedėjas p. Šapiro ir jau pra
dėjo priiminėti mėgėjus vai-
dvklon. 

Žydų Publicistai Iš Rusų 
Krašto. 

užuojautos jaunimo tarpe, ku- u . v •» , , . , v . • .,• . . x . ro reguliuoti žydų-lenkų san-ns karstai atsiliepė i tai. ... . T̂  ... . ,. 
T . . . . . tikius. Kaipo iliustracija gali Kaipo iliustracija 

būti faktas, jog žydų spauda 
sistematingai ignoruojama 
konferencijose, vyriausybės or
ganizuojamose bendrai-valsty
biniais reikalais. Tuo laužomas 
pamatinis pilietinės teisių ly
gybės principas. Užsienio Kei
kalų Ministeris turįs sunaudo
ti visą įtaką, kad pašalinti'tą 
nenormalų reiškinį.Lenkija da
bar su teise vadovaujasi savo 

siaurinamais ts 

CICEROS LIETUVIŲ DO-
MEI. 

Su visokiais dienraščio 
"Draugo" reikalais galite krei 
pties į vietinį agentą, A. VA
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
lima gauti knygų. 

"Draugą" galima gauti šio
se vietose: 

A. VALANČIUS, 
1522 So. 49- th A ve. 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 So. 50-th A m 

JONAS ŠILEIKA. 
1505 So. 49-th Ct. 

i 

. 
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BALT UOS. AMERIKOS UNIJA 
' I W O V ! > W ' V \ S E*V YOEtt N N 

TIKSI Kelionė Be Persėdimo U NEW YORK.O Per LJBAVA Arba 
HAMBURGE — ETTKmmS 

i LIETUVA 
Laimi ISplankla kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai Išplaukia: 

8. a ESTONIA R-gf* IT S. S. IATUANIA Umgs. 7 
a S. POLOOTA R u g p . 34 S. S. LATVI A Rūgs . 21 

Pasažiertoms tiesus paUravtmas tarp LIBAU-DANZIG-Hal i fax, Caa\ 
Vtat laivai turi pu lkus kambarius trečios kllaaos keleiviams 

Kretpkitės prie vavttų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. K E M P F , Gen. Wostern Pasu. Agt. 12 t K. LaSaUe St. Chicago 

= 

Tel. Canal 267 Vak. CanaJ i m 

OR. P . Z. ZALATORIS I 
Lietnvii Gydytojai Ir 

Chimrgas 
tMi So. Habite* t u m 

Valandos: l t iki 11 rrto; 1 iki 4 
Po piet. t Iki 9 vakare. 

a 

j V. W. RUTKAUSKAS j 
I ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty]: 
29 South U Baile Blreet \ 

MambaHsM4 | 
Telefonas Central 6590 ! 

I 
j Vakarais, 812 W 33rd St | 
g Telefonas: Yards 4681 

* » • - - • • 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 80 m e t a i 

Ofisas S149 So. Morgan 84. 
Kert* ta -ro St., Oklcago, HL 

SPECIJALI8TA8 
ktotarlikų. Vyrifikų, taipgi «ar»-

niakų ltgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki I po pietų, nuo • lai I valaa-
d« vakare. 

(fedelioinls nao > lkl S po piet. 
Telefonas YarAa MT 

10 M E T Ų ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& f«A 3331 SOUTH 

VW« HALSTED ST. 
PhbnV Yattti €894 , 

PINIGE ŠĮV1$TWA$, 
PASPORTAI, s,JLAl$AKOSJ£S 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedeliais, Seredomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-
deliomis iki 2 valandai po pietttJ 

VAIiENTINE D H E S M A « J N « 
COLLEGBS 

[0205 8. Halsted. 2467 W. Madtoon,! 
1850 N. W e n s St. 

187 Mokyklos <fungt. Valsd|os©» 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-

Įmo, Deslgning bizniui Ir namams. 
I Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
•Mokslas lengvais atmokėj imalaj 

liesos dienomis tr vakara i s Pa -
{reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1648 
SARA PATEK, pirmls inke 

— 

^= 
Telefonas Armltage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MCZVKOS DEREKTORIŪS 

Mokytojas Piano. Teorijos Ir 
Kompozieljo* 

9021 H. Wester» A T & 
ChlcRico. f l l 

-

<< 

I'aieškau brolio Jurgio Zaloraskio, 
pirm kokios 10 metų gyveno Chica^ 
i?oje, dabar nežinau kur. IS Lietuvos 
paeina iš Žvirblių kaimo, Ramygalos 
parap. Panevėžio apskr. K a s žinote 
apie H arba jis pa t s prašome atsi
liepti š i tokiu adresu: 

ANTANAS ZALOMSKIS 
4 J 40 S. Campbell A ve. Chicago. 

i I I Į I I I I I . • I I I , I „i, i i . . . . , ! . Į , i i . i n i |Hma«» 

Parsiduoda pigiai puikus namas Ir 
geras grocerls. Sykiu arba skyrium. 
Savininką ga l ima matyt i bi le kada 
iš fronto store. 

J . P . 
4637 Sb. Paul ina Str. Chicago 

luttmitfiiiiifffNraimisViftHiMnniiiimiiiHHiftHifiiiiiiitiiiM 
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Visi Lietuviai gerai žino jog mes šimtais siunčiam žmonės į Lie
tuva ir būdami laivokoreiu 'biznije, mes gaunam daug geru namų ir 
farmu ant pardavimą už pigia kaina, nes tie žmonės kurie nori išva
žuoti į Lietuva parduoda už tokias kainas net stebėtina. Malonėkite 
atsilankyti į mūsų Bhrra ir išsirinkti iš mūsų Bargenu sau narna ar 
farma iš kur tikrai busit užganėdinti. vv 

Taipgi jus galete gauti pas mus pirkti pirmus mortgečius nuo <) 
iki 8 proeėntu. Nuošimčius išmoka kas puse metu po suma kas meta. 
(Jeriausis investmentas be jokios rizikos, nes pinigai bus visiškai sau
giai ir atneš dideli nuošimti. 

Pas mus gausite teisinga ir sąžiniška patarnavimą. 

809 W. 35th St. 

I 

DRAUGĄ" GALIMA tfUSI 
PIRKTI ANT ŠIŲ KAMPŲ: 
Blue Island & "VVestern Ave., 
12-th & Jefferson Str., 
12-th & Halsted Str., N. E. Corncr 
14-th & Halsted Str., 
18-th & Halsted Str., 
Maxwell & Halsted Str., N. E. 

& S. E. Corners, 
Homan & 12-th., Str 
31-«t & Halsted Str. 
35-tk & Halsted Str., 
47-th & Wentworth Avciiue, 
Clark & Vah Buren Str. S. W. 

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

Corner, 
Milwaukee & Robey Str. N. E. 

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

• 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgą* 

4442 So. Wes*ern Are . 

Telefonas Lafayette 4146 

(
Valandos: 9-11 rytais 1-2 po 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nlals tiktai po pietų t lkl f. 

Hm * » • ' » • • • • • » * » - • » • ~~9 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Gana! S U S 

Valandos: 19 ryto lkl • 
Gyvenimą*: 

2811 W 
Te? Prospect I4BJ 

• I r t 8*r 

» - - . . . . - . • - , , n 
I • » » 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 8393 

M.E.ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
k a m p . Milvrmukee Are . 

Chicago. 

TeL Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

1 U e t a v l s Gydytojas, Chirurgas l» 

S20B 8. Halsted St. Chloago. 
Valandos: 18̂ —13 UI ryto 1—S ir 
9—8 Takar* Wed. 18—13 Ii ryt*. 

MICKIAVIČE 
• 

• 

(kamp. 35 ir Halsted St.) 

CHICAGO, ILLINOIS. 

KŪDIKIO MAISTAS TURI 
BŪTI GERAS. 

Jeigu tg-vo kūdikis neauga taip 
kaip jis turėtų, jeigu jis nuolatai 
serga, tai negeras maistas yra to 
priežastimj. Bordens Eagle Brand 
Condensed Pienos yra maitinės 
tūkstančius kūdikių. 

Ant 2-ro puslapio šio laikraščio 
rasite pagarsinimą Bordens Ęagle 
Brand Condessed Pieno, Iškirpk 
ta kuponą ir pasiųsk į Borden 
Company, o jie prisius tau dykai 
kningutė su pilnomis informacijo'-
mis apie kūdikių auginimą. 

(A]pgr.) 
~ u, . i • • ' • 

• • • • • mm0>Jk•— • • • • • • » • • — ^ — > » J Į 

TeL Randolph 2893 
A. A.SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidnmiestyj 

ASSOCIATION BLOG. 
l t 8o . L A Salto St . 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
Panedel iais iki 8 vakare 
Nedal iomis ofisas uždarytas 

= s 5= 

E Kreipkitės šieee valinrtosc* kasdieaa wįmo 9 ^rjto lkl 6 po pietę. vakarais: 
f t tara. KA\. ir Submoj,;iklvt vaiajftal, Nėdėiionįi*: uuu 9 ryta* iki * po pietų. 

mi!lllIIIUlllltlinillllllllllflllll|llillllllll|||UIIIliilIliinill|lllfJ!liiJlIjill!l!llSlllllllII!H 

Parsiduoda pigiai cigaru ir cigare-
tu krautuve, užpakalij 4 kambariai 
pagyvenimui randa tik $30.00 vieta 
liejuviu apgyventa, aavininkas, va
žiuoja i kHa. misf ta. Atsišaukite 
35D Kenslsgton • Ave. Chicago. \ 

. _ • 

= 

OR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJ AB I R CBTRUItG A8 
Ofisas Ir Oyvenimo r\«tm 

KOOM Boatn tsaisvea B u e e s 
4 . ^ rlrtam ijalTeraal Ststts Baak 

Valandos nuo 18 Iki 12 ryte; nao 
t iki 4 po pietų: nno 7 lkl • vak. 

Nadėl iomis nuo 18 lkl B. 
T •!!#!••• Imr40 1S44 

1 

91 

P A R S i m i O D A 
labai pigiai Chalmers 7 prjwižieriij G 
cylindrų automobil ius tiktai f 500.00. 
Atsišaukite: 

t. F. Kvaldas 
S 4 0 \%'. « 3 r d S t . C h t e a g o . 
Telphne Yards 2790 

• '•"• ' • A ' ' * 

nninuinuiiiiiiniiTmiifMiiiHiiiNHmiH 
Rea, 1188 Independeiioe Blvd. 

Telefonas Von Barėsi 884 

DR. A. A. ilOTH, 
Rusas Gydytojas ri (Jhlrurgma 
Speeijallstas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų tr vtoų chroadakų Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto S—8 B* 

pietų, 7—8 vak. HedėUoBois 1 0 — 1 1 A 
Ofisas 8S&4 So. RaUted 8*^ Ohfaago 

Telefonas Drover 8888 
illl l lHllllIUIiiilJlimiiiiItlli l l i l lHlllll lfki 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

U E T C V l S ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dcaruorn 

Tel. 
Vakarais: 45<W 

Tel. 

11-127 N. Dcarborn St. j 
Dearborn 6096 

1508 So. Ashland Ave. J 
. Yards 1053 

83fli0<808)0aCO$O!J9Q<C|£^^3O3*fr<18 
TelefMUM Pullmea aStr 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietnvis Dcntistaa 

10881 So. MJeftftgSM 
lUMlHn4, Dl. 

TalJalTDOSt • iyt« Hd 8 
-L Pul lman 843 ir 8288). 

^ < 8 d ^ 

—— — 

PLATINKITE "DRAUG^" 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJCKTITVTS D E R T 1 8 T A 8 

8712 BO. ASSI iAirD A V K 1 C B 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nno 8 ryto lkl 2 vak. 
Beredomts ano 4 lig 2 vakarą 
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CHICAGOJE. 
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MIESTO PRIEPLAUKOJE 
ŽUVO LAKŪNAS. 

Miesto prieplaukoje progro 
so parodos programoje kas: 

dien ineina reginys, kaip nuo 
pakilusio augštai lėktuvo su 

• paraehutu žemyn šoka drąsu
oliai lakūnai. Tų drąsuoliu 
yra keletas. Šį sekmadienį 
vienas toks drąsuolis, lakūnas 
seržentas Love, veteranas bu
vusio karo, žuvo šokęs mio 
pakilusio lėktuvo. 

Tuo metu putė smarkus va
karų vėjas, kuomet Love kri
to žemyn su paraehutu. Jis 
turėjo nusileisti tiesiog ant 
prieplaukos denio. Bet vėjas 
jį nuvilko ant prieplaukos 
stiebo. 

Love pamatė, kad vėjas jį 
nuneš ežeran, kur išsigelbėji
mas abejotinas, tad vienu mo
mentu pasiliuosavo jis nuo 
paraehuto. Pasiliuosavęs la
kūnas ritosi prieplaukos bok
što stogu, mėgindamas ranko
mis nusitverti kokios nors 
stipresnės vietos. 

Bet veltui. Visu savo smar
kumu krito ant stogelio vir
šutinės galerijos. Tūkstan
čiai žmonių matė, kaip nelai
mingas ir ten mėgino kokio 
daikto nusigriebti. Bet nepa-
wko. Tr krito ant žemutiniu 
lubų. Už penkių minutų jis 
mirė. 

Del to atsitikimo vakar iš 
programos buvo prašalintas 
nusileidimas su paraehutu. 

DRAUGO PIKNIKAS. 

TAI BENT MERGA. 

Miss Mary Zalitz sekmadie
nio rytmetį pašovė Joseph 
Drigonis, 36 m., 2448 Blue Is-
land Ave. Po to merga mėgi
no išgerti karholiaus, bet po-. 
Ii ei ja nedav3 Jai Jo daryti, 

Drigonis buvo nuėjės į 
Miss Zalitz namus ir su jąja 
susivaldęs. Zalitz tuomet pa
siūliusi Drigoniui revolveri 
it reikalavusi ją peršauti. Dri 
gonis atsakęs, šaukis pati. 
Tuomet jinai ir 'paleidusi du 
šūviu ne į save, bet į Drigo-
nį. 

Sakoma, Drigonis pasveik
siąs. Merga buvo paimta po
licijos nuovadon. 

AREŠTUOTAS BANKOS TE 
LLERIS. 

Cbieagoj areštuotas Benia-
mjn Vategunas, buvęs Lowell-
sville, O., bankos telleris, kurs 
kaltinamas bankos pinigų pa
sisavinime. 

SUIMTA 5 JAUNI PLĖŠI 
KAI. 

Policija areštavo penkis 
(visi apie 18 metų) plėšikus, 
kurie ilgas laikas terorizavo 
žmones AVest Chicago Avo. 
apylinkėje. 

Rugp. 7 d., National Darže. 
Jis buvo vienas iš puikiau

sių. Daržan 'žmonių daugybė, 
prisįrinko. Vieni ankščiau, ki
ti vėliau keliavo į tą garsųjį 
Draugo pikniką. įmonių skait
lius siekė 2,000. Ką-kurie už
siliko iki vėlumo pamatyti 
kratomųjų, paveikslų kuriuos 
rodė Lietuvių Ko-operatyvė 
Teatrų B-vė. 

Visų įdomybių negalima 
"Draugo'' skiltėse sutalpinti. 
Teko pastebėti publikoje bega
lo gerą upą. Kad tokių pik
niku dažniau mitu. 

t *• 

Turėjome tikrai puikias šei
mininkes, kurios pagamino 
gardžius valgius. Virtuvėj ir 
gražių lietuviškų dainų buvo 
girdėti. Tas žmonėms geresnį 
skonį davė. Visiems garsaus 
Draugo pikniko darbininkams, 
kurie dirbo su didžiausiu pa
sišventimu priguli širdingas 
padėkos žodis nuo visų atsi-
lankusių daržan. Nemažai rei
kia padėkoti ir atsilankusiems 
į pikniką, už parodymą gilios 
atjautos. 

V. 

A. f A-
PRANAS ŠIMKUS 

i 

Mirė šv. Elsbietos Ii-
gonbutyje Rugpjūčio 8 d. 
l:30(VaL iš ryto, 36^ m. 
amžiaus. Paėjo iš Kauno 
Red Raseinių apsk. Gir
diškės parap. Požerės kai
mo Išgyveno Amerikoje 
21 metus. Paliko didelia
me nuliūdime moterį 
Franciska, dėdė Povilą Ur 
būti ir Lietuvoj sena tėvą. 

Nabašninkas pašarvotas 
po No. 4358 S. Fairfield 
Ave. Laidotuvės bus 11 d. 
Rugpjūčio 9 vai iš ryto 
Nekalto Prasidėjimo Pan-
Šv. Baž. Iš ten į šv. Kaz. 
kapines. 

Visus giminės pažįsta-
mus širdingai kviečia da
lyvauti jo laiduotuvėse. 

Nuliūdusi jo žmona 
Pranciška Šimkienė ir 
dėdė Povilas Urbutis. 

LIETUVON IŠVAŽIUOJA 
ŠILEIKA IR BRAD 

CHULIS. 

MOTERIMS ir VYRAMS 

DR, J. SHANKS 
SYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

i « # £ ( i T i L - Z 5 « V « y d o moterių Ur 
M P 7 W . " • i l i i g ^ . rrrm visokiai li-

|Val. 10 iki 18 p. ^ ^ ^ j , 
1 Iki 8 vak ^ ^ ^ I H I O B * ar *•-

R«m. ofisaa 3*»lFnllerton^^^** 
Ave. Kamp. Albany Ave. 

Vai. S iki 9:30 ryte 
8:30 Iki 8:30 vak. 

Chicajro, UI. 

Naujas Pagerinimas Siuntimo 
! — Į 

Pinigu į Lietuvą per Draugą 
* — » I • • . • I I I •! 

• i 

Lietuvos Ūkio Bankas išmoka pinigus nelaukdamas kol ateis perlaidos iš Ame
rikos. Bankui užtenka to kad gauna pranešimą iš "Draugo" ofiso kam kiek reikia 
išmokėti ir jis tuojanš ima siuntinėti pinigus po.visa Lietuvę, 

Taigi kas siunčiate pinigus per "Draugą", nereikalaujate siųsti savo giminėms 
perlaidų nei čekių; jie nereikalingi; jų daugiau mes ir nedavinėsime (jei kas labai no
rės, be abejo, galės gauti). 

Tokiu būdu pinigai bus Lietuvoj išmokami da greičiau, dėlto kad "Draugo*' 
' pranešiami Bankui nueina į Lietuvą kur kas greičiau kaip Jūsų laiškai. Jus stebi

tės, delko tai yra? Bet tai yra faktas. 

Kaip mes siunčiame savo pranešimus Ūkio Bankui ar submarinais, ar kokiais 
aeroplanais, ar da kaip kitaip, tai mūsų sekretas. Tą sekretą pasakysime tiktai tiems, 
kurie labai prašys pasakyti 

t 

Ofisas atdaras kasdieną išskyrus šventadienius nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
• . 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius Ekt! . Oakley Ave. 
- Illinois 

Telefonas: Roosevelt 779L 
' 

Liet. Prekybos B-vės Chica-
gos skyriaus vedėjas, p. Viii- s 
cas Stulpinas pranešė, kad 
per jų ofiso patarnavimą Lie
tuvon išvažiuoja dailininkas 
Jonas Šileika ir adv. F. Brad-
ehulis. Iš Chicagos išvažiavo 
vakar (rugpj. 8 d.), iš New 
Yorko laivu Orbita išplauks 
rugpj. 
nės. 

iMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIlllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimillllKllllllimillilUl'lllil; 

13 d. Laimingos kelio-

CICERO, ILL. 
Rugpj. 1 d. Šv. Antano svet. 

kalbėjo kun. P. Raščiukas a-
pie Šv. Kazimiero draugiją 
(Kauno). (Javo daug narių. 

Vietinė Buv. Vals. pastos 
stotis gavo pagerinimų. Gauna 
dar septynis laiškanešius.Laiš-
kai bus dažnai surenkami iš 
baksų. Pr. 

Ęuropsan American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJl/ftAS 

Real Estate, Paskolos, Insulinai 
Ir tt. 

809 W. Soth St., Kamp. Halsted 8* 
Tel. Boulcvard 611 

Vai.: 9 llcl « kasdieną 
vak.: Ut&r. Kel. ir Sub. iki • rak. 

Ned.: iki I po pietų. 

Dr. M. S tapu l ion i s 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 
OFISŲ VALANDOS: 

S347 Emcrald Ave. 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-ta Gatvė 
Nuo 2 iki 8 vakare. 

PRANEŠIMAI, 
LABD. SĄJ. DOMEI. 

Treeiadienyj, rugpjūčio 10 
d., Aušros Vartų svet. (West 
Side) bus Labdaringos Sąjun
gos Centro nepaprastas susi
rinkimas. 

i Laivakortes Į L i e t u v a i 
f per Klaipėdą 
i Iš Montreal iki Klaipėdos arba g 
• Į PI * mmt 

i Karaliaučiaus $107.10 Ė 
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. 

Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 
§ Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi Į 

ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika-

= lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui. 

1 LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus f 
perlaidomis, čekiais,ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau-

s sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- 5 
5 rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankoso s 

*#į?S »•• • • .į—^ 

i 

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 

i -v i • ' • v S pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da 
sėkmingiau išnaudojus viešą £a r %&rsidJdA DO Ė1X£ *££ 
rinkliava rugsėjo (September) 

^ Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus * arba norėdami daugiau 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
šiuo adresu: 

5 

20 d^ Chicago j . Prašome visų 
kuopų skaitlingai susirinkti. 
Labd. S v gos Centro valdyba. 

BRIGHTON PARK. 

Ti. Vyčių 14 kuopa rengia 
scimininį išvažiavimą, rugpj. 
21 d., Jaekson Parke. 

' FEDERACIJOS APSKR. 
SUSIRINKIMAS. . 

ALRK. Federacijos Chica-
gos Apskričio labai svarbus, 
prieš-seiminis susirinkimas 
bus šį vakarą, rugpj. 9 d., 
Aušros Vartų parap. svet., ly
giai 8 vai. vakare.. * ,.. 

Valdyba. 

L. R. K. Labdaringos Są
jungos 8 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą antradienyj rug
pjūčio 9 d. 8 vai. vakare, ba& 
nytinėj svetainėj (Fairfield ir 
44-tos gatvių). Visi narai ir 
norintieji prisirašyti prie Lab. 
Są-gos 8 kuopos yra kviečiami 

Kviečia Valdyba. 

3 S 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOI8 
Telefonas Tardą SOS* 

(valandos: — « iki 11 U ryto: 
S po piety iki 8 rak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 ral. rakare 

i i 
I l l ^ į l ^ ^ > M « 

I OL mm "ŠEGAL j 
0 Perkėlė seavo oflsa po nnno g 

,4729 So. Ashland Avenoeg 
| Kpecijalistas j 
|DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ L I O l | 
jvalandosnuo 10 Iki 12 Išryto; n u o | 
| 2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 : l * | 
• rakate Nedėliomis l t kii 1 t 
* Telefonas Dresel %HH9 * 

Negrįžkite į Lietuvą 
be gytluoliij, kurias mes sutaisom keleiviams dol visokių ligų kelio
nėj ir Lietuvoj, kur rfaktarus ir gyduolt'-s sunku gtt4.it. Sykiu su skri-
nel^ gyduolių įdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų 
va rtot. 

' , • 

- C h . M o n t v i d o Vaisfinyčia 
1824 Wabansia Avenue Chicago, Dl. 

IŠ NORTH SIDES. 

Mot. Są-gos 44o& kuopos 
mėnesinis susirinkimas- bris, šį 
vakarą, Šv. Mykolo par. svet., 
lygiai 8 vai. vakare. 

Parsiduoda anglimis verda- Narės skaitlingai susirinki, 
mas pečius visai gerame stovy- te nes yra svarbių reikalų ap-

I LITHŪANIAN SALES CORPORATION 
/ m 

4 1 4 Broadway, Boston 27 , Mass. 
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius: 

Lithuanian Sales Corp. Lithuanian Sales Corp. -
3313 So. Halsted St. 300 Savoy Theatre Buldg. i 

Chicago TeL Yards 6062 Wilkes-Barre, Pa. § 
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9.-00 ryte iki 6:00 vaka- : 

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9KK) vai- § 
vak. Nedėliomis: 10 .-00 ryte iki 3 KM) po pietų- ( f 

Ti • 111111111111111111111 • 11111111111111111111111111111111111111111111 • 11 r 11111111 • 1111111111111111111 • 111 f f 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgą* 

Ofisas 10900 So. Mlcbigan Ave. j 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:21 iki 8:20 vakare 
10533 Perry Ave. Residencija: 

TeL Pul 
I r -a 

S Telefonas Boulevard 9190 J 

i DR. C. KASPUTIS 
•f DEMTISTA8 J 
# 8331 S o u t h H a l s t e d 8 t r . 
2 balandos: 0—12 A. M. • 
H i _ B ; 7T—8 P. M. « 

I 
I • • 
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. PRANEŠIMAS VVESTSIDIEClAMS! 
Šiuonii pranešu visiems AVestsidiečiams kad ati

dariau (Dry — Goods) drabužių krautuvė. Drabužiai 
vyrams, moterims ir vaikams. Darau siutus anf orde
rio, kliniju ir prosijų. Kainos pigesnes negu kitur, visi 
remkite sava lietuvi biznieri. 

WALTER IVANAUSKAS 
Tel. Roosevelt 8556 

• • • • • • 

2325 So. Hoyne Ave. £ 

John Ruski n 
B E S T A N D B I G G E S T C I G A R 

rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi 
Pareikalauk Kataliogo 

Nebark , 
Didžiausias Neprigulmineas Fabrikas PasauliJ. 

įe ir už teisingą pasiūlymą. 
1626 North Oakley Ave. 2 fl. 

svarstymui. 

NANTREAL I, 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 
Trečia 
Kliasa CANADA LINE Trečia 

Kliasa 

O. R. P. rast. I 

SusijuHgrė Red Star ir Holland-America Linijoe 
Tiktai vienas tiesas kelias f Balti c Portus 

LAIVAS P0LAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau informacijų "apie kainas atsišaukite 

I N T E R N A T I O N A I J ĄIERCANTUiE MARINE OOMPANY 
Chicago: F. C. Brown,West Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street 

rhone Seeley 743y 
. DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specijaliai visokias vyni tr| moterų lytiSkas ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes-

tern Ave., Chicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 

. 

1=I===I=??-

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse koplslauaia. 11*1-1 
kai* msldtlu atsliaukti. o mano darbu] 
buttt* m»«an*dlntt 
2314 W. 38rd PL ChleagO. I 

TeL Ganai l l t f 

Ar Jua Kankina Pleiakano* p y/ 
NAUDOKITE RoffleS I \ 
Ar JuouGalvo* OdX*Ni#»tl? / 
N A U D O K I T E įįMffleS 
A r Jif*ų Plaukai 3l*aka? 
N A U D O K I T E ĄtįfflCS . 

Ar Jų9 Norit* AptmuįoKJuo*? J 
N A U D O K I T E PuffieS Jf 

Išlaikymui savo plaukų grasiai* ir tankiai* * 
N A U D O K I T E RtlffleS 

Išlaikymui galvos o*lo* tvaikai tr tvariai 

Bnffies galima gauti visose aptiekose po C5o. bonkn, arba tiesiog 
ii išdirbeju per paSta už 75c. bonka, 

F . A D . R I C H T E R St C O . 
3rd Ave, St 3 5 t h St. Brooklrn. N. Y. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGE" 

http://gtt4.it

