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Karo Padėtis Indijoje 
700 Indėnų jau Paguldė Galvas 

^ • 

Graikai Pagaliau Atsidūrė 
Pavojun Turkijoje 

VOKIEČIŲ RIAUŠĖS 
POTSDAME. 

SUSIJUNGI VOKIEČIAI 
SOCIALISTAI. 

Žmogžudžiai kol kas nesuran
dami. 

INDIJOJE LIEJAMAS 
KRAUJAS. 

Bijomasi mahometonų sukili
mų. 

TURKAI ATSIĖMĖ 
BILEJIK. 

Yra pavojaus graikų komuni
kacijai. 

PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Turkai nacionalistai oficia
liai paskelbė, kad jie nuo 
graikų atsiėmė Bilejik, 45 
mailius rvtuose nuo Brussos. 

Su tuo graikų lamuėjimu y-
ra didelis pavojus graikų ar
mijos komunikacijai. 

CALICUT, Indija, rugp. 30. 
— Pietiniuose ir pietrytiniuo 
se nuo šio miesto apskričiuo-
se indėnų sukilimai visu smar
kumu plečiasi. Sukilimuose 
jau ima dalyvumą apie 20,-

x000 gyventojų. 
Kai-kurias apskritis jau pa

siekė anglų vadovaujama ka
riuomenė. Kai-kur įvyko kru- | P A G A L L A U TURKAI PLIE 
vini susirėmimai. Vienoj vie
toj apie 700 sukilėlių-revoliu-
cionierių kariuomenė išklojo. 
Daugybė indėnų tiesiog iška
pota. 

Tarpe žuvusių esama ir eu-
ropėnų kareivių. Tečiau pri?š 
indėnus daugiausia pavartoja
ma pačios Indijos kariuome
nė. 

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Po Krzbergcrio nužudymo 
vargiai" atlaikys dabartinė 
Vokietijai socializmu pamuš
ta vyriausybė, kuri perdaug 

Laidotuvių metu demonstra
cijos. 

Šį trečiadienį Berlyne į-
vyks Erzbergerio laidotuvės. 
Tą dieną visų socialistų sro-
viės rengia didelę demonstr. 
prieš uionatfchistus. t Socialis
tai prisidės prie centro ir de
mokratų partijų demonstraci 
jos. 

Darbininkų unijos ir fede
racijos pasiuntė vyriausybei 
reikalavimus inutis visų gali
mų priemonių, idant ateity 
neatsikartotų politinės žmog-

5 DARBININKAI JAU 
ŽUVO. Gal Airių Delegacija Keliaus Londonan 

sėlnaujasi su monarchistais. žudystės. Darbininkai reika- i j - ^ ^ - į ^ 

KIA GRAIKUS. 

Graikai turi didelius nuosto
lius. 

Čia visur šaukiama: Šalin 
Kberto valdžia! Daugiausia 
šaukia komunistai, kurte bai
liai pasipiktinę monarchistų 
darbais. 

Erzberger, kaip žinoma, bu 
vo kartus komunistų oponen
tas. Tečiau komunistai1 pa
gerbia jo atmintį. Turi iš
skleidę pusiau stiebų savo 
raudonas vėliavas. \ 

lauja, kad viešose vietose bu
tų uždrausta rodyti monar
chistų vėliavas. Nešini tos 
rųšies vėliavas žmonės turi 
but areštuojami. 
\ Savo keliu, komunistai or
ganizuojasi nuosavon demon-
stracijon prieš monarchistus. 

Žmogžudžiai ieškomi. 

Kas pradėjo šaudyti. 

ETHEL, W. Va., rugp. 30. 
— Logan apskrity valstijos 
policija susirėmė su darbinin
kais, maršavusiais į Mingo 
apskritį. ' Penki darbininkai 
turėjo žūti. 

Apie tai raportavo kapito
nas Brockus. Tačiau jis ne
galįs pasakyti, ar tie darbi
ninkai buvo užmušti, ar su
keisti. Nes kiti darbininkai 

paėmė ir pasitrau
kė. 

Kapitonas Brockus, be to, 
tvirtina, kad pirmutiniai pra
dėję šaudyti darbininkai ir to 
del jiems atsakyta šaudy
mais. 

Tečiau niekas tikrai negali 
pasakyti, kaip daug tų darbi
ninkų turi ginklus. I r jei 

BELFASTE PAMESTA 
BOMBA. 

Airių kabinetas tariasi. 

BELFAST, Airija, rugp. 30. 
—Šitoje Ulsterio provincijos 
sostinėje užvakar ir vėl pa
keltos riaušės. North Queen 
gatvėje pamesta bomba. At
sitikimo vieton tuojaus pasių
sta kariuomenė su šarvuotu 
automobiliu. Prasidėjo apsi
šaudymai, riaušės. Keletas 
žmonių pašauta. 

s LONDONAS, rugp. 30. — 
Iš Malabar, Indijoje, rapor
tuojama, kad tenai atvykusi 
anglų raitarija malšinti paki
lusios revoliucijos. Revoliuci
jos apimti plotai izoliuoti nuo 
kitų Indijos dalių. Todėl ne
bus sunku sukilimus numal-
sinti. 

Tečiau yra baimės, kad ne
sukiltų mahometanai šiauri
niais pasieniais. Tuomet jau 
butų labair imta padėtis An
glijai. 

Už sukilimų pradžią Mala-
bare kaltinami Moplahai (in
dėnai) fanatikai, kurie reli-
gijiniu žvilgsniu nepakenčia 
anglų valdžios ir dažnai pa
daro nesmagumų. 

Lygiai kaltinami ir indė
nai nacionalistai, kurie su sa
vo propaganda nuolat kurstė 
gyventojus. 

Seniau žinios apie sukili
mus buvo užspaudžiamos. 
Platus pasaulis negalėjo ži
noti, kas veikiasi Indijoje. 
Šiandie kitaip. 

LONDONAS, rugp. 30.;— 
Indijos ofisas praneša, jog vi
siems Malabar sukilimų plo-

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Berlyno priemiesty Potsda
me, kur yra,visa vokiečių mo 
nareli istų tvirtovė, šį sekma-

Konstantinopolis, rugp. ŽO.jdienį rojalistai, neskaitlinga 
Po trijų dienų kruvinos &o-1 susi r inkę* minėjo pergalės 
vos pasaliau turkai atbloškė 
graikus atgal per Sakaria u-
pę. Turkams teko daugybė 
nelaisvių, karo medžiagos, ar-
motų ir transportinių vežimu. 
Pasirodė, jog tolesnės graikų 
ofensyvbs pienai buvo negu
driai apgalvoti ir juos turkai 
sukoneveikė. Taigi ofensyva 
sulaikyta. 

Graikai sakosi jie sutikę ne
įveikiamų sunkenybių Salt 
(druska) tyryne. Ten grai
kams pritruko vandens, karei
viai ėmė sirgti drugiu. 

Graikai visomis priemonė
mis darbavosi kariuomenei 
pristatyti reikalingą -kiekybę 
vandens. Buvo siunčiama net 
ir daug vyno bačkomis. Bet 
tas negelbėjo. 

Iš Badeno pranešta, kad I darbininkai pirmutiniai šau-
žmogžudžiai visur ieškomi. d<\ ta<1 kurgi valstijos' polici-

ATKIRSTAS DEŠINYSIS 
SPARNAS. 

tams grūmoja badas. 
Karo padėtis paskelbta In- ia i s# Pasirodo, jie turi užtek 

PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Laikraščio L'Information ko-
respondentas iš Konstantino
polio praneša, jog graikų ar
mijos dešinysis sparnas, kurs 
puolė turkus nacionalistus iš
ilgai Sakaria upės, sutiko pra
gaištį ir, turbūt, turkai visą 
tą sparną atkirto nuo vyriau
sios armijos dalies. 

Depešoje pažymima, jog* vi
sai graikų armijai yra pavo-

jjus. Turkai atakuoja grai-

dijos distriktuose: \Valavan-
ad, Poimani, Ernad, Calicut 
"YVynaad ir Kurambranad. 

Iš Calicut pranešta, jog 
Maplah (indėnų gentis) vi
suose sukilimų plotuose prok-
liamavo savyvaldą ir kai-kur 
išskleidė savo žaliąją vėlia
vą. 

Kerala provizionalio kong
reso komitetas į Maralą pa
kvietė nacionalistų lyderį Ga
ndui su tikslu, rasi, jam pa
vyks nuraminti sukilusius Mo-
plah. 

Visuose plotuose apgriauti 
geležinkelių tiltai. Skersai pa
čių geležinkelių suversta dau
gybė medžių. Tuo būdu no
rima sutrukdyti kariuomenės 
atvykimą,. 

tinai amunicijos. 

GAL BUS SUŠAUKTAS 
REICHSTAGAS. 

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Vokietijoje pakilo toks krizis 
I>o Erzbergerio nužudymo, 
kad ministerių kabinetas ta
riasi, ar neprisieis sušaukti 
sesijon paties Reichstago. 

— t 

SERBŲ KARALIUS SVEI
KESNIS. 

PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Čia paskelbta, jog Serbijos 
t. y. Jugoslavijos karalius A-
leksandras sveikesnis. Vei- srovę, 
kiai jis galėsiąs apleisti ligo 
ninę. 

ties Tannenbergu metines su
kaktuves. 

Tuo metu iš Berlyno atvy
ko apie 30,000 komunistų ir 
kitų socialistų demonstracijon 
su tikslu pakelti protestą 
prieš Mathias Erzbergerio 
nužudymą. Nes i r visokios 
rųšies socialistai yra įsitikri-
nę, kad Erzbergeris yra mo
narchistų auka, kad monarehi-
stai išnauįo ima įsivyrauti 
Vokietijoje. 

Berlyno valdžia ten pasiun
tė užtenkamą skaitlių polici
jos, kuriai buvo įsakyta gra
žiuoju mėginti sulaikyti ruo
šiamas demonstracijas. 

Ties vienu istoriniu medžiu 
stovėjo polieiantas. Demons
trantai jį nuginklavo ir pra
dėjo volioti. Tuomet policija 
šovė papliūpa į demonstran
tus. Du užmušta ir keletas 
sužeista. ^ x 

Kitose vietose pakilo susi
kirtimai su policija, kuomet 
demonstrantai mėgino nuplė
šti iškabintas monarchistų vė
liavas. 

Socialistai vienijasi. 

Nužudžius Erzbergerį stai
ga -susivienijo socialistai did-
žiumiečiai su neprigulmingais 
"socialistais. 

Tuo socialistų srovių susi
vienijimo reikalu senai buvo 
vedamos tarybos. Tečiau su
sivienijimas vis buvo trukdo
mas. Socialistai didžiumie-
čiai visas laikas kvietė ne-
prigulminguosius socialistus 
prisidėti prie šalies valdymo. 

Neprigulmingieji purtėsi. 
Jiems anų taktika netiko. Bu
vo valandų;, kuomet neprigul
mingieji mėgino dėtis net su 
pačiais komunistais. 

Žuvus-gi centro vadui Erz-
bergeriui, visai netikėtai ne
prigulmingieji susiliejo su di~ 
džiumiečiais. 

Didžiumiečiai prašomi, kad 
jų partijon butų priimti ir 
komunistai, kaipo atskiria 
srovė. Tečiau didžiumiečiai 
atsisako pripažinti komunistų 

Trisdešimts geriausių detek-
tivų iš Berlyno rcško galva
žudžių.^ Pavartojami polici-
jiniai šunys. Ligšiol ieškoji
mas neduoda jokių pasekmių. 

Policija kol-kas negali su
rasti ir Ilirschfeldo, kurs per 
riai buvo pasikėsinęs prieš tą 
pat nužudytą Erzbergerį. 
- Visoje yokiečių tautoje pai

kins nepaprastas krizis. Pre
zidentas Ebert vakar turėjo 
speeialį m misterių kobineto 
posėdį. 

jos nuostoliai. 

tojaus jų dalis išvažinėjo na
mo. 

Tarties toliau su Anglija 
parlamentas autorizavo de Va
lerą su ministerių kabinetu. 

Šiandie de Valerą su savo 
niinisteriais turi {posėdžius ir 
aptaria, kas padaryti su pas
kutiniu Anglijos premiero Llo 
yd Georgę laišku. 

Kaip žinoma, Anglijos pre-
mieras atsisako toliau susi
rašinėti sų de Valerą, jei ai
riai stovės už nepriklausomy
bę. Nes Anglija nekuomet ne
pripažins nepriklausomybės. 

Kalbama, jog ar tik nebus 
DUBLINAS, Airija, rugp. nutarta Londonan pasiųsti 

30.;— Sinn-feinerių parlamen- sinn-feineuų delegacija tenai 
tas pasiliuosavo. Parlamento 
nariai šį sekmadienį šalę Du
blino turėjo'pikniką. Ant ry- neduos reikiamų pasekmių. 

asmeniškai tartis su Anglijos 
premieru. Nes susirašinėjimai 

X 
ŠELPIMO DARBUOTOJAI 

MASKVOJE. 

— 

RIŠAMAS A. SILEZIJOS 
KLAUSIMAS. 

MASKVA, rugp. 30. —Čia 
atvyko ^Amerikos šelpimo or
ganizacijos 7 darbuotojai, va
dovaujami Philipo Carroll iš 
Portlando, Ore., ir tuojaus į-
kurė reikalingą biurą. 

Paskui juos čia atvežama 
maisto, vaistų ir drabužių. 
Kuoveikiau prasidės^ šelpimo 
darbas atvykus daugiau ame
rikonų. Jie iš Maskvos ke-
Haus į bado paliestus plotus. 

GENEVA, rugp. 30. — Čia 
susirinko Tautų Sąjungos 
taryba rišti A. Silezijos klau
simą. Kalbama, kad taryba 
į tris savaites apsidirbs tuo 
klausimu. 

Taryboje reprezentuoja
mos: Anglija, Prancija, Bel
gija, Kinija, Ispanija, Brazi
lija ir Japonija. 

MANAGUA, Nicaraguos 
respublika, rugp. 30. — Šiau-" 
riuose nuo Leon seka smarki 
kova vyriausybės spėkų su 
revoliucionieriais. Vyriausy 
be šiandie gali pasidžiaugti. 
Turi sudariusi skaitlingą ka
riuomenę. 

SILEZIJON SIUNČIAMA 
KARIUOMENĖ. 

VILNIUS. Laikraštis Vil
nius paduoda daug žinių iš 
lenkų užimto krašto. • Rugpiu-
čio pradžioje lenkai atgabeno 
į Vilnių 25 vagonus "silezie-
čių." Jiems visiems išduoti 
paleidimo lapeliai su pažymė
jimu Sz. K. P. (t. y. Sztab 
Komitetu - Powstanczego — 

Kaip Vilniaus kraštas, 
taip irsAug. Silezijoj šiandie 
yra rimtame pavojuje. 

Liepos 23 d. vidaus reikalų 
departamentas uždėjo Vil
niaus redaktoriui p. M. Birži
škai pabteudos 20,000 lenkų 
markių, už pakartotą iš anglų 
laikraščio pasaką apie Zeli-

-Sukilėlių Komiteto Štabas). gowskio plėšikus. 

BERLYNAS, rugp. N 30. — 
Sąjungininkai painformavo 
Vokietijos vyriausybę, kad A. 
Silezijon siunčiama daugiau 
kariuomenės. 

Vokietija turi duoti reikalin 
gus traukinius vežti kariuo
menę. 

Jaunas parko poliemonas 
Cummings, 6001 Calumet Av., 
aną dieną vilkosi švarką. Bu 
švarku užkabino rankeną re
volverio, kurį turėjo užpaka
liniame kelnių kišeniuje. Re
volveris krito ant aslos, šovė, 
kulka pataikė poliemonui tie
siog galvon ir nelaimingas ant 
vietos žuvo. 

Juos paleido Sosnavice. 
Lukiškių kalėjime dabar sė

di apie 60 vadinamų gudų su
kilėlių. Lenkų administracija 
buvo jiems išdalinusi ginklus 
kovai su Lietuva, o jie nieko 
nelaukdami nukreipė ginklus 
prieš lenkus. Suimtieji gudai 
reikalauja iš lenkų administ
racijos, kad juos arba paleis
tų arba teistų, bet lenkų su
sikompromitavusi admihistra-

Vilniaus vGarso redaktorė 
p-lė Mareišauskaitė už įdėji
mą No. 26 straipsnio "Vil
niaus klausimas Genevos kon
ferencijoje' ' ir No. 23 straip
snio ' * Suvedžiotojai'' nubaus 
ta ir gi 20,000 lenkų markių. 

GUOST AOALIS, (Linavos 
valse. Šiaulių aps.). Vietos 
jaunimas surengė dide\ę ge
gužinę. Vaidino "Lietuvą", 

cija to negali padaryti. Laik- | b e to> d a r DUV0 keletas eilių. 

KONFERENCIJA NEDAR- p r T s ^kas Ko™rc"os 
departamentas tuo klausimu 60 KLAUSIMU, 

PLATINKITE "DRAUGĄ.1 ' 

WASHINGTON, rugp. 30. 
— Komercijos sekretorius 
Hoover paskelbė apie prezi
dento Hardingo pasikėtinimą 
sušaukti čia konferenciją pa
sitarti klausimu nedarbo ir 
tuo tikslu imtis kokių-nors 
priemonių. 

Konferencijon bus pakvie
sti žymiausieji atstovai iš 
pramonės ir darbo šakų. Kon 
ferencijai laika's dar nepaskir 
ras. , 

".Prezidentas parėdė Ko
mercijos departamentui su
formuluoti pienus tai konfe
rencijai, ' ' sako .sekretorius 
Hoover. "Konferencijos per
sonalas bus taip sustatytas, 
idant, galėtų šalį atstovauti 
geografiškai, ir kiek galima, 
idant paliestų visas didesnes 

rastis Czas rašo: Jei Lietuva 
atmetė pasiūlymą, tai Lenk i j . 
nepalieka nieko kita, kaip pa
siskubinti su rinkimais Vil
niuje. Tegul Vilniaus seimas 
nusprendžia galutinai, kokia 
yra gyventojų valia ir susi
tarę su lenkų valdžia pagaliau 
nustato Vilniaus krašto liki
mą, kuris nuo keleto metu ky
bo tarp dangaus ir žemės. 
Pasirengimas ir rinkimai Vil
niaus krašte bus pirmutinis 
Zeligowskio atsakymas į Kau
no politiką. Rinkimų atidė-

Viskas atlikta labai gerai ir 
tvarka buvo pavyzdinga. Jau
nimas nesislapstė, bet žaidė 
gražiai. 

PATARIA KELTI BOYKO 
T4. 

Pieno kompanijos sumaži
na pienui kainą nuo 14 ligi 
12c. Tečiau žinovai tvirtina, 
kad kompanijos gali imti tik 
10c. kvortai ir tuomet dar tu
rėtų puikų uždarbį. 

bendrai veiks su Darbo de
partamentu. 

" K a d konferencija butų 
apsukresnė, reikalinga, idant 
joje delegacija "butų kieku ka
lima neskaitlinga. 

"Konferencijos tikslas bus 
patirti, kaip daug nedarbas 
praplitęs ir bus ieškomos tin
kamiausios priemonės nedar
bą jei jau ne visai panaikin
ti, tai bent žymiai sumažin
ti . ' ' 

- Toliau sekretorius Hoover 
sako, jog Amerikoje vargas 
ir badas jokiu būdu negali
mas. I r tokioj turtingoj ša
ly, kur yra visako perteklius, 
negalima nei manyti apie ba
dą. 

Į dešimtį dienų Komerci
jos departamenats tikisi su
formuluoti konferencijai pie
nus ir induoti prezidentui. 

Kad priversti kompanijas 
liojimas atneša mums tiek i e s u m a ž į n i m o p į enui kai
n u o s i u , kad mes daugiau n o s , visuomenė šaukiama kom-* 

panijas boykotubti, ty. mažiau 
vartoti pieno. 

nei valandos neprivalome lau
kti. 

"Rzeczpospolita" rašo, lie
tuviams Briukselio derybos 
padarė didelį žingsnį pirmyn, 
o lenkams tik nuskandino Vil
niaus klausimą pelkėse. 

Po truputį visi mūsų krašte 
supras, kad Tautų Sąjungos 
Tarybos nutarimas Genevoje 
yra didžiausia mūsų diploma
tijos klaida, o kadangi mažiau 
sia jos buvo' tikėtasi, tai j i 
mums daugiausia gėdos pada
rė. Nes tas nutarimas tuo 
pačiu laiku patikrina Hyman-
so projektą, atimdamas Vil
nių, o drauge reikalauja pra
šalinti gen. Zeligowskio ka* 
riuomenę, tai yra atiduoda 
mus malonei ir nemalonei. 

Ar kovo 3 d., keli onėnesiai 
atgal, galėjo kas nors i $ mū
sų manyti, kad klausimas 'at
siras tokioj situacijoje! 

Paroje — rugpiuč. ^8-30 d. 
Chicagoje pavogta 20 automo
bilių. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras; gali but lietaus ir 
griausmų; \maža atmaina tem
peratūroje. 

PINIGU K A S . 
Svetimų šalių pinigų verįė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
rugp. 28 buvo tokia pagal Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Vokietijos šimtui maris. 1.15 
Lietuvos šimtui auksinų 1.15 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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"DRAUGAS" 
B M I M N E — Į Išskyrus nedėldieulas. 

PRENIMKKATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams .••••^••tis] , v '" 
Fusei Metų .. . . . . . .^^. J> . . 

1 0 1 . VALST. 
MetMM . . • •*.* • •>:%• • « • • 
Fusei Metų ...:< ... . . . j* *-°° 

Prenumerata mokaal lflkalno. I A I -
kaa skaitosi nuo užairašymo dienos 
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ANGLIJOS ŽYGIAI. 
Prancijoje ir Lenkuose su

keltas nepaprastas -triukšmas. 
Nes apsukrus anglų laviravi
mas Europos politikoje pran
cūzus su lenkais gali nuva
ryti į kapus. 

Kuomet prancūzai su len
kais patyrė, kad Anglija 
mezga Europoje stipria, politi
ne sąjunga, kurion turėtu in-
eiti Anglija, Vokietija ir Ita
lija, jie tuo jaus puolėsi prie 
botsevistinės Rusijos. 

I r ką-gi jie ten atrado, kaip 
jųs sakote! 

Sužinojo, kad Anglija jau ir 
bolševistinę Rusija beveik pa
traukusi savo pusėn. Patyrė, 
kad anglai politikai darbuoja
si sudaryti Anglijos-Vokietijos 
-Italijos-Rusijos politiniai-eko-
noinine sąjunga. 

Šiandie prancūzą^ su len
kais aiškiai jau mato, kad ta 
sąjunga steigiama ne kam ki
tam, kaip tik jų nelaimei. Ar
dyti tuos Anglijos pienus nė
ra kaip. Tad keliamas tik 
baisus trukšnias prieš Angli
ją nors del to, kad ji ima 
djaugautis su nesenai buvu
siais- savo aitriausiais prie 
šais vokiečiais. Pažymima, jog 
Anglija pakilusi kuoveikiaus 
atgaivinti Vokietiją ir ją iš-
naujo užsiudinti prieš Pranei-

Nežiūrint tu trukšmų ir vi
sokiu prasimanymu, Anglija 
žengia pirmyn užbrėžtu keliu. 
J i turi nuosavus apsiskaity
mus. J i nenori, kad lenkai 
smaugtu už save mažesnes 
tautas ir naudotųsi tų tautu 
gerybėmis. Nenori, kad Pran-
cija remtų monarcbistinius ir 
militaristinius lenku sieki
mus. Nes kaip ilgai lenkai ne
galės pasitenkinti tik tuo, kas 
jieiys priguli, taip ilgai Euro
poje nebus taikos. Juk šian
die Europoje betvarkę palai
ko tik vieni lenkai. Jei lenkai 
aprimtų, Europa butų taikoje. 
Taigi Anglijos tikslas nusukti 
ragus lenkams. 

Sąjunga su Rusija Anglijai 
yra gyvas reikalas, nežiūrint 
to, koks Rusijoje butų valdy
mas. Rusijos sienos susieina 
su Anglijos posesijų sieno
mis artimuose Rytuose. 

Pagaliau su Italija anglai 
tikisi pasekmingiau apvaldyti 
Balkanus. 

Taigi Prancija su Lenkija 
atvienėjamos. I r nestebėtina, 
kad prancūzai su lenkais tuo
se Anglijos žygiuose mato ne 
vien baimę, bet baisenybes. 

Tai ką daro apsukrumas po
litikoje. 

Ne rėksniai Lietuvą išgel
bės, bet pasišventėliai. 

Lenkų ponai įstatymais ver
čia savo chlopus pirkti lenkiš
kus bonus. Niekas mus never
čia to daryti. Pirkime Lietu-
pcrkama. 

Laisvė tik pasišventimu nu
teikiama. 

VAIKU DARBAS. 
• -

Suv. Valstijų Darbo depar
tamente gyvuoja biuras, kurs 
savo žinyboje turi vaikus dar
bininkus. Tas biuras renka 
nuodugnias žinias apie vaikus 
darbininkus. Padaro statisti
kas. Duoda nurodymų, koks 
darbas vaikams kenksmingas. 
Atskiroms valstijoms pasiųlo 
sugestijų, kaip varžyti vai
kams darbus. Skelbia, kokiuo
se miestuose daugiausia vaikų 
dirba. To biuro tečiau svar
biausias tikslas — vaikų darbą 
visur sumažinti ligi mažiausio 
laipsnio. 

Skaitant biuro skelbiamas 
žinias, kaip ant delno matosi 
visa padėtis. Nes kur daugiau
sia nepriauglių dirba, tenai y-
ra arba aiškus žmonių skur
das arba atatinkamų autorite
tų apsileidimas. Tokie miestai 
arba valstijos už tatai kaipii 
pirštais badomi. Tomis žinio
mis reiškiamas kaipir paže
minimas. Nes iš dirbančių vai
kų negalima sulaukti gerų pi
liečių ir patriotų. Vaikams 
vieta ne darbo įstaigos, bet 
mokyklos. 

Nesenai tos vaikų darbo 
biuras paskelbė statistiką už 
1920 metus. Pasirodo, jog dvy
likoje pramonės miestų tais 
metais 76,194 vaikai gavo lei
dimus eiti dirbti. 1913 metais 
tuose pačiuose miestuose bu
vo išduota leidimų 67,169 
vaikams. 

Reiškia, nuo 1913 ligi 1920 
metu tuose miestuose vaiku 
darbas padidėjo 13 nuoš. Tuo 
pačiu laiku tuose miestuose 
gyventojų skaitlius priaugo tik 
14 nuoš. 

Tie miestai yra: Baltimore, 
Bridgeport, Buffalo, Manches-
ter, Minneapolis, New Haven, 
New Orlvans, New York, 
Rochester, St. Louis, Toledo ir 
VVaterbury. 

Bet 1918 metais, kuomet ėjo 
karas ir kuomet galvatrūkčiais 
buvo dirbama karo medžiaga, 
kur-kas daugiau vaikų dirbo, 
negu visais kitais metais. 

(Jaila, kad vaikų darbo biu
ro statistika nepaliečia Cliica-
i*o. I r čia šimtai, jej ne tūks
tančiai, vaikų dirba, kuomet 
jie turėtų lankyti mokyklas. 

Biuro statistika paliečia tik 
tuos vaikus, kurie gauna nuo 
mokyklų direkcijų leidimus 

Minist Purickio Kalba Del Ženevos Pasiūlymu 
(Tąsa). 

Kai del santykių su len
kais, tam projekte buvo ma
nyta mus surišti su lenkais, 
kuriant- visą eilę organų, de
rinančių abejų valstybių san
tykius. Pirmiausia užsienio po
litikoj, karo reikalų srity ir 
labiausiai ekonominio gyveni
mo srity. Tiesa, tam projekte 
tie. organai nurodyti vos ap
čiuopiamu būdu. Jų kompeten
cija labai tamsi ir neaiški. Bet 
mes iš esmės esam nusistatę 
prieš tokį ankštą mųsų valsty
bės su Lenkais surišimą. Gali 
jie nevaržyti mūsų valstybės, 
bet vis dėlto ir Vyriausybė, ir 
Seimas, ir visas kraštas, rodos 
neapsiriksiu taip sakydamas, 
griežtai nusistatęs prieš tokių 
organų steigimą ir prieš tokį 
mūsų valstybės su Lenkais su
rišimą (ploja). 

Delegacija savo atsakyme 
sukritikavo patiektą projektą, 
bet sutiko jį diskusuoti. To
dėl mušu visuoiuenėj rados 
balsų, kurie sako, jog musij 
delegacija priėmusi visą ar da
limi tą projektą. Toji mintis 
yra visai klaidinga, mūsų de
legacijos atsakyme yra aiškiai 
pasakyta: Lietuvos delegacija 
sutinka priimti projektą kaip 
diskusijų bazę, kiek jis nelie

tą ir mes turime daryti visas 
pastangas, kad ją prašalintum. 
Bet, žinoma, siekdami susita
rimo, mes negalim ir niekuo
met neatsisakysim nuo nepri
klausomybės teisių (ploja). 
Tad, delegacija ir stengės į-
rodyti, kad mums rupi susi
tarti, kad mes darom visus 
kompromisus, kurie mums ga
linu. Mes sutinkame kalbėtis 
apie projektą, kuris mums yra 
net nepriimtinas. Delegacija 
sutiko kalbėtis del to projekto, 
manydama, kad besideriant pa 
vyks tą projektą padaryt to
kį, kad jį bus galima priimti. 
Iš kitos pusės mes nemanom 
nuo lenkų apsitverti kinų sie
na, nes žinom. 

lankus, o palankus lenkams. 
Reikia pasakyti, kad Hyman-
sas toj konferencijoj buvo vien 
tik pirmininku, jis nesiėmė te
orijoj sau tarpininko rolės ir 
tai pabrėžė, bet faktinai išėjo 
vis tik taip, kad jis to tarpi
ninko rolę sau pasisavino. Ga
li but, kad jis vadovavos noru 
sutaikinti — sunku jį užtai 
kaltinti ir tarti šalingume, bet 
aišku, kad jo projektas buvo 
lenkų naudai sustatytas ir po
nas Hymansas, kaip belgas, 
vargu' bau galėjo kitokį pro
jektą sustatyti, nes vis dėlto 
mes turim nepamiršti, kad ir 
Belgija, ir Prancūzija labai 
ankštais ryšiais yra surišti su 
Lenkija ir ten, kur Lenkijos 
reikalai susiduria su kitų val
stybių reikalais, tai sunku rei-

kad su jais, kalauti, kad Prancūzija a r ! 

kaip kaimynais, prisieis tu-,Belgija Lenkijos neparemtų, 
rėti santykių. Mes sutinkam Tad, žinoma, ponas Hyman-
sueiti į santykius, bet į tokius W vertas priderimos jam pa-

žmogumi vadintis, jisai to nė- teismas nuteisė miriop kalia-

santykius, kurie nieku būdu 
neliečia 'rnusų suverenumo, 
mūsų teisių. Todėl delegacija 
turėjo pagaminusi savo pro
jektą ir jis jums yra žinomas, 
nes jau anksčiau buvo pas
kelbtas ir spaudoj. Tad dele
gacija, vadovaudamos ta min
timi, sutiko diskusuoti Hy-
manso projektą ir tikėjos, kad 
jį gali jai pavykti suredaguo
ti jį taip ir padaryti tokį, kad 
jį galima butų priimti. Delega-

čia Lietuvos suvereniteto, a t r i j a tiktai todėl ir sutiko ves-
menant, kad Hymansas pareis- ;ti diskusijas ir už tai jos nie

ku būdu kaltint negalima, nes 
derybose kur deri si dvi pusės, 

daugybė vaikų dirba ir be tų 
leidinių. 

kė, kad Vilnius turi priklau
syti Lietuvai ir kad bus ven
giama bet kokių iederatinių 
ryšių su Lenkija. Tad, rezer
vuodama tuos punktus, dele
gacija sutinka priimti tą pro
jektą, kaipo diskusijų bazę; 
bet tas sutikimas nereiškia, 
kad delegacija priėmė visą 
projektą arba bent vieną jo 
punktą. Tad tai aiškiai rodo, 
kad tas projektas nebuvo pri
imtas, kaipo sutarties sumany
mas, sutikta tik del jo kalbė
tis ir derėtis. Žinoma, kalbėti 
ir derėtis del kurio nors da
lyko nereiškia jį priimti. Ko
dėl delegaciją sutiko? Sutiko 
todeJ, kad nenorėjo nutraukti 
derybų ir čia Vyriausybė vi
sai su delegacija, kaip ir vi
sais kitais punktais, solidari
zuoja, nes Vyriausybė dėjo ir 
deda pastangų, kad šiuo aT 
tuo būdu ginčą baigti, kad su
sitarimo pasiektų. Jus , ger
biamieji, žinot kurioj padėty 
yra kraštas, žinot, kaip ta 
karo našta yra sunki mūsų 

(certifikatus). Bet kai-kur kraštui, nors jis ir neša tikru 
pasišventimu, bet vis dėlto ta 
našta labai slegia mūsų kraš-

garbos, bet kaip tarpininkas 
nėra tikęs — jis gali vaidinti 
visai objektingo tarpininko 
vaidmenį. 

DARBININKAI PAGALVO
KITE. NESIDUOKITE IŠ
GAMOMS SUVEDŽIOTI. 

kiekviena pusė stengiasi iš tų 
derybų gauti maksimumą nau
dos sau ir kiekviena pusė sta
to aukščiausius reikalavimus. 

Jeigu besiderant viena pusė 
prašo perdaug aukštą kaina, 
tai kita pusė gali pasielgti 
dvejopu būdu: gali nusigrįžti 
ir nueiti, bet gali ir kalbėtis 
ir siūlyti savo kainą; jei kas 
prašo už daiktą, kuris vertas 
100 auks. 1,000 auks. ir jei 
tas, kuris derasi vis dėlto kal
basi, tai dar visiškai nereiš
kia, kad jis tą kainą sutinka 
mokėti. Delegacija elgės taip, 
kaip jį rado reikalinga ir nie
ku būdu nei delegacijai, nei 
vyriausybei negalima prikišti, 
kad ji tą projektą yra priėmu
si ir jo punktais susirišusi. 
Lenkai pasielgė kitaip. Nors 
Hymanso projektas jiems buvo 
labai palankus, jie vis dėlto 
pastatė net pačiam Hymansui 
nepriimtiną sąlygą ir derybos, 
kaip žinote, nutruko. 

Tenka dar pasakyti keli žo
džiai kodėl p. Hymanso pro
jektas išėjo mums toks nepa-

plačiai pradedama varyti agi
taciją įvairiais "atsišaukimais 
-lapeliais" prieš Lietuvos Res 
publika, o labiausiai prieš 
Lietuvos Laisvės Paskolą. 

Minėti "p l aka t a i " rašomi 
ir platinami su tikslu, kenkti 
Lietuvai, kovojančiai už visiš
ką nepriklausomybę. J ie yra 
anonimiški, tai yra be para
šo, adresuoti anot jų, kad 
"atidarius akis Lietuviams 
darbininkams' . Kas tą daro 
lengva atspėti. Juos rašo, 
spausdina ir platina Lietuvos 
Respublikos aršiausi priešai, 
lygus paliokams, rusams-bol-
ševikams ir kitiems latrams. 
Tai yra išgamų parsidavėlių 
darbas. Platinamuose šlamš
tuose dar išdrįsta save lietu
viais vadinti, bet visa gerkle 
rėkia: " la i gyvuoja" sovietų 
jungas" , šaukia kovon prieš 
Lietuvos valdžia, ir ragina šelp 
ti rusus — bolševikus, ne Lie
tuvos valdžią, ne Lietuvos 
žmones! 

Parsiduodamas aršiausiam 
tėvynės priešui, patapdamas 
išgama, jau žmogus žemiaus 
nupulti negali. Netinka tokiam 

Šiomis dienomis pasirodė, jog 
Cbicago, Ill.,Waterbury, Conn. 
ir keliose kitose kolionijose, i bmtojų galvotrūkčiais nudar-

ra vertas. Leajtai ir rusai-
bolševikai yra aršiausiais 
Lietuvos laisvės priešais. Anų 
" lapel ių" rašytojai ir įvairus 
agitatoriai prieš Lietuvos 
Valstybę, prieš Lietuvos val
džią yra lenkams ir bolševi
kams parsidavę. Už prakeiktą 
lenkišką ir bolševikišką skati
ką jie pagelbsti vergijos jun
gą savo tėvynei užnerti. J ie 
gelbsti žudyti savo brolius, 
sesutes, savo tėvelius. 

Lietuvos Laisvės paskolos 
bonas « yra smarkus įrankis 
prieš Lietuvos priešus. Pas
kolą trugdo vien tik Lietuvos 
priešai, parsidavėliai — išga-
-mos ir sukvailinti aklai. 

Taigi, Lietuviai darbininkai, 
pagalvokite apie tokius vilkus 
avių kailyje. Autoriai tųjų 
biaurų šlamštų, vadina save 
lietuviais, ir prieteliais lietu
vių darbininkų!... Ar reikia 
didesnio pasityčiojimo iš mū
sų, kaipo lietuvių darbininkų. 
J ie skelbiasi save esant lietu
viais, bet nepripažįsta savo 
TĖVYNIOS! Jie susidėjo su 
paliokais, pasaulio valkijozai, 
vergais nuskurusios, suban-
krutijusios, ir badu mirštan
čios Sovietų Rusijos. Dar pra
eitų metų pradžioje tokių au
torių ir kelios dešimtis jų pa
sekėjų, Sovietų Rusijos ir jų 
šeimininkavimo systemos gar-

dėjo buvusio Mikės caro tė 
vynėn, išsižadėdami savo Tft-
VYNtfS, ir LIETUVOS RES
PUBLIKOS pilietybės! Kaip 
tiems Sovietų garbintojams 
pavyko subankrutijusioj So
vietų Rusijoj, Waterburiečiai 
ir kiti gerai atmena, ką yra 
rašęs gerai žinomas "d rg . 
Kralikauskas", na ir Brookiv-
no "d rg . MatijoSaitis" ir kiti 
"d rauga i " . Su ašaromis jie 
prisipažino^ kad trokšta grįž
ti Lietuvon, jei tik iš Sovietų 
rojaus galėtų pabėgti. Water-
buriečiams ir kitiems vra ži-
nonii tie išgamos kopustgal-
viai, kurie skleidžia tuos lape
lius, agituoja prieš Lietuvos 
Laisvės Paskolą ir niekina pa
čią Lietuvos nepriklausomybę. 
Darbininkai, jums yra žinoma 
koki jie buvo, ir tebėra "dar-

ėjai". Pritrukus 
jiems lenkiškų ir bolševikų 
skatikų jie gyvena Jūsų pra
kaitu. It siurbėlės jie čiulpia 
Jūsų kraują, visokiais šlamš
tais jums galvas apsukdami. 
Darbininkai, budėkite. 

Svarbiausias jų argumentas, 
tai būtent tas kad Utenoj 

tą plėšikų, kurie varde LAIS-
V&S plėšė žnioaes, terorizavo' 
apylinkę su Isomfoom, pirokgl 
linų, i r kitais mirtį nešančiais 
įrankiais. Kada valdžia pra
dėjo tuos plėšikus gaudyti, 
tuomet jie pradėjo organizuo
tis prieš pačią valdžią. Ameri
koje esanti jų sėbrai ir pase
kėjai stengiasi iŠ tų plėšikų 
padaryti savo rūšies 'inučelnin 
k u s " ir tuomi mėgina klaidin
ti darbininkų minias. Paklaus
kime jų kiek žuvo rusų darbi
ninkų nuo rankos sovietinių 
komisarų, vien už tai, kad jie 
kitaip manė ir į gyvenimą žiū
re jo savo akimis, o ne taip, 
kaip buvo išakyta "-čerezvi-
eaikos" komisarų! 

Todel-gi, tieji išgamos sako: 
"nepirkime Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų , , . Mes jiems 
atsakykime, jog kiekvienas iš 
mūsų, trokštantis laisvės savo 
tėvynei, pirksime Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus, sko
linsime LIETUVOS RESPU
BLIKAI, ir remsime Lietuvos 
Valdžią ir žmonių išrinktąjį 
Steigiamąjį Seimą, ant kiek 
mūsų pajėgos ištesės, iki at-
vaduosim Lietuvos Sostinę 
Vilnių ir iki neliks nei vieno 
priešo Lietuvos Respublikos 
ribose. Tad, tokį atsakymą 
kiekvienas iš mūsų susipratęs 
lietuvis darbininkas privalėtu
me duoti visiems mūsų Tėvy
nės priešams. Pasirūpinkime 
apie tai. 
' Jeigu tokius " lape l ius" 

skleistu tarpe mušu na, kad 
ir "ponas paliokas , tai kož-
nas bevienas pasakytų, šalin 
mūsų lietuviško kraujo siurbė
lė, mums žinoma kas tau rupi 
ir delko tą darai. Nes tu " p a -
n i e " stovi už baudžiavą, už 
" u n i j a i , ir kitas "poniškas 
malones". Cholera, do Warša-
vy. 

Niekuo nesiskyria nei tie iš
gamos autoriai, bei skleidėjai 
minėtų "lapelių", jiems irgi 
tarkim, šalin tamsybių apuo
kai iš mūsų tarpo. 

Tad lietuvį darbininke, ne
duok savęs suvedžioti. Gink 
savo Tėvynės Nepriklausomy
bę. Geriausias liudymas išti-
kimybės Lietuvos Respublikai 
yra LIETUVOS LAISVAS 
PASKOLOS BONAS. Geriau
sias įrankis kovai su Lietuvos 
laisvės priešais yra Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonas. Dar
bininke, įsigyk tą įrankį ir pa
tark ir pagelbėk savo drau
gams įsigyti. ' 

L. P. 
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N A M O N ! # 

Šniokščia-putoja išdidžiai garvežys smagiai traukdamas 
ištisą virtinę įtalpių vagonų. Garvežiui šis darbas lengvutis: 
jis pasišokinėdamas ritasi pirmyn. Bet kur-kas smarkiai neša 
mane mintys į tą tolynią rytų šalį — mano Tėvynę, Lietuvą. 
Kiekvienas vagonų ir bėgių sudurimuose sutrenkimas man 
kalba, rodos, paguosdamas išsiilgusią savo krašto sielą, saky
damas: " j a u arčiau, arčiau, jau arčiau"... Geltuonuoja ap
linkui yt auksas nunokę rugiai su kviečiais ir, švelnučio vėjo 
pučiami, lenkiasi jie, sveikina su vėtros greitumu praužančius 
pro šoną nepažystamus, tolimus svečius-keleivius. 

Štai apleidžiu gražiąją Šveicariją, O ji tikrai graži! Kas 
nematė jos stačių dangų remiančių kalnų, -beveik visuomet ap
augusių šviesiai žaliuojančių miškų, kas nematė jos dangaus 
mėlynės, nei vandens tamsiai mėlyno žalumo, nei jų baltų su 
raudonais stogais miestelių, tas negali turėti pilno apie Švei-
canją vaizdo.... 

Saulė pradėjo smarkiai kepinti. Važiuoju žemu Badeno 
kraštu. Trošku. Vaizdai mainosi. Bet šen ir ten apsodyti vy-j Žmogaus prigimimas yra palinkęs prie ramybės, pasiilgs 
nuogyn^is kalnai labai daug primena tik ką apleistą Šveica
rų žemę. Bet jau nyksta kalnai; prasideda lygumos. Siau
resnėmis ir platesnėmis juostomis geltuonuoja nunokusių 
javų dirvos. Nukirsti daugumoje rugiai su kviečiais; pjauna
mos avižos. O kaip kur jau rugiena išakėta ir nauji rudens 
vaisiai pasėta. • t 

Tėvynėje dar mieliau, dar grąžiau, nes tai sava. Kas ilgesniam 
laikui buvo apleidęs savo kraštą ir grįržo atgal namon, tas jau
tė savyje silpninantį ilgėjimos jausmą, tas savo sielos gilumoj 
kūrė naujas Tėvynės garbei dainas, džiaugėsi... 

Namon! namon! Taip, ir aš keliauju namon. 
Nežavi manęs taip Berlynas su savo namų statyba, gat

vių gražumu, vasaros dienelės skaistumu kaip tas vienas žo
delis "namon" . 

Jausmai šaukią: " o kad tik greičiau!" Bet protas jiems 
atsako: "savo laiku". Tuomtarpu vaizduotė dirba: ji aky-
mirksny parneša mane namon, apspiečia parkeliavusį sveiki
nančių draugų veidais; rodo gamtos grožybes, tai vėl parne
ša atgalos Berlyftan. t . * 

Bet jau čia neilgai busiu. Už pusvalandžio keliauju į 
Swinefciunde, kad iš ten jurėm-marelėm branguojant leisčiau-
si \ tą taip laukiamą Lietuvos kraštą, 
Berlynas 17-VII, 1921 Bitikas. 

• # • » 

TYLOS KALBA 
ta jos ir ieško; bet tankiai ieško ne ten, kur j i tikrai yra. Ieško 
jas po pasaulio triukšmus ir linksmybėse, bet ištikro jos ten 
nėra. Ramybė viešpatauja tyloje ir atsiskyrime. Galima tai 
pastebėt kai tykioj dienoj, kada vėtrų nėra, rodos visa gam
ta tartum ilsisi i r duoda nepaprasto gražumo. Miškas „ramiai 
sniaudžia. Žolynai išskleidžia savo žiedelius. Paukšteliai link-

Nors aplinkui dailus vaizdai, bet siela nerimsta: ji ver ;[smai čiulba miškuose. Bitelės, skrajodamas po žydinčius žoly-
iias į tolį, į Tėvynę pas savus. Nors čia miela, gražų, bet nus, renka sau mečių ir vUoki vabalėliai kruta, bėgioja. 

Tą apsireiškimą gamtoje galima pritaikinti prie žmogaus 
ieškančio ramybės. Tegul tik sustabdo vėtrą savo palinkimų 
prie tuščių linksmybių ir betikslių draugijų; tegul £ik sau 
vienas atsiskiria ir valandėlę paskęsta tyloje tuoj jam atsi
ras nepaprastos grožės ir prakilnumo mintįs. Tyla yra visų 
rimtų darbų motina. 

Daugelis šventųjų tapo šventais, nes tyloje jie išgirdo 
Dievo balsą ir daugelis visokio luomo žmonių savo liūdnose 
valandose tyloje rado didelį suraminimą. 

Viena našlaitė pagrįžus po palaidojimo savo tėvelių ne
turėjo sau ramybės iš didžio širdies skausmo. Ramino ją 
gentį s, draugės ir prieteliai bet veltui. Vieną dieną, nebegalė
dama iškęsti tos sielvartos ir neramybės, ji nuėjo miškan ir 
atsisėdus pavėsyje tarp ošiančių medžių, pradėjo mąstyt. Kur 
ji dabar pasidės, kad neturi tėvelių, nei brolių, nei sesučių, vi
sus juos pridengė juoda ženlelė. Aš tik viena likau ir tt. 

Didelė tyla viešpatavo miške. Žiuri ji į vieną ir kitą pusę; 
visur tyku ir ramu. Čia jai eina mintis po minčiai. J i pra
dėjo mąstyti, kas tą taip gražų reginį sutvarkė! Kas kiek
vieną medelį apdengė žaliais lapeliais! Kas papuošė'pievas 
kvepiančiomis gėlėmis! Kas liepia pasipuošti žolynams si
dabrine rasa! 

Tada tylumas to miško ją suramino ir atnešė į jos mintį, 
jog Dievas, kuris viską taip gražiai sutvarkė neapleis nė jos 
ir suraminta pagrįžo namon. 

Tylą galima vadinti viso gero motiną, nes joje žmogus 
išgirsta Dievo balsą ir įgija šventų jausmų, o kas sulig Dievo 
įkvėpimų elgiasi, to darbai yra geri. 

. i O—lė. ^ 1 
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£ Telefonas Boulevard 919 J I T L u u e S h r 1 iDIL *•L RU™SWIS 
DENTISTAB J 

S5*l Soutb Halsted Btr. o 
valandos: i — u A. M. » 

1—i: T—| P. M. J 

LIKTU VYS GRABORIL8 
tarnauja laidotuvėse kopi siaut*. Rol-
l« Meldžiu ataitaakti. o n u o darbi 
iite oicanedlatl. 
14 W. SSr* PL 

Tel. Ganai fllM 

K »• I 
TeL Yards 6666 Blvd. 8448 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* ir 

Akuseras. 
IMS ft. Halsted st. Okicajco. 

Valandos: l t — I I Iš ryto 1—1 Ir 
4—8 vakar* Kad. l t—11 Ii ryto. 

Gydytojas ir Chirurgai 
4443 So. Western Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 1-11 rytai* 1-1 PC 

| pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niaia tiktai po pietį) 1 Iki B. J* 

iteeeeeo* 

t j i i»M>iM>^<a'ea MNai K ^ ^ — i — » 

DR. S . N A I K U S 
IilKTTJVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 
Ofisas ir Gyveninio vieta 

«a&3 South Halsted Street 
Aat T M M I Calvemal State Baak 

Valandos nuo 11 Iki 11 ryte; nno 
J iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki U. 
Telefeaa* 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas S149 So. Morgan St. 
Kerta I2-ro St.. Ghicago, 10. 

BPECIJAL18TAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi aaro-

nlškų Ilgų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo 11 ryto 
iki 1 po pietų, nuo 1 Iki 8 valan
dą vakarą. 

Hedėllomia nao • iki 1 po piet. 
Telefonas Yards 887 

3 

| 7 R " 7 H ARlS"sEGAL { 
Perkėlė seavo ofisą po nom 

J4729 So. AshJand Avenue* 
SpccUaHstas • 

|DŽIOV\T, MOTKRV ir VYRŲ LIGI j 
•Valandosnuo 10 lkl 11 išryto; nuoa 
• 2 iki 5 po pietų: nuo 7 Iki 8:8*5 
• r a k a i e Nedėliomis l t kli 1 

Telefonas Drezel 8888 • .e ie iouas m e i e i K M 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

[GYDAU B E GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avon u e 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o ? lkl 8 vaKare. 

VALENTINE DRESMAJJNG 
COLLEGES 

0808 8. Halsted. 2407 W. Madlaon,| 
1850 N. WeUt St. 

137 Mokyklos Jungi. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kurpi-} 

mo, Designing bisniui Ir narnama, j 
Vietos duodamos dykai. Diplomai.* 
Mokslas lengvais atmokėjlmais., 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa-< 
reikalaukit knygelės. 

Tai. Seeley 1648 
SARA PATEK, pirmininkė. 

=5= 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
IŠ FED. SKYRIAUS VEI 

KIMO. 

1 DR. P. ŠIMAITIS R 
NAPRAPATH | 

X2418 W. 45 Str. ChJcagO-H 
v(;>»lau Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
HVal.: 8 iki 12 nuo 2 iki 3 vak. pa-' 
Agal sutarimą. Išskirant ketvergus.C 

[uropean American gur iau 
Fabionas ir Miekievics ved. 
buvę A Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJL&AS 

Rcal Estate, Paskolos, latuiktsl 
Ir 11. 

808 W. S5th St., Eamp. Halsted S*. 
Tel. Boulevard 811 

Vai.: t lkl 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki t vak. 

Ned.: iki S po pietų. 

luiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiis* 
Rea. 1138 ludependenoe Blvd. 

Telefonas Von Buren 184 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas ri Chirurgas 
rtpecijallstaa Moterlškų, Vyriška 

Vaikų ir v&b chroniškų Ugn 
VALANDOSt 10—11 ryto 2—8 p> 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 n 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chisag* 

Telefonas Drover 8488 
NISlIlIlUIKIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIK 

Springfiel 111. — Rugp. 24 d. 
įvyko Federacijos 37 skyriaus 
svarbus susirinkimas. Prie 
skyriaus prisirašė ' Did. Kun. 
Vytauto draugija, kurią atsto
vavo A. Mikutavičius ir P. Ba 
kūnas. 

Pinu P. Stenbiui susirinkime 
atidarius svarstyta ir nutarta: 
1) į savo rankas paimti Liet. 
paskolos vajaus reikalą ir visą 
savo energiją į tą darbą kreip
ti; 2) rūpintis, kad gerb. Lietu
vos Atstovas, važinėdamas su 
prakalbomis ir mušą kolonijos 
neaplenktų; 3) įsteigti viešą 
knygyną, kurio reikalais rū
pinsis A. Kuperis, J . Gedmi
naitė ir A. Aleksks; 4) orui 
kiek atšalus steigti vakarinius 
kursus; 5) prie Federacijos 
skyriaus pakviesti darbuoties 
Šv. Vincento draugiją, Broli
jos Susivienijimą ir Sv. Juo
zapo draugiją, išrinkta Sterbis, 
Bure i kas ir Žemaitis; 6) pasių
sti pasveikinimą Federacijos 
Kongresui, pavesta valdybai. 

Nutarta susirinkimus laikyti 
ketvirtadieniais po pirmam 
sekmadieniui kiekvieno mene 
sio. 

Akstinas. -

Mass. valstijoje. 
Dar čia turime pažymėti, 

kad mūsų draugija atsisvei
kino su uolia ir nenuilstančia 
veikėja, Ona Vaitekaitiene. J i 
išvažiavo savo Tėvynėn, Lietu
von. Buvo labdaringos drau
gijos raštininkė per 2 metu." 
Dar negana kad raštininkavo, 
bet lankė ligonius ir šelpė 
našlaičius, kaip tai drabužiais 
ir maistu. 0. Vaitekaitiene pa
sidarbavo nemažai ir mūsų Tė
vynės, Lietuvos labui. -Taigi 
mes visi labdaringos draugi
jos nariai ir narės O. Vaite^ 
kaitienei linkime laimingos 
kelionės, o parvažiavus Lietu
von laimingo gyvenimo. 

Pr. Mankus — pirm., 
0 . Stoškienė pirm. pag., 
V. Blavackas — raSt. 

pagelb. 

MIRĖ. KARcIAMINTNKAS, 
GRAIČIUNAS SAKĖ 

PAMOKSLĄ. 

Westville, IU. — Rugpj. 9 
9 d. mirė vienas vietinis kar-
čiamininkas Pran. Kisleris. 
Žmonės plačiai kaliba, kad mi
rė nuo "munšainės". 

J. P. WA1TCHES 
Lavvyer 

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

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4500 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 105S 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
8811 N. Westera Arta 

Chicago, IU. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

18881 So. Mishigan AvesuM 
l i M k o d , DL 

VA1ANDOH: t rr*« iki S va 
ĮTeL Fui lmsa 848 tr 8188. 

11111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIb 
•Pnone Seeley 7439 
I DR. L M. FEINBERG s 
S Gydo speciiallal visokias vyr* i r s 
= moterų lytiškas ilgas 
=2401 Madison Str., kampas W e * " g 

tern Ave., Chicago g 
SValandos: 8—4 po piet 7—•.J_*S_5 
=| | | | | | | | | | | | | | | | IIIIIIIIIIIIIIHlll l»'»»m , , m 

* TeL Randolph 2898 
A A. SUKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOC1ATION BLUG. 
18 So. L# Salle St, 

Valandos: t ryto Iki 5 po pi«*u 
PanedėllaU iki • vakare 
Nedėliomis oflaaa uldarytks 

S Dr. M. T. STRIKOL'IS J 
ĘĮ Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas s 

Peoples Teatro Name 
(1618 W. 47th Str. TeL Bout 1 8 0 | 
įva landos: 6 iki 8 vak. Nedel l t | 
| i k i 11 ryte. 
Ą Res. 2814 W. 4Srd Btreet 

Nuo ryto iki piet. 
įTe l . MeKinley SSS 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5088 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto. 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo-
uits nuo E iki 8 vai. vakare 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S- Halsted Str. 

LABD. P Ę J 0 S SŲ§^ AT.SJ 
į ŠAUKIA STAtYTI PRIE 

GLAMŽĄ. vllirTA VKI 
KĖJA IŠVAŽIAVO 

U E T U V 0 N . 

TeL Canal 2118 
Valandos: l t ryto lkl 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 W. 88rd Str. 
Tel. Prospect 84t8. 

Tel. Canal 857 Vak. Canal 8118 

I DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

GhirurjrAs 
1821 So. Halsted Btreet 

Valandos: l t iki 18 ryto; 1 iki 4 
po plst. 8 lkl 8 vakarą. 

tt—. 
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I Dr. L L MAKARAS Į 
S Lietuvy* Gydytojas Ir ChJrurgM ; 
5 >fįsas 10800 So. Mlchigaa Are. | 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezeliis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4718 SO. ASHLAND AVKKUB1 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 8 ryto iki • vak. 
Beredomis nuo 4 lig 8 vakarą 

S Y. W. RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS | 
Ofisas DidmiestyJ: 

i 
=val. l t iki 11 ryte: 1 iki 
= piet. t : l t iki 8:88 
rueaidenc i ja: 10682 Ferry 

29 South La Baile Street 
Kam barto 814 

Telefonas Central GS18-

vakar* ^ i ' S Vakarais, 812 W. S3rd St | 
erry Ave. • Telefonas: Yards 4881 

Worcester, Mass. — Labda
ringos draugijos po globa 
Dievo Motinos Sopulingos su-
si rinkimas įvyko 22 d. rugpjū
čio. Iš visų raportų paaiškėjo, 
kad visi nariai ir narės dar
buojasi su didžiausiu pasi
šventimu, dirba kaip kas iš
gali. 

Mūsų skyrius nutarė kreip
tis prie visų lietuvių koloni
jų kurios tik randasi naujoje 
Anglijoje idant lietuvių vi* 
soomenė griebtųsi naudingo 
darbo, tai yra idant nupirktų 
tokių ukę, kad "butų galima 
pastatyti didelį namų arba 
prieglaudą kurioje visi Mass. 
valstijos lietuviai, seneliai ir 
našlaičiai butų globojami po 
Kristaus vėliava ir turėtų sau 
tinkama ukę. 

Mūsų skyrius patar vieta 
išrinkti koki visuomenei patin
ka. 

Taigi, broliai lietuviai 
ir lietuvaitės, turime tuojaus 
stoti petys į petį ir pradėtį 
darbų, nes mūsų draugija vie
na jau negali tiek nelaimingų
jų sušelpti. Tiesa, šelpia šim
tus pavargėlių, o ypatingai 
šiame bedarbės laike pasitai
ko liūdnų nuotikių. Mūsų sky
rius sušelpė jau tokių nema
žai, kaip tai pinigais, drabu
žiais ir maistu, bet dar vis 
daugiau tokių atsiranda. 

Jeigu visa Naujosios Angli
jos lietuvių visuomenė stotų 
i taip didelį ir naudingą dar-

Eugpj. 12 d. buvo jo laiduo
tu vės. Kaip buvo keista mir
tis, lygiai 'keistos buvo ir lai-
duotuvės. Lydint į kapus pasi
rodė bu r iuo tu s Nuogus*, ku-
riA'; pradėjo sąkytt f-pmiiokslų. 
Žmonės j i pradžių nesuprato 
kas per vienas ras barzdyla. 
Bet atsirado tokių kurie jį pa
žino. I r dažinojom, kad tai dr. 
A. Clraieiunas, Clrieagos Lie
tuvių (liberalų) Tarybos sek
retorius. 

Pipiras. 

(LIETUVOS INFORMACIJŲ 
BIURO PRANEŠIMAS). 

f. Hymanso Raštas Lietuvos 
Vyriausybei 

y • ' 

Wasliingtonas, VIII. 25 d. 
Lietuvos Vyriausybei atsisa
kius priimti Tautų Sąjungos 
Tarybos pasiūlymus Ženevoje 
š. m. birželio mėn. 28 d. ir apie 
tai pranešus p. Hymansui savo 
notą iš liepos m. 25 d. buvo 
gautas iš p. Hymanso toksai 
raštas: 

*'Ponui Lietuvos Atstovui 
prie Tautų Sąjungos. 

Ponai Ministeri. 
Turiu garbės Tamstai pra

nešti, kad esu gavęs lįepos 25 
dienos notą. J i man buvo p. 
Milašo ir Naruševičiaus įteik
ta Briukselyje liepos 26 d. Jei 
Lietuvos Vyriausybės nutari
mas ir butų buvęs palankus, 
aš del to bučiau gailėjęsįs, 
kad jis taip vėlai yra mane 
pasiekęs, nes liuosas laikas, 
kurį aš sau buvau paskyręs 
deryboms pirmininkauti, di
džioje savo dalyje jau praslin
ko. Dar labjau aš gailiuosi ir 
Taryba tikrai bus tų paeių 
jausmų, kad Lietuvos Vyriau
sybė nemato galimumo vykin-

paskutini«me Tamsiu* rašto 
1 paragrafe pasiryžimais (Lie
tuvos Vyriausybė išreiškė no
ro surasti budo konfliktus su 
lenkais likviduoti — L*. I. B.) 
Lietuvos Vyriausybė sutiktų 
siųsti savo atstovus Ženevon 
rugpjūčio 25 dienai, kad ten 
susitikus, man pirmininkau
jant su Lenkų Vyriausybės at
stovais ir ieškojus su jais, ar 
nebūtų galima surasti dirvą 
dviejų; šalių susitarimui tais 
klausimais, kurie jas skiria. 
Aš jaučiausi neįvykinęs Tary
bos man pavestojo uždavinio, 
jei nesistengčiau dar kartą su
vesti krūvon dviejų šalių dele
gacijas ir šauktis į jų politinę 
išmintį, kad suradus išrišimą 
konfliktui. Be to, dviejų dele
gacijų atvykimas man atrodo 
būtinu, kad galėčiau paruošti 
pranešimą, kurį aš turėsiu pri
statyti Tarybai, kad išaiškinus 
motyvus, kuriais vadovavosi a-
bi vyriausybės savo nusista
tymuose. 

Teiktės priimti, Ponas Mi
nisteri, mano aukštos pagar
bos pareiškimą. 

Povilas Hyraans. ' ' 
Kaip jau Liet. Inf. Biuro 

buvo pirmiau pranešta, Lietu
vos Vyriausybė sutiko su aukš-; 

čiau pažymėtu p. Hymanso pa
siūlymu ir pasiuntė iš Briuse
lio savo delegatus ^Ženevon, 
kur šiandien- 4 M N 9 i | P m - 25 
d. įra^įfcjo d e r y J ^ A ? 
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U JPS DEDAT1 JUSĮf KŪDIKIO BUTELĮ 
Jei jus negalite žindyti jūsų kūdikio, išrin

kite maistą, kuris yra maistingas ir taip leng
vai virškinantis, kaip jūsų pačios pienas. Duo
kite jūsų kūdikiui 

^4k 

r> vr> 

ti Tarybos birželio 28 dieną 
bą, tai ištikrųjų butų labai rezoliucijoje išreikštų patari-
lengva įsteigti toji prieglau- mų. 
da, kuri vadintųsi visų suvie- Turiu garbės Tamsta pa-
nytų kolonijų prieglauda klausti, ar sulyg išreikštais 

l ' " J Į 

MANTREAL | 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VTA 
Trečia 
Kliaca CANADA LINE Trečia 

Kliasa 
Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos 

Tiktai vienas tiesus kelias į Balde Fortus 

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

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

• IMKRJTATIONAIi MERCANTULB MARINE COMPANT 
r h l « . o n - 171 t~>. R v n o r n W o c « P a c e A i r f t A. TW_ T I « U > h n n l K t T A A t 
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* 'žiburys1 ' smarkiai 
Statys salę. žmonės 

duosniai aukavo. 

Mariampolė: — įvairių drau 
gijų knibšdynas. I r jos visos 
veikia. Seniausis iš visų gal 
bus <<Žiburys , ,. Čia yra jo 
Centro Valdyba ir skyrius. Ka
dangi čia butų labai didelė sto
ka, o ypač kur gailina butų 
patogiai daryti susirinkimus, 
jau nuo seno laiko galvojama, 
kaip katalikiškoms draugi
joms įgijus sau susirinkimams 
salę. Bet tai labai sunku: rei
kia statyti, kitaip nors dar 10 
metų lauksi, — salė pati ne
atsiras. " Žiburio*' Centro 
valdyba, tai gerai suprasdama, 
ir padarė pirmuosius žings
nius. Nutarė statyti namą. Bet 
reikia pinigų. O jų veltui nela
bai kas pasiūlo. Taigi suma
nyta ir per šv. Onos atlaidus 
įvykinta didelė lioterija. Jau
nimas uoliai prisidėjo prie dar
bo: rinko fantus tarp pažįs
tamų, nešė, rašė ir abelnai 
daug padėjo uoliam "Žibu
r i o " C. valdybos Vice-Pirmi-
ninkui, kun. V. Borisevičiui, 
kuris šiuo reikalu, galima sa
kyti, vienas ir užsiėmė. Liote
rija pasisekė. Davė pelno vir
šaus 12 tūkstančių auksinų. 
Nors maža, bet vis-gi daili 
pradžia. Turiu čia paminėti, 
kad "Žibur io" sumanymo pa
rėmimo dėlei netik aukavo au
ksinais, bet ir auksinius du 
žiedus ir ar ne du tik sidabro 
laikrodėlius. Žmonės supranta 
puikiai draugijinio gyvenimo 
naudingumą, ir kad be pato
gios susirinkimams vietos ne
gali draugijos išsivystyti — 

ĖAGllE.BRAND 
~MCONDENSED M1LK) . 

geriausias maistas kūdikiams— vartojamas per 
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūk
stančių moterų. v 

The Borden Company 
Borden Building New York 

L 

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪ
DIKIŲ GEROVĖ kuri paaiškins, 
kaip ullaikytį.^fjikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje* 0104 . * 

«* ; rW7f. N: 
Vardas ., , »*«j#4ss" 

Adresas ,***n s v . -^ • • • • • • ••: vsi 
- * * : 

i • i 
* < — N pac 

LENKU m 
3= 

veikti. Valio 
"Žiburiečiail" 

Mariampolės 

Bitikas. 

DR. J . SHANKS 
6YŪTT0J1S Ir CltMMtaS 

Ofisai: > ^ . Gydo moterių ir 
1657W. M a d i s o n ^ . ^ y ^ v i s o k l a , n . 
81. Kmp. Paulina>^. rog mvo oty. 
Vai. 10 iki 12 p. ^ ^ ^ M M M „ u* 

1 tki \8 vak. ^ ^ V •«Mw«inM 
Rea ofisas 3041 FnllertonVS-*1 

Ave. Kamp. Albany Ave. 
Vai. 8 Iki 8:80 ryto 

8:30 iki 9:30 vak. 
Chleaso, m . 

"Anusia! Anusia! Kibizaj 
kujla z ogroda! Wszzystka 
fculba wykibizala!" 

Nugirsta ir žodis žodin už
rašyta 1920 metais, Panevėžyj, 
iš lupų sulenkėjusios miestie
tės. 

Štai lenkų kultūros rūbas 
Lietuvoje: wszystka bulba wy-
kibizala. O tos kultūros essen-
cija, -dvasia—tai sukvailėji-
mas, pasiputimas, niekinimas 
savo krašto žmonių, papročių 
ir viso kas lietuviška. Tos 
"ku l tū ros" aukos tai visų-
pirmą visi minkštasmegeniai, 
pradėjus nuo mūsų senovės 
didžiūnų, lenkų prigautų ir 
ant jų virvelės parištų, ir bai
giant mūsų Tėvynės pakraš
čių valstiečiais, savo kalbos iš
sižadėjusiais. Tos "ku l tū ros" 
aukos — tai bedaliai ir beduo
niai dvarų ordinarininkai, be-
sigrumiantieji su vargu, badu 
ir ligomis. Tos "ku l tū ros" di
džiausios pažibos, tai žviegian
tieji paršiukai, maruojantieji 
veršiukai "sukultūrintose" 
Lietuvos grįčiose. 

Argi nuostabu, kad visa 
tautą kaip vienas žmogus su
kruto vyti laukan iš savo kra
što tą neprašytą keistą vieš
nią? Kad jos nei pėdsakų Lie
tuvoje neliktų. 

Tauta turi savyje daug dva
sinių pajėgų, su kurių pagel-
ba lengvai galėtų apsidirbti su 
ana "ku l tū ra" . Tik bėda, kad 
lenkai > pastatė Vilniaus kraš
te stipresnę materijalę pajėgą, 
kad prievarta primetus savo 
"ku l tū rą" visai Lietuvai. Ta
sai bandymas Lenkijai atsei-
na milijardas markių į metus. 
Neilgai -galės taip tesėti. Lie

tuviai -r- kantrus žmonas. Mes 
sulauksime to, "ko laukiame. 
Tik tuo tarpu remkime savo 
valdžią. Žiūrėkime, kad ji ne
pristigtų pinigų. Pirkime bo
nus. 

Lietuvio pinigas svetimame 
banke — tik bankininką tuki
ną, gi nei lietuviui, nei jo Tė
vynei garbės nedaro ir naudos 
neneša. Tas patsai doleris in-
dėtas į visos Lietuvos reika
lą, kuria dvasios galybę, gai
vina vieną iš indomiausių ir 
rimčiausių pasaulio tautų. Tai 
tautai atgijus, pančių nusi
kračius, sustiprėjus — ir tau
tiečiams bus daug džiaugsmo 
ir garbės. Pirkime bonus. 

i ' i P-
" >4 <• 

• L. P. 
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REIKALINGA MERGINA D I R B U 
DEMTISTO OFISE. ATSIŠAUKITE. 

DR. O. Z. VEZELIS 
4712 S. Ashland Ave. Chicago. 

P A J J I E S K A U savo pusbrolio Motiejaus 
Kupčiūno paeinančio iš Jonionių kai
mo, Čiobiškio parap., Vylnlaus rėdy-
boa Seniau gyveno Pennsylvanijos 
valstijoje. Turiu labai svarbių reika
lų. Kas apie jį žinote arba jis pats* 
att-išaukite tokiu adresu: 

tKŠUIifc PENKAUSKAITĖ, 
2045 IV. Armitage Ave . 

DRAUGĄ" GALIMA NUSI
PIRKTI ANT 6IŲ KAMPŲ: 
Blue Island & Western Ave., 
12-th & Jefferson Str., 
12-th & Halgted Str., N. E. Coraei 
14-th & Halsted Str., 
18-th & Halsted Str., 
Maxwell & Halsted Str., N. B. 

& S. E. Corners, 
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., 
Milwaukee & Girard Str., N. E. 

Corner, 
Milwaukee •& Robey Str. N. E. 

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

BIZNIERIAI GARSINKITES 
"DRAUGE" 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Reikalingas' kunigas klebonauti 
lietuviškoje parapijoje. Kreiptis a»m 
kančių antrašu: s 

Kun. J. Šimkus, 
T20 Rue Parthenais, Montreal, 

Canada. 

ANT PARDAVIMO. 
Medinis namas, 5 kambarių, mau

dynė, cementinis basementas, elek
tra, h. w. grindos, visa kieto medžio 
padailinti, aere lotas, viskas geriau^ 
šioj tvarkoj. Mokesčius iškalno ant 
Ismokesoio. 

Albert I t s m a 

-M 
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DRAUGAS Antrinis, Bu$p. 30, 1921 

r i 
KOVA PRIEŠ NAMŲ STA 

TYMO TRUSTĄ. 

• » — i 

CHICAGOJE, 
• • » • • • • * • • ' " — • • • • • . » - • • 

Teisėjas Landi s pakelia pa
galiau kovą prieš namų sta
tymo trustą Chicagoje, kuo
met nėra galima amatninku 
unijas ir kontraktorius pat
varkyti. 

Iš padaryti] amatninku li
nijų su kontraktoriais sutar
čių teisėjas Landi s patyrė, 
kad amatninku unijos su kon
traktoriais Chicagoje sudaro 
stiprų trustą. 

Taigi kad tą ,trustą sutraš
kinti, teisėjas galvoja Chica-
gon įleisti iš provincijų kon
traktorius ir darbininkus (tai-
pat unistus) ' ir tiems duoti čia 
darbo kiek tik jie nora; prie 
namų statymo. Tuomet ir vie
tos trusta turės imti galas. 
Bet Jei kartakr butų keliama 
kova, tuomet Kovotojams bu
tų atviros kalėjimu durvs. 

Teisėjas tvirtina, kad šian
die brangus namų statymas, 
tai darbininkų su kontrakto
riais suokalbiavimas prieš vi
suomenės kišenių. 

PLĖŠIKAI APVOGĖ MASO 
NIC TEMPLE IŽDĄ. 

Sekmadienio vakare ketur. 
plėšikai, nudavę norį nusisam 
dyti geležiu, skrynutes Maso-
nie temple busto požemiuose, 
buvo įleisti vidun. Sargas nu
vedė juos parodyti skrynutes. 
Reikėjo pereiti per kelias 
kombinuotas geležines duris. 

Tenai plėšikai surišo sargą, 
iškraustė visą eilę skrynučių 
i r išėjo prisikrovę pinigų. 

Sakoma, išnešta apie 250,-
000 dolerių. 

LABD. SĄ GOS KUOPOMS. 

ftiuomi pranešu visoms La-
IKI. Saj. kuopoms, kad Cen
tro mėnesinis susirinkimas j -
vyks trečiadieny, 31 d. rugp., 
Aušros Vartų parapijos svet. 

Taipgi prašome visų kuopų 
atstovų, kad atsivežtų visus 
rinkėjų surašus, kad žinotu
me kiek rinkėjų išviso bus del 
rinkliavos, kuri įvyks 12 d. 
rugsėjo visame Chicagos mies
te. 

Pageidaujame taip-gi, kad 
visos kuopos stropiai rengtų
si prie rinkliavos ir gautų 
k u od augiausia rinkėjų. 

Podraug prašome visų mo
terų ir merginų, kad neatsi-
sakvtumėte rinkti aukų 12 d. 
rugsė jo, 1921. 

Pastaba: Prašome visų kuo
pų, kad atsivežtumete pini
gus už parduotas serijas nuo 
praeito pikniko. 

A. Nausėda, 
Labd. Są-gos Centro pirm^ 

ATSIŠAUKIMAS Į DRAUGI 
JAS KURIOS PRIGULĖJO 
PRIE CHICAGOS LIETU

VIŲ DRAUGIJŲ 
SĄJUNGOS. ^ 

Kaip jau yra žinoma Ch. L. 
J). S. yra jiustojusi gyvybės 
bet likusis turtas iki šiol ne
buvo sutvarkytas. Valdyba 
l>andė sušaukti visų draugijų 
atstovų susirinkimus, bet be 
pasekmių. Atstovai neatsilan
kydavo. Valdybai beliko vie
nas kelias: likviduoti Sąjun
gą, ir sutvarkyti turtą,*ka. val
dyba ir padarė. Paskutiniame 
savo susirinkime, likusieji dai
ktai tapo parduoti ir bilos ku
rios buvo užsilikusios, tapo ap
mokėtos. 

Likusi pinigai priduota kasi
n inkui 

v Iš viso pas kasierių randasi 
$90, kuriuos valdyba, daugu
ma balsų, paskirstė sekančiai: 
$45 Lietuvos Universitetui, ir 
$45 « * Social-demokratui. Kasi
ninkas buvo priešingas tokiam 
paskirstimui; pritarė Lietuvos 
Universitetui, bet buvo prie
šingas * * Social-demokratui \ \ 
remdamos tuo, kad Ch. L. Dr-
jų Są-ga buvo bepartyvė įs
taiga, susidedanti iš įvairių 
pakraipų draugijų, taigi ir jo
sios turtas turi priklausyti tik 
bepartyviškoms įstaigoms, 
kaip ligoninėms, našlaičių šel
pimo įstaigoms kuriose Lie
tuvoje randasi apie 70,0(X) vai
kučiu ir daug kitų. 

Taigi draugijos bei atstovai 
tų draugijų kurios prigulėjo 
prie Ch. L. Drg. Są-gos tar
kite savo žodi, ar sutinkate su 
tokiu turto paskirstymu, ar 
ne? Je i niekas neatsilieps ta
me dalyke, aš nors ir priešin
gas tokiam paskirstymui, tu
rėsiu išsiųsti pinigus pagal 
daugumos valdybos balsų nu-
balsavimo.- Tuomet draugijos 
neturės pretensijos maų pri
mesti atsakomvbe, už Ch. L. 
Dr-jų Sąj. turtą ir su tuom 
busiu paliuosuotas nuo tų pa
reigų. 

K. čepukas, kasierius. 
1648 } \ \ Division St., Chicago. 

Redakcijos pastaba: Pono K. 
Čepuko pasipriešinimas skirti 
Ch. L. Dr. Sjįjungos pusę li
kusio turto "Social-demokra
tu i ' ' yra teisingas. Visas tur
tas turėtų, būti paskirtas arba 
Lietuvos Universitetui arba 
Labdar. įstaigoms. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. L. Paskolos stoties sus. 
L. L. Paskolos stoties susi-

rinkimas bus trečiadieny, rug-
pjučio 31 d. vakare, Nekalto 
Pras. Pan. Švč. svet. Visų 
draugijų atstovai ir veikėjai 
yra kviečiami atsilankyti. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

L. Vyčių 4 kp. sus. 

L. Vyčių 4 kuopos susirin" 
k imas bus šį vakarą, rugpj. 
30 d. į vietą ketvirtadienio va
karo. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Statys Adomas ir Jieva. 

L. Vyčių 13 kuopa spalio 16 
(h š. m. School Hali svet., sce
noj perstatys Petrausko dvie
jų veiksmų operetę "Adomas 
ir J ieva" . Veikalas yra gra
žus Ir žavėtinas. Dargi prie 
to vaidins plačiai pagarsėję 
artistai, pp. Saboniai. Niekas 
nepraleiskite šios progos. 

Koresp. 

AR TAVO KŪDIKIS GERAI 
MIEGA? 

Jeigu ne, tai kas nors yra nege
rai su juo. Gal neduodi jam tin
kama maistą. Kūdikių vidurėliai 
turi gauti tinkama maistą, ir užtat 
jie nemiega. 

Ant 3-čio puslapio šios dienos lai 
rasite apgarsinimą Bordens Eagle 
Brand Condensed Pieno. Iškirpk 
ta kuponą šiandiena ir pasiųsk 
o gausi dykai kningutė Baby Wel-
fare Book kaip maitinti ir auginti 
kūdikį. (Apgr.) 
SVEIKI KŪDIKIAI NIEKA

DOS NEVERKIA. 
Jeigu tavo kūdikis visados ver

kia tai turi tam būti tikra prie
žastis, gal jam reikia permainyti 
maistą. 

Laivakortės j Lietuvą 
Be Persėdimo 

PilIow-KaraIaučiiĮ 
Kas nori turėti patogia kelionę be jokių trukdimu, 

ateikite pas mumis pasikalbėti. 15 metų patyrimas šita
me biznije, davė daug pamokinimą kaip reikia kelionėj 
prisirengti. . • 

Siunčiame pinigus su di
džiausių pasisekimų Išmo
kame faktiškai į 24—28 
dienas pinigais visuose 
Lietuvos pastose, be jo
kiu trukdimu ir be jokiu 
atitraukimu. Tūkstančiai 
padėkavoniu turime nuo 
mūsų tautiečiu Lietuvoje. 
Siunčiame pinigus per te-

legrafų-kabelį išmokame pinigais į kelias dienas, už labai 
mažų atliginimų. Viskas sulyg dienos kursol Turime paš
to skyrių, iš kurio galima siųsti tarptautines perlaidas 
į visas dalis pasaulio, taipgi Letters of Credit su ^rave-
lers Checks, kuriuos vartoja visi biznieriai užrubežyje, 
nes niekas kitas negali jais pasinaudoti. Todėl ir visi kas 
turi tokius Čekius, gauna Amerikos doleriais. 

Mandagus ir teisingas patarnavimas, Ateikite pasi
teirauti. ~ ^ 

PAUL P. BALTUTIS IR C0. 
901 W. 33-rd St. Tel. Yards 4669 Chicago, III. 

Priešais £v. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto. 
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EXTRAH KARE! EXTRAH 
LIET. INDUSTRIJOS BENDROVES 

• r 
Išpardavimas! Pasinaudokite! 

Turime keletą kompletų pereitų 1920 m. 

DRAUGIJOS 
Leidžiamos Lietuvoje Kaune 

Kompletas $3.00 
vietoje •••• ^o.uu 

Pasiskubinkite 
DRAUGAS PtJBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

Tiesi Kelionė J LIETUVĄ P E R PIJLIAV* 
(Karaliaučio Prieplauka) 

ARBA PER IilBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

mūsų pasažieriat; O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI Į PILI AVA. 

Lietuviai, važiuojanti i Piliavą, aplenkia Lenkų juosta (Kondo
rą, ir privalo turėti tiktai lietuvišką.* pasporta; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja saka mūsų reguliarisko su 
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriuba pafto laivai išplaukia: ų 
S. S. LITUANIA Rūgs. 7 S. S. ESTONIA Spalio •*. 
S. S. LATVIA Rūgs. 21 S. S. POLONI* Rugsėjo 12. 

Pasailerams tiesas patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifaz. Con. 
Visi laivai tori paikos kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agt. 129 N. LaSalle St. Chicago 

už Lietuvos Ekonominę. Laisvę, 
Kariuomene susideda iš $2,000,000.°° 

Čion žemiau matomi pirmutiniai Maršalai-Generolai, Pulkininkai ir Karininkai, kurie su 
savo narsiais didvyriais karžygiais-doleriais stojo kovon. Da tik spėjom pasirodyt Lietuvos 
Ekonominiame Kovos lauke, o jau įžymius žingsnius padarėme pirmyn — atidarydami net 
kelis skyrius (departamentus), kuria įkūnyti jgyveniman, jau aktyviai Veikia. Per tuos sky
rius, eidami sąžiniškai savo pareigas, mes atliekame sekančius darbiis: 

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON; 
PARDUODAME LAIVAKORTES ANT VISŲ LINIJŲ Į VISAS PASAULIO ŠALIS, 

TAIPGI IR LIETUVON; 
REAL ESTATE — PARDUODAME NAMUS, LOTUS, ŠARMAS; į 
EINAME REJENTO (NOTARY PUBJ.IC) PAREIGAS; 
PADAROME VISOKIUS DOKUMENTUS, PASPORTUS; . 
ATITRAUKIAME GIMINES IŠ LIETUVOS. 
LEIDŽIAME LAIKRAŠTĮ "T4VYNŽS BALSAS". JEI KAS IKI RUGSĖJO (SEPT.) 

10 D. PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS PIRMĄ "TĖVYNĖS BALSO" NUMARĮ DYKAI; 
ATLIEKAME ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS. 
SKUBIAI RENGIAME IMPORTO IR EXPORTO SKYRIŲ. 
Industrijos departamentas irgi jau veikia. Paroma apžvalga kur kokios darbo šakos 

butų patogiau užvesti ir kad sėkmingiau darbe varyti pirmyn, kūnyti (steigti) tokias darbo 
šakas, kokių Lietuva ir jos visuomenė labiausiai reikalaują. 

Nors tas viskas nelengva atsiekti, bet Lietuvių Industrijos karininkai sako, kad tas jų vi
sai negandina, nes savo dorelius moką, gerai kamandavot ir jie jų įsakymų klauso ir juos 
pildo. : 

Bet pažiūrėkime kiek zednas karininkas tur i karo fronte pastatęs kariuomenės — dolerių. 
Gi kuo toliau, tuo daugiau auga karininkų— akcijonierių (šėrininkų) skaičius, vis keliomis 
dešimtimis kasdien ir vis su diofesne kareiva-doleriais. 

Todėl iš anksto sakome, kad Lietuvos Ekonominė Karė laimėta. Tos karės pergalėtojai 
yra Lietuviai. 

Pirmieji Karžygiai: i t 

Negrįžkite į Lietuvą 
be gyduolių, kurias mes sutalsom keleiviams del visokių ilgų kelio
nėj ir ^Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut Sykiu su skri-
nelė gyduolių Įdedame knygeli su jų vardais Ir kaip nuo kokių ligų 
vartot. . * , » < * • *"\ 

Ch. Montvido 
1824 VVabansia Avenue 

Vaisfinyčia 
Chicago, 111. 

Užsisakykite "Laivą" 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

".LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
"JjAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilps atsakymai4 klausimus. Gerb. kun. Bueys ža

dėjo ir toliauąj4 "Laivo" skyrių užpildyti. 
' 'LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

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

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

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 

A. B. Mūras . .*. $10,000.00 
Pranas Zakarevičius .". 2,200.00 
Paul P. Petrauskas 1,200.00 
Domininkas Antanaitis / 1,000.00 
Jonas Petrauskas 1,000.00 
Juozas Martišius 1,000.00 
Leonas Vasaitis 1,000.00 
Vaclovas Virbalis 1;000.00 
Jonas Virbalis 1,000.00 
Petras Soroka .. 500.00 
John Soroka 500.00 
Jonas Janshara 500.00 
Gendruta Grabulienė 450.00 
Vladislovas Saudargis 400.00 
Petrone Saudargienė . . 300.00 
Antanas Vyšnauskas 300.00 
Stasys Jankūnas 300.00 
Jonas Kinčius 200.00 
Elšbieta Jankunienė 200.00 
Marcele Zakarevičienė 150.00 
Antanas Daimantavičius .'. 120.00 
Anelija Franckienė 10&00 
Vladas Grigonis y 100.00 
Andrius Meliszauskas 100.00 
Adolpas Zikas 100.00 
Marijona Mažonienė 100.00 
Antanas Skiras 100.00 
Steponas Saikus 100.00 
Antanas Plečkauskas 100.00 
Antanas Kazlauskas 100.00 
Juozas Jankauskas ; 100.00 
Juozas Aleksa į 100.00 
Vincas Kasela 100.00 
Jurgis Kazakevičius^ 100.00 
Morta Kazekevičienė 100.00 
Antanas Marciulonis 60.00 
Kastantas Amisiejus { . . . . . 50.00 
Antanas Dabrovalskis 50.00 
Kazis Jurevičius 50.00 

Juozas Patskauskas 50.00 
Alena Redzavičienė 50.00 
Magdalena Trimirkiutė 50.00 
Jonas Daimantavičius 50.00 
Staais Pokila 50.00 

.Elzbieta Arlauskiutė 50.00 
Juozas Krausaskas • 50.00 
Juozas Kazalevičius 50.00 
Antanas Valecky 50.00 
Juozas Maciuta 50.00 
Jokūbas Valutis 50.00 
Jonas Bartasiunas , 50.00 
Jokūbas Zmuidna 20.00 
Anele Neverdauskienė 20.00 
Antanas Daukšys 10.00 
Marijona Daukšienė 10.00 
Vincas Franckus f 10.00 
Jnozapas Kriksiunas 10.00 
Andrius Vinciauskas 10.00 
Jurgis Žvirblis 10.00 
Adele Daimantavičiutė 10.00 
Alena Daimantavičiutė 10.00 
Edwardas Daimantavičius "10.00 
Vincentas Daimantavičius 10.00 
Jurgis Daimantavičius 10.00 
Antanas Rakauskas 10.00 
Juozas Alonis 10.00 
Juozas Daimantavičius . : 10.00 
Antanas Gaurilius ' y . . . 10.00 
Augustas Vicus K 10.00 
Kazimieras Neverdauskas 10.00 
Barbora Sacivicienė • . 10.00 
Juoias Dargis , „ 10.00 

$24,760.00 
Bet reikia nepamiršti, kad ir slaptoji ka
riuomenė — "Šau l i a i " veikia. J i savo skait-
lingumu ir narsumu gal but aktyviau veikia. 
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Lietuvių Visuomene — nei vienas neatsilikime nuo šių Tėvynės pareigų; visi jungkkne 
savo spėkas po Lietuvių Industrijos Vėliava; dėkimės prie čion paskelbto karininkų būrio, 
nes Lietuvos ^Ekonominė Laisvė šaukia mus visus prie to bendro darbo. 

Darban užkinkykime visas 'savo dvasios ir kūno jėgas drauge su narsiais karžygiais — 
dolieriais ir drąsiai stoję žengime garbingon pergalėn. 

VYRAI! PAJUDINKIME ŽEMC! '&įįfa0Ę&:p*' 
Leiskime savo dolierius darban; nelaikykime jų uždarę kur nors, bet dėkim j LIETUVIŲ 

INDUSTRIJOS BENDROVES SŽRUS, o tik tuomet jie dirbs mums ir mūsų Tėvynės nau-
dai. 

LIETUVIŲ INDUSTRIJOS BENDROVE 
55 W. Market St, Wilkes Barre, Pa. 

POVILAS P. PETRAUSKAS, PIRM. 
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