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Vokietijos Prezidentas Grū
moja Nacionalistams 

Bolševikai Nori 40 Milionų Paskolos 
PREZIDENTAS EBERT 
GRŪMOJA GELEŽINE 

RANKA. 

Jį paremia 11 milionų darbi 
ninku. 

BERLYNAS, rugp. 31 

stitnoija. Kaip respublika, 
taip konstitucija bus ginama. 
Visokį sukilimai bus malšina-

!mi su "geležine ranka. , : 

Su prokliamaeija uždrausti 
visoki priešingi respublikai 
ir konstitucijai, taigi ir vald
žiai, susirinkimai, apvaikščio-

BADAUJĄ RUSAI PAMETA AIRIAI ATSAKO ANGLIJOS 
PREMIERUI. 

AMERIKONAI IMASI JŲ 
ŠELPIMU. 

Steigiama vaikams stovykla. 

Vokietijos prezidentas Ebert jimai, demonstracijos, skleidi 
pagaliau išdrįso su "geleži- |mas lapeliu ir visokių kito-

• ' T * V ir 

ne r a n k a " pagrūmoti nacio-:Kiti rastu. 
Ralistams (monarebistams). Į Vokietijos organizuotas 
kurie šiandie kursto vokiečiu darbas, kuris skaito apie 11 
visuomenę griauti Vokietijos 'milionu nariu, pranešė kanc-
respubliką ir ant jos griuvė- lleriui Wirtb, jog stovi vyriau 
siu išnaujo steigti nepakeli-Į sybės pusėje. 
čiamą monarchiją, nuo kurios 
dar nelaimi senai pasiliuo-
suota. 

Kuomet nužudyta centro 
vadas Mathias Erzberger, na 
cionalistų laikraščiai dar ar
šiau pakilo kurstyti visuome
nę. Kuomet visos politinės j RYGA, rugp. 31. 
partijos karčiausiais žodžiais 

BOLŠEVIKAI DELEGUOJA 
NANSENĄ. 

Taipat kalba apie skolų 
apmokėjimą. 

- Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus 
delegacijos Maskvon pirmi
ninkas, Fridtjof Nansen, bol
ševikų valdžios deleguotas ko 
liauti Į Europos valstybių so
stines ir l)olsevikii valdžiai 
parūpinti paskolos 40 milio
nų dolerių. Tie pinigai bol
ševikams reikalingi supirkti 
javų sėklai. Tuos javus sėk
lai bado apimtuose Rusijos 
plotuose padalintų patsai 
Nansenas. 

Be kitko bolševikų valdžia 
pagaliau sutinka vesti tary
bas ir senųjų Rusijos skolų 

kaip butų pasielgę naeionali- j klausimu, jei pavyktų jiems 
štai, jei sąjungininkų armijos gauti javams kredito, 
turėjo atrėmusios į Vokieti- Xansen sako, jog negana 
jos krutinę durtuvus. šiandie šelpti badaujančius 

Pakilus krizini imta kaltin- rusus. Reikia pasirūpinti ir 
ti valdžia, delko ji nesuvaldo jų ateitimi. Viena išmalda 
įsivyravusių nacionalistų. jie negali pasitenkinti. Turi 

Tad prezidentas Ebert pa j bu t jiems duodamas reikalin-
galiau išdrįso pakilti viešai gas kreditas. 

pasmerkia ta žmogžudystę, 
nacionalistų laikraščiai atvi
rai džiaugiasi tokia padėtimi. 
Sako, Krzbergerio nužudy
mas, tai naturalis apsireiški
mas. Kuomet jo negalėjo pa
siekti įstatymai, jį pasiekė ir 
nubaudė žmogaus ranka. 

Nacionalistai K rzbergerį 
vadjno šalies išdaviku todėl, 
kad tas pasirašė kituomet po 
sąjungininkų sustatytomis 
paliaubų sąlygomis. Girdi, 
tuomi jis pardavė Vokietiją. 
Tečiau žingeidus daiktą 

RYGA, rugp. 31. — Dau
gybė visokių pasakojimų pa
reina iš paliestos badu Rusi
jos. Daugiausia tai nupasa
koja liudininkai, kurie ten vi
sas baisenybes savo akimis 
matę, daug visko girdėję. 
. Vienas iš baisiausių daik

tų, tai tas, kad daugelis ba
daujančių tėvų pameta savo 
vaikus, gi patys dauginasi 
ieškoti maisto. Nes vaikus 
apdrausti nuo bado ir duoti 
jiems tinkamą pastogę, tie
siog neturima priemonių. 

Bolševikų komisaras Dunu-
cbarsky, kurs veda šelpimo 
darbą, apskaito, jog antroje 
rugpjūčio savaitėje butą jau 
apie 300,000 vaikių, kuriuos 
pametė tėvai. 

Šiandie pamestų vaikų skai 
tlius bus didesnis. Nes kas
dien didinasi tūkstančiais. 

DUBLINAS, rttgp. 31. — Ai
rių ministerių kabinetas atsa
ko laišku į pastarąjį Anglijos 
premiero raštą. Matyt, laiškas 
jau pasiųstas Londonan. 

Iš tenai specialis pasiuntė-
jas laišką nuvež premierui, 
kuris iškeliavo į Škotiją atos-
togosna. ; 

Atsakymo turinys nežino
mas. 

VĖJO. 
GUBERNATORIUS GAUNA B e l f a s t e Seka Kruvina Airių K o v a 

-

Vaikų stoyvklos. r-

S. ! 

respublikos apginiman. Po 
kelių posėdžių su ministeriais 
jis paskelbė prokliamaeija, ku 
ri atkreipta prieš nacionalis
tus. Prezidentas sako, kad 
nacionalistų laikraščiai bus 
visai uždaryti, jei jie nepa
liaus kurstę visuomenės. Nes 
tais kurstvmais laužoma kon-

Anot Nanseno, bado apim
tuose plotuose gyvena apie 
35 milionai žmonių. Iš jų a-
pie 8 milionai neturi nei plu
tos, nei jokių javų sėklai. 

Nansen pasirašė padarytą 
su bolševikais sutartį maitin
ti apie 10,000 vaikų Sarato
ve. 

Gali Kilti Karas Austrijos 
su Ungarija 

Tėvai savo vaikus ir net 
kūdikius daugiausia pameta 
ties bolševikų įstaigų duri
mis. Bolševikų valdžia, anot 
žinių, pagal savq išsigalėjimo 
tuos vaikus sukolektuoja (su
renka) ir jie siunčiami į lai
kinai paruoštas Pavolgio sto
vyklas. Daugybė vaikų mirš
ta del peralkirao. 

Kaip tie bolševikų suran
kioti vaikai stovyklose prižiū
rimi, tai jau kitas klausimas. 
Gana to, kad kai-kurie bolše
vikai viršininkai visgi dar 
turi šiek-tiek širdies, kad ma
žutėlius priglausti, neduoti, 
jiems daug knetėti. 

Steigia amerikonišką stovyklą 

Į Pavolgį nuvyko du ame
rikonu matininku. Jiedu ten 
matuoja didelius plotus že
mės, kur bus įsteigta model
iu škoji vaikams stovykla. To
je stovykloje bus intaisyti vi
soki reikalingi patogumai 
sveikiems, silpniems ir ser
gantiems vaikams. 

Vienoje depešoje iš Rusi
jos sakoma, jog paaugę ber
naičiai Pavolgy patys rūpina 
si maistu. Su mergaitėmis 
tečiau daug vargo. Mergaitės 
neturi jokios iniciatyvos, ty. 
supratimo kaip nors ir kur-

NORI 5 M1LI0NĮI NARIŲ. 
• . 

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 31. — Am. Darbo Fe
deracijos vykdomoji taryba 
nusprendė pavaryti plačias a 
gitacijas, kad šįmet Federaci-
jon surinkti 5 milionus narių. 
Norima Federaciją, padaryti 
taip skaitlinga, kad su tuo 
organizuotu darbu turėtų skai-
tyties pačios didžiosios poli
tinės partijos. 

12,000 AUTOMOBILIU 
AUKŲ. 

NEW YORK, rugp. 31. — 
Paskelbta, kad pereitais me
tais Su v. Valstijose nuo auto
mobilių žuvo 12,000 žmonių. 
Gi sužeistų butą .pusantro mi-
liono žmonių. 

\VASHINGTON, rugp.. 20. 
— West Virginia valstijos 
gubernatorius ir vėl čia krei
pėsi į patį prezidentą ir ka
ro departamentan, prašyda
mas kuoveikiau pasiųsti fe-
deralę kariuomenę. 

Tečiau karo departamentas 
kol-kas neklauso. Deleguo
tas iš karoi departamento vie
nas karininkas ištirti toje 
valstijoje padėtį, po ištyrimo 
kaltina patį gubernatorių už 
darbininkų nerimavimus. 

Sako, valstijos autoritetai 
pačioje darbininkų nerimavi -
mo pradžioje butų. galėję gra
žiuoju darbininkus apmalšin
ti. Bet tiems autoritetams 
truko reikalingos taktikos. 

Fėderalės .kariuomenės siu
ntimo klausimas yra prezi
dento rankose. 

ULSTERIO VALDŽIA BAI 
MĖJE. 

. 
Belfasto gatvėse liejasi krau

jas. 

BELFASTAS, Airija, rugp. 
31. — ČJia jau trečia diena se
ka gatvėse airių kova. Tai 
kovoja sinn-feineriai su uls-
teriečiais, kurie apsisprendė 
savitai gyventi. Kad tuo tar
pu sin-feineriai reikalauja, 
kad Ulsteris gryžtų prie visos 
Airijos. 

Kai-kuriose gatvėse taiso
mos barikados. Keletas žmo

nių jau nužudyta. 
Prieš riaušininkus veikia 

kariuomenė su policija. 
Riaušės ir kovos pakilo per

eitą sekmadienį plyšus mieste, 
kelioms bomboms. Atvykęs ka 
reivių būrys pasveikintas šau
dymais. 

Kova tęsėsi per naktį. Žibu 
riai gatvėse užgesinti. Miesto 
gatves nušvietė pakelti kelio
se vietose gaisrai. 

Antrytojaus tos kruvinos 
riaušės kaipir prigeso. Bet va
kare ir vėl pakilo. 

Atsiunčiama čia daugiau 
anglų kariuomenės. 

ISPANŲ KARIUOMENĖ 
PRISIDEDA PRIE RE

VOLIUCIJOS. 

MADRIDAS, rugp. 31. — 
Morokkoj, Atlantiko pakraš
čiuose, ispanų kariuomenės 
būrys, sudarytas iš maurų, 
anot gautų . žinių, prisidėjo 
prie revoliucijos. 

UŽGINA TURKŲ LAIMĖJI
MUS. 

, ATĖNAI, rugp. 31. — Grai 
kai užgina skelbiamus turkų 
laimėjimus išilgai Sakaria u-
pės. Sako, jog aplink Sakaria 
seka kova. Nežinia kuomet ji 
baigsis. 

PASIRAŠYTA SUTARTIS 
SU UNGARIJA. 

BUDAPEŠTAS, rugp. 31.— 
Čia pasirašyta taikos sutartis 
Su v. Valstijų su Ungarija. 

— 
LEIDŽIA KAROLIUI 

GYVENTI. 

AUSTRIJA NENORI ATI 
DUOTI SAVO TERI 

TORUOS. 

Pašaukti kariuomenėn pilie-, 
čiai. 

nu ne puolė ir užėmė terito- • n o r s gauti maisto. 
riją. Ungarija, kaip kituomet 
ir Lenkija, sakosi, kad tas 
Burgeplando užėmimas atlik
tas prieš jos norą. Tai, girdi 
insurgentų darbas. 

Tie insurgentai Burgenlan-
VIENNA, rugp. 31. — Tar-lde tuo jaus paskelbė parėdy-

pe Austrijos ir Ungarijos y- mą visiems vyrams kuovei : 

ra gerokas žemės ruožas, va- kiaus įstoti kariuomenėn ir 
dinamas Burgenland. Sąjungi- gintis nuo austrų, 
ninku padaryta sutartimi su! ' Savo keliu Ungarijos vy-
Ungarija ir Austrija tas že-, riausybė į Burgenlando pa
mes ruožas pripažintas Anstri- įsienį pasiuntė stiprų būrį sa-
jai, nežiūrint to, kad jį savi-jvo kariuomenės. Nes jei kar-
nasi Ungarija. Austrija tenai tais tiems insurgentams pasi-
visas laikas palaikė savo spė
kas ir teritoriją valdė. 

Tik štai tomis dienomis Ze-
ligowskio ir Korfanty pavy
zdžiu vienas ungarų armijos 

darytų karšta, tuomet kariuo
menė pakiltų gelbėti. 
4 Insurgentai Austrijos šali
ninkus suimdinėja ir šaudo. 
Austrija tuo svarbiuoju klau-

vadas staiga.su savo karino- simu kreipėsi į sąjungininku^ 

Amerikoniškas maistas į-
vairiais keliais jau siunčia
mas Rusijon. Už vienos — 
kitos savaitės bado paliesti 
vaikai gaus palengvinimų. 
Kuomet bus sustiprinti vai
kai, tuomet ir suaugusieji bus 
šelpiami. 

Bet jei tasnieko negelbėtų 
tuomet austrai su ginklais mė
gins išmušti insurgentus. 

Nors Burgenlandas pripa
žintas Austrijai, tečiau Unga
rija savinasi tą teritoriją. Ga
li pakilti tarp abiejų šalių ka
ras. Kas tuomet turės atsa
kyti už kraujo liejimą. 

Burgenlandas Austrijai yra 
svarbus ypač karo strategi-
kos žvilgsniu. 

BERNE, rugp. 31. — Švei
carijos vyriausybė leido bu
vusiam Austrijos imperato
riui Karoliui ir toliaus gy
venti Šveicarijoje. 

_ 

Paroje, rugpiuč. 29-30, Cbi-
eagoje pavogta 15 automobi
lių. 

SMILGIAI (Panev. aps.). 
Jaunimo būrelis surengė ūki
ninko Dirsės svirne vakarą: 
vaidino Gogolio " Piršlybos/ ' 
Po vaidinimo Lisilevičiaus ve
damas choras sudainavo kele
tą dainelių. Kai kuriems cho
ro nariams tėvai neleido da
lyvauti šiame vakarėlyje, bet 
choras dainavo gerai. Vaidin
tojai savo užduotis atliko ir
gi gana gerai. Pas mus jau
nimas pradėjo smarkiai dar
buotis. 

Čia yra įsikūrusi vartotojų 
bendrovė, kuri gana gerai gy 
vuoja. Bet dar žmonės neį
vertina koperatyvų vertės. 

ALTENBERGAS ATSI
STATYDINO. 

Kuomet klaipėdiškiai sužį-
nojo, kad krašto direkcijos 
prezidentas p. Altenbergas ir 
Seimo vice-prezidentas p-as 
Kranzas važinėjo į Varsavą 
tarties su lenkų valdžia, pakė
lė tokį triukšmą, kad Alten
bergas buvo priverstas atsis
tatydinti. Vokiečių laikraš
čiai, ypatingai "Tilziter Al!-
gemaine Zeint., Koenigsber-
ger Allgemeine Zeitung." 
"Morgen" ir " B r y k e " pava
dino juos krašto išdavėjais ir 
kitokiais žodžiais. Sujudo ne 
tiktai vokiečiai, kurie nori, 
kad Klaipėdos kraštas butų 
nepriklausomas, bet dar 1a-
biaus lietuviai darbininkai ir 
sodiečiai arba ūkininkai pakė
lė streiką, o laukininkai susi-
važiavę iki 300 asmenų dėlei 
pasitarimo, vienbalsiai atsky
rus vieną Gubbą, išnešė pro
testą prieš jų pasielgimą ir iš
vadinę išdavikais, pareikalavo 
atsistatydinti, o į prezidentus 
išrinko p-ą Dr. Steputaitį. 

HEkSININKŲ KONFE-
RENCIJA. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
WELCH, W. Va., rugp. 31. — 500 Amerikos Legiono 

narių iš McDbwell apskrities, vadovaujant majorui Eu
bank, automobiliais iškeliavo į Logan apskritį, kur apsi
stoję išalkusieji angliakasiai. Legioninkai iškeliavo šau
kiami gubernatoriaus Morgan. 

^ WABHINGTpN, rugp. 31. — Iš Baltųjų, Namų pra
nešta, jog taikos sutartis su Vokietija kuoveikiau bus in-
duota senatui ratifikuoti, kaip tik šis susirinks sesijon. 
Senatas susirinks rugsėjo 21 d. 

BELFASTAS, Airija, rugp. 31. — Šito miesto gat
vėse verda kruvina kova. Žuvo kelios dešimtys žmonių. 
Kai-kuriose gatvėse padirbtos barikados. Kovoje daly^' 
vauja 90 dirbtuvių darbininkai. Kareiviai riaušininkus 
puola šarvuotais automobiliais. 

MASKVA, rugp. 31. — Komisaras Kamenev pasakė 
korespondentui, jog badas siaučia 15-oj gubernijų ir 20,-
500,000 žmonių badauja. 

KLAIPĖDA. Liepos 30 d. 
Sandaros svetainėje atsibuvo 
" Sandaros" draugijos vaidy
bos susirinkimas dėlei pasita
rimo apie Sandaros namo par 
davimą. Dr. Gaigalaitis ati
darė susirinkimą su malda. 
Paskui prisiminė apie mirusį 
p. Lokį, vieną iš garbingiau
sių Prūsų lietuvių veiklėją, ku
ris ir ' stabmeldžių Indijose 
platino krikščionybę, o sugrį
žęs savo tėvynėn uoliai darba
vosi jos naudai. Sandaros na
mas yra pirktas 1908 metais 
už 50,000 markių, o dabar par 
duodant, galima gauti mažiau 
sia .400,000 markių. Tam tik
slui tapo išrinkta komisija iš 
šių asmenų: pp. Jonelaitis, 
Dr. Gaigalaitis, Brošaitis, Bir 
skus ir Švilas. 

Liepos 28 d. konferencija 
pasibaigė. Laikraščiai paskel
bė, kad latviai reikalavę Lie
tuvos dalyvavimo, bet lenkai 
pasipriešinę. Dalyvavo suo
miai, estai, latviai ir lenkai. 
Nutarta: šalia konferencijų 
grupėmis daryti bendras pe
riodines konferencijas. Se
kanti konferencija turėt-ų įvy
kti per pusmetį Varšavoje. 
Helsininkų taip vadinamojoj 
išsiaiškinamojoj konferencijoj 
sutarčių nepadaryta. Buvo 
kalbama apie trilypę sąjungą 
tarp estų latvių ir lietuvių. 
Buvo pabrėžiama, kad ji pa
dės įsikūnyti penkių sąjungai 
ir trilypė sąjunga buvo labai 
vertinama. Lenkai visą laiką 
agitavo prieš trijų sąjungą, 
kalbėdami, kad ji kenkianti 
penkių sąjungai. Suomiai į 
sąjungą dėsis, kiek bus bend
rų reikalų. Suomių ministe
rių pirmininkas į klausimą, ko 
del Lietuva nepakviesta, at
sakė, kad iniciativa buvo vi
sai ne suomių, bet lenkų. 

RYGA, rugp. 31. —i Iš Maskvos pranešta, kad bolše
vikų valdžia suardė šelpimo komitetą, kuriam pirminin
kavo Maksim Gorkii. Tan komitetan inėjo užsieniuose 
gyveną įvairių pažiūrų rusai. Bolševikams pasirodė ko
mitetas pavojingas. 

VALKININKAS. Nakty iš 
liepos 25 į 26, ties Deksnių 
kaimu lenkų kareiviai šaudė 
ilgą laiką. Paskui staiga su
šaukė Deksnių kaimo gyven 
tojus ir verste privertė pasi
rašyti raštą, kad lenkus buvo 
užpuolusi Lietuvos kariuome
nė, į. 

Liepos 27 d. nuvyko į Dek
snių kaimą Tautų Sąjungos 
kontrolės komisija, kuri vie
toje galėjo įsitikinti, kad tai 
buvo lenkų provokacija. 

ŠILELĖ (Tauragės aps.). 
Šilelės šauliai iškilmingai- ap
vaikščiojo savo šventę. Rai
ti ir apsiginklavę šauliai da
rė malonaus įspūdžio. Gra
žiai plevėsavo žalioji vėliava 
ir skardžiai skambėjo šaulių 
dainos. Instruktorius pasakė 
karštą kalbą, kuri šaulių ir 
kitų klausytojų širdyse sukėlė 
tėvynės meilę ir pasiryžimą 
ginti ją nuo priešų. 

KAUNAS. Rugp. 4 d. švie
timo ministerijoj įvyko pro
fesorių susirinkimas pasitar
ti kas link universiteto kūri
mo praktiškų darbų. Projek
tas įteiktas- ministerių kabi
netui. 

O R A S . — Šiandie gražus 
oras; kiek vėsiau. 

PINIGĮĮ K A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
rugp. 30 buvo tokia pagal Mer 
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokietijos šimtui mark. 1.18 
Lietuvos šimtui auksinų 1.18 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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"DRAUGAS" 
• t a * kasdieną išskyrus nedėldienioa, 

PRENUMERATOS KATKAs 
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StTV. VALST. 
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Prenumerata mokasl iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užairasymo dienos 
a« nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
ienas adreeaa. Pinigai geriausia sių
sti isperkant kraaoje ar exprese "Mu-
ney Order" arba įdedant pinigu* J 
registruota laišką, 
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EUROPOS VOTIS. 

padaryta operacija. Nors pa
tiems lenkams ji bus labai 
skaudi, bet Europai ji užtik
rins ramybę. 

MENKA PRIEMONĖ. 
Žmogus iš bado 

Pasibaigus karui sąjungi
ninkų su Vokietija Europoje 
turėjo įvykti taika ir ramy
bė. Dauguma Europos atskirų 
tautų apsisprendė ir pradėjo 
gyventi savitu gyvenimu. Bu
vo spėjama, kad ir pati vi
dujiniai suirusi Rusija veikiai 
pasitvarkys. 

Nelaimė davė Rusijoje pa
kilti socialistams bolševikams. 
Šitie pasiskelbė iš Rusijos pa
darysią rojų. Pagrobė savo 
rankosna Rusijos valstybės 
styrą ir pakėlė baisiausią te
rorą. 
• Rusų tautos vargai ir šau-Į 
ksmai atsiliepė visame mar
game pasauly. Socialistai bol
ševikai pradėjo skelbti, kad 
jie tnč-tuojaus visoje Europoje 
į vesią pragarą. 

Daugiau porom metų Europa 
gyveno nuolatinėje baimėje. 
Nes su radikalais nebuvo juo
kų. Daugelis spėjo, kad rau
donasis pavojus visgi užplūs ir 
sunaikins Europos civilizaci
ją. 
t Tai buvo biauri Europos vo
tis. 

Tečiau ji neužkrėtė Europos 
organizmo. Sumaningai apsi
ginta ir šiandie ji apsiribavu 
vienos Rusijos sienose. Nai
kina ji pačios Rusijos organi
zmą. Bet jau Europos nepa
liečia ir daugiau jai nepavo
jinga. 

Pasigydžius nuo tos voties, 
buvo manoma, Europa gryž 
lygsvaron. Prasidės atgaivini
mas, naujas gyvenimas. 

Kad štai Europos kūne at
sivėrė kita votis. Tai jau tie
siog biauri ir pavojinga gan
grena. Ta gangrena, tai Len
kija ir lenkai. Visa eilė ne
priklausomų valstybių mėgi
na imties kultūrinių darbų. 
Lenkai neleidžia dirbti. 

Lenkija lyginai paliuosuota 
nuo virvės karvė kaip pašėlusi 
mėtosi po daržą ir atstato ra
gus prieš kiekvieną, norintį ją 
pririšti prie jai priklausančių 
razginių su pašaru. Ar daug 
reikia? Jei ji pati nenusisuk* 
sprando, tai gaus tarpragin ir 
bus pabaigtas kriukis. 

Lenkija ir lenkai šiandie y 
ra didžiausia Europos votis. 

Lenkai neleidžia ramiai gy
venti visiems savo kaimynams. 
J ie prie visų kabinasi. Užgro
bia svetimas žemės ir jas sa-
vinasi. 

Žodžiu tariant, lenkai neiš
sitenka savame kaily. Nori vi
sus praryti. 

Iš didžiulių valstybių pirmu
tinė Anglija pakilo ieškoti ko
kių nors vaistų prieš lenkų 
nerimavimą. Nes jei ne lenkai, 
šiandie Europoje gyvuotų ra
mybė, butų varomas pirmyn 
kultūrinis darbas. 

Reikia kantrybės. Išsigelbė
ta nuo socialistų bolševikų l
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grūmojančio teroro. Bus pa
darytas galas TT lenkų imperi
alizmui. Bus pagydyta ir ta 
biaurioji Europos kūne votis. 
Prisiėjus reikalui Lenkijai bus 

ar vargo 
pasisavina kepalėlį duonos. Su
gautas statomas teisman ir 
baudžiamas įstatymų nurody
mais. Nevalia vogti. Tai žmo
nės turi žinoti. I r teismai ge
rai daro, kad vagišius bau
džia. 

Bet štai Chicagoje tokios 
pieno kompanijos visais lai
kais išnaudoja ir apiplėšia vi
suomenę, imdamos pienui ne
paprastai augštas kainas. I r 
už tai jos nebaudžiamos. Tik 
geri žmonės duoda patarimų 
visuomenei kompanijas boyko-
ruoti ir boykotu priversti jas 
papiginti pieną. 

Boykotuoti — reiškia nepir
kti nuo kompanijų pieno taip, 
kaip normaliai perkama. Taigi, 
pirkti tik tiek, kiek verčia bū
tinumas. 

Su tokia priemone vargiai 
ką galima laimėti. Tiesa, kom
panijoms galima padaryti 
nuostolių. Bet jų nepabauginsi. 
Gi pačiai visuomenei gali pa
sirodyti ir gana daug skriau
dos. 

Valstija turi įstatymų lei
dimo rūmus. Jei tų ir kitų vi
suomenės gerovės kompanijų 
negalima sutvarkyti, jei prieš 
jų sauvaliavimą nėra įstatymų, 
tai kodelgi nebūtų galima pa
rūpinti reikalingų įstatymų. 

Šiandie šaukiama visuomenė 
pakilti boykotan. Tai tik skau
dus pasityčiojimas iš bejėgės 
visuomenėj kuomet kompani
jos turi progos gardžiai pa
sijuokti. 

Tečiau nereiktų joms juok
tis ir visuomene išnaudoti, 
kuomet veiktų įstatymai. 
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Buvo ( dar ir antra priežas
tis, kurį poną Hymansą len
kė į tai, kad įo projektas iš
eitų taip palankus lenkams, 
tai būtent, ta aplinkybė, kad 
Lenkija iš dvejiį besiginčijan
čių pusių yra stipresnė, o jė
ga daro į žmones įtakos, dar 
ir šiandien jėgą labai dažnai 
kai kurie žmonės nori apiben
drinti su teise. Tad ponas Hy-
mansas', kaip tarpininkas mūsų 
ginčo, žinoma, vaidino neata-
tinkamiausią vaidmenį ir tai 
mums priseina konstatuoti ir 
pabrėžti. 

Nutrukus Briukselio dery
boms atėjo Genevos konfe
rencija. Oenevos konferencija 
turėjo daug darbų, tad iš
klausius pono Hymanso pra
nešimo, ji pavedė, deja, tam 
pačiam p. Hymansui sustatyti 
naują siūlymo rezoliuciją. Ši 
pono Hymanso pagaminta 
rezoliucija, žinoma, irgi turėjo 

rytų sprendimą objektingą, 
teisingą. 

Tad ir kai ponas Hymansas 
pagamino rezoliuciją, sunkų 
mums įsigilinti į Tautų Są
jungos Tarybos narių psiko-
logiją, bet, matyt, jie manė, 
kad lietuviai patys žino, kas 
jiems priimtina ir kas nepri
imtina, kad lietuviai patys su
gebės savo teises ginti. Jie su
tiko, kad toks siūlymas butą 
padarytas, nes manė, jei lie
tuviai sutiks, tai jų dalykas,, 
jeigu gi jiems bus nepriimtina 
— tai jie gali nepriimti. Aš tai 
kalbu todėl, kad noriu nu
mest nuo visos Tautų Sąjun
gos Tarybos tokioj šalingumo 
šešėlį. Jei Tarybos siūlymai 
išėjo mums nepalankus ir tie
siog mums nepriimtini, tai vis 
dėlto negalima iš to išvesti, 
kad T. S. Taryba parodė mums 
nepalankumo arba pasielgė Su
tingai. 
Dabar del pačios rezoliucijos. 

išeiti ne mūsų, bet lenkų nau- J i gerbiamieji Steigiamojo 
dai. Kiti nariai, kurie dalyva
vo Tarybos posėdy, neturėjo 
nei laiko nei aplinkybės jų 
neleido visapusiai į ginčą įsi
gilinti rezoliuciją apsvarstyti 
rr pasverti josios objektingumą 
ir teisingumą. Žinoma už tai 
negalima butų kaltinti kitu 
Tautų Sąjungos narių, nes rei-

Seimo Nariai, jums jau yra 
žinoma, nes jau buvo paskelb
ta spaudoj, aš jos neskaitysiu, 
tik nurodysiu, kurie ypač pun
ktai ir kodėl yra mums nepri
imtini. J i susideda iš penkių 
punktų. Pirmas punktas kalba 
del tolimesnių derybų. Mes 
visuomet esam pasiryžę derė-

kia nepamiršti, kad Tautų Są- tis ir mūsų ginčą taikiu būdu 
junga ir Tautų Sąjungos Ta
ryba visą laiką vaidino tik 
tarpininkavimo vaidmenį, . o 

kuo veikiausiai išrišti. Bet ki 
toj punkto pusėj pasakyta, 
kad autarįis, kurį bus oadary-

tarįininkas nehria moralinės,ta tarp Lenkijos rr Lietuvos 
atsakomybės už sprendimo po to, kai bus ratifikuota a 
vaistus — jis tik daro siūly
mus. J i s mėgina daryti siūly
mų ir kitai pusei ir turi tikslo 
besiginčijančius sutaikinti. Ki
tas dalykas — arbitražas, ten 
teisėjas turi atsakomybės už 
sprendimą ir jo yra prievolė 
pažinti klausimą, kad .pada-

bejų valstybių seimų, turės bū
ti dar ratifikuota Vilniaus 
seimo. Ta dalis mums jau iš 
esmės yra nepriimtina; nepri
imtina todėl, kad Čia iš anks
to numatomas atskiras Vil
niaus Seimag. Nepriimtinas 
valstybės teisės atžvilgiu, nes 

dviejų valstybių sutartį, rati
fikavus ją abiem valstybėm, 
dar ją ratifikuotų vienos val
stybės dalis! 

Antram punkte kalbama del 
provizoriumo, tai reiškia, kad 
kol mes susitarsim galutinai 
su lenkais del sienų ir santy
kių, likviduodami Želigowskio 
sudarytą neteisingą padėtį, rei
kalaujama, kad Želigowskio 
kariuomenė ir visi valdininkai 
butų išvesti, net pasakyta tik 
tie, kurie nėra to krašto kil
mės. Tai mums, žinoma, irgi 
nėra priimtina, nes kas kon
troliuos, kas iš to krašto ki
lęs, o kas ne? Mes žinom, kad 
jau labai daug ŽeligoVskio 
kariuomenės yra perrengta ci
viliniais žmonėmis ir jie ten y-
ra apsigyvenę, tarsi vietos 
žmonės. Tuo būdu butų evakuo 
jama ta kariuomenė, tai ji 
krašte greit visa ištirptų ir 
pavirs'tij į * vietos gyventojus' 
ir kas gali tikrinti, kad to ne
bus, kad tai bus tinkamai su
kontroliuota! Tad mes reika
laujam, kad visa kariuomenė ir 
visi valdininkai, kurie su Želi-
gowskiu įėjo, visi ir išeitų — 
jokių išskyrimų kad nebūtų, 
nes tai yra lenkų kariuomenė, 
ir kaip tokia, turi visa išeiti. 

Toliau dar čia galima butų 
ir daugiau kalbėti del milicijos 
nes irgi nežinia nuo ko ji pri
klauso. Bet svarbiausia prie
žastis, del ko tas punktas mu
ms nepriimtinas tai ta, kad 
čia kalbama apie provizorių-[ 
mą, o apie tai mums kalbėti 
neprisieina, nes tas provizo-
riumas yra sudarytas ir abie
jų pusių pasirašytas, būtent — 
Suvalkų sutartis. *Tad, tas pro-
vizoriurnas jau yra ir mes tik 
reikalaujam, kad jis butų įvy
kdytas ir tokį naują provizo-
riumą mes sutikti priimti ne
galim (salėj ploja). 

Nepriimtinas taip pat ir tre-jkia nepamiršti,, kad tai nėra 
čias punktas, kur sakoma,'arbitras, bet tik tarpininkas ir 
kad Lietuvos kariuomenė ta- tarpininkas gali daryti įvairių 
da ir tada turi būti atitrauk- siūlymų. Žinoma, besiginei jan-
ta į šalies vidų ir demobili- čibs' pusės gali tuos siūlymus 
z u o t a — sumažinta. Nors mes priimti ar nepriimti. Tad ir 
ir labai norėtum mūsų ka- (mes šių siūlymų priimti nega-
riuomenę demobilizuoti ir Ha* ir lauksime iš Tautų Są-
musų ūkininkus, mūsų darbi-' jungos kito, objektingesnio 
ninkus'paleisti namo prie jų 'mums tinkamesnio siūlymo 
šeimynų, kad jie galėtų imtis (ploja), 
ramaus darbo, bet mes nega
lim to padaryti, kai tas rei
kalavimas statomas tik mums, 
kuomet nieko nepasakyta apie 
lenkų kariuomenės atitrauki
mą ir demobilizavimą. Čia pri
sieina stebėtis, kad Tautų Są
jungos Taryba tokius reikala
vimus stato tik mums, o nesta
to jų lenkams, d ai tai didelės 
praktikinės reikšmės ir netu
rės, bet tai įžeidžia mūsų 
garbę, įžeidžia tuo, kad stato
mais mums reikalavimais pa
rodo, tarsi mums nepasitiki
ma. Tad prieš tuos šalingus 
reikalavimus mes protestuojam 
ir priimti jų negalim. (Salėj 
ploja). 

Del 4 ir 5 punktų aš nekal
bėsiu, nes tie punktai neturi 
esminės reikšmės ir del jų ga
lima butų nesiginčyti. Tad del 
šių punktų, kuriuos aš išdės
čiau, rezoliucija mums yra 
nepriimtina ir vyriausybė yra 
nusistačiusi pranešti apie tai 
tam t ikt* motyvuotu atsaky
mu Tautų Sąjungai. 

Vyriausybė visiškai solida
rizuoja su padarytų mųsų dęįe^ 
gącijos pareiškhrra, -ji dUos 
gana ilgą motyvuotą atsaky
mą, kur bus pažymėta, kad, 
nors mes nereiškiam tuo būdu 
nepasitikėjimo Tautų Sąjun
gai, nors pripažįstam jai tarp
tautinio autorito, bet šie siū
lymai del tokių ir tokių moty
vų mums nepriimtini. Aš tu
riu pabrėžti, kad mūsų atsa
kymas . nereiškia jokio Tautų 

TURI LIUOSAS RANKAS. 
T ' ' • ' " -

Pagalios Varšavos valdžia 
atviriau pradėjo veikti A. Si
lezijos klausime. Kaip tinka 
"wielkai panstwai", ji paskel
bė turinti Kuosas rankas tuo 
žvilgsniu. 

Tas reiškia: Jei Tautų Są
junga savo nuosprendžiu, ty. 
Silezijos padalinimu, paten
kins Varsavą, bus gerai. Jei 
nepripažins to, ko nori lenkai, 
tuomet Varšava varu, su gin
klais užims • jai nepripažintas 
apskritis. 

Lenkų tos "liuosos rankos' ' 
paskelbtos pačiame seime. Tai 
padarė premieras Witos, kuo
met jį seimas prispaudė prie 
sienos. 

Kaip žinoma, Varšavos val
džia Silezijos klausime visą 
laiką tylėjo. Seimui gal ir bu
vo žinomas Valdžios nusista
tymas, bet tas nebuvo žinoma 
visuomenei. Taigi seimas ir 
prispyrė valdžią viešai pasa
kyti savo nusistatymą. Pre-
nrięras Witos po trumpos kal
bos ant i*ulo ••pareiškė, jog A. 
Silezija turi teliti Lenkijai. 
Tam tikslui valdžia turi tiuo-
sas rankas. 

Seime pakilo džiaugsmingas 
raliavimas, kuomet vVitos pa
sakė apie savo rankų liuosu-
mą. 

Lenkai raliuoja. Bet kuo
met Tautų Sąjunga užlies ant 
jų kubilą šalto vandens, tuo-

Sajungai nepasitikėjimo, rei-1 met jie kitaip užgiedos. 
• I I 

emaičiai! 
Baigėsi pasaulinė kruvinoji žudynė, baigėsi senieji ver

guvės laikai, baigėsi Lietuvai ir Žemaitijai kankynės metai. 
Naujas prasideda laikotarpis, išnaujo gali gimti žmonijos dar
bai. Lyg visas pasaulis keltųsi iš nuomirio, iš kokio ten 
baisaus sapno. Kur tik pažvelgsi, visur pradedama naujas 
kūrybos veikimas. 

Atgimė išnaujo ir Lietuva: stoja kitų valstybių eilėn ir 
paskelbia pasauliui, esanti pasiryžusi gyvuoti savistoviai ir 
kurti nepriklausomus, savus namus. Ir visose Lietuvos šalyse 
prasideda judėjimas ir bruzdėjimas, reiškiąs siekimą nepri
klausomybėm Darbuojasi visi: dirba liaudis, dirba šviesuo
menė, dirba Lietuvos neprigulmingųju namų kūrėjai. Visi 
Įkinkyti ten, kame kas sugeba. I r visi imasi statybos darbo 
uoliai, nežiūrėdami į visas kliūtis ir daugybę priešų. 

Kėlėsi ir Žemaitija, Lietuvos židinys. Ir jos sunųs, dau
giausiai kitų žudyti, bet skaidriausią išlaikė tautybės dvasią 
ir prabočių kalbą, nenori atsilikti nuo kitų, bet taipojau4 

visomis pajėgomis stengiasi kelti savo gimtinės gerovę. -Kad 
ligi tol prispaustoji ir baudžiavos kankinamoji liaudis atgytų, 
susiprastų su tikrąją buitimi, butų lavinama, reikia jai ap-
švietos. Kad kiltų krašte civilizacija kultūros pirmtakunė, 
reikia kelti žemės ūkis, prekyba ir pramonija. Pavienis aatnuo 
nedaug to pasiekti tegali, reikia veikti bendromis jėgomis,^ 
reikia telktis į koperatyvines organizacijas. I r matome, kad 
Lietuvoje tveriasi visokios draugijos ir bendrovės, visos tuof 

tikslu: sutraukti visas pajėgas krūvon ir tada įtemptai imtis 
už darbo. 

Taip susitvėrė 1920 m. vasarą Žemaitijos miestelyje, 
Plungėje, Žemaičių Kultūrinimo Draugija "KULTŪRA", 
kurios bendras tikslas: kultūrinti žemaičių kraštą. Šitam tiks
lui atsiekti Dr-ja nusistatė 

a) steigti ir laikyti įvairias taip bendrojo, taip ir specia-
lio lavinimosi mokyklas, kursus, knygynus ir kitokias kultu-1 

rinirno įstaigas; 
b) kurti ir varyti pramonybos ir prekybos įstaigų. 
Draugijos nariai esti tikrieji, garbės ir nariai pajinin

kai (šėrininkai). Tikrieji nariai, kurių metinis nario mokesnis 
50 auks., turi teisę tartis ir spręsti švietimo reikaluose. Nariai 
pajininkai yra dalyviai pajais (serais) kurių kiekvieno dydis, 
200 auks. Švietimo klausimuose sprendžiančio balso jie neturi., 
Kas pajų įneša virŠians 10,000 auks., skaitomas stambiuoju pa
jininku ir naudojasi visomis teisėmis: 

1) Kas pajais viršiau 10,000 auks. uždirbta, išskyrus kas 
skiriama Atsargos ir Švietimo kapitalui, nepriguli Visuotino 

susirinkimo grynojo pelno paskirstymui, bet palieka pajinin
ko nuožiūrai; 

2) Stambieji pajininkai renka iš savo tarpo 3 narius, kurie 
sprendžiančių balsu įeina į Visuot. Susirinkimo rinktąją vai-
(lyDą. 

Visi nariai turi, nežiūrint į pajų skaičių vieną balsą. 
Iš grynojo pelno skiriama nemažiau 10% Atsargos kapita

lui ir nemažiau 5% Švietimo kapitalui. 
Dr-jos "Ku l tū ra" nusistatymas yra išplėšti savo veikimą 

po visą Žemaitiją, išnaudoti gamtos, kaip antai vandens ir k. 
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sutelkti kapitalas. Bet nežiūrint į visas sunkenybes darbas bu
vo varomas ir yra gan gerai nuvarytas į priekį. Pirmuosius 
veikimo metus užpildė statybos darbai:' yra padaryta tvanka 
ant Minijos prieupio Babrungo, o antroji pradėta ant pačios-
Minijos; pastatyta jau elektros stoties namai prie pirmosios 
tvankos ir laukiama užsakytosios mašinos, kad pradėjus dar
bą. Jau apkainavimas statybos darbų parodė gryno pelno vir
šiau 170,000 auks. 

Mūsų 1920 veikimo metų balansas: 

AKTYVAS. 
1. Pinigai kasoje . . . . . . . . . . . . . 30,118.28 
2. Kilnojamasis turtas 2,862.00 
3. Įrengimai 

No. 1 tvanka ir namai ant Babrungo 315,000 i : 
No. 2 rengiama tvanka ant Minijos 12,063.82 

327,063.82 
I . Įvairus asmenys (lieka skolingi) 120,000.00 
5. Supirkta medžio medega 15,678.00 

' 6. Avansai (neatsiskaitė Dr-jai) 15,390.60 
7. Daiktai ir mašinos darbe 6,971.00 
8.1921—22 veikimo metų išlaidos 6,154.00 

VlSO i)*-4,—Oo.oU 

PASSYVAS. 
1. Dr-jos Kapitalai: 
* Pajų kapit. 221,174.00 

• Švietimo kapit. 2,206.50 
• Įrašomas mok. 260.00 223,640.50 

2. Skolintojai (skola jiems) ' 126,600.00; 
3. Įvairus asmenys (neatsiskaityta jiems) 2,814.18 
4. Grynasis 1920—21 veikimo metų pelnas . . . . 171,047.92 
5. Avansai (lieka neatsiek.) - /. 135.70 

^ l s o 524,238.30 
Kadangi darbo bankas platus, o kapitalas reikia didelis, 

todėl kreipiamasi į savo brolius amerikiečius žemaičius ir lie
tuvius, kad eitų mums pagelbon. Reikalinga mums viskas: rei
kia kapitalas, reikia pfamonyboje prityrusių specialistų-lietu-
Vių. Nenorime užleisti dirvą svetimtaučiams kurie į mus atėję, 
mūsų gamtos ir žmonių jėgomis naudotųsi ir pelningi kapi 
talai plauktų jų kišenėn. 

Broliai amerikiečiai-lietuviai, šitas kraštas tai mūsų ir j ū 
sų gimtinė: čia praleidome visi savo kudikybės dienas, čia 
riša mus bendras kalbos ir kraujo ryšys. Išėjote į svetimą šalį, 
kadangi likimas prie to vertė. Bet visiiek: Jūsų mintijimas. 
Jūsų svajonės siekia atgal Lietuvon, tėvvnėn. Todėl kreipkite 
savo domę į mūsų darbą. Jei patys negalite grįžti, tada duoki
te savo kapitalus, kad tie veiktų Jūsų ir Jūsų vaikų ateities 
gerovei, kad galėtumėme pakelti tą mūsų visų mylimą šalį, 
kad nebesakytų svetimtaučiai, kad lietuvių kraštas — nuskur 
dėlių, apsileidėlių šalis, bet kad po kiek m. galėtume parodyti 
i r kitiems, jog galime lygintis su visais ar tai anglais, ar ame
rikiečiais, ar vokiečiais, ar kitais. Nauda bus dvejopa: 

1) pakils Jūsų gimtoji šalis, 
2) Jūsų įdėtieji pinigai gerus atneš nuošimčius, kadangi 

ypačiai elektra Lietuvoje turi didelę ateitį. 
Todėl neužtrukdami eikite mums, savo broliams talkon. 

Tikime daug is Jūsų. Mes vienito milžiniškojo darbo nepajė
giame, kadangi baisusis karas perdaug mus privargino. Ken
tėjome rusų laikus, vargino mus vokiečių okupacija, taip kad 
nebedaug apart gyvybės mums beliko. Jei Jus mums nepadėsi
te, veltui mums visas pasiliuosavimas iš po svetimųjų jungo: 
skurdas kankins mumis dar ilgus metus. 

Juk nedaug Junis tereikėtų, mums padedant. Turint ke
lias dešimtis tūkstančių dolerių, jau didi mums butų paspir
tis, kadangi didis tarp dolerio ir auksino valiutos skirtumas; 
juk įdėti 4 ar 5 dol. reiškia mūsų pinigais* jau vienas pajus. 
O tiek kiekvienas gali dėti. Todėl negaukite, bet padėkite veik 
"Laikas—pinigai". Šitą obalsį gan gerai žinote įvertinti. Sių 
skite kiek kas tik galį; j uk ne aukų mes reikalaujame, o tik 
paspirties ir šitie pinigai duOs gerus Jums pelnus. 

Paduokime per Vandenyną rariką vienas antram ir sto
vėkime, remdami vienas kitą, tvirtai; nesą kas JUSTI-tai ir 
mūsų, kas musų-tai rr Jūsų. 

Plungė, 1921 m. rugpjūčio 1 d. 
Žemaičių Kultūrinimo Dr-jos f K u l t ū r a " Valdyba* 

P. S. Kas nori gauti platesnių žinių, prašome kreiptis i 
Dr-jos " K u l t ū r a ^ Valdybą, Plungė (Žemaitijoje). 



,»> 

i 

-

Trečiadienis Rųgp. 31, 1921 
/ 

. ,„. 
i — • • _ 

Telefoną* "Boulevard 9199 

OR. c, usnį* 
BKHTISTA* 

„ 5 SS l South Halsted Str. 
g V a i d o s : 8—11 A. M. 
J5 1—5: T—8 P. M. 

Į 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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« 5 
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• 
S. D. LACHAWICZ 
LisnruVYs GRABORII s 

ĮPmtanaauJu l&!dotuv«ae kopigliumi* 
IkKi* m«td#ta ataliaaktl. o n u a d&rb 

i i l M « d U U L 
(14 W. 2Srd Fl . 

TeL Yards 66G6 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Ueanvts Gydytojas, Chirurgas •* 
Akušeres. 

1108 B. Halsted 88. Cklc«*o. 
Valandos: 18—11 iš ryto 1—8 ir 
8—8 Tąkart N«d. 18—11 11 ryto. 

DR. S . N AKELIS 
LUCTIJVU 

GYDYTOJAS Efl CHIRURGĄ* 
Ofisas Ir Gyvenimą vteta 

1252 South Halsted Street 
JUrt rtrteas Vmlrenal 8t»t« Bsafc 

Valandos nuo 18 lkl 12 ryte: nuo 
1 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 rak 

Hedėliomis nuo 18 lkl 1 

. . . . . - - > 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 80 uotai . 

Ofisas 8148 8o. Morgan bt. 
Kertė 88-ro SU, Chlcago. HL 

8PECTJALI8TA8 
Moterišku. Vyriškų, taipgi enro-

nlskų lisru. 
OFISO YALAND08: Nuo 18 ryto 
lkl S po pietų, nuo 8 tai S valan
dą vakaro. 
Jfedėllomtfl rimo f lkl I po plot. 

Telefonas Taras M1 
J 8 m m -a m m m m m m m • r n T *r - m n — — T T — - Į 

|DR A. L nUTKA 
Gydytojas Ir dhlrurgaa 

g 4441 8o. Western Are. 

| Telefonas Lafayette 4146 
į Valandos: 8-11 rytais 1-1 P© 
I p lėtų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle 
Eolais tiktai po pietų 1 Ik' 5 

V A ^ N T I N E D U E 8 M A U I O 
COLLBGE6 

6205 8. Halsted, 2407 W. Madlson^ 
1980 N. Wells St. 

157 Mokyklos J augt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Ktrpl^ 

mo, Designing bisnrai Ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Dlplotnai. 
Mokslas lengvais atraokėjimala; 
Klesos dienomis ir vakaraia Pa-
reikalaukit knygelės. 

Tai. Seeley 1«4S 
SARA PATEK, pirmininkė 

į^saaaj8Ooaoa^oow»tt0įĮ<įjsM>tH 

1 DR. P. ŠIMAITE » 
5 KAPRAPATH r. 

\ 
X2418 W. 45 Str. Chicago. fe 
vGydau Re Vaistu ir Re "Operacijos^ 
H Vai.: 8 iki 12 nuo 2 iki 5 vak. PR-ĮK 
^įgal sutarimą. Išskirant ketvergus.$ 

[yfopean American B u reao 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARUI'f iAS 

Real Estate, Paskolos, insurtaai 
ir tt. 

808 W. 35th St., Kamp. Halsted 88. 
TeL Boulevard 611 

Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Kei. ir Sub. Iki 9 rak' 

Ned.: iki 8 po pietų. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė aeavo oflsa po uum 

729 So. Ashfecd AvenueJ 
Specljallstaa a 

IŽIOVU, H o r E B ' J ir VYRŲ LIGl i l 
IValandosnuo 10 lkl 12 Išryto: nooa 
12 lkl 5 po pietų: nuo 7 lkl 8 : l t J 
•rakai e Nedėliomls 16 kll 1 

Telefonas Dresel 9888 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU RE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 lkl 5 vaicare. 

J. P. WAITCHES 
Lawycr 

LIETCVIS ADVOKATAS 
Dien.: It. 51J-127 N . Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland Avc. 

Tel. Yards 1053 
R 

rz. Telefonas Armitage 8770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 

!

8021 N. Westem Ava, 
Chlcago, m . 

n 

Telefoną* PuUnma 856, • 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. MlehJgan Aveaaa 
••Mland, 111. 

VAl-AN'DOSj » ryU 1** » v«»»rs. 
\leh PuiUnan 842 tr 818#. 

IIM1 |||ltlllllll]I]IIIIIIIIIIIinillli]lllt= 
iPbone Seeley 7439 = 

DR. I. M. FEINBERG Į 
i Gydo specijal'** visokias vyr* Irr 

moterų lytiškas liga* = 
|2401 Madison Str., kampas Wes-= 

tern Ave., Chlcago 
alandos: 2—4 po piet 7—8 rak .s 

iiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiH»iiii»»HHi»» 

6ii!3iiiiiiiiiiitiisiiifiit7iiiriiiiiniiiiiiiin« 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Y8b Barču 984 

DR, A. A. R0TH, 
R a s a s Gydytojas rl Chirurgas 
tipecljallstas Moterišku, Vyriška? 

Valkų ir vtšų chronišku l ig^ y. > 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 P-

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomls 1 0 — 1 1 4 
)flsaM 8354 Ko. Halsted 8t., Cmaagi 

T«*l«>frma» Drovev 9996 
Hi i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i in i i i t imi i i i i i i ik 

I 
9 
S 

Dr. M. T. STRIK0LIS \ 
Uetuvls Gydjtojas ir Chirurgą* | 

Peoples Teatro Name 
|1616 W. 47th Str. Tel. Boul. 1 6 0 | 
Ivalandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 1 6 | 
| i k i 12 ryte. j 
| Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto lkl piet. 
TTcL McKlnley 268 

, • , ! • - - l lfc I IMI I 
— — ^ i — i ^ ^ — a*™» — 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan Street j 

CHICAGO, ELL1NOIH 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: -
5 po pietų 
mis nuo 8 
' I I " II " > . I T 

- 8 lkl 11 U ryto: 
lkl 8 rak. Nedėllo-
Ikl 8 Tai. rakare l 

^ » » » » » » » » » — • • • » » » » » ^ « » M i » ' M 

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

TeL Canal 8118 
Valandos: 16 ryto lkl 
Gyvenimas: 

Tel. Prospect 1468. 

S vakar* 

1811 W. 63rd Str. 

3 | " l ' » » » » » » » , « ' ^ * » » » » » » w w » » ^ » » | į 

DRAUGIJOS VAIDINIMAS, 
PRAKALBOS. 

Sionx City, Iowa. — Eug-
pjučio 21 d. Šv. Onos draugys
tė surengė graižų vakarę, pa su isei^joje. Per rugsėjį mė 
rapijos naudai. Sulošė graižų 

Prisirengimas prie darbo už
baigtas. Visos stotys tirikamai 
apginkluotos ir tik laukia sig
nalo šturmui. Taigi šiuo prasi
deda tikrasai Boniį vajus mu-

nes] tarime pasiekti savo tik-
istorišką veikalą, dramą, slo. šią savaite gavome di-
^(Jiuis Tautos G"enijus,,

) kun. 
Yaičiekausko parašytą. Nors 
šis veikalas buvo loštas me-

r 

tai atgal, bet kaip gražus ir 
svarbus veikalas vaizduojantis 
mūsų tėvynės praeitį ir atei
tį, taigi publika sio veikalo ne
užmiršo ir reikalavo Jį atvaiz
dinti kitą sykį. Rezisieravo 
moksleivis J . Zabulionis. 

Lošimas išėjo kuopuikiausia, 
nes visi lošėjai ir lošėjos savo 
užduotis atliko labai gerai. Po 
lošimui visi sakė, kad šiuo 
sykiu daug geriaus lošė nekaip 
pirma. Lošime dalyvavo se-
kantiaji: Stangvila — A. Jan-
eis, Dangerutos, jo žmonos — 
K. Adamonienė, Azuola — K. 
dogelis, Žiliuoklės — S. Dar
nia itienė, Tarną — J. Adamo 
nis, Vilkas — K. Barauauskas, 
Zubrio — J. Grigaliūnas, Ove-
ris — MJ (iogelienė,^prutėna, 
va i dyla — K. Dara^iimas, Lie
tuvos cr- L. Uybonieiiė. 

L'rieš . lošimą moksleivis J . 
* * * 

Zalndį&nis P04Mlk4 ti'unipa 
jnakaTlM?le rpplie;,flT^ugiį[fci reik 
šmę ir jų įĮradįįią, kokiems 
tikslams jos buvo tveriamos 
ir organizuojamos, taipgi pa
minėdamas Šv. Onos dr-stės 
nuveiktus darbus kaip del 
Kaži'yfios taip ir del tėvynės, 
tuomi kviesdamas visas mo
teris prisirašyti prie Šv. Onos 
dr-stės ir veikti visoms iš vie
no. 

Po lošimui kalbįjo L. II. K. 
Moksleivijos A. reikalais; po 
prakalbai buvo renkamos am 
kos del Am. Moksleivijos. Ant 
galo buvo. muzika ir visoki 
lietuviškįi žaidimai iki vėlu
mui. Publikos daug atsilankė 
ir visi buvo užganėdinti. 

Buvęs. 

DAUG LIETUVIŲ U 
KŲ. NETURI LIETUVIŠKOS 

BAŽNYČIOS: 
— 

Canal 8118 Tel. Canal 257 Vak. 

DR. P. Z. ZALATORIS ] 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 16 lkl 11 ryto; 1 lkl 4 
po piet. 6 lkl 8 vakare. 

! • • • • • » » » » » • • » » » . . • • • • • • ! 

, _ JJ , , - - - • • • • • • » » • • ' 

Tel. Randolph 2898 
A.A.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas TldumlestyJ 

ASSOCIATION Bl iDO. 
19 So. La Baile St. 

Valandos: 8 ryto lkl S po pietų 
Panedėllals iki 8 vakarą 
Nedėliomls ofisas uždarytas 

. » » • • • • *%'i 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiii! 

Dr. L E. MAKARAS I 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai s 

Ofisas 10900 So. Mlchigaa Ave, = 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vežei is 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V8JTI • 
arti 47-tos Gatves 

^įjValandoa: nuo 8 ryto Iki 8 vak 
Sere'domi* nuo 4 lig 9 vakare 

• — . • ^ • • ^ • « » 

f Y . W. RUTKAUSKAS > 

Hart, Mich. — Šio miestelio 
apielinkės yra apgyventos dau
gybės lietuvių ūkininkų. Išro
do kaip maža Lietuva. 

Žemė čia gana derlinga, 
klimatas sveikas, oras geras. 
Visur galima matyti puikius 
didelius sodus, taipat žuvingus' 
ežerus, cementiniai keliai. 

Žemė gana pigi. Niekur ki 
tur negalima pirkti taip pi
giai kaip apie Hart. 

Vieno dalyko da čia trūksta 
— tai lietuviškos bažnyčios ir 
lietuviško kunigo. Dabar tik 
du kartu j metus Čia atvažiuo 
ja lietuvis kunigas iš Grand 
Hapids, Mich. 

Jei čia susirastų da dau
giau lietuvių ūkininkų, tai ga
lima butų sutverti savo lietu
višką parapiją. 

P. Andrekas. 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j) 

i 29 South La Baile Street 
I 
I Telefonas Central 0S8O 

;VaL 16 lkl 11 ryte; « 
piet. 6:86 iki 8:16 vakare 

Reaidenclja: 10583 Perry Are. [ 
TeL Pullman 848 S 

rillllllllllll!!lll!!ll!ll«IIHIII!IIIIHMWI"IS 

i i J Vakarais, 812 W. 83rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

PASKOLOS REIKALU. 
VISOS KOLONIJOS PASI 
RENGUSIOS Į DARBĄ, NAU 

JOS STOTYS KURIASI. 
Atstovo V. Čarneckio Maršru
tas. St. Seimo narys M. Bag

donas — Amerikoje.. 

Būrys Kalbętoj^.stoja į darbą: 
Šveicarija pripažino Lietuvą' 

He jure. 

džiausią krūvą laiškų iš sto
čių. Visur džiuginančios ži
nios. Ūpas kuogeriausis. Visi 
pilni drąsos ir optimizmo. Ju-
da-kruta ir, sulig vėliausių 
pranešimų, rengiasi į mūšį su 
tamsa ir vergija šios koloni
jos: Kocliester, N. Y., Raci-
ne, \Vis., New York, N. Y., 
Cleveland, Ohio, New Britain, 
Comi., Herkimer, N. Y., Bridge 
pert, Oonn., Cambridge, Mass., 
Albany, N. Y., Sunderland, 
Mass., Nortliampton, Mass., 
Scbenectady, N. Y. Newark, N. 
J., Chicago, 111., ir daug, daug 
kitu. 

Abudu Springfieldu, 111., ir 
-Mass. naujas paskolos stotis 
sukūrė ir šauniai ruošiasi į 
darbą. Taipgi nauja stotis su
sidarė Eynon, Pa. Daugelio 
stočių daro nutarimus pada
lyti savo kvotas su dideliu 
kaupu. 

Mažne visos stotys išreiškia 
pageidavimą, kad vajaus lai
ku atsilankytų, .feerb. lĮetuvos 
atstovas * V. Čarneckis- įMusfi 
irfstovas nors ir labai norėtų, 
bet visur atsilankyti dabar ne-* 
galėtų. Viena, nesuspėtų, o 
kita ant atstovo pečių daug ir 
kitokių darbų ir rupesnių už
dėta. Todėl atstovas tegalės 
atsilankyti tik kai-kuriuose 
vietose. Kol kas gerb. atsto
vui V. Čarneckiui maršrutas 

. nustatomas sekamai: 
25 rugsėjo — didžiosios pra

kalbos visai Chicago., 
27 rugsėjo — prakalbos Ci

cero, 111. 
29 rugsėjo — Cleveland, O. 
30 rugsėjo — Pittsburgli, 

Pa. 
2 spalio — Detroit, Mich. 
4 spalio " — Rochester, N. 

Y. 
Vėliau gerb. atstovas aplan

kys ir kai-kurias Rytų kolo
nijas. Apie tai bus pranešta 
vėliau. 

Paskolos reikalais daugelį 
vietų aplankys ką tik atvykęs 
iš Lietuvos svečias, Steigia
mojo Seimo narys gerb. M. 
Bagdonas. Taipat lanko kolo
nijas su prakalbomis darbuo--
tojas J . B. Šaliunas. 

Be to Misija kreipėsi į visus 
žinomus Amerikos lietuvių kai 
bėtojus (daugiau kaip šimtą 
asmenų). Tik iš dešimties te-
suspėjame gauti pranešimus, 
kad jie sutinka eiti į talką 
valstybės darbui. Štai jų pa
vardės .(alfabeto eilėje): 

B. Ajauskas Brighton, Mass.. 
Kun. J . Ambotas, Hartford, 

Coirn. 
Adv. F . J . Bagočius, So. 

Boston, Mass. 
Dr. J . Grinius, Philadelphia, 

Pa. 
Antanas Ivaškevičius, S. Bos 

ton, Mass. 
. Kun. F . Kemėšis, Detroit, 
Mich. 

Povilas Petrauskas, Wilkes-
Barre, Pa. 

-Kun. J . Petraitis, Fatterson, 
N. J . 

A. Rakauskas, Wilkes- Bar-
re, Pa. 

A. Staknys, Newark, N. J . 
Kun. J . Struckus, Plymouth, 

mimimimi i iiiiiitiiiiiiiitriDtinii nirmittminiiimrmttiimmnmiii 

GRIGAS 

M. Vitartas, Braddock, Pa. 
, Kun. H. Vaičiūnas, Cicero, 
111. 

Tikimės ateinančią savaite 
galėsią paskelbti visą eilę nau
jų kalbėtojų, apsiėmusių pa
talkininkauti savo Valstybei. 

Gerb. mūsų darbuotojų po 
kolonijas pasirenkant kalbėto
jus, prašytume laikyties šių 
patarimų: 

1) Kviesti kiek galima nau
jus, dar mažai toje kolonijoje 
kalbėjusius. 

2) Kviesti iš tarpo galimai 
artimesniųjų, (didžiuma tesu
tinka kalbėti t ik savo valsti
joje). 

3) Jei ir patys kviesitės 
nurodytus kalbėtojus, malonė
kite tuojau pranešti Misijai, 
ką kviesite, kad išvengus 
klaidų ir nesusipratimų. 

Dalinamės su darbuotojais 
linksma žinia, kad Šveicarija 
pripažino Lietuvą de jure. Tai 
tikrai gralžus, brangus ir 
draugingas Lietuvai patarna-
vimas,padarytas kaip tik prieš 
tai, kada visų šalių atstovai 
susirinkę toje pačiede', Šveira-
rijoje svarstys mušu. ginčą su 
i šn ira i* . i ' n!i ::' i 

i KUNAŠAUSKAS 
TIESUOTAS 

AGENTAS VISŲ 

i 

lenkais. ..< > ' = 

Lai gyvuoja laisvoji štfėica-
riia* ^ 

Bet juo karščiau, šaųlvito: 
M gyvuoja laasva r r i l e^ i^Au-
soma Lietuva su sostinė Vil
niumi! I r lai tą šauksmą pa
verčia realybe mūsų pasišven
timas šiame T)onų vajuje. Valio 
mūsų Vilnius! Valio laisva 
Lietuva! Valio jos valdžia! 

Teprasmengie visi imperi-
jalistait Teišsrneša iš Lietuvos 
Želiko\vskių dvasia ir kūnai 
Teprasiblaivo nors sykį oras 
mūsų žemelėje! 

Visi kibkime į bonus! 
Lietuvos Finansų Misija 

Liet. Paskolos Skyrius 
370 Seventh Avenue, 

New York. 

KIEKVIENAS BONAS Iš 

GELBSTI GYVYBC KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI

ČIŲ. 

i i 

GARLAIV1N1U 
UNIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą., Antverpeną. Hambur
gą., Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems J LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainyaius pagal dieninį kur
są. Išvažuojant J Lietuvą mainytį pinigus ne priverčiame. Atva-
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau 
ant laivo. 

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

i 
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi

mu, užganėdįjau daugumą, užganėdinsiu ir jus. ' 

. KUNAŠAUSKAS Į 
179 East 3-rd Street t New York, N. Y. 

s * 
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JUOZAS BRAZAITIS 
i *»-. 

Užbaigęs mokytojaus , skyrių prie gefiaueių Mokytojų American 
•^CoAserrvktory. ' DuAtfk. 'frtiiao,' šofiuiko ir liarnjonijoa lekcijas. Taippat 
pampina, orkestre .vakarama . , 

1712 N. Lincoln Str. Chicago, III. 
Telefonas Armitage 9848 :1U1[ 

= 
— II t ll 

• S. LINES 
Generallal Agentai Centralės ir Rytines Europos 

NORT1I GERMAN M.OYD, BREMEN 
U Kcvv Yorko tiesiai j 

B R E M E N A — D A N Z I G A — L T E P O J U 
TieniofiriiiiM Kusihiekiiuas į I.lEI'OJl per Danzigrą, Tiesus persimalnynios nuo 

laivo ant laivo 
PRINCESS MATOIKA . . RURS. 15. Spalio 22, Gruodžio 10 
POTO.UAC Rue>. 22, I^pkr. 5, Gruodžio 24 
lll'DKON Rusi*. 30. spalio 15, Gruodžio 3 

Iš Mew Yorko TIESIAI 1 (TIERBOLRti—BKBMEN 
.GreletauMt laivui plaukianti po Amerikos Vėliava 

GEORGE H'ASHTNGTON lingu. 3, Spalio 4 ir I^pk. 8 d. . 
AMERICA , Rugrs. 2S ir Lapkričio 29 

H. Claussenius & Co. Gen. West 1'assenger agentai 100 N. l a Salle St. C'liicago 

uimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinmniu 

1 ^ i Jt DIRBTUVE f 
Vėliavų, Karunii, Šarpy ženkle

lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

A. J. POŽĖLA f 
1908 W. Division Str. Chicago. i 

uiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiffi 
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DIDELIS BARGENAS 
Trijų pagyvenimų mūrinis namas 

su maudynėmis visais naujausiais {-
taisymais. Romios neša $720.00 į 
metą. Kaina $6,850. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į Lietuvą. 

I. RTJMCHAKS, 
2243 S. Irving Ave. 

PARSIDUODA DUONOS KEPTUVE 
ir mūrinis namas su visais įtaisais 
lietuvių apgyyentoj vietoj labai pigiai. 
Priežastis savininkas Lietuvoj. Atsi
šaukite per laišką ar ypatiškai. 

W. Babitz 
147 Braadway, Meluose Park, TU. 

• , 

PARSIDUODA 40 AKERIU FAR-
MA su budinkąis, stuba 7 kambarių 
su augštų beismentu akmens pama
tas tvartas 70 pėdų ilgio 30 pločio 
svirnas del javu, vištlninkas del 100-
vištų 2 arkliai 5 karves, B kiaules 
100 vištų 25 kalakutai. Žeme graži, 
lygi ne kalnuota, čia randasi upelis ir 
Šaltinis; 10 akerių pievos '4 akeriai, 
bulvėms užsėta, 20 akerių kornų ap
sodinta. Kaina su budinkąis $2,500 už 
gyvulius ir javus $1,500 šį uke yra 
viena mylia nųo miestelio Luther. No
rintieji pirkti atsišaukite šiuo adresu; 

Domininkas Druskenas 
R. 1 Luilicr, Mieh. 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 68-62. North River, New York 
Samlaml) New York į (Rūgs. 1 
Gothland) Hamburg (Rūgs. 22 

Tik 3-čia klesa 
liulanti) Ncw York (Spalio 1 
Zeeland) į . (Rūgs. 10 

Kroonlaiitl) Antwerp (Rugs# 17 
Lapland) Rūgs.* 24 

^ AMERICAN LINE 
Manchuria) New York (Spalio 6 
Mongolia) į (Rūgs. 8 
Minnekalida) Hamburg (Rūgs. 22 

Tiktai tiesiai į Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

MARINE CO., , 
U « laivų — 1,250.000 tonų, 

Chicago: F. C. Brown, West Pass 
Agent, 14 North Dearborn St., 

* J . O/^irvvaCaę^Brookiyii^N^ 

— JU \ 

PARSIDUODA. 120 AKERIU FAR-
MA su budinkąis, stuba 10 kambarių 
Šįmet maliavota tvartas naujas 80 pė
dų ilgio 30 pločio gražus juodžemis' 
su molių: 100 akerų dirbamos 20 a-
kerų miško i f ganyklos, 50 akerių 
dobi'ais užsėta 5 akoriai bulvių 100 
obleliy. 1 mylia nuo miesto Luther, 
Mich. Žemė-ir budinkai $2,000; 2 ar-' 
kliai 16 karvių 4^kiaules ^100 vįštu ir 
visęs ūkiškos, tulš^ys. iLietuviai-gyvena 

Atsišauki':* 
.Domihnik 

RAILROAD TIOEET BROKER, 
Exkursijiniai tlkietai perkami ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Ucensed Ticket. Office 

11 So. Clark St. Tel. Harrison 8878 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULI 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą u 
visas Baltiko Valstijas tiesiaį 

į Hamburgą 

SAXONIA Rugsėjo i : 

Cabin $145.00 111 Kl. $125.01 
Taksų $5.00 

P E R CHERBOURG SOCTHAMFTO* 
LIVERPOOL and GLASGOW 

SCYTHL\ Rugsėjo 
EMPRESS OF 1NDIA . . Rugsėjo 
CARMANIA Rugsėjo U 
COLUMBIA Rugsėjo tą 
AQU1TANIA Rugsėjo i i 

Reikal ingas kunigas klebonauti 
lietuviškoje parapijoje^ Kreiptis s e^ 
kančių antrašu: 

Kun. J. Šimkus, 
720 Rue Pa-thenais, Montreal, 

Canada. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

Mokinama: angliškos Ir lietuviško 
kalbų, aritmetikos, knygvedyatėa, ste 
nografijos, typevrriting, pirklybos ta) 
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto 
rijos, geografijos, politikinės eokno 
mijos, pllletystės, dailiarašystėa 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ik 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago 

= 
•RETKALINGA SENA MOTERIS. 
Prie", dviejų vaiky: r vięhis 2 metų, 

an 

^^tf iert ^Micb/* 
raxs|'.'j 

•^^2256* VV 

etų. Da.ugiauniėko neįeiki 
**e įvalgį, \ nakvy daiv 

4-St,-8-fl.,»is umskelio,' 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inanita| 
Ele i . Canal 857 

I DR. C. K. KLIAUGA j 
LIETUVIS DENTISTAS 

B1821 So. Halsted St., Ohieago, TSĄ 
« > Kampas 18th St. 
SValand.: 8—12 ryta, ir 2—8 vak.| 
tT||iiįįĮiĮll!!||!ll!!ll|!ll!!ll!Ulillll!!llltlti|Į 
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BAISUS DAIKTAS SU NE- Tuomet bus galima daugumą 
SVARYBĖMIS CHICA 

GOJĘ. . v 

Miesto gatvaitės užverstos 
pelenais ir atmatomis. Dau
gel vietose per tas nešvarv-
bes negalima pereiti. Gyven
tojai is visų pusių Saukiasi 
pagelbos. 

Viešųjų darbų komisionie-
rius Francis miestą valyti ne 
turi pinigų. Reikalingi pini
gai reikia imt iš kitų fondų. 
Miesto valdyba to ngeali da
ryti be miesto tarybos leidi
mo. 

Taigi komisionierius Fran
cis ir dalis aldermanų ragina 
majorą šaukti specialin susi
rink i man miesto tarybą, Bot 
majoras nesiskubina tai da
ryti, nes kita dalis alderma
nų per teismus surišo majo
rui rankas, kad jis nevarto
tų kaip patinkama miesto pi-
nisrn. 

Tuo tarpu miestui nuo tų 
baisių nešvarybių grūmoja 
pavojus. Xešvarybės teršia 
orą. Nuo smarvės ir suterš
to oro gali pakilti mieste vi
sokios ligos. 

į Kad taip, kad sveikumo ko 
misionierius Dr. Robertson 
(gi jis yra artimas miesto 
majoro bičiuolis) šaukia gy
ventojus atmatas patiems de
ginti arba užkasti giliai že
mėn. 

Tuo tarpu su rugsėjo 1 d. 
miesto valymui bus atidary
tas naujas mėnesinis fondas. 

nešvarybių prašalinti. 
Tai ką duoda miesto gyven 

tojams nelaboji politika, kurr 
čia jau kiekvienam įsiėdė ligi 
gyvojo kaulo. 

Xėra reikalingos tvarkos. 
Miesto valymui per metus čia 
skiriama 5 milionai dolerių. 
Visi pinigai pavedami miesto 

PAPIGINTA GAZOLINĄ. 

Standard Oil Co. paskelbė, 
kad Chicagoje papiginama 
gazoliną nuo 20c. į 19 centų. 
Automobilistams džiaugsmas-

VILKAVIŠKIS. Atsira
dus jauniems nepribrendu
siems vaisiams, kaip mieste, 

valvmo komisionieriui. Kuo- taip ir sodžiuose šįmet žmo 
met yra pnigų, tai Jie leidžia 
mi visomis pusėmis, neatsi 
žvelgiant į rytojų. Taip vei 
kiai ir baigiami. Paskui ne 
turima kuo apmokėti darbi 
ninku. 

Miestui reikia visai naujos 
valdybos, naujos tarybos. Vi
sus politikierius reikia pra
ginti. Kitaip čia nieko gera 
nebus. 

nės vėl pradėjo sirgti dezin-
terija. Palžerių valsčiuje jau 
mirė keletas žmonių. 

PILVIŠKIAI. Šis mieste
lis, tarp Pilvės ir Šešupės u-

,pių stoventis, dalimis jau at
sistatė. Statomi namai me
diniai, nes netoli yra girių. 
Per karą sugriauta geležin
kelio stoties muro namas jau 
taisomas. 

LIETUVOS ATSTOVAS 
NEW YORKE. 

WASHINGTON, rugp. 27 
(suvėlinta). Lietuvos atstovas 
p. Čarneckis šiandie 1-mą va
landą išvažiavo New Yorkan. 

IMAMA NAGAN SLAPTA 
ORGANIZACIJA. 

Chicagoje imta steigti slap 
ta organizacija vardu Ku-
Klux-Klan. Vietos apskrities 
federalis prokuroras nuspren 
dė ištirti, kas per viena ta 
organizacija, koki jos tikslai, 
kaip j i. vedama. 

Ta organizacija yra čarte-
riuota Georgia valstijoje. 

Jei bus susekta, kad Ku 
Klux Klan vra nedora, tuo-
met jai čia pasidarys karš
ta. 

I r kituose miestuose ir vai 
stijose prieš tą organizaciją 
pakeliami smarkus protestai. 

NAUMIESTIS. Liepos 24, 
25 ir 26 d. Švėkšnoje buvo 
atsilankęs tėvas kapucinas-
Kazimieras ir laikė misijas. 
Plustė plūdo žmonės per vi
sas trys dienas klausyti jo 
iškalbingų pamoksle. Kas
dieną sakė po 4 pamokslus. 

Paskutinį pamokslą saky
damas, laimino vaikus, tėvus, 
jaunimą ir Lietuvos karei
vius, linkėdamas paskuti-
nienus ištvermės tėvynę gi
nant. 

trečiadienis Bugp. 31, 1921 
«** 

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ANTRASAI 

Kun. K. Urbanavyčius pirm. 
50 West Sixth Street. 

South Boston, Mass, 
Kun. M. A. Pankus, vice-pirm. 

443 Park Avenue, 
Bridgeport, Conn. 

S. Rutkauskaitė, vice-pirm. 
602 South Street, 

Mahanoy City, Pa. 
K. J. Krušinskas, sekret. 

222 South 9-th Street, 
Brooklyn, New York, 

Baltrus V. Vaišnoras, ižd. 
1514 Carcon Street, 

Pittsburgh, Pa. 

PLATINKITE " DRAUGĄ." 

PEIENAI . Liepos 24 d. 
Pavasarininkų kiiopą suren
gė vakarėlį. Buvo vaidinta 
šv. 'Agnietė." Po vaidini
mui šokiai, žaislai ir tt. Lie
pos 26 d. Prienuose buvo mi
tingas. Kalbėjo St, Seimo 
narys Šalčius, Šaulys, Drilin-
skas ir kiti. Buvo susirinku
si didelė minia žmonių. 

LABD. SĄJ. PIKNIKAS, 
PROGRAMA. 

žai atsilankė. Vieni šnekučia
vos, kiti linksmai žaidė. 

Iš darbo vaisių galime pa
sidžiaugti. J au pinigais turi
me $817.80. Kurie kuomi nors 
prisidėjo prie šio labdaringo 
darbo, gali vaisiais džiaugties. 
Tas mus visus padrąsins prie 
tolimesnio darbo. 

Piknike buvo programa. Dai
navo vietinės parapijos choras, 
po vadovystė p. S. Žili aus. Dai 
navo iš kelių atvejų, labai 
gražiai. 

Kalbėjo kun. A. Martinkus. 
Jis sakė, kad mūsų tauta yra 
labdaringa. Lįetaviai ir duos-
niai aukoja labdaringiems 
tikslams. Virš 400 lietuvių 
našlaičių yra svetimtaučių 
prieglaudose. 

J is ragino mūsų moteris ir 
merginas prisidėti prie viešos 
rinkliavos kuri bus rugsėjo 
12 d. 

Kun. Martinkaus kalba buvo 
graži ir įspūdinga. 

Dėkuojame visiems žmo
nėms kurie prisidėjo prie pa
sisekimo šio darbo. 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

IS T0Wtt OP LAKE. 

Rugpj. 24 d., -Davis Sąuare 
parko salėj, L. Vyčių 13 kuo
pa laikys labai svarbų susi
rinkimą, todėl visi nariai bei 
narės pribukite lygiai 8 vai. 
vakare. 

Koresj). 

WEST PULLMAN, ILL. 

lės. Todėl visos mergaitės šir
dingai prašomos rugsėjo 1 d., 
8 vai. vakare sykiu su Apašt. 
Maldos Dr-ja, ateiti į vieną su
sirinkimą ir apsiimti būti rin
kėjomis rugsėjo 5 dieną. 
Labd. Sąj. 3 kuopos valdyba. 

L. Vyčių 14 kuopos svar
bus susirinkimas bus šį va
karą, rugpj. 31 d. Šv. Anta
no svet. 

Koresp. 

Skaitytojams pranešimas. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Labdaringos Sąjungos pikni
kas įvyko rugpj. 27 ir 28 dd., 
Nekalto Pras. Pan. Švč. par. 
darže. 

Piknikas pavyko, nes oras 
buvo patogus ir žmonių nema-

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

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

Valdyba. 

40 vai. Atlaidai. 

West Pullman Šv. Petro ir 
Povylo liet. parapijoj bus 40 
vai. atlaidai rugsėjo 4, 5 ir 
6 dienomis. Pradedant rugsėjo 1 d. šios 

Per visas dienas garsus pa- kolonijos dienraščio 'Draugo' 
mokslininkai sakys po du pa- agentūrą į savo rankas painia 
mokslu. Juoz. Mockus. Su visais ' ' Drau 

Kiekvienas katalikas iš šių g o " ar " L a i v o ' ' reikalais 
atlaidų privalo kuodaugiausia kreipkitės šiuo antrašu: 
naudotis, kad sustiprinus savo 
sielą ir atnaujinus meilę Kris
tuje. 

Klebonas. 

CICERO, ILL. 

Paremkime Našlaičius! 

Labd. Są-gos 3 kuopa ren
giasi prie viešos rinkliavos 
rūgs. 5 d. Rinkliava bus visa
me Ciceros mieste. Bet rinkė-, 
jų turi labai mažai. Nevisos 
moterys gali pasišvęsti rinklia
vai. Mergaičių Ciceroje yra 
gana daug, ir mokančių anglų 
kalbą. Taigi skaudu darosi 
matant permažai apsiimančių 
pašvęsti kelias valandas naš
laičių sušelpimui, o juk darbas 
brangus, mielaširdystės dar-
bas, del Dievo ir artimo mei-

Juoz. Mockus, 
1301 So. 50-th Court, 

Cicero, HL 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 

ĮPARSIDOUDAI 
štai yra paiki proga įsigyti pni- s 

| kų Lota Cicero, 111. netoli šv. E 
• Antano Lietuvių bažnyčios. Vis- s 

kas įrengta; k. t.: gatvė ištaisyta, 5 
vanduo, suros ir gazas suvesta. E 
šaligatves cementuotas^ Loto di_ į 
durnas 30x125 pėdas. Parsiduoda I 

J pigiai. Kreipkitės prie savininko S 
S šiuo adresą: 

f STANLEY J. PETKUS! 
| 54 GARDEN STREET | 
I PITTSTON, PA. | 

(Browntown) 
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D0LERIA 
NE VIEN TIK 

LIETUVA 
AUKSINAI. 

miiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą" , prašydami per
kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to 

BET DABAR JAU GALIMI!. 
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 

dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių nėra. 
Tie čekiai nebrangus: už kiekvieną reikia damokėti 50c., vis tiek 

kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia 
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laiško. 

Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį, turi užmokėti 
$50.50, o į kitus miestus $50.60. ' 

Norint gauti čekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00 
ir užmokėti $1,010.00. 

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam 
į Lietuvą. 

Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 

Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yra mainymo 
dienoje, už patį mainymą nieko neima. 

Čekiai yra geri per dvejus motus nuo dienos išrašymo. Tat jeigu 
kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges
nio laiko, 'kada bus kursas žemesnis; bet į du metu reikia išmainyti, 
nes paskui čekis jau bus negeras. 

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie-
nodi. 

• 
Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuo-

jaus kaip tik nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe
jose vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio 
viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokėkite šiuo čekių" 
reikia parašyti vardą pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam 
siunčiate. * v m\ įi jĘ\f 

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
t » " D r a u g a s " ; laišką žinoma reikia registruoti. 

Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai " D r a u g o " Administracija už 
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
J is padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. 

Ūkio Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais, 
vadinasi dabartiniais auksinais; o kai bus tikri Lietuvos išleisti pi
nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus verta už 
dolerį. 

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais! 

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi nei parduosi už dolerius, o tiktai už auksinus; 
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktai Banke gulėti. 

Galima šitus čekius ir-gi padėti Ūkio Banke ant procentų kaipo 
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais. 

Važiuojant į Lietuvą dauguma norį vežtis gyvus dolerius. Bet 
pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne
miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie turi 
daug pinigų.... 

NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBAT! 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagini ne

naudingi, — jis negaus pinigų, nes>Banke turės pasirašyti ir visi ma-

• • 

• 

. -. 

. 

: 

tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 
- * 

iiimiiiiiiiimmiiHiiiiiiimiimiiiiiiiiiiim 
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Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

2334 S. Oakley Ave., Chicago, 111. 
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