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A n g o r o s 
Bolševikai Terorizuoja ir Žudo 

Gyventojus 

CHICAGOJE PABRANGO!M SAKO MAČIUSEJI A - j " « » <*-į* « •>«? 
w w..ww* t a . « V i i n n w w Į " l l l i l i l I l i M A l I I veikiai išgaruoti paskutine si 

r \i DAUAUJANCIA MAISTAS. 
I VISGI PIGESNIS NEI 

1920 M. 

TURKAI B4GA VISU 
FRONTU. 

Graikai, suprantama, eina pir 
myn. 

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 61 
ŽMOGŲ. 

1913 m. dolieris šiandie vertas 
39c. 

Tai črezvičaikos darbas. 

Graiku Armijos Stovykla, 
rūgs. 6. — Su vakar diena 
Angora šone turkai naciona
listai visu frontu pakilo gene-
ralin atsimetimam Tai padarė j 
pamatę savo bejėgumą prie? 
graikų armiją. 

RYGA, rūgs. G. — Črezvi
čaikos pasidarbavimu rugpjū
čio 24 diena. Petragrade su
šaudyta 61 žmogus už suo-
kalbiavimus prieš bolševikų 
valdžią. Tarpe sušaudytų sa

vi koma buvo keletas rusų agen-
|tų iš amerikoniškos slaptos 

m . „ . ,. ,v . . tarnvbos. 1 ie agentai Rusijon 
Turkų pulkai su didžiausia' * . . . .v ° - . . . . . įbuvo inoję iš Suomijos. 

Anot žinių iš Maskvos, čre-paskuba bėga ant Angoros. 
Paskui juos karštomis pėdo
mis žygiuoja graikų armijos 
koliumnos. 

Spėjama, kad turkai nacio
nalistai arčiau Angora neturi 
fortifikuotų linijų. Išilgai 8a-
karia upės buvo jų paskuti 
nės stiprios pozicijos, kurias 
graikai sulaužė. 

Graikų armijos vadai tvir
tina, kad trumpoj ateity An
goros puolimas neiš vengtinas. 

WASHINGTON, rūgs. 6. — 
Per mėnesį, pasibaigusį rug-
piučio 15 d., Chicagoje mais
tas, perkamas krautuvėse, pa
brango 5 nuoš. Tečiau 23 nuoš. 
buvo pigesnis, kaip perniai 
tuo' laiku. 

Apie tai paskelbė statistiką 
Darbo departamento biuras. 

Maisto brangumo statisti
ka surinkta iš 14 principalių 
miestų. I r štai kaip tas stovi: 

Philadelphijoj per ,mėnesį 
maistas pabrango 6 nuoš.; 
Bridgeport, Chicago, New Ha-
ven ir Washington 5 nuoš.; 
Kaušas 4 nuoš.; St. Louis, 
•Springfiekl, 111., ir Birming-
hani 3 nuoš.; Peoria 2 nuoš.; 

RUSIJĄ. 
luma. Tie vaikai maitinami 
mažomis porcijomis. Maistas, 

j tai duona, pagaminta iš žo-

VIENAS MILIONAS ŽMO 
NIŲ TURUS ŽŪTI. 

Jiems jau nėra jokios pa 
g-elbos. 

f lės, šiaudų ir trupučiuko ru
ginių miltų. 

Miestuose aršiau. 

Miestuose ir miesteliuose 
išilgai geležinkelių padėtis 

Lietuvos Pripažinimo Klausi
mas T. Sąjugoje 

} .i 

TAUTŲ SĄJUNGOS SUSI- , ce-pirmininkų. Į pirmininkus 
RINKIMAS. 

Naujų narių aplikacijos. 

kur-kas aršesnė. Tenai dideli 
SAMARA, ; rūgs. 5. (Rašo žmonių suplaukimai, nešvaru-

The Chicago Tribūne korės- m™- I § visų pusių žmonės ge-
pondentas Gibbons). - Rusi-', ležinkeliais važiuoja ir a p s i s - ' ^ ^ " g į ^ y o s klausimą 
jos badas tai ne bolševistinė, toja miesteliuose. Tokiose vie 

GENEVA, rūgs. 6. — Rug-
piučio pabaigoje čia prasidė
jo Tautų Sąjungos tarybos 
konferencija kurios vienas 
svarbiausių tikslų yra rišti 

propaganda. Tai tikras ir bai
sus badas. J i s paliečia 40 mi-
lionų žmonių. Iš tų 15 milio-
nų išpalengya badas stumia 
į kapus. Bet 'vienas mįlionas 
žmonių turės1 žūti, nežiūrint ;mi, kuris matė, kaip šuo gat-
jokio šelpimo, kokį galėtų ! vėje draskė numirėlio lavoną, 
duoti Amerika arba pasaulis. Traukinio vadas man pasa-

Tai mano paties apskaity- kojo apie vieną moteriškę su 
mas, paremtas 2,000 mailių ke-. o>ejetu vaikų. Ta moteriškė 
lionės geležinkeliu, automobi-įsu vaikais krito po važiuo-
liais, arkliais įr laivais po vi-Įjančiu traukiniu. 

Vakar* gi atidarytas pačios 
tose žmonių pilna stotyse, «at-1 T a u t ( } s ^ m g m s u v a ž i a v į . 
vėse, paupiais ir visose aikšr m a g 

tėse. Būriai žmonių apsistoję Sąjunga turi rišti keletą 
ir apsigyvenę net kapinėse. s v a r b i ų g[nhh p a s k u i r i n k t į 

Aš kalbėjausi su gydytoju- n a i l j ą pirmininką ir keletą vi-

lyra keletas žymių kandidatų. 
I Tarp jų Šveicarijos preziden
tas Motta, Šveicarijės buvęs 
prezidentas Ador, buvęs Bel
gijos finansų ministeris Hy-
mans ir kt. 

Ungarija padarė aplikaciją 
priimti ją Tautų Sąjungon. 
Nuo perniai Sąjunga aplika
cijas turi: Latvijos, Lietuvos, 
Ukrainos, Azerbaidjano, Gru
zijos, Armėnijos ir Lichtenšte
ino. 

Be to, susirinkimas rimtai 
turės pagalvoti apie priėmimą 
Sąjungon Vokietijos. 

Salt Lake City, Denver ir Li-
zvičaika išnaujo pradėjus smar[> t t le H o c k | nuok 

Palyginus maisto brangumą*} 
rugpiučio 15 d. su maisto bran 
gumų 1913 m., pasirodo, jog 
šįmet pabrangimas yra: Wa-

kiai veikti prieš bolševikų vai 
džios priešus. Pasidaugino a-
reštavimai Maskvoje ir kitur. 

Yra žinių, kad črezvičaika 
tuo būdu nori išgelbėti nuo
savą kailį. Nes ptnčiuose bol
ševikuose pakilo sumanymų 
črezvičaika visai panaikinti. 
Kad to neįvyktų, ta organiza* 
d ja šiandie išvysto . nepap
rastą savo veiklumą. Daugy-

Kaip Mississippi klonis. 

Bado paliesti plotai yra 
1 dėsni už visa Pranciją, |bet 
ne taip dideli, kaip Mississi-

Nesustojus nįekur graikams |bė ir nekaltų žmonių areštuo-
prisieis maršuoti vos trejetą | ta. Tuo būdu ji nori įrodyti, 
dienų. kad ji yra naudinga, nes ko-

Kol-kas nėra žinių apie a-<voja su bolševizmo priešais. 
biejų pus ių nuos to l iu s iš i lgai j P a s t a r a i s i a i s ke l ia i s uiėne-
Sakaria upės, kur keletą die- šiais pati črezvičaika daug mi
nų sekė kruviniausi mūšiai, kentėjusi. Daugybę jos narių 
Čia pripažįstama, jog abi pu-1 nužudyta, 
sės turėjo panešti didelius nuo-

shingtone 66 nuoš.; Provide-
nce 64 nuoš.; Chicago 61 
nuoš.; Kansas ir Bimiingliam 

'55 nuoš.; St. Louis 45 nuoš.; 
New Haven ir Philadelphia 53 
nuoš.; Little Rock 44 nuošV; 
Denver 42 n.; Salt Lake City 
35 nuoš. 

Pasirodo, kad 1913 metų 
dolieris šiandie pirkime yra 
vertas vos 39 centus. 

stolius kareiviuose. Tečiau tur HOUSTON, TEX., rūgs. 6. 
kai turėjo prarasti neapsako-! — Meksikos valdžia Suv. Val-
mai daug ginklų ir karo me- jstijose nupirko 130 garvežių 
džiagos. geležinkeliams. 

Airija Stovi už Nepriklausomy
bę ir Viskas 

BULGARŲ ARMIJA DEMO 
BILIZUOJAMA. 

Valdžia apeliuos į Tautų Są
junga. 

AIRIJA NORI ARBITRACI 
JOS. 

Nori turėti liuosą uniją su 
Anglija. 

i 

neduoda pageidaujamų vai
sių. 

Airija nori, kad taikos klau
simas butų pavestas rišti ko
kiai nors neutralei valstvbei. 
Tokiai arbitracijai Anglija y-

LONDONAS, rūgs. 6. ^-- Čia ra priešinga. 
paskelbtas de Valeros laiško į 
Anglijos premierą Lloyd Ge
orge tekstas 

Airių tautos vardu de Va
lerą mandagiais žodžiais parei
šk ia jog Airija nesutinka su 
Anglijos propozicijomis ir są
lygomis, paliečiančiomis do
minijos klausimą. Sako, Airi
ja gali būti sąjungoje su An
glija. Bet ta sąjunga neturi 
but priverstina, tik liuosa. 

De Valerą sugriauna visus 
premiero Lloyd George argu
mentus kokius jis statė už ne
atskiriamą nuo Anglijos Airi
ja. 

De Valerą sako, kad airiai 

Pagaliau de Valerą pasiųlo 
Anglijos premierui kuo trum
piausiu laiku paskirti plenipo
tentus ir vesti toliau tarybas. 

Iš Airijos čia atvyko vice-
karalius Fitzalan. Matyt, ry
toj dalyvaus ministerių kabi
neto susirinkime. Ministerių 
susirinkime bus ir vyriausias 
anglų militarių spėkij vadas 
Airijoje, gen. Macready. 

ULTIMATUMAS INDIJOS 
SUKILĖLIAMS. 

LONDONAS, rūgs. 6. — Iš 

SOFIA, Bulgarija, rūgs. 6. 
— Aną dieną Bulgarijos val
džia demobilizavo trečią dalį 
savo armijos kareivių. Antro
ji trečdalis kareivių iš tarny
bos bus paliuosuota rugsėjo 
15 ir spalių 1 d. Bulgarija 
atsiras be jokio reguliario ka
reivio. 

Sąjungininkų padaryta Ne-
uilly taikos sutartimi Bulga
rija kaip ir Vokietija palik
ta su savanorių armija, ku
rios didumas apribuotas. Tos 
savanorių armijos Bulgarija 
dar neturi, gi čia sąjunginin
kų paliepimu turi demobili
zuoti reguliarę armiją. Sąjun
gininkų komisija tvirtina, kad 

kovos nenori ir visokiai kovai Madras laikraščiui Daily Mail 
priešingi. Tečiau jei jie butų [pranešta, jog Anglijos vyriau-
užpulti, butų priversti gintis. 
Visgi Anglija tegu nesitiki jo
kio tikslo atsiekti spėkomis. 
Nes priverstinumas nekuomet 

sybė pasiuntė ultimatumą In
dijos sukilėlių vadams. Parei
kalauta apribotu laiku pasi
duoti. 

mos, nežiūrint to, kas gali į-
vykti su vidujiniu šalies pat
varkymu. 

Taip dalykams stovint, Bul
garijos* valdžia, netekusi ar
mijos, bijosi išorinių priešų už 
puolimo. Baisu taipat, kad ne
pakiltų radikaliai gaivalai ir 
nenušluotų šiandieninės pu
siau socialistiškos valdžios. 

Prieš kareivių paliuosavimą 
visoj šaly daromi skaitlingi j 
susirinkimai ir išnešamos pro
testo rezoliucijos. Pat i valdžia 
nusprendė apeliuoti į Tautų 
Sąjungą ir pareikalauti šaliai 
globos. , 

Reikia žinoti, jog Balkanuo
se tik viena Bulgarija paliks 
be regulerės armijos. 

są Volgos apskritį, aplankius 
visą eilę miestelių ir sodžių. 

Provincijose žmonių miri
mas yra švarus; nepaliečia
mi jie jokių ligų. Miršta tie-

VIRBALIEČIAI LINKSMAI 
ŽENGIA J PRAŽŪTĮ. 

VIRBALIS, Vilkaviškio ap-

GELŽKELIEČTŲ KONFE
RENCIJA. 

siog badu, arba nusinuodiję- , /.. , , . ,_. , .. , . ! . , . .. v i . skr. Cia labai pradėjo platin-di-1 privalgius nuodingu žolių ar K. . . ,_ £ . . , 
kokių-nors šaknelių. 

Kas kita mieste. Tenai žmo-
ppi klonis. Tečiau aiškus t ų ' n e s ^ b a d o m i r g t a dažniau-
upių ir apylinkių panašumas. g i a d a r m i 0 v į s o kių nešvary-

Visarue Pavolgy gyvento- [biu> i š k u r i u p a k y l a l i g o s # T a s 
jai yra paprasti rusai va l s t i e - , l i g a s ižnešioja visokios rųšies 

vabzdžiai. Tenai niekur nera
si tam tikrų išeinamųjų, vie
tų. Tas tai ir yra baisiau
sias daiktas. 

ties girtybe. Negana to, kad 
girtuokliauja šventadieniais ir 

Išiokiomis dienomis. Ūki
ninkai naktimis daro pasku
tinės rūšies robaksus. įžanga! ŠVENČIONYS. Kas šnren-

RYGA. Rugpjūčio 15 d. š. m. 
yra šaukiamas Lietuvių, Lat
vių ir Vokiečių gelžkelių atsto
vų konferencija Rygoje. Bus 
svarstyta tranzito atsiliginimo 

j nustatymas. 

i 

čiai, taigi, sunkiai dirbą u-
kininkai. .ąFie. giliai religiji-
niai žmonės. Geriau sakant, 
jie gyvena krikščioniškame 
paprastume ir didžiai maldin
gi. 

Kasdien žmonės miršta tūk
stančiais. 

Kas kaltas. 

Toliau korespondentas išs
kaito, kokio kuriais metais 

Toliau nuo upės mačiau!ten butą derliaus, kaip daug 
juos gyvenančius atskiriais 
sodžiais, už 100 mailių nuo 
artimiausiojo geležinkelio. Tie 
žmonės šiandie laiką pralei
džia arba sudubusiose, suny
kusiose bakūžėse, arba slan
kioja po laukus nei šešėliai, 
ieškodami maistui šaknelių ir 
sėklų. 

Paupiais jų visur pilna. 
Kiekvįeno praplaukiančio lai
vo jie šaukiasi pagelbos, pra
šo duonos arba kitokio mais
to. Šaukia, kad geri žmonės 
gelbėtų jų moteris ir vaikus, 
gi jie patys savimi perdaug 
jau nesirūpiną. Nurodo jie į 

bolševikų valdžia yra jau nu-
šelpusi badaujančius, kokią ta 
valdžia turinti šelpimo prog
ramą. 

Bet tai vis senos ir visiems 
žinomos pasakos. 

Bolševikų valdžia už badą 
visą kaltę suverčia ant kait
rų ir neužderėjimų. Tuo tar
pu didžiausiam ignorantui 

į robaksą tik 5 markės. Na ir 
eina kas tik kojas pavelka. 
dę ir moterįs. Geria, šoka per 
visą naktj; o kokms p a s e k m e * Į ^ y . ^ k a r e i y i a i ^ ^ „ B o _ 
atneša tokie robaksai, tai jau 
visiems aišku. 

Baimė ir šiurpas ima žiūrint 
į ateitį. 

šiandie gana aišku, kad badą I g afį D u t į geriausia nuo užpuo 
Rusijoje pakėlė bolševikai, 
kad tas badas butų taip daug 
nepraplitęs, jei bolševikai bu
tų vadovavęsi gerais norais. 

Bolševikai su ginkluotomis 
spėkomis nuo valstiečių at-

RYGA. "Latvijos Vestne-
s i s " skelbia nuomonę apie' El-
sinkų konferenciją, kur viršų 
paėmusi trijų valstybių: Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nuo
monė, nes Suomija principi
niai pareiškusi norą konferuoti 
su Lietuva,' kaip ir su Latvija. 
Lietuvos izoliavimo neįvyko, 
kaip norėjo Lenkija. Tai reikia 
sveikinti, nes tik 5 valstybių 
Sąjunga lygių teisių pamatais 

tadienį ar sekmadienį apie 10 
vai. būna bažnyčioje lenkų ka
reivių pamaldos. Po pamaldų 

že cos Polskę". Žmonės tai gi
rdėdami jau išanksto išeina iŠ 
bažnyčios. *' Nenorim sako, 
klausyti šventoj vietoj visokių 
balabaikų". Nes tas "Bože eos 
Polskę' ' dainuoja ir restorane 
ir karčemoje, ir mgėje, ir lau
kuose, visur ir kiekvienas val
kata ją mykauja. 

KRIKŠTYNOSE ŽMOGŽU
DYSTĖ. 

įbrėžtus smiltyse kryžius, kur ėmė visus javus ir visą kito-
pakasti mirę jų mylimieji, (kį maistą. Pakėlė tuo būdu 

Vaikai lovose i r ant aslų. 

Mes kelionėje sutikome vals
tiečių karavanus. Pajėgiantie
j i eina pėsti nešini mažais 
našulėliais. Bejėgiai vežami 

taikos sąlygos turi but pildo-[vežimuose, kuriuos tempia su
džiūvusios ir visai pasibaigu
sios kumelpalaikės. 

Tų žmonių tik vieni gro
bai. Tik oda laiko jų kaulus 
krūvoje. 

Paskui tuos karavanus bu-

badą ir pagaliau kaltina kait
ras ir net pačius svetimų ša
lių kapitalistines valdžias. 

Reikia labai stebėtis, kad 
Įmilionai badaujančių žmonių 
iki šiolei nenušluoja tos so
cialistų valdžios. Laikas jai 
padaryti galą. 

PALIUOSUOTA DU LAIK 
RASČIU. 

LONDONAS, rūgs. 6. 
riais skrinda kranksėdami j j£ Berlyno pranešta, kad te-
varnai ir ktioki paukščiai. n a į vyriausybė paliuosavusi 

apspinta | n uo suspendavimo du monar-Jie tuojaus 
tas vietas, kuriose karą- Įchistų laikraščiu. Kiti tos rų 
vanai kokiam laikui buvo ap- sies laikraščiai turi išbūti su
sistoję, tikėdamies, ten rasti j spendavime keturiolika dienų, 
sau žmogienos. 

Mažuose miesteliuose ma
čiau šimtus apleistų vaikų, 
paliktų mokyklų butuose arba 
kituose kokiuose namuose. Iš
alkę vaikai nuolat guli arba j 

ITALIJOJE YRA 413,747 
BEDARBIAI. 

ROMA, rūgs. 6. — Paskuti
nių dienų statistika rodo, kad 

lovose arba ant aslos, įsukti j Italijoje šiandie yra 413,747 
į visokius skarmalus, taip darbininkai be darbo. 

limų garantiją. Nežiūrint inte
resų skirtumo, esąs vienas už
davinys bendras savo nepri
klausomybės ginimas nuo rytų 
ir vakarų. To jau visai pakan
ka, kad visas šias valstybes J 
vieną sąjungą sujungus. 

Chicago Hights pas Domi-
nick Albano buvo krikštynos. 
Pokylio metu pakilo mušty
nės. Albano nužudė "svečią^ 
Germani ir patsai pabėgo. J is 
ieškomas Chicagoje. 

Tai "moonshine" aukos. 

" M 0 0 N S H I N E " PRITREN
KTAS. 

Sekmadienio vakare vėsu-
los . metu Lincoln parke ties 

VILNIUS. Iš čia pareina j Granto sjovyla policija rado 
žinios, kad rugp. 1 d. naktį 2! gulintį be sąmonės jurininką 
vai. apie 200 lenkų kareivių už- * Raymond Riel. Kuoveikiau jis 
puolė lietuvių "Didžiąją Prie- paimtas ligoninėn, 
glaudą". Įsiveržę ėmė visa Ligoninėje policija pareiškė, 
laužyti, draskyti nusukinėjo k a d nelaimingas jurininkas, 
spynas, išvertė duris, neprašy- turbūt^žaibo pritrenktas, 
darni nei raktų, suėmė prieg- "Aršiau žaibo,' atsake gy-
laudos vėdėjus-jas, vyriausius dytojas. " J i s "moonshine" 
mokinius, viso apie 13 žmonių, pritrenktas, 
nuvedė juos policijon ir kaiė-
jiman, kur, sako, tyrinėjimą da 
rydami juos mušė ir plakė. Vė
liau jų dalį išleido, o tris vy
resniuosius ir dabar tebelaiko. 

Vilnius dabar išrodo kaip 
tvirtovė naujai vielomis ap-

(tvertas ir matyt aplinkui nau
jai išrausti gynimo apkasai. 

TELŠIAI. Telšių apskr. 
tarybos posėdyj liepos 26 d. 
nuspręsta asignuoti gelžinke-
lio Šiauliai-Telšiai -Kretinga 
statymui 3,000,000 auks. ir mo
kytojų seminarijai Telšiuose 

[60,000 auks. 

ORAS. Šiandie giedra; ma
ža atmaina temperatūroje. 

pTNlČy»/RŠAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
rūgs. 3 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. 1.15 
Lietuvos šimtui auksinų 1.15 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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LENKIJOS KUPRA. 
Lenkijos valstybės organiz

mą pagavo ir ėda visokios 
epidemijos. . Patys Varšavos 
lenkų laikraščiai tai pripa
žįsta. Sako, be kitokių ligų 
šiandie lenkų valstybę kanki
na dar ir kupra. Šita taip 
smarkiai auganti, jog esama 
baimės, idant ton kupron ne
būtų intraukta visa lenkų 
tauta. Baisu, kad ji nepalies
tų nors Vliniaus srities ir ki
tų Lietuvos plotų, kuriuos 
šiandie lenkai taip karštai sa-
vinasL 

Varšavos laikraščiai kupra 
vadina netikusį savo valdžios 
Valdymų. Skaitlinga lenkų ar
mija šiandie palaikoma tik 
vienu deficitu, kurs siekia 
trisdešimts miliardų markių. 
Nors lenkiška markė užsie
niuose neturi vertės, tečiau 
pačioje Lenkijoje jos aktualė 
vertė neatsimainiusi. Ir tas 
deficitas kasdien eina didyn 
ir didyn. Taigi, kasdien ta 
kupra auga ir auga. 

Yra ir pačių lenkiškų lai
kraščių, kurie neslepia tik
rosios Lenkijos valstybės pa
dėties. Skaudžiai peikia ir 
bara kaip nuiitaristus, taip 
imperialistus. Sako, valdžia 
yra didžiai sumani tik pinigus 
eikvoti ir tempti gyventojus 
vis didesniu skurdan. Gi tos 
miliardinės išlaidos, supran
tama, daugiausia surištos su 
nereikalingais militariniais 
veikimais ir svetimų plotų už
grobimais. 

Laikrašty "Kurjer Polski" 
vienas lenkas valdininkėlis ra
šo: 

"Alkstame, iš dienos dienon 
maitinamės tik vienomis-bul
vėmis. Gi mūsų vaikai jau il
gas laikas beturėję pieno bur
noj. Neturime nei vaikams jo
kios mėsos, neturime kuom jų 
apvilkti siunčiant mokyklon". 
Senovėje pirm griusiant Len

kijai ją valdė augščiausios 
kilmės bajorija. Šita valsty
bę taip nuvaldė, kad ji turėjo 
pragaišti ilgiausiems metams. 

Šiandie atgaivintą Lenkiją 
be bajorijos jau valdo ir dva
rininkai su keliais socialistų 
šulais. Nuo šito valdymo val
stybės organizmas traukiamas 
kupron. Bus viskas pabaigta, 
jei ta kupra laiku nebus gy
doma. _, i 

De. 
Tai svarbus klausimas. Jis 

taip svarbus, kad apie tai tu
rėtų pagalvoti kongresas. 

Yra čia valstijų toli užsili
kusių nuo abelnosios šalies pa
žangos. Tokiose valstijose ka~ 
pitalistai baisiai išnaudoja vai
kus. Čia, taigi, jau einasi ne 
apie kokį menkniekį, bet apie 
visos tautos sveikumą ir ge
rovę. Ir del to vaikų darbą vi
soj šaly turi kontroliuoti fe-
deralė vyriausybė, bet ne 
kiekviena sau atskira valstija. 

Komisijos, sveikinimai, svečiai tariant pianui užtraukė Lietu 

XI A. L. R. K. FEDERACI
JOS SEIMAS. 

Brooklyn, K. Y. mgp. 30 d. 
10 vai. ryto Karalienės Ange
lų bažnyčioje Seimas pradėta 
šv. Mišiomis. 

Su Dievu. 

Seka rinkimai komisijų: 
mandatų ir skundų, rezoliuci
jų, presos. Siunčiami sveiki
nimai š v. Tėvui vietos Vysku
pui, Lietuvos ir Amerikos Pre
zidentams. 

Seimo pirmininkas praneša 
dviejų svečių iš Lietuvos apsi
lankymą: p-no Bagdono Stei
giamojo Seimo atstovą ir kun. 
Bumšo Katalikų Veikimo Cen
tro įgaliotinį. 

Delegatai šaukia "Val io" 
Lietuvos St. Seimui. 

Atstovas sveikina Federaci
ją ir Amerikos Katal. visuo
menę Krikščionių-demokratų 
vardu; kun.- Bumša sveikina 
nuo Kat. Veikimo Centro 
pažymėdamas savo misiją L. 
Kat. Universiteto reikalu. 

Seka ilga laiškais ir tele
gramomis pasveikinimų virti
nė. Žodžiu sveikinama nuo Vy
čių organizacijos, L. D. Są
jungos, Draugo ir kunigų Ma 
rijonų, Garso redakcijos ir ad-
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VAIKŲ DARBAS. 
Greensboro, N. €., federalis 

teisėjas Boyd nusprendė, jog 
naujas federalis įstatymas apie 
vaikų darbą yra priešingas ša
lies konstitucijai. 

Tas pat teisėjas pirm poros 
metų viename atsitikime irgi 
tokį nusprendimą paskelbė. 

Tuometinį jo nusprendimą 
patvirtino augščiaųsias šalies 
teismas. 

• Taigi ir pastarasis jo nuos
prendis turės atsidurti augš-
čiausian šalies teisman. Ir ne
žinia kokios bus pasekmės. 

Vaikų darbo klausime svar
biausia apeina tas. Kas vaikų 
darbą turi kontroliuoti! Arfe-
deralė vyriausybė, ar kiekvie
na sau atskira valstija! 

Teisėjas Boyd stovi už tai, 
jog kiekviena valstija pagal 
nuosavų pažiūrų turi tvarky
ti vaikų darbą. Ir į tą reika
lą neturi maišytis federalė vy
riausybė. Nes kuomet ji mai
šosi, tai ji peržengia atskirų 
valstijų suverenams. Taigi var 
žo valstijų laisvę ir peržengia 
šalies konstituciją. Nes kons 

Nedidelė, šviesi ir jauki baž
nytėle pilnutėlė žmonių* 

Mišios laikomos Federacijos Į niinistr. J busimo ' * Tėvynės j 
pirmininko kun. J. ŠvagždžiojB a l s o" laikraščio, Blaivybės, 
asistuojant kun. Pauliukui ir 
kun. Petraičiui. 

Pamokslininkas kun. Pauliu
kas — vietinės bažnyčios ad
ministratorius pasako, kad 
kiekvienas tvermingas ir krikš 
čioniškos civilizacijos darbas 
privalo Dievu prasidėti. Vel
tui statoma ir prakaituojama, 
jeigu patsai Dievas nėra cent
ras ir ašis veikimo. 

Po mišių duodamas palaimi
nimas &v. Sakramentu. 

Pirmas posėdis. 

Federacijos pirm. kun. J. 
Švagždys atidaro Seimą. Svei 
kiną atstovus ir svečius. Ken-

Moksleivių. 
Valdybos nariai išduoda ra

portus. Pirmininkas nusiskun
džia kad ten kur tikėtasi pa
ramos jos nebuvo, o net ir prie
šų atsirado. Du nauju apskri
čiu sutverta, sekretorijatai su
vienyti. Galima pastebėti di
desnį skyrių skaičių ir tam
presnį vidujinį organizacijos 
susitvarkymą. 

Vice-pirmininkas neatvyko 
Seiman. Iždininkas išduoda ra
portą raštu. Jį atspauzdinsimc 
vėliaiis. 

Atstovo atsilankymas. 

Tuo tarpu atvyksta Seiman 
karnas prezklijumas. Į pirmi- gerb. V. Čarneckis Lietuvos 

Atstovas Amerikoje, paskolos 
vedėjas Dr. J. Bielskis ir ad
vokatas F. B. Mastauskas. 

Delegatai ir večiai atsistojo, 
delnų plojimu sveikina ir pri-

ninkus išrinktas kun. J. J . Ja
kaitis, į vice-pirm. K. Vaške
vičius, į sekretorius J. Simo
naitis ir p-lė Leonaitė, į tvark-
i airius Korbeta. 

vos himną, paskui tris kart 
i' valio'' Lietuvos Valstybei, 
Liet. Prezidentui ir Atstovui 
Amerikoje. 

Kongreso pirmininkas kun. 
J. Jakaitis sveikina Atstovą 
Šeinio vardu. 

Prabįla patsai Atstovas. Nu
piešęs Lietuvos politinę padė
tį, pažymi nepalaužiamą tau
tos valią kovoje už laisvę, pri
mindamas kad Lietuva yra ir 
bus nepriklausoma. Sostinė 
Vilnius bus atvaduotą, nes tas 
yra visos tautos tikriausias 
pasirįžimas. Galop kviečia lie
tuvių išeiviją remti savo tė
vynės brolius darbais ir auko
mis. 
Į taip gražią ir turiningą kal

bą atsako Seimo vedėjas, pri
mindamas Amerikos katalikų 
darbus ir aukas, nei kiek ne
abejodamas pareiškia, kad mes 
ir šiandien panaudosime visas 
savo jėgas nepriklausomos Lie
tuvos labui. 

Kalba paskolos vedėjas dr. 
J". Bielskis, sveikina Seimo da
lyvius ir kviečia prisidėti prie 
paskolos bonų vajaus realiza-
vimo. 

Iš eilės sveikina Seimą adv. 
Mastauskas, linkėdamas savo 
nutarimus įvykdinti gyvenimo. 

Rezoliucijos. 

Po tų visų kalbų kun. F. 
Kemėšis, rezoliucijų komisi
jos narys, skaito fezoliucijas 
dėlei Seimo nusistatymo Lie
tuvos užsienio politikoje. 

1. Nenorima ir ^ p r i p a 
žįstame unijų,. ix. kony«?»cijų 
su Lenkija žalingų nmsų ša
liai. 

2. Protestuojame įr atme
tame visus pasikėsinimus 
padalinti Lietuvą į atskirus 
kantonus. 

3. Reikalaujame kad Vil
nius — mūsų sostinė, Gardi
nas. Seinai ir kitos lietuvių 

teritorijos balų mums Len
kų grąžintos. 

4. Džiaugiamės .Pabaltijos 
Valstybių įsikūrusia Sąjun
ga palaikydami broliškus 
santikius su Latviais, Estais 
ir Suomiais. 

5. Remiame ir klausomės 
Lietuvos Atstovo Amerikoje 
rūpindamies išgauti pas A-
merikos Prezidentą Lietuvos 
nepriklausomybės pripažini
mą, aktyviai skubėdami pa-
gelbon kiekvienam Atstovo 
valstybiniam darbui. 
Kiekviena rezoliucija atski 

rai priimta Seimo dalyvių su 
didžiausiu pritarimu ir entu
ziazmu. 

Lygiai priimta ir ši Pas
kolos klausimu rezoliucija. 

Imant domėn kad: 
1. Lietuvos Atstovas gerb. 

V. Čarneckis atsiliepė į A-
merikos lietuvius kviezda-
mas Lietuvos paskolos kvo
tą dabaigti bent iki $2,000,-
000.00, parduodant šį rude
nį už $300,000.00 bonų; kad 

2. Lietuvos padėtis dar 
neužtikrinta kol prįešo ka
riuomenė laiko užėmusi Lie
tuvos žemių dalį ir jos sos
tinę Vilnių; kad 

3. Išeivijos šventa parei
ga yra padėti savo gimta
jai šaliai nusikratyti politi
nės, ekonominės ir tautinės 
vergijos pančių, tokiu būdu 
nors dalinai atsiteisiant sa
vo skolą tėvų žemei; 

Federacijos Kongresas 
vienbalsiai nutaria paremti 
karštai visomis Am. L. Ka
talikių pajėgomis Atstovybės 
ir Finansų Misijos paskelb
tąjį vajų ir nuo žodžių prie 
darbų eidamas sutaria' pat
sai gtrą darbo pradžią pada
ryti, Kongreso dalyviai pra
šomi užsirašyti už kiek ku
ris žada bonų pirkti. 
Priėmus šias rezoliucijas 
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Seimas nusistato tolimesnę 
darbų eigą ir tuomi baigia 
savo pirmąjį posėdį. 

Kaipo korespondentas ga
liu nusiskųsti kad nepajėgsiu 
visų Draugui pranešinu] pa
daryti. Perdaug sugrusta vi 
šokių posėdžių. Nors plyšk, 
bet negali > visuose dalyvauti. 

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO. 
Dar viena laisva šalis pripa

žino mums teisę būti laisvais: 
Šveicarija pripažino Lietuvą 
de jure. Tai mūsų vyresniajai 
sesutei, Šveicarų respublikai, 
ypatingai karšta padėka nuo 
mūsų priguli. J i mums nepap
rastai gražiai patarnavo, su
teikdama pripažinimą kaip tik 
prieš tą laiką, kada jos žemėn 
suvažiuos 48 tautų atstovai, 
svarstyti ir rišti nmsų ginčą 
su lenkais. Joms pravestas ir 
nurodytas kelias, joms paleng
vintas mūsų klausimo išriši
mas. Šveicarus visi gerbia, gy
vai atmindami jų didvyriškus 
žygius kovoje už laisvę. Sve
čiai nemėgins nei manyti, jog 
tasai Šveicarų žygis buvo ne-

Ne veltui pasitaikė taip, kad 
kada Genevoje diplomatai svar 
stys mūsų Vilniaus likimą, 
mes čia Amerikoje irgi sprę
sime savo sostinei likimą. Bo
nų vajus gražiai pasiseks — 
bus daugiau tikrumo, jog at
gausime Vilnių. Neabejokime, 
jog Genevoje žinos, kaip eisis 
mūsų vajaus reikalai. Lenkų 
šnipeliai pirmi pasiskubina 

geras, ar netaktingas. Galima pranešti. Ne vieni Genevos dip-
tikėties jog nuo šiol mūsų lai
svės pripažinimas bus žymiai 
pagreitintas ir kitose šalyse. 

Bet Šveicarija netįk draugiš
kai patarnavo mums; ji ir 
pramokino mus. J i tarsi sakyte 
sako, kad tada, kada kiti mus 
pripažįsta, kad nepamirštume 
n»es patys savęs pripažinti. Tie 
lietuviai, kurie kažkoJdar lau
kia, savo valdžios neremia, bo
nų neperka, tie dar nėra pri-
pažinęLietuvos laisvės; jie dar 
abejoja, ar jų tėvynė turi tei
sę būti laisva ir nepriklauso
ma. Ir kuodaugiau tokių abe
jojančių nmsų tarpe, tu© sun
kiau mums laukti iš kitų savo 
Įteisių pripažinimo. 

lomatai riš mūsų sostinės klau
simą. Išriškime tą klausimą 
mes laimingai Amerikoje, leng
viau jį bUs išrišti ir Genevoje. 
Kiekvienas nusipirkime bent 
po vieną Lietuvos Laisvės Pa
skolos Boną. 

L P 
AM. *r. 
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Laisvė tik pasišventimu^ nu-
V* 

perkama. 

Nėra geresnio ženklo tautos 
s puolimo kaip stokavi-

mas~ geisti gero savo kraštui. 

Ne rėksniai Lietuvą išgel
bės, bet pasišventėliai. 

MINISTERIĮI ATSILANKYMAS TELŠIUOSE, 
(Mūsų koresp. iŠ Lietuvos) 

(Pabaiga). 

Po šio kalba susisiekimo mi 
nisteris Grinkevičius, kuris P™*1 nepriklausomybes jei 
pastebi, kad norint savo kraš-
tą nepriklausomą turėti, r e i k a - M i pasirengusiais nepriklau-
linga turėti geresnį susisieki-' somybę ginti. Tokiais ir yra 
mą. Priminė, ką jie yra t a n i e ^ 1 " * sąjunga 
dalyke nuveikę ir kas lieka pa-

kundžia, kaip ją reikale nuė
jus į valdžios įstaigas siunti
nėja ir juokiasi iš jos; kiti vėl 
nusiskundžia, kad kareiviai, 
jų maitintojai yra fronte, o jų 
nepaleidžia vasaros darbams, 
nei duoda pašalpos; buvo nu
siskundimų ir prašymų kad vi-

galėsime visi ginklu kovoti irisai degtinę panaikintų, nes vi 

dai pigiai teduoda. 
Saulių sąjungos Telšių sky

riaus vardu sveikina svečius p. 
Slažė. Jis mini, kad mes galime 

4 geria, kad vagis kuosmar- tas yra negalima. 

ga reikalinga apie 100 milijo-! geležinkelio statymu neprieita. /reikalų (skundų, prašymų ir 
nų auksinų. Ministeriai duoda 
sumanymą, kad vietiniai žmo
nės prisiimtų priverstinai at
likti darbą, kurį reikės statant 
geležinkelį. Išskaičiuojama, 
kad nuo dešimtinės reiktų vi
dutiniai po X0-20 vežimų po 
dieną dirbti ir randama, kad 

daryti. Vienu iš svarbiausiu 
darbų esąs pratiesimas gele
žinkelio Šauliai- -Telšiai—PI un 

- Palanga — gė — Kretinga 

Skundų Litanija. 
Seka visa eilė kalbėtojų, ku

rie nusiskundžia savo valdi
ninkais, kad šie užkrauną pa 

Šventoji. Mini, kad jie tuonu b a u U a s > m o k a m a ž u s m o k e s . 
esą kuodaugiau užinterėsuoti. j n i u s ^ r e k v i z u o t u s daiktus, 

Šiam baigus kalba finansų I nusiskundžia del nepaprastos 
ministeris Dobkevičius. Jis iš
rodo Šaltinius, iš Tcurių valsty-

rekvizicijos ir jos žiaurumų 
1 (atsitinka daug sumušimų), ki 

kiau baustų; kitas vėl skun
džiasi, kad mokyklose nebemo
ko tikybos, o jei taip bus, tad 
žmonės tapę bedieviais jos pa
čius užmuš; dar kiti nusiskun
džia del miškų, kad jie negau
ną iš valdžios miškų medžių. 

Ministerių atsakymai. 
Tokių nusiskundimų ištiesų 

buvo labai daug ir atvirų. Į 
šiuos atsako ministeriai, tečiau 
nedaug ko nusiskundusius su
ramina. Jie mini, kad šie nega bė eina savęs palaikymui lėšų. Jtį v eĮ atsakydami ministeriams 

Jų esą trys: žemės mokestis į t a ^ k m i kygįų neduoti, kai-Jį jų pagelbėti, o nurodo tam 
akčyžė ir muitas. Mini, jei žmo Da> k a j r e į k į a t u r į t i tokie val-"tikras įstaigas, į kurias turi 
nės nori, kad žemės mokesčiai J ̂ minkai, kurie kyšių neimtų, kreiptis. Del linų pastebi, kad 
palengvėtų, turi kovoti su slap-10 k į t a įp nįeko neišeina, vėl kiti šįmet vėl - jie bus superkami 
tu degtinės varymu ir kontra- nusiskundžia del neapmokėtų tam tikrų bendrovių, o gyvulių 
banda (šmugeliu). 

Paskutiniu kalba vidaus rei
kalų ministeris Skipitis kuris 
išrodęs savo pareigas, kviečia 
visus į vienybę, nes vienybėje 
tik būdami galėsime priešus 
nugalėti. 

Žmonių kalbos, skundai, klau
simai. 

rekvizuotų arklių; kitas prašo 
ginklam laikyt leidimo, kad 
galėtų nuo plėšikų gintis; ki
tas nusiskundžia, kad pašto, 
iždinės ir kitose įstaigose ne
galima esą atlikti reikalų, net 
reikia ištisas kelias dienas 
vargti del mažmožių; kitas nu
siskundžia del stuikų-pastočių 
varymo, kelių taisymo (ponai 

Po to seka žmonių kalbos, 
kundai, bei klausimai. Kalbė

jo beveik 30 žmonių. Pirmas 
kalba p. Abromavičius, sveiki
na svečius ir vardu ūkininkų 
sąjungos klausia valdžios kas 
daroma su linais, kad jie kiltų 
ir kaip galima butų daugiau 

kelių netaisą), kad kas turi 
kviečių, tam paskiriamv ma
žiau ir geresnis, kelias, o kas 
neturi tam (kyšių neduodant) 
skiria blogiausį kelią; kitas 
net mini, kad vergais buvome, 
vergais ir liksime ir tik prašo 
jų padėjimą kiek dvaruose e-
sant pagerinti, nes jie (kūme-gyvulių patogesnėmis kaino 

titucija gyarantuoja valsti-.mįs parduoti, nes šįmet pašaro čiai) negalį išsimaitinti; viena 
joms jų reikalų nepalieeiamy-' maža, Q reikiant parduoti žy- moteriškė net verkdama nusis-

busią daugiau į užrubežį iš
leista, nes gyvulių maras ne
begresia. 

Taip visas posėdis ir baig
tas apie 7 vai. vakaro. 

PASITARIMAS GELEŽIN
KELIO STATYMŲ. 

Posėdy dalyvauja geležinke
lio sumanymo komisija, valk
čių atstovai, apskrities valdy
bos atstovas ir ministeriai. Po
sėdis daromas tuom pat lai
kų, kai ir mitingas. Vieni mi
nisteriai nueina į salę į mitin
gą ir vėl grįžta, į posėdį; tik 
susisiekimo ministeris nuola-
fcps esti. 

Visupirma išreikšta, kad pa
statymui geležinkelio Šauliai— 

Beto valcižia pareiškia, kad 
jau šį geležinkelį siūlėsi vo
kiečių bankai statyti, tečiau 
jiem atsakyta, nes šis punktas 
yra labai svarbus, o nelietu
viam nepatogu išduoti. Tada 
inžinierius Vileišis (kuris čia 
drauge buvo atvažiavęs) davė 
savo sumanytą akcinės ben
drovės projektą. Jos svarbiau
sia sąlyga, kad geležinkeliu 
naudosis 25 metus, o paskui 
turės valdžia išpirkti; beto jis 
negarantavo, kad kapitalą su
darys didžiąją dalį iš lietuvių. 
Dėlto šis jo projektas atmes
tas. Finansų ministeris pa
reiškė, kad valdžia dabar te
galinti vieną darbą daryti: 
arba apsiginti nuo prie
šų, ar geležinkelį statyti. 
Išeities nematoma. Valdžia 
sakosi pati geležinkelį staty
sianti, kai tik kivirčiai su prie 
šais baigsis ir nebereiks ka
riuomenės. Klausė tad vietinių 

ti akcijomis prie geležinkelio 
statymo. Apskaityta, kad dau
gi aus. Telšių, Kretingos ir Šau 
lių apskritys per 5 milijonus 
negali duoti. Numatoma, kad 
čia galėtų sudaryti akcinę ben
drovę, į kurią įeitų ir valdžia, 
teikdama medžiagą, ir vieti
niai žmonės savo darbu ir ka
pitalu ir Amerikos lietuviai, o 
taipat bent 1-3 kapitalo iš ki
tų užsienio bankų. 

Telšiai —̂  Kretinga — Palan-Į Jokio tiesioginio sutarimo 

atstovų kiek jie gali prisidė-j misija registruos visus tuos, 

kiek kas galėtų prisidėti akci-jkit) į mįnisterįus nueitų į Ap-
jomis, jei butų daroma bendro
vė. Yaldžia lietuvių bendrovei 
su noru pritaria, tik stato sąly
gą, kad daugiau per 1-3 ka
pitalo iš užsienio neįplauktų. 
Tas kapitalas, kuris įplauktų 
iš Amerikos lietuvių skaitomas 
kaip ir iš Lietuvos. 

Išvada visam šiam posėdžiui 
galima daryti šiokią: tiesiogi
niai, kad geležinkelis butų pra
dėta statyti valdžios, ar kokios 
bendrovės, dar nematyt.Tečiau 
gvildenant šį klausimą kaip 
valdžia, taip ir visuomenė su
prato, kad be šio geležinkelio 
priklauso visas Žemaičių pra
monės, prekybos bei kultūros 
kilimas. 

Iš šio viso galįma spėti, kad 
praslinkus nekuriam laikui 
valdžia, ar kokį bendrovė ims 
šį geležinkelį statyti. Bendro
vė numatoma tokia, kad į ją 
įeis valdžia duodama medžiagą 
šiam geležinkeliui statyti, ben
drai apie 30 milijonų vertės ir 
bent 15^-25 milijonus pinigais, 
Kitą dalį apie 20—35 milijo
nus reiktų išgauti iš lietuvių 
Lietuvoje bei Amerikoje, o li
kusi dalis gali būti iš užrube-
v • 

zio. 
Jei geležinkelio statymo Ko-

kurie ir kiek gali prie šios ak
cinės bendrovės prisidėti, kad 
svarbiausia, kad ji gali tikėtis 
didesnę dalį gauti iš Amerikos 
lietuvių. 

ISKtLM^GA VAKABIEjre 
I * MINIČTĘĘIŲ IŠVA2IA-

Buvo .pranešta mitinge, kad 
tie visi, kurie turėtų dar kokių 
Geležinkelio statymo komisija 
žada registruoti ir sužinoti, 

skrities viršininko raštinę. Po 
mitingo kaįp tik ministeriai ir 
nuėjo į žadėtą vietą. Tečiau 
neteko žinoti, ar čia bent kas 
buvo; mačiau tik kad vos nuė
ję į šią vietą ministeriai vėl 
sugrįžo. 

Vakare, klube valdininkai ir 
kiti asmenys suruošė iškilmin
gą vakarienę. Vakarienė pasi
žymėjusi savo linksmumu, 
draugingumu. z 

Žymu ypač vietinių asmenų 
ir ministerių kalbos, kurios 
daugiausia"" lietė geležinkelio 
reikalą. Ministerių pirminin
kas Grinius kalbėdamas pa
žymėjo, kad žemaičiai savo 
drąsumu įgys šį geležinkelį. 
Patarė geležinkelių komisijai 
(ji yra susidariusį iš Telšių, 
Plungės gyventojų) sudarytų 
kapitalo bent porą milijonu ir 
tuoj pasiūlytų valdžįąi. Val
džia asignuos iš iždo dar bent 
15̂ —20 milijonų ir medžiagą, 
o tada geležinkelis bus pradė
tas statyti. Jei darbas bus pra
dėtas, tad jis turės būti ir bai
gtas. 

Po vakarienės ministeriai at
sisveikinę apie 11 vai. vakaro 
išvažiavo Tryškių link į Papi
lę. Čia traukiniu jie keliaus to
liau. 

Šiaip, ar taip manant, Tel
šiams ministerių atsilankymas 
turės nepaprastos reikšmės, 
nes ta liga kuri taip buvo pus-
lėgus, t. y. geležinkelio įgiji
mas pakels šiuos žemaičių mie
stelius (Plungę ir Telšius) 
kurie yra toli nuo susisiekimo 
ir pramonė, bei prekyba netik 
kad nesipiėtoja, bet (kaip Tel
šiuose) smunka žemyn. 
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liesi 
iliava Ir Karaliaučių 

Keliaujant į Lietuva per šia. linija iš New Yorko tiesiai į Piliava-
Karaliaučių, nereikės važioti nei per Vokietija nei per Lenkija, ir jo
kiu vizų nereikia. 

Iš Now Yorka į Piliava trečią klesą $135.00 Iš New Yorką į Piliavą antra klesą $200.00 
PARDUODAM laivakortės ir per Canada iš Montreal į Piliava be persėdimo, taipgi 

ir per visas kitas linijas. 
LIETUVIU PREKYBOS VENDROVE siunčia Lietuvon greičiausiai ir geriausiai 

sulyg žemiausio dienos kurso AUKSINAIS IR DOLERIAIS. 
Dėlei platesniu informacijų reikale laivakorčių, pinigu siuntimo Lietuvon, Paspor-

tu, ir income taxu kreipkities šiuo adresu: 

UTHUANIAN SALES CORPORATIAN 
3313 So Halsted Str. Tel. Yards 6062 Chicago, M. 

Offiso valandos: Kasdien 9:00 ryte iki 6:00 vak. Utaminkais, Ketvergais ir Suba-
tomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryto iki 3:00 po pietų. s 
General Offisas Lithuanian Sales Corp. 
Iithuanian Sales Corp. 308 Savoy Theatre Bldg. 
414 W. Broadway Wilkes-Barre, Pa. 
Boston 27, Mass. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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MOKSLEIVIUI IŠLEISTU 
VĖS. 

Detroit, Mich. — Kas tai kur 
yra pavadinės L. Vyčius mok
slo,, globėjais ir moksleivių 
prieteliais. Aplamai veik be isė 
mimo L. Vyčiai tam obalsiui 
esti ištikimi ir reikalui atsi
tikus neturtingą moksleivį vi
somis išgalėmis paremia ne
kartą, net paskutinį centą iš 
apituščio iždo tam skirdami. 
Detroito West Side L. Vyčių 
102 kp. nuo. pat pradžios sten
gėsi ir stengiasi moksleivius 
remti ir nesigaili savo vargo, ir 
išlaidų tam prakilniam tikslui. 

Šįmet čia šv. Antano parapi
joje savo vasarines atostogas 
praleido moksleivis Eug. Stig-

pakartoti net keletą kartų. De
klamavo labai įspūdingai p-lė 
O. Šliumpaitė. Dar vakaro ve
dėjui patarus padaryta salėje 
kolekta ir moksleivio kelionės 
tikietui čiapat sumesta 66 dol. 
40c. Ant galo choras sudainavo 
"Kelkis Lietuvi", (muz. J. 
Čižausko) ir pats moksleivis 
tarė atsisveikinimo žodį. 

Petukas. 

APSILENKĖ SU TEISYBE. 

Akrom, O. — Draugo num. 
193 tilpo korespondencija iš 
Akrono su antgalviu: "Katali
kų pinigais bernauja bolševi-

ja pasirašė "Aš 
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Be Persėdimo 
Pillow-Karalaučią 

Kas nori turėti patogią 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 24r—28 
dienas pinigais visuose 
Lietuvos pastose, be jo
kiu trukdimu ir be jokiu 
ititraukimu. Tūkstančiai 
padėkavoniu turime nuo 
mūsų tautiečiu Lietuvoje. 
Siunčiame pinigus per te-

legrafą-kabelį išmokame pinigais į kelias dienas, už labai 
mažą atliginimą. Viskas sulyg dienos kurso. Turime paš
to skyrių, iš kurio galima siųsti tarptautinės perlaidas 
į visas dalis pasaulio, taipgi Letters of Credit su Traye-
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 CO. 
901 W. 33 rd St. Tel. Yards 4669 Chicago, 111. 

Priešais šv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto. 
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MOTERIMS ir VYRAMS 

Ofisai: 
1 (55* \V . MadUon 
St. Kmp. Paulina 
Vai. 10 iki 12 P 

1 IKI 8 vak. 
Rea ofisas 3041 Fnllrrton' 

DR. d. SHAHKS 
BT0YTOJAS Ir CHIRURGAS 

Gydo moterių ir 
vyra visokias li

gas savo ofi
suose ar 11-

Roabučluoti 
Ave. Kamp. Albany Avo. 

Vai. S Iki 9:10 ryte 
8:30 iki 9:30 vak. 

Chicago, 111. 

kams". Po 
pats". 

Kadangi toje koresponden-
manas, tuom laiku padėdamas j ei joje apsilenkė su teisybe ir 
klebonui vasarinėje mokykloje, rašydamas apie pikniką įvyku-
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KAM KENTĖTI? 
i 

įRanmatizmo, neuralgijos ir raumenų 
'gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

Ziurėk, kad gautum, tikrajj-ga-rstijį per 
daugiau kaip 50 metų. 

r.pi! niauk, kari turėtu Ikaro (Anchor) 
Yaiibsižcnklj.' 

1 

N A N T R E A L Į 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 
Trečia 
Kliasa CANADA LINE Trečia 

Kliasa 
Susijungė Red Star ir Holland-Amerlca Linijos 

Tiktai vienas tiesus kelias i Baltic Portus 

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

Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau informacijų apie kabias atsišaukite 

HJTER1CATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 
Chicago: F. C. Brown,West Pass. Agt., 14 N. Dcarboru Street 

GERB. WESTPULLMA-
NIEOIAI 

Da randasi tarp jūsų, kurie 
neskaitote savo dienraščio 
"Draugo". Kas tik norite jį 
gauti, kreipkitės prie manęs 

M. KIUPELIS 
12137 Emerald Avenne 

ir kasdien aš jums jį prista
tysiu į jūsų namus. 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

V RED STAR LINE 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULI 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 

Išplaukia kas savaitę 
Pier 58-62. North River, New York 
Samland) New Yqrk i (Spalio 15 
Gothland) Hainburg (Rūgs. 22 

Tik 3-čia klesa 
Finland) New York (Spalio 1 
/••i -1.111.1) J ( R ū g s . 10 
Kroonlaml) Antwerp ( Rugs# 17 į Cabin 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 

Lapland) . . . . . . . . Ruga. 24 

\ * AMERICAN LINE 
Mamliuria) New York (Spalio 5 
Mongo-Ua) į (Rūgs. 8 
Mlnnekahda) Hamburg (Rūgs. 22 

Tiktai tiesiai i PUlau 
INTERNATIONAL MERCILANTILE 

MARINE CO., 
I K laivų — 1,250,000 tonų, 

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

SAXONL\ Rugsėjo 17 

$145.00 III m. $125.00 
Taksų $5.00 

KAILROAD TICKET BROKEB, 
Exkursijiniai tikietai perkami 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Lk-ensed Tieket Office 

11 So. Clark St. Tel. Harrlson 9878 ' R. 

PER CHERBOURG SOCTHAMPTOM 
LIVERPOOL and GLASGOW 

SCYTHIA Rugsėjo $ 
E>IPRESS OF INDIA . . Rugsėjo 7 
CARMANIA Rugsėjo 10 
COLUMBIA Rugsėjo 10 
AQUITANIA Rugsėjo 13 

Ant pardavimo 160 akrų farma ui 
pusė kainos 125 akrai dirbamos 75 
šieno. Medinį, 3 kambarių namas. 

Kiti ir visi namai gražiai šitaisyti, 
mašinos geroj tvarkoj, taip-gi yra ir 
gyrvulių. Parsiduoda iš priežasties, 
nes savininkas turi 2 ūkės, viena 80 
akrų Kaina $8,500. Atsišaukite. 

J, Czapiinski ' 
S , Neeedah, W!sc 

Lietuvys Fotografas ir Maliorius 
fotografuoju ir malavoju visokius 
paveikslus jvalromls spalvomis. At
naujinu senus ir krajavus ir sudedu 
su amerikoniškais. Darba atlieku ge
rai ir pigiai. Kreipkitės šiuo antrašu: 

Puul Puckorius 
1435 So. 4» Sourt ' Cicero, 111. 

Tel. Cicero 8027 

Parsiduoda Bučernė ir Grocernė, 
labai Lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis nuo seniai išdirbta. Bizn] galinai 
pirkti su namu. 

Norinčiam įgyti pastovią, vietą, ne
praleiskite šiuos progos. Atsišaukda
mi šiuo antrašu. 

Draugas Publ. 
2334 S. Oaklcy Ave. Chicago, 111. 

ANT p A RP AVIMO mūrinis namas 
ant Emerald Ave. arti 37-tos gatvės. 
Naujai inaliavptas ir taisytac Jr tai
sytas. Raudos neša $420.00 i metus 
narna:? geram padėjmei, galima tuo-
jaus užimti. Kaina $2650.00 ant iš-
mokesčių. Atsišaukite: 

J. A. BUCKLEY, 
724 W. 47 Str. Chicago, 111. 

REIKALINGI akmenų drileriai ir 
trackių darbininkai prie puarry, 
Thornton, «I11. 

PLATINKITE ''DRAUGĄ.*' 
tfiiiisiiiiiiiilimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilt 

LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
iCnia kasdieną, išskyrus uedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CIUCAGGJE IR UŽSIENIJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų » 4.00 

SU V. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą. ( visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakįey Ave., Ghicago. 

Tel. Rooaeveit 7791 
lIlIli!l!l!Iil!!U!!II>lllllEIIIII!!I!ftll!!l!!!llli 

•Kad neišleidus tuščiomis, 102 
kp. Vyčiai surengė išleistuvių 
vakarėlį 28 d. rugpjūčio. Žmo
nių užjaučiančių lietuvių mok
sleivijos vargus Amerikoje 
prisirinko pusėtinai. Vakaro 
vedėjumi buvo kun. Ig. Borei-
šis, kuris savo įžanginėje pra
kalboje perstatė vakaro tiks
lą ir reikalą būtinai padėti sa
vo moksleiviams. 

Vietinis Vyčių choras po va
dovyste p. R. Adomaičio su
dainavo '" Lietuvaitės malda'' 
(kompoz. J. Čižausko), pačiai*, 
autoriui aKČmpanuoJant pįaim'. 
Publikai taip patiko, kad įiet 
kelis kartus verste vertė pa
kartoti. Nors choras pirmą sy
kį pasirodė ant estrados, bet 
jau spėjo publiką sužavėti. 
Garbė užtai vedėjui, p. R. Ado
maičiui. 

Teresa Denisevičiutė padek
lamavo labai jautriai. Paskui 
ant estrados pasirodė su smui
ką p-lė Anastazija Puidaitė iš 
Pittsburgo ir pianu akompa
nuojant kun. J. Čižauskui grie
žė su dideliu artizmu ir stebė
tina teknika sunkius klasiškus 
veikalus. Plojimams nebuvo 
galo ir kiekvieną kartą išeida
ma griežė ką nors naujo. Ant 
galo kaip užgriežė "Humores-
que" (Dvorak), tai nuo plo
jimo net salė drebėjo. Toliau 
labai jausmingai padeklamavo 
S. Slavinskaitė. Na ir pasirodė 
prie piano gerb. kun. J, Či-
žauskas mūsų daug ateity ža
dantis kompozitorius, muzikas 
Skambino savo kompozicijos 
sonata C. Minor, kurią ketina 
neužilgo išleisti. Publika nuti
lo lig prieš didelę audrą ir ne
pasigirdo sedjnėse nei mažiau
sio pasijudinimo, (taip tas klau
sytojus užhipnotizavo. Tik pa
baigus kįlo visa audra plojimų. 

Po to pasakė trumpą bet 
turiningą prakalbą klierikas 
V. Savičius. Dar vietinė, pub- bažnyčią juokus išdarinėja iš 
Ukos numylėtoji dainininkė, panialdų. 
p-ni Širvaitiėnė padainavo "Vi j Reikėtų daugiau prisilaikyti 
suomet širdis surakinta" teisybės. 

sį liepos 31 d. ir rugpj. 7 d 
palietė mane, kaipo Amer. 
Liet. Pramonės B-vės įgalio
tinį, kam išnuomavau daržą 
laisvamaniams, tai noriu nuš
viesti dalykus kaip ištikro yra. 

B-vės įgaliotinis negali pa
daryti pragyvenimą iš daržo 
prižiūrėjimo. Jis turi kitą. už
siėmimą iš kurio užsidirba 
ant gyvenimo. Tik liuosomis 
vdlandomis prižiūri B-vės tur
tą. Įgaliotinis neturi tos gali-
m^jbės, kad .apseitųl&fc! daržu 
kaip nori. Visi nurodymui 
B-"vės reikale afcfina1 iš gener% 
liiiio ofiso Baltimore, Md. 

Praeitą vasarą į-vės prezi
dentas (o ne įgaliotinis) dar
žą išnuomavo kun. Janusui 
visai dykai ant visos vasaros. 

Šią vasarą B-vės preziden
tas į vietą vienam asmeniui 
pavedė visoms katalikiškoms 
draugijoms ir parapijai naudo
tis daržu dykai. B-vė pasiliko 
teisę piknikuose garsinti savo 
biznįv (Ji nekatalikiškoms drau 
gijoms išnuomoja už pinigus ir 
su sąlyga, kad nebūtų prieš-
katalikiškų ir katalikų jaus
mus užgaunančių prakalbų. 
Kurios draugijos neprisilaiko 
šios sąlygos negaus daržo nei 
už jokius pinigus. 

Rugpj. 7 d. š. m. viena lais
vamanių moterų d-ja piknike 
įžeidė katalikų jausmus su 
deklamavimu. Tuomet įgalioti
nis sustabdė jų programą, pa 
reiškė, kad apie tai praneš B-
vės valdybai ir tokie gaivalai 
negalės daugiau piknikauti ta
me darže. Pagrasino su poli
cija jei toliau tęs programą. 
Bet p. "Aš pa t s" to nemato 
ir nutyli. 

Dar p. "Aš P a t s " nebuvo 
Akrone, o B-Vės įgaliotinis čia 
kovojo su bolševikais, laisva
maniais. Ar B-vės Įgaliotinis 
kaltas, kad bolševikai suėjo į 

(komp, A. Aleksis). Šaukta Kitas. 

ixiiiii>iiiP<liiiiil<>il<nri 

UNITED STATES LINES 
Generalini Agentai Cenfralės ir Rytines Europos' 

N O K T U G E J t M A N U L O Y D , B K E M E N 

Iš New Yorko tiesiai t 
B R E M E N A — D A N Ž I G A — L I E P O J U 

Titfitiotfuii* susisiekimas i LIEPOJU per Dancigą, Tiesus persimalnynuis nuo 
luito ant laivo 

PK1MKSK MATOIKA . . Rūgs. 15, Spalio 22, Gruodžio 10 
POTOMAO Rūgs. 22, I-apkr. 6. Gruodžio 24 

HUDSON Spalio 15, Gruodžio S 
1* .Ntw Yorko TIESIAI I C l lKUliOl KG—BltEMEN 

Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava 
AMERICA Rūgs. 2 į ir Lapkričio 29 

GEORGE WASHINGTON Spalio 4. lapkr . 8. Gruodžio 8. 

H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents 
100 N. LA SALLE SIU. CHICAGO. 

Tėleplione Frankiln 4130 
MOORE & McCORMACK COMPANY • 

ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY * 
UNITED AMERICAN LINES 

Maiiasinr Operators for the 
C. S. SHIPPLNG BOARD. 

r 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
Gydytojas iv Chlrurjaj 
4443 8o. Weetera Are, 

J Ik. M. T. STRIKOL'IS S 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas į 

S F e o p l e s Teatro Hune 
16 U W. 47Ui Str. TeL BooL l « o | 

Teierona* Laiayette 4146 i j i S ^ lkl 8 *•*• NedėI 1§J 
Res. 2 f l 4 W. 4Srd *tne* 
Nuo ryto lkl plet 

'JTel. MeKimley ItS 

Valandos: 9-11 rytais 1-2 pc 
?pletų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
snlaia tiktai po pietų t Iki B. 

= 

DR. P. ŠIMAITIS I 
NAtRAPATH & 

h2418 W. 45 Str. Chicago.? 
(Prie Wc^>tern Avenue) 

iGydau l ie Vaistu ir Re Operaeijosi 
tVul. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais paj 
[gul sutarimą. Išskiriant ketvergus. 

*!&&& 'jt+tm 

S. D. LACHAWia 
LIETUVYS GRABORII78 

IPatarnauju laidotuvėse koptgiauala. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbi 
buirtte ui«*nA<3!ntL 
SI14 W. t8r« PI. ChlMfo, WOĄ 

Tel, Ganai H M 
M B M O i - m B » a u 

v* Telefonas Boulevard 9199 

* DR. C. KASPUTIS 
DKHTISTAS 

8RS1 S o u t h IlaUttvd Str . 
landos: 9—12 • . M. 

1—5; 7—8 P. U. 

I 
01 

3 

DR. S. NAIKELIS 
L I K T U V18 

G Y D Y T O J A S I R ORTRIJRGAB 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

SS69 South Halsted Street 
a n t virtau• UnlvereeJ Stats Bank 

Valandos nuo l t iki 12 ryt©; nuo 
2 lkl 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak 

Hsdėllomls nuo l t iki 3. 
Telafenaa Yards I§44 , 

« - - - - • •»» • • • » ^ M » « » » « M » i — — ^ į Į 

DR. G. M. GLASER , 
Prakukuoja 30 metai 

Ofisas S l f f 8|o, Mor^can fa*. 
Kert* *2-ro $C, . ' Chtoago, 111. , 

8PECIJALISTAJ8 
Moterišku. Vyriškų, talpsn **re- j 

nliSkų lirų. 
OrifiO VALANDOS: Nuo l t ryto 
lkl t po pietų, nuo t lai 8 ralan-
dą vakarą. 
Hsdėllomls nuo 9 lkl 1 po plet. 

telefonas Yasas ta? 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė aeavo ofisą po noze 

•4729 So. AshJand AvenueJ 
SpceliallstAS . 

-DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ L I G C | 
|Valandosnuo 10 lkl 12 išryto: D D O | 
• 2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8 :1# | 

I 
B 

i v ak ai e Nedėliomis l t kll 1 
Telefonas Drexe! 188« 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S347 Emerald Avenue 

iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 Iki 8 vaKare. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

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

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

Tel Yards 1053 
— K 

TelefeaM Pitllruaa SMjk 

Or. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentist&s 

tUSOl S o . allchlįsTuj AvansM 
Keseland, III. 

?AiaNDOS« 9 ryte lkl S vakar*. 
1. P u l l i u a m 8 4 9 Iv 8 1 8 0 . 

HHIIIIlllllllllElIltUItlUimillllllllllllllllls 
gPhone Seeley 74v9 = 
1 DR. I. M. FE1NBERG 
SGydo specijallai visokias vyru *r= 

moterų lytiškas ligas 
§3401 MadĮson Str., kampas Wes- = 

tern Ave., Chicago 
5Valandos: 2—4 po plet 7—t vak S 
siiiiiiiiiiiiimiiimiijiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Tel. Randolph 2898 
A. A. SUKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas ridumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La SaUe St. 

i VąĮandps: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėlials Iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas užlarytae 

TeL Yards 6666 Blvd. 8448 
Į>r. V. A. ŠLMKUB 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseraa, 

UOS • . Halsted St. Cikaųro, 
Valandos: ia—12 1S ryto 1—^ ir 
€^-8 vakar* Nsd. l t - ^ i i u ryto. 

t81IIIIIlIlfIIIUIIIII1llllllllllllIlillllllll.Sillll 
įTe l . Canal 257 

i DR. C. K. KLIAUGA 1 
LIETUVIS DEBJTISTA8 

S1821 So. HaLsted St., Chicago, 1TLS 
Kampas 18th St. 

g^aland.: 9—12 ryta. Ir 2—f vak.S 
UlIlIlItlIlIlllIllIIIIIllIIIIlIlllJUfllIlIlIltfliM 

Ęuropean American R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinige laivakor

tės, pašportai ir tt. 
N O T A R U I ; Š A S 

Real Estate, Paskolos, Fitw*»** 
I r t t . 

80» W. Sotfa St., Kamp. Halsted S*. 
Tel. Boulevard f i i 

Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 
Vak. : U t a r . K e t . ir S u b. lk l S v a k . 

N e d . : ik i 2 p o p i e t ų . 

iiiHitmiiiiiimimititiuiiiitMiiimiiiiiiM 
Rea. 1139 Indepcndenoe Blvd, 

Telefonas Von Bures SM 

OR. A. A. SOTH, 
Rusas Gydytojas rl 
Specijalistas Moteriško, Vyriška 

Vaiką ir viso chronišką ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S | 

pieta, 7—8 vak. Nedėliomis 10—ĮSAI 
Ofisas SSM So. Halsted S t., Oalea#»| 

Telefonas Drover t f t l 
SICHIIIIililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIliritIMIIMISJ 

Tel. Blvd. 7042 

Dr> C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DE9TISTA8 

4711 SO. ASHLAND AVKsTUsl 
arti 47-tos Gatves 

Valandom: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
8eredomis nuo 4 lig 9 vakare 

VALENTINE DRESMAl 
COLLEGES 

6206 S. Halsted. 2407 W. MadtsotyJ 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-J 

mo, Designlng bizniui ir narnama j 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.' 
Mokslas lengvais atruokėjimalaj 
Kle8os dienomis ir vakarais. Pa-< 
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1C42 
SARA PATEK, pirmininkė. 

tbdc>dOO<MMte»^0>d«O*>OOK)O<2a«)O't 

|Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 lkl 11 tt ryto:} 
6 po pietų iki 8 vak. NedėUo-j 
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare. 

S Ę ^ p g 

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

TeL Canal 3118 
Valandos: l t ryto lkl t vakar* 
Gyvenimas: 

2811 W. tSr i Str. 
Tel. Prospect S4tt. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 3111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: l t lkl 13 ryto; 1 lkl 4 
po plet t lkl • vakare. 

į t^^M^^^— • m m » • — . ^ • • • • • • x » — Į 

Š V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

Ofisas Didmlestyfi 

j 29 South La Baile itreet 
Kambarls 334 

Telefonas Central 83M 
| • • » • • • • » • » » » » • • » » » » • » » 

I Vakarais, 812 W. 33rd S t 
Telefonas: Yards 4881 

= :iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiy 

I Dr. L E. MAKARAS 
= Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Eofisas 10900 So. MidOgaa Ave.; 
=Vai. l t lkl 13 ryte: 2 iki 4 pc! 

plet. t :St Iki SUt vakare 
£ Rezidencija: 10888 Ferry Ave, 

TeL Pullman 343 
ill!lll!ll!!!!K!lUlllUU!lll!U!f!IIIUIIIIIIItJ 



ff* DRAUGAS Antra<Jįen., Rugsėjo 6, 1921 

»*e 

CHICAGOJE. 
KALBAMA APIE STREIKĄ 

SKERDYKLOSE. 

pažymi, jog streikas neišven-
gtinas, kaip veik kompanijos 
pakels savo reikalavimus. 

Skerdyklų darbininkų uni-
jų viršaičiai aną dieną turėjo 

UŽMOKESNIO SUTARIMAS susirinkimą, kur iame formu-
BAIGIASI RUGSĖJO 15. įlavo unijų su kompanijomis 

[sutarimą užmokesnio ir darbo 
Kompanijos rengiasi sumažin- sąlygų klausimuose. Susirin-

IŠ TOWN OP LAKE. 

Protokolas. 
L. L. P. , bendroji stotis su

šaukė nepaprastą susirinkimą 
pirmadieny rugpjūčio 29, 1921, 
8:15 vai. vak., J . J . Elias sve
tainėje, kampas,' 46 ir Wood 
gatvių, Chieago, 111. 

Susirinkimą atidarė pirm. 

ke. Antru rast. išrinko J. Ju
raška iš tų trijų likusiųjų kan
didatų. 

Į iždininkus perstatyta: J. 
Čiliauskas, Lukoševičius, Mi
kalauskis ir J. Viskontas. Su-
lyg daugumos balsų J. Viskon
tas liko iždininku. 

Į iždo globėjus perstatyta 
Kareiva, S. Šlušnys, Puleikis 

misijos mėnesinis susirinkimas 
bus šį vakarą, rugsėjo 6 d. 
Aušros Vartų par. svet. 

Valdyba, 

ti užmokesnį. 

• Šito rugsėjo mėnesio 15 d. 
* pasibaigia darbininkų su gal
vijų skerdyklų kompanijomis 
sutarimas užmokesnio klausi
me. Tą užmokesnį abiem pu
sėm sutinkant vienam pusme
čiui nustatė teisėjas arbitras 
Alsehuler. 

Yra žinoma, jog pasibai

kime sužinota, jog kompanijos 
tikrai sumaniusios sumažinti 
užmokesnį pradėjus rugsėjo I priėmimo 
15 diena. 

A. J. Kareiva ir paaiškino su
sirinkimo dvipunktį tikslą, i f ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ? ^ 
y. viena, kadangi Lietuvos 
Atstovas gerb. Čarneckis atva
žiuos Chicagon rugsėjo 11 die
ną, tad laikas prisirengti prie 

jo, kitą, kadangi 

VĖSULA PAGAVO PIKNI 
KININKUS. 

Sekmadienio vakare smarki 
vėsula ir lietus su dideliais 
griausmais Chicagoje padarė 

gus sutarimui skerdyklų kom- nemažai nuostolių. Daug namų 
|>anijos mėgins sumažinti dar
bininkams užmokesnį. 

Kad taip, tad darbininkų u-
nijos aiškiai kalbama, jog 
streikas skerdyklose neišven-
gtinas. ' 

Kompanijos, kiek žinoma, 
yra sudarusios savotiškas 
"darbininkų unijas,'' kurių de 
legatai turi tarybas su kom-
panijij reikalų vedėjais. Taigi, 
kompanijos per tuos agentus 
darbuosis, kad darbininkai su
tiktų su užmokesnio sumaži
nimu. 

International Meat Cutter's 
and Butcher Workmen's uni-

stogų nuplėšė, .daug medžių 
išlaužė. Daugelį rusių vanduo 
užliejo, ypač šiaurinėj mies
to daly. 

Gaelic parke, 47 gat. ir Ca-
lifornia ave., buvo pikninkas. 
Apie 2,000 žmonių pagavo vė
sula. Visus perdėm permerkė 
lietus. 

mūsų apylinkei yra paskirta 
papildyti kvotą $10,000 parda
vinėjime L. L. P. Bonų, tad 
taipgi laikas pasitarti, kaip, 
pasekmingiau tą darbą u ž b a i > r e a t l d e t l k l t a m s u s i r m k l 

mm. 

gumos balsų S. Šlušnys ir Pu
leikis liko iždo globėjais. 

Reikale priėmimo gerb. Lie
tuvos Atstovo Čarneckio, Vis
kontas davė įnešimą paimti 
"Peoples Theater" prie 47-tos 
ir Marshfield Ave. Įnešimas 
buvo priimtas su užgyrimu, bet 
iš priežasties vėlumo laiko nu-

CENTRALINIŲ ORG. AT
STOVŲ SUS. 

Vakar Chicagoje pasibaigė 
trijų dienų darbininkų iškil
mės ir manifestacijos, kurias 
surengė Chicagos Darbo Fe
deracija. 

Buvo dailus oras per visas 
tris dienas. Taigi iškilmės la

jos sekretorius Dennis Lane bai pavyko. 

gus. 
Kun. A. Martinkus davė į-

nešimą dirbti vienybėje, t. y. 
suvienyti abi stoti vienon dėlei 
geresnių pasekmių. Tame da
lyke daug visi kalbėjo, disku-
savo, bet galutinai nutarė iš
rinkti naują valdybą ir suda
ryti vieną bendrą stotį. k 

Nutarė valdybą rinkti slap
tu balsavimu ir į kandidatus 
statyti tiek kiek norima, 

Į pirmininkus perstatyta: A. 
J. Kareiva, A. Panavas, kun. 
A. Martinkus ir J. Viskontas. 
Sulyg daugumos balsų pirmi
ninku išrinkta A. J. Kareiva, 
pag. kun. A. Martinkus. 

Į raštininkus perstatyta Pu
leikis, J. Juraška, V. Galnaitė, 
P. Pužas. Sulyg daugumos bal 
sų V. Galnaitę išrinko raštiniu 

Sekantį susirinkimą nutarė 
šaukti antradienyje rugsėjo 6 

Naujai stočiai duotas šis var
das: Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bendra Sf6tis Ant Town of 
Lake. 

Susirinkimą uždarė pirnt. A. 
J. Kareiva 11:30 vai. vakare. 

L. L. P. S. Valdyba 
A. J. Kareiva, pirm., 

4537 S Wood St. Chieago. 
V. Galnaitė, rast., 

4509 S. Hermitage Ave. 
Chieago, 111. 

Centralinių organizacijų (A. 
L. R. K. Federacijos Chicagos 
Apskričio, Chicagos Lietuviij 
Tarybos ir Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos) atstovų 
susirinkimas yra kviečiamas 
antradieny, rugsėjo 6 d., Šv. 
Jurgio par. svet., 8 vai. vaka
re. Yra svarbių reikalų suriš
tų su gerb. Liet. Atstovo V. 
Čarneckio atsilankymu Chica-
goj kuriuos neatidėliojant rei
kia aptarti. 
Taipat veikėjai užjaučiantie-

ji ir trokštantieji pasidarbuoti 
Lietuvos labui yra kviečiami 
atsilankyti. 

Centralinių org. atstovų val
dyba, 

J. Mickeliunas. pirm., 
E. Statkienė, rast. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Liet. Laisvės Paskolos Reikale. 

A. L. R. K. Federacijos 26 
skyrius šaukia bendrą Bridge-
porto lietuvių susirinkimą Lie
tuvos Laisvės Paskolos reika
le rugsėjo 6 d., 7:30 vai. va-1 minėtame reikale. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Šiandie rugsėjo 6 d. L. L. P. 
Bendra Stotis Ant Town of 
Lake šaukia viešą visų lietu
vių susirinkimą J. J. Elias sve
tainėje 8-ta vai. vakare virš-

kare, Šv. Jurgio parapijo; 
svet., 32 PI. i r Auburn Ave. 

Fed. 26-tas sky. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Tikimės, kad šios apylinkės 
lietuviai pasirodys ištikimais 
iki galui, ir skaitlingai susi
rinks. 

L. L. Pask. Bendra Stotis. 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
<> DHOADWAY NUV*. Y O i m N \ 

IŠ NORTH SIDES. 

L. G. D. D. po Šv. Cecilijos 
globa susirinkimas įvyks G 
d. rugsėjo š. m., Šv. Mykolo 
parap. svet., 1644 Wabansia 
Ave., 7:30 vai. vakare. Šitas 
susirinkimas yra labai svarbus 
ir visi nariai* kviečiami būti
nai atsilankyti, nes turime la 

FEDERACIJOS PROJEKTŲ i bai svarbių reikalų galutinai 
KOBIISIJOS SUS. aptarti ir užsimokėti užsiliku-

šias mokestis, labiausia po-
A. L. R. K. Federacijos Chi- mirtinę mirusios riarė3. 

cagos Apskričio projektų ko-j A. Gerdžiunas. rast. 

i 

Tiesi Kelionė f LIETUVĄ P E R PILIAVĄ 
(Karaliaučio Prieplauka) 

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

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

Lietuviai, važiuojanti J Piliavą, aplenkia L\ nkų Juosta (Korido-
rą ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasporta; jokių vizų nereikia 

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

Dideli dvieję sriuba p&cto laivai Išplauki*: 
S. S. LITUANLVRngs. 7 S. S. ESTONIA Spalio 6. 
S. S. LATVIA TRugs. 21 S. S. POLONIA Rugsėjo 12. 

Pasaiierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax. Con. 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kllasos keleiviam* 

Kreipkitės prie rausų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Ajrt. 12» N. LaSalle St. Chieago 

Ar Jus Kankina Pleuk&no* * 
NAUDOKITE RuffleS 

Tfissti? 
ffles 
mkmf 

Ar Jum* Galvos 
NAUDOKITE 
Ar Jif»4 Plaukai 5Ualu 
NAUDOKITE JĮjuffle* . 

A r Jų J Norite Aps*u^o3r» Juoa ? J 
NAUDOKITE įĮitffleS 

Užlaikymui savo plaukų grasiai* ir 
NAUDOKITE JįjUtffles 

Užlaikymui galvos odos rveikai u tvariai 
f NAUDOKITE įftįffk 

Buffiea galima gauti visose sptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbėju per paštą už 75c. bonką. 

F . A D . R I C H T E R 3c C O . 
3 r d Ave . & 3 8 t h St. Brooldyn. N. T . 

EE • A m ^ " I J I 
įp&SxS.xSxS*]S&iŽ^K^ 

JAU EINA LIETUVA 
NE VIEN TIKTAI AUKSINAI. 

iiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimim J4. 

Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kairi 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. , , j'tf: į{ 

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o no 
"Draugas"; laišką žinoma reikia registruoti. 

Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai "Draugo" Administracija už 
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėti} pranešti apie tai Bankui. 
Jis padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. v 

Ūkio Bankas maino šitus t ek ius 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 tiktaį 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 DREBĖT! 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma
tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 

iimmmiiimimiiimiiiiuiiiiiiiimiimiiiiimmimiiiiiiimiimiiiiiiimiiiim 

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

BET DABAR JAU GALIME. 
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^atshjsti 10c. ex t ra 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. ' 

• 

Šitus čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitara 
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 metus 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. 

Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

2334 S. Oakley Ave., Chieago, 
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