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Lietuvių Suvažiavimas 
Washingtone, D. C. 

(Mūsų. Specialio Korespondento Pranešimas). 
ĮTEIKIMAS PETICIJOS. , tuvis stovėjo kitoje karido-

riaus vietoje. Ir pas jį taip-gi 
j buvo sukrauta peticijų dalis. 
Nei vienas of icialis Suvienytų Į susirinkę, pasitiko ir pasveiki 

AMERIKON ATVYKO 
NAUJAS LIETUVOS AT

STOVAS. 
NEW YORK, Birž. 4 (suvė

linta). — Garlaiviu La Fran
ce čia atvyko naujas Lietuvos 
respublikos atstovas Suv. Val
stijose — V. ČARNECKIS. 

Vietos Lietuviai, skaitlingai 

GRAIKIJOS KARALIUS Iš 
KELIAUS FRONTAN. 

Antradienije, 31 Gegužės, 
negalima buvo skustis ant per-
vėlaus pradėjimo laikyti posė-j Valstijų asmuo nebuvo prie tų 'no gerbiamąjį atstovą. 
d j . J i s prasidėjo pirma pas
kirto laiko. Nežinau ka^ buvo 
pradžioje, bet atėjęs lygiai 10 
vai. jau radau posėdi beeinant, 
kalbėtojus bekalbant. 

Kaip tik posėdžio pradžiai 
skirtoji valanda išmušė, ttioj 
pasirodė ir p. Mastauskas. J is 
perskaitė projektą rašto, ku-

peticijų priėmimo. Įėję su pe
ticijų knygomis į karidorių, 
žmonės grįžo i daržą be kny
gų. 

Bet fotografai sumanė dar 
kartą nuimti paveiksle. Tada 
žmonės vėl grįžo į karidorių, 
ėmė iš ten peticijų knygas ir 
su jomis gryžo į daržą sto

rį šeaiesa turėjo Įteikti Pre- ti ties fotografų aparatais, 
zidentui. Vienas tų šešių pa- Vienas, kitas priminė p. Biels-
garsino, kad Lietuvių adresą [kiui, kad pasirūpintų, idant 

Pirmadienio vakare pagerb
ti atstovą buvo surengtas po
kylis. Jame dalyvavo vietos 
Lietuviai veikėjai ir visa eilė 
mūsų gerbiamų patriotų. 

GAL BUS PALEISTAS VO
KIEČIŲ REICHSTAGAS. 

skaitys daktaras Enoch Kli-
mas. 

Susirinkusieji rankų ploji
mu pagyrė p. Mastausko sus
tatytąjį raštą, tik kun. Jakai
tis pastebėjo, kad jame nemi
nėta Lietuvos nepriklausomy
bė praeityje, tik minėtas bu
vimas po Rusijos valdžia. Visi 
pripažino, kad pastaba teisin
ga, tik nėra kada perrašinėti 
adreso. 

P-nas Bagočius tarė, kad ir 
jis norėjęs pridėti reikalavimą, 
i<lant -Klaipėdos kraštas butų 
prijungtas prie Lietuvos, tik 
to reikalavimo nekėlęs, nes nė-
ra kada perrašyti peticiją. Jei 
perrašinėjimas įvyktų, p. Ba
gočius malonėtų įtraukti savo 
pataisą. Visi pripažįsta, kad 
pataisa gera, tik abejonių ki
lo, ar bus galima perrašyti. 

Galų-gale lieka adreso teks
tas kaip buvęs be pataisų. 

Susirinkusieji eina žemyn, 
ten ties viešbučiu sustoja po
ros ant šalygatvio, bet niekas 
jų neveda. Vieniems pritruko 
kantrybės, kitiems rodėsi, kad 
jų vertybė neleidžia taip keis
tai stovėti ant šalygatvio. A-
beji išėjęSš porų susitelkė į 
būrelį pas viešbučio kampą. 
Tuomtarpu "vyr iausybės" vi< 
nebuvo matyt. Atėjo ir praėjo 
tas l a i ka i kada visiems rei
kėjo būti Babtuose Namuose. 
Pasigirdo nekantresnių balsų. 
Porų eilė stovėjusi ant šaly
gatvio ėmė judėti ir eiti. J 
ji] tarpą įstojo ir kuopelė bu
vusi prie kampo. Visa proce
sija labaį įskipai perėjo per 
Penkioliktąją gatvę. Automo
bilius su peticijomis pralenkė 
einančius ir įvažiavo į Baltų
jų Namų vartus. 

Precesija įėjo į Baltųjų Na
mu daržą iš žiemių šono, tv. 
iš užpakalio. 

Pas pačius Baltuosius Na
mus trys fotografai visaip 
tvarkė suėjusius žmones, tik 
tas menkai tesisekė. Galų-gale 
trys aparatai vienas po kitam 
nuėmė Lietuvių fotografijas. 
Tada delegatai išgirdo vieną 
tvarkdarį liepiant imti tiktai 
po vieną knygą iš vežimo. Ki
tas balsas liepė imti po dvi. 
Pasiėmę kiek kas suprato Lie
tuviai nesą^ peticijos knygas 
j Baltuosius Namus, J kamba-

knygos vis-gi liktų Baltuose 
Namuose. J is žadėjo tą pada
ryti ir pildė pažadėjimą. 

Po kiek laiko jis vėl pasi
rodė ir tarė, kad turįs leidi
mą visiems apžiuTėti Baltuo
sius Namus. Paskui p. Biels
ki vėl susidarė procesija. Pla
čiu taku ji nuėjo į Rytų šoną 
nulipo laiptais žemyn ir įėjo į 
pačią žemiausia Baltųjų Na
rni? dalį. Apžiūrėję jos kari
dorių ir kelis kambarius į pie
tus nuo karidoriaus žmonės 
užlipo laiptais į pirmąjį augš-
tą (rez de cbaussee). Tame 
pasuko į vieną gražų didelį 
kambarį rytų pusėje. Apėję 
apie tą kambarį viduje aplin
kui visi vėl sugryžo į žemuti
nį karidorių, iš jo J daržą ir 
namo. 

Kuopelės Lietuvių dar sto
vėjo ant kerčių ties Pinigyno 
ir ties Karo Departamentais 
kai-kurie buvo ties viešbučiais 
kalbėdami apie peticijos įtei
kimo pasisekimą. Į kuopeles 
pataikydavo ir buvusieji pas 
Prezidentą, kurie ypatingai 
džiaugėsi p. Cbandler'io kal
ba ir tuomi, kad delegacijai 
kalbant su Prezidentai, pribu
vo taip-gi ir Valstybės Sekre
torius p. Hugbes. Kaip ta de
legacija tapo priimta, paaiškės 
iš jos raportų susivažiavimui. 

Tuotarpu vieni suvažiavimo 
nariai ėjo pietauti, kiti nuvy
ko į kongresą pasimatyti su 
saco valstijų. atstovais ar se-
savo valstijii atstovais ar 

Berlynas, Birž.. 7. — Nors 
Reichstagas dauguma balsų 
išreiškė pasitikėjimą dabarti
niu Dr. "VVirtho kabinetu: tai 
vienok kabinetui jis pavojin
gas. 

Jam draugaus du jo broliu 

Atėnai, Birž. 7. — Čia pa
sakojama, jog trumpoj ateity 
karalius Konstantinas iške
liaus karo frontan Turkijoje. 
Su juo keliausią jo broliu, 
princu Georąe ir Andrew. 

Princas Aųdrew šiandie y-
ra saloje Corfu. Sakoma, jis 
busiąs pastatytas vienos divi
zijos priešaky karo lauke. 

Pranešta, jog Graikų puoli
mas prieš Turkus nacionalis
tus busiąs pakeltas tik apsi
lankius karo fronte karaliui. 

MEKSIKOJE NUGALABIN 
TAS REVOLIUCIONIE

RIUS. Cen. Semionov Vladivostoke 

Iš CICERO, ILL. 

Birž. 4 d. Šv. Antano dr-
ja laikė pusmetinį susirinki
mą. Pirmiausia išduota įvai
rus raportai. Šv. Antano pa
rapijos piknikui iš iždo paau
kavo $20.00. Vienam nariui 
paskolino $300. Reikia primin
ti, jog ši draugija yra turtin-

Jga. J i duosniai aukoja viso 
Tad kanclieris Wirth apgal- 'kiems prakilniems reikalams, 

voja paleisti Reichstagą ir pn- Bet tas neatjaučiama. Rodos, 
skelbti naujus rinkimus. 

p i -

PARVEŽTA 1,527 KAREI-
VIŲ LAVONAI. 

New York, Birž. 7. — Suv. 
Valstijų transportu čia parvež
ta iš Prancijos 1,527 ameri
koniškų kareivių lavonai. 

SUIMTA UŽ NUŽUDYMĄ 
VYRO. 

Mexico City, Birž. 6. — Mi-
litariniame kalėjime vakar su
šaudytas generolas Viscaino, 
buvusio provizionalio Meksi
kos prezidento Pablo Gonza-
les štabo viršininkas. 

J i s suokalbiavo prieš dabar
tinę Obregono valdžią. Mėgi
no sukelti naują revoliuciją. 
Šeštadienio vakare čia suareš
tuotas. Kuoveikiaus sušauktas 
karo teismas ir pasmerktas 
miriop. 

Su juo suareštuota ir dau
gybė kitų snobaibininkij. Tie 
atskiriai bus teisiami. 

SEMIONOV INĖJO VLADI
VOSTOKAS PRIEŠ 
KONSULIŲ NORĄ. 

tas lyg padidina iždą. 
Rinko darbininkus savo pik

nikui, kuris bus Birž. 12 dJv(%- J o s e s u o į ž e i s t a automo-

Gal bus steigiama nauja val
džia. 

Vladivostokas, Siberija, Birž. 
7. — Kazokų atamanas Semi
onov čia atkeliavo ir išlipo 
iš japoniško .laivo, nežiūrint 
prieš jį pakeltų įvairių vieš-
pati ji} konsulių protestų. 

Vietos konsuliaris korpusas 
su Japonijos generaliu konsu
lių priešaky vienbalsiai pada
rė rezoliuciją, kad generolo Se-
mionovo neįsileisti miestan. 
Rezoliucijoje pasakyta, kad jo 
išlipimas surištas su pavoju-

Tulsa, Okla., Birž. ę. — Aną mi piliečiams ir svetimšaliams, 
vakarą nacionalės gvardijos ,Taippat pareikšta, kad su jo 
kareivis, saugojąs Sand Sp- j neįsiieidimu turi but nugink-
ring vieškelį mėgino sustab
dyti pravažiuojantį automobi
lių, kuriuomi važiavo Osbor
ne su savo seserimi. 

Osborne nepaklausė kareivio 
suktelėjimo sustoti ir važia
vo. Kareivis šovė. Osborne su 
žeistas. Paimtas ligoninėn mi 

KAREIVIS NUŠOVĖ CIVILĮ 

Bergmano darže, Riverside, 111. 

Geg. 30 d. (Vainikų dienoj) 
Labdaringos Sagos 3-čia kuo-

|pa ties Šv. Kizimiero kapi
nėmis prie baro pemijo apie 
$300; moterys ir mergaitės su
rinko apie $200; taigi viso a-
pie $500. 

biliaias stiklais. 

38 BUS TEISIAMI. 

NEPAVYKO MEKSIKOS 
RADIKALAMS. 

New York, Birž. 7. — Čia Dublinas, Birž. 7. — Naktį 
areštuota Mrs. E. C. Kober, prieš pirmadienį čia ir kitose 
našlė. J i kaltinama usž nužu- vietose Airijoje sinn-feinerių 
dymą savo vyro pirm dviejų su Anglais susirėmimuose 5 
metų Clevelande, Ohio. žmonės nukauta ir 8 sužeista. 

Toled,o O., Birž. 7. — Čia 
prasideda byla 38 žmonių į-
painiotų pavogime Suv. Vals
tijų pastos vieno miliono do-
lierių vertės laisvės bondsų. 
Renkami prisiekusieji teisėjai. 

Toje vagystėje yra įpainio
tas ir Lenkų kunigas Gorėk iš 
New Chicago, Ind. Pas jį at
rasta daugybė pavogtų bond-
sų. 

Potvinis Colorado Valstijoj 
NAUJAS POTVINIS PALIE-

TĖ PUEBLO. 

Vanduo suplėšė dvi užtvan
kas. 

Mexico City, Birž. 7. — Me
ksikos radikalai piktadariai 
Guadalajara padėjo bombą ties 
Arkivyskupo namais. 

Plyšdama bomba apgriovė 
vieną dalį namų. Laimė, kad 
Arkivyskupas tą naktį kaipir 
nujauzdamas tą piktą darbą 
savo rezidencijoje nenakvojo. 

ŽUVO MERGINA LAKŪNĖ. 

.Mineola, L. L, Birž. 7. — 
Čia iš 1,000 pėdų augštumos su 

[lėktuvu krito ir momentaliai 
žuvo Miss Laura Bromwell, 
pasižymėjusi ir drąsi lakūnė. 

j J i buvp pagarsėjusi mankš-
rį neteko žmonėms įeiti. J ie tymais ore su lėktuvu, 
dėjo peticijas pas p. Bielskio) Žinovai tvirtina, jog lėktu-
kojas karidoriųje. Kitas Lie-jvo motoras staiga sustojo. 

Pųeblo, Cola., Biri . 7.— Ši
tą miestą ir apylinkes palietė 
naujas potvinis. Sekmadienį 
kitas smarkus lietus prapliu
po ir vanduo ir vėl iš upės ūž
telėjo. Arti Cilton sutruškin-
tos dvi užtvankos. Naujas po
tvinis palietė kuone visas tas 
vietas, kurios buvo užlietos 
praeito penktadienio pakilusio 
potvin16. 

Daugiau 100 lavonų. 

Pirm antrojo potvinio griu
vėsiuose ir dumbluose atrasta 
čia daugiau šimto lavonų. 

Visame mieste karo padėtis I [ T * P l ė S ™ u o 8 e ; V i e n a s M e " 
*• *i.i-f---i «i_ . , . . rksikonas nušautas . 150 apsiginklavusių kareivių 

patroliuoja gatvėmis. Nei vie
nas žmogus neleidžiamas inei-
ti į nukentėjusias miesto da
lis. Kareiviai turi įsakymą pa
vartoti ginklus jprieš nepak-
lausėlius. 

Epidemijos. 
Mieste ima apsireikšti viso-

Paliuosuoti kaliniai. 
i 

Iš miesto kalėjimo paliuo-
suoti ir pristatyti prie darbo 
kaliniai. Paliuosuoti jie, kuo
met vanduo užliejo rotušę ir 
nebuvo kaip ilgiau kaliniais 
rupinties. 

Tūkstančiai žmonių neturi 
pastogės. Laikiną prieglaudą 
jie gavo bažnyčiose, viešbu
čiuose ir privatinėse reziden
cijose. 

Mieste nėra įokios šviesos. 
Neturima gazo ir vandens. 
Žmonės nepasidalina žvakė
mis ir kerosino lempomis. 

Suimami plėšikai. 

Policija ir kareiviai suėmė 
kelias dešimtis žmonių, inta-

Šimtai jaunuolių prisiek
dinta, gelbėti policijai ir karuo 
menei. aKdangi naktimis nėra 
jokių šviesų gatvėse, tad pri
sieina tankiai turėti sargybą, 
ypač buvusių krautuvių apy
linkėse. 

Aną naktį sargybos karei
vis šovęs į pravažiuojantį au-

kios rųšies epidemijos. Pakilo Uomobilių su laikraštininkais. 
šiltinė, difterija, plaučių liga 
ir kt. Susekta pabludimų. A-
pie 500 sergančių paimta į lai
kinai pastatytas ligonines. 

Atvyko vakar gubernato
rius Shoup ir valstijos poli
cijos viršininkas, pulk. Ham-
rock. 

Smarkiai lijo kareivio balso 
nesigirdėjo. 

Raudonasis Kryžius. 
Mieste dažnai vienur^kitur 

pakyla gaisrai. Tečiau veikiai 
užgesinami. 
Raudonasis Kryžius smarkiai 

dirba. Nelaimingiems nukentė
jusiems jis pristato maistą. 
Parūpina laikinąją pastogę. 
Slaugoja jis ligonius. Duoda 
nelaimingiems reikalingų dra-: 
bužių. 

Tai tiek apie Pueblo. Bet 
tai tik menka dalis tų baise
nybių. 

Arkansas paupiu tas pat 
veikiasi. Tik kitur mažesni 
miesteliai, sodybos ir ūkiai. 
Tad mažiau ašarų ir nuosto
lių turte ir mantoje. Kitur 
žmonėms buvo daugiau progos 
išsigelbėti. 

luotą 10,000 kazokų, stovin
čių šalimais Vladivostoko. 

Rezoliuciją pasirašė konsu
lini : Amerikos, Anglijos, Pran
cijos, Kinijos, Švedijos, Norve
gijos, Danijos, Belgijos, Suo
mijos Čekoslavakijos, Estijos, 
Latvijos ir kt. 

Nežiūrint tos rezoliuciojs 
gen. Semionov apleido laivą 
ir apsistojo vienuose namuose 
arti uosto. 

Japonai nesimaišo. 

Neduoti naują trukšmą Kelti J 
atvykus gen. Semionovui čia 
galėtų Japonai. Bet šitie už
silaiko gana pasyviai. Japonai 
sakosi pasirengę veikti, jei pa
kiltų mieste kokie-nors sumi
šimai. 

Didelis poušnus automobi
liu su geltona vėliava paruoš
tas paimti gen. Semionovą ir) 
jį triumfaiiai apvežoti miesto 

vartoti spėkas. 
Ta pati valdžia pažadėjo at

šaukti savo parėdymą, kuriuo* 
mi paleistas steigiamasis sei
mas. Nusprendė leisti išnaujo 
susirinkti visiems seimo atsto
vams, reprezentuojantiems j 
vairias partijas, išėmus bolše
vikus. 

Kazokai perka ginklus. 

Čia pranešta, jog šį šešta
dienį vienoje Japonų firmoje 
kazokai nusipirkę 700 šautu
vų. Tuo tarpu naujoji kappe-
listų valdžia su kita firma ta
riasi įsigyti kelis tūkstančius 
šautuvų. 

Aną dieną iš Harbino atvy
ko keletas gen. Semionovo ša
lininkų, kurie paskirti miiiis-
teriais Semionovo valdžion. 

Kappelistų valdžia juos vi
sus areštavo. Joponų militarės 
valdžios įsakymu- tečiau jie pa 
liuosuoti. 

Gal bus aštuntoji valdžia. 
Per pastaruoju du metu čia 

buvo visa eilė visokios rųšies 
valdžių. Šiandienė kappelis
tų valdžia iš eilės yra septin
toji. J i pasivadino Amūro re
spublikos valdžia. I r jei Semi
onovui pavyks įsigalėti, jo val
džia bus aštuntoji. 

Kappelistų valdžios prezU 
dentas Merkulov paskyrė A-
muro respublikos armijai vy
riausiąjį vadą. Juo yra gen. 
Viežbickii. Ton armijon Mer
kulov įskaitė ir kazokus. 

Bet kazokai atsisakė nuo 
tos malonės ir nesutiko su nau
juoju vadu. 

Kuomet Vladivostoke Rusų 
srovės nepasidalina valdžia 

gatvėmis, paskui prokliamuoti eitoje posenovei gyvuoja bol 
jį diktatoriumi. 

\ 
POTVINIS PALIETĖ IR 

KANSASĄ. 

Topeka. Birž. 7. — Tcbison, 
Topeka S: Sa:.^. Fe geležinke
lio kcmpciiiiįa pranešė aplink 
geležinkelį gyvenantiems žmo
nėms visamo Arkansas klony, 
Kansas vals: joje, jog Colora-
doje patvin; ; vanduo perėjęs 
valstijos sie:: \ ir todėl gyven
tojai turi p. irengti prie ga
limo pavojai:;. 

Santa Fe t :*i žinių, jog Do-
dge City up<" pakilusi. Smar
kus lietus lai..i padaugino u-
pėje vandenį. 

Pačioj Colo: ,do valstijoje 
be žmonių potv r iv žuvo'šimtai 
arklių ir galvijų. 

Pašaliais upė Arkansas vi
sokios rųšies di/>tuvės sunai
kintos. 

Nauja kappelistų valdžia džia 
priešinasi Semionovo diktato-
rystei ir grūmoja prieš jį pa-

ševistinė Rytų Siberijos val-

Vladivostoke laukiami svar-
bųs nuotikiai. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
DEL SUTARTIES SU KLAI

PĖDA. 

Praeitą parą Chicago je pa
vogta 21 automobilius. 

Kaunas. V—4. (Elta) . Gegu
žės 3 d. ministerių kabinete į-
vyko Finansų Prekybos ir Pra
monės tarybos posėdis, kur 
buvo svarstomas generolo O-
dry siųlymas tartis su Klai
pėdos kraštu ekonominiais 
klausimais. Taryba finansiniai 
pasisakė, kad reikia tartis ir, 
jei tik klaipėdiškiai pasiųlys 
tinkamas sąlygas, daryti su
tartį. 

Praeitame tarybos posėdy, 
Bal. 26 d. buvo rišamas linų 
supirkimo ir eksportavimo 
klausimas. Prieita prie 
bendro nusitatymo, kad 
dabar negalima leis
ti linų laisvos prekybosf nes^j 
tas blogai atsilieptų į linų 
produkavimą ir kainas, taip-
pat neparanku butų ir pačiai 
valdžiai imtis linų supirkinė
jimo-ir išvežimo. Vienu balsu 
nutarta, kad valdžia pasiliktų 
sau linų supirkinėjimo ir eks
portavimo monopoliją, #bet to 
viso darbo atlikimą pačiai 
valdžiai kontorliuojant, kainas 
ir pelną pavestų tam tikrai 
bendrovei, koncesijos pagrin
dais. 

Klaipėda. V—6. (Elta). Lie
tuvos karo atstovybės Klaipė
doj pranešimu, Geg. 4 d. pre
fektas Petisne, iškilmingai pri 
ėmė valdžią Klaipėdos krašite, 
kaip augščiausios tarybos ko
misaras. Gen. Odry, prieš iš
važiuosiant, ir prefektas Pet
isne, (abudu Prancūzai), buvo 
mūsų Lietuvių karo atstovy
bėj su oficialiais vizitais. 

Klaipėda. Iš ten pranešama, 
kad Klaipėdos krašte išviso. 
gyventojų yra apie 150,000,, 
kurių tarpe yra Lietuvių 70%* 

— IV.—29. (Elta). Mūsų 
karo atstovybės Klaipėdoj 
pranešimu, Gegužės 1 Ą. Pran
cūzų komisaras generolas Od
ry, atiduos savo įgaliojimą 
prefektui Pelisne, kuris eis 
santarvės atstovo Klaipėdos 
krašto pareigas. 

PINIfip KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 6 
buvo tokia pagal Mercbants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 3.81 
Prancūzijos šimtui frankų 8.07 
Italijos šimtui.lirų 5.03 
Vokietijos šimtui markių l.§2 
Lietuvos šimtui auksinų 1.52 
Lenkijos šimtui markių .11 
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ja ttirinti daugiau 30 milionu. 
gyventojų. 

Lenkams tie. " fak ta i " apie 
Lenkiją aprašomi lenkiškai, 
svetimtaučiams — angliškai. 

Ko-gi daugiau reikia! 
Bus dar daug-daug vargo 

Lietuvai su tais uzurpatoriais. 
Greičiausiai ginklas bus vyriau 
šias Vilniaus srities teisėjas. 
Laukime ir ruoškimės. 

VILEIŠIO KORONAGIJA. 

TO IR LAUKTA. 
Lietuvių-Lenkų konferencija 

Briuksely pasibaigė be pasek-
- mių, anot paskelbtos Drauge 

kablegramos. 
7. Draugas jau pranašavo jos 
- katastrofą (žiur. Draugo J\TO. 

120). Tušti buvo raminimai iš 
Paryžiaus. Prancūzai guldo 
galvas už Lenkus. Galima pa
tirti kadįr iš tų pačių nuo-
tikių Augštojoj Silezijoj. Pran
cūzai mėgino pasirodyti Lietu
viams prieteliaisLietuvos nuos
toliais. Jie manė, kad Briuk-

* sėly Lietuviai pilnai pasiduos 
Lenkų norams, taigi atsižadėt? 

! patfes Vilniaus arba Lenkus 
padarys Lietuvos valdovais. 

Ve kodėl Prancūzai net ža
dėjo Lietuvą pripažinti de iu-

* » 

< re . 
; * Briukselio konferencijoje 

Lenkai pasisakė ko jie norLJie 
norėjo padaryti naują uniją 

,isu Lietuva. Kuomet tas nepa-
; * vyko, jie Lietuvos atstovams 
II konferencijoje pasakė, jog 
iZ Vilniaus klausime negalį tar-
" ties be "Vidurinės Lietuvos" 

atstovybės. Gi tą atstovybę tu
rįs paskirti Zeligowski. 

Kad Lenkai jau beveik pa
sisavinę Vilnių ir nemano jo 
atiduoti Lietuvai geruoju a-
pie tai skelbia jie patys Euro
poje ir Amerikoje. Jie pas-

JJ -kleidė Amerikoje anglų kalba 
\l brošiūras užvardintas: "Ką 

kiekvienas turėtų žinoti apie 
Lenkiją". Ten Vilnius pade
damas greta Lenkijos miestų 
Varšavos, Krakovo ir kitų. 
Pasakoma, kad "lenkiškame" 
Vilniuje esama 190,000 gyven
tojų. Pareiškiama, jog Lenki-* * 

Amerikos Lietuvių susirin
kimas Washingtone Geg. 31 d. 
yra ryškiausia pamoka atsto
vo Vileišio politikos ir galuti
nas smūgis jo partijinei dar
buotei Amerikoje. 

Neveltui katalikų visuomenė 
boikotavo jo žygius. P-no Vi
leišio misija niekuomet neišėjo 
iš partijinių ribų, todėl ji ne
buvo pakenčiama ir palaiko
ma. Šiandien visi galutinai įsi
tikino j vykusį mūsų nusista
tymą. 

Kad padengus savo bankru-
tą p. Vileišis sugalvojo pasku
tinį manevrą. Prisidengęs kil
niu sumanymu, įteikti prezi
dentui Hardingui milijono pa
rašų prašant pripažinti Lietu
vos respublikos nepriklauso
mybę, jis šaukia susirinkiman 
Amerikos Lietuvių organizaci
jų atstovus. Tuotarpu jo siau
ras partijinis asmuo gudriai 
planuoja savo vainikavimo 
dieną. 

Galingiausia Amerikos Lie
tuvių Federacijos organizacija 
tarsi numanydama jo planus 
išlaiko savo poziciją ligi galo. 

J i doriniai ir medžiaginiai 
daugiausiai prisidėjusi prie 
Lietuvos nepriklausomybės A-
merikoje, užsieniuose, pritaria 
p. Vileišiui, siųzdama savo tris 
atstovus. 

Gal. kam išrodė, kad trijų 
atstovu neužtenka! Ir labai. Fe 
deracija nemano mitinguoti su 
p. Vileišiu, naujų griuvėsių, 
kompromisų statyti, gi 3 at
stovų pakanka nuo katalikų 
visuomenės pasimatymui su 
Hardingu. Taip ir buvo.Iš trijų 
mūsų atstovų, tik vienas buvo 
audiencijoje pas prezidentą. 

Kadangi sulyg p. Vileišio be 
atstovų pasimatymo su prezi 
dentu turėjo įvykti svarbus 
susirinkimas aptariąs mūsų 
tėvynės reikalus, Federacijos 
atstovai mielai sutiko jame 
dalyvauti. 

Deja, kaip visuomet, taip ir 
šiuo paskutiniu kartu p-nui 
Vileišiui savi reikalai bran
gesni už tautos reikalus. Jis 
pastato, iš kalno išlavintą, sa
vo pataikūnų gaują, kuri 
deda ant jo "nekaltų" skruo-

0 H A U G A 8 Trečiadienis, Birželis 8, 1921 
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MŪSŲ POLITIKA. 

» < 

Laiškas iš Paryžiaus. 

Girdėt, kad vienas diploma
tinis Lietuvos atstovas užru-
bežije, nors nieko bendra netu
ri su Rymu, patarė Lietuvos 
užrubežinių dalykų nunisteri 
jai atšaukti savo atstovą nuo 
popežiaus. Prancūzija pirm 
17 metų padarė taip, kaip mųs 
diplomatas" pataria dabar. Ta
da Prncuzija atšaukė p. Ni-
sard iš Vatikano mintydama 
apseisiant be santikių su Ka-
talikijos AugšČiausiu Vadu. 

Prancūzų laikraštis "Infor
mation" vedė ir veda organi
zacijas priešingas katalikystei, 
bet mylinčias Prancūziją ir jos 
ateitį. Tas dienraštis 19 Gegu
žio šių metų rašą: 

Vatikanas yra ne vien mo
ralė jiega. Jis yra taip-gi 
grįžkelis daugeliui tarptau
tinių įtekmių suseiti. Euro
pos ir viso pasaulio diplo
matai niekad nebuvo užmir
šę tako* Valstybės Sekreto
riaus Kardinolo namus. Tos 
vienos priežasties užtenka, 
kad ir Prancūzija ten turėtų 
savo atstovą ir kad ji ten ga
lėtų kalbėti taip rimtai, kaip 
tinka jos ^ rbe i , kurios už
pelnė respublikos armija. 
Vatikano atstovybės klausi

mas buvo Prancūzijos parla
mente Lapkritije 1920 metų. 
Tuomet 212 balsų buvo dau
giau už tai, kad Prancūzija 
vėl atnaujintų savo santikius 
su popežium. Prancūzijos senė
tas bijosi to klausimo svars
tyti, bet valdžia jau paskyrė 
p. Jonnart, kad atstovautų 
Prancūziją Ryme pas Apašta
lų Sostą. Tėvynę mylintieji, 
nors "nekrerikališki" laikraš
čiai, kaip minėtasis, džiaugiasi 
tuomi, nes per 17 metų Prancū
zija daug ko prakišo neturė
dama savo atstovo pas pope-
žių. Tik Lietuvių visur pasi-
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s tų laurų vainiką! 
P-no Vileišio pakalikai no

rėdami apmalšinti urzgenčius 
priešus, neduoda jiems balso, 
liepia tylėti, juos šmeižia k 
paskui save liepia sušukti: Lai 
gyvuoja mūsų didvyris, kan
kinys, karalius! Na, žinoma, 
ir apvainikavo savo partijos 
vadą. 

Mūsų atstovai pasijuto par
tijos mitinge besą, nuplovė 
savo rankas įteikę prezidiJa
niui pareiškimą kad nieko ben
drą su p. Vileišio koronacija 
neturi. 
Atlikę tėvynės gelbėtojų ir ge
rų piliečių pareigas išlaikė sa
vo nusistatymą ligi pat galui. 

vėlinantis diplomatas norėtų, 
kad ir Lietuva pasivėlintų 
pribūti tenai, kur susitinka 
Europos ir viso pasaulio dip
lomatai. Prancūzijos kelionė 
į Cannossą turėtų gerai pamo
kinti ir mūsų politikus, kurie 
pienbernižkai varosi prieš 
kiekvieną dalyką naudingą tė
vynei, jei jis nėra bedieviškas. 

Apie Briuselio konferenciją 
žinių beveik nėra. Tenai, bene 
p. Hymans'o sumanymu, su
tarta, kad visos žinios visuo
menei apie konferenciją eis 
per p. Hymans'a, t. y. tiek 
kiek jis norės,* ir tos ką jis 
norės. Sakoma, kad taip pada
ryta vengiant ginčų ir erzini
mo spaudoje. Bet kunigaikš
tis Sapieha, Lenkų politikos 
vedėjas, 14 Gegužio turėjo au-
dijenciją pas Belgijos karalių. 
Belgija aklai duodasi vesti 
Prancūzijos politikai, kurios 
pakraipa priklauso nuo žiau
rų nacijonalistų vieno garsaus 
generolo vedamų. Tas genero
las laisvę supranta ir giria to
kią, kokia patiko Napoleonui 
I, o Napoleonas į žmonės žiu
rėjo kaip į mėsą armotoms 
šerti. Sutartis neleisti žinių a-
pie Briuselio konferenciją yra 
labai paranki tiems, kurie nori 
ir tikisi pasmaugti Lietuvą, 
nes ji tokiu būdu negali šauk
tis nei pagelbos. Lenkai pirm 
keleto mėnesių atsiuntė į Briu
selį labai gerai parinktą as
menį, kad jis savo praeities at
minimu ir paskaitomis pa
kreiptų visuomenės mintis į 
Lenkų pusę. 9?as asmuo yra 
karštas Ukrainų patrijotas 
daug iškentėjęs karės laiku 
nuo Rusų ir dabar savo tau
tiečių politiką kreipęs prie 
Lenkų, kad ji netektų bolševi
kams. Tai-gi Briuselio spauda 
Liet. atstovus sutiko melais 
IT šmeižtais. Hymans'ąs tą 
spaudą truputį pabarė, bet 
Lietuvių dalykų nepataisė už
dedamas jiems priedermę ty-
i e t į . . . 

Lietuvos atstovai nppapras-
tai sąžiningai piMo žodį nie
kam nieko nesakyti apie Briu
selio konferencijds eigą. Iš to
lo žiūrint ir jaučiant išrodo, 
kad tirpsta Lietuvių nusista
tymo principai. (Gerbiamas 
mūsų 
kuomet dar nebuvo žinios, 
jog konferencija nutruko. 
Gerai darė Lietuvos atstovai, 
kad buvo nuolaidus, bet nesi
davė suvarpyti Lietuvą. Red. 
prier.). 

\ visuomenės dvasia, beveik nie 
ko Bėra apie tautos relkalavi-

i mus i^ Briuselio konferencl*. 
jos. Skaitant tuos laikraščius 
galima mintyti, kad juos apė
mė nusiminimas, kad jau ir | 
rankos nuleistos, kad jau neru- ~ 
pi kas darosi ir kas bus. Lie
tuvos visuomenė visai kitaip 
mintija ir jaučia. Jai Vilniaus 
klausimas begalo rupi. Bet ko-
dei tyli spauda? Tą jos tylė
jimą sunaudoja priešų agentai 
zirzėdami Briand'ui, Lloyd 
George 'ui ir kitiems buk Lie
tuvos visuomenei vis vien ar 
Vilnius bus Lietuvos ar nę. 

(Bus pabaiga). 
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NELEIDŽIA APSISPRĘST!. 
• • * 

Sąjungininkai per visą pa
saulinio karo laiką skelbė gra
žius obalsius. Sakėsi, kariaują 
prieš autokratiją, norį grąžin
ti visoms pavergtoms tau
toms laisvę. 

Po karo tais obalsiais ne 
visos tautos gali naudotis. Pa
tys Sąjungininkai tuos obal
sius sumindžiojo ir paniekino. 

Suskaldžius į daugelį dalių 
buvusią Austrijos-Vengrijos 
imperiją, ant jos griuvėsių, be 
kitų, pakilo ir Austrijos res
publika. Ton respublikon įeina 
kelios provincijos. Negaudama 
iš niekur finansinės pagelbos, 
ta valstybė baigia griūti. 

Dėlto Austrijos respublikos 
gyventojai sumanė prisijungti 
prie Vokietijos. Vokietija mie
lu noru sutiko. TeČiau tam su
manymui aštriai pasipriešino 
Prancija. Prancūzai iš didelio 
savo demokratingumo uždrau
dė Austrams ir svajoti apie su
siliejimą su Vokietija. 

Nesmagumams išvengti Aus
trijos provincijos tą klausimą 
pradėjo atskirai svarstyti. "Vie
na provincija jau nubalsavo 
prisidėti prie Vokietijos. Ki
tos provincijos paskyrė dienas 
tokiam balsavimui. 

Dabar gauname žinių, jog 
Jugoslavija grūmoja Austri
jos provincijoms Styrijai ir Ca-
rintliijai, jei jų gyventojai nu
balsuotų su Vokietija. Mano 
tas provincijas okupuoti-užim-

Didesnės neteisybės nerei-

} Laivakort. tiesiog i Klaipėdą ] 
I iš Montreal iki Klaipėdos tik $107.19, | 
f iki Karaliaučiaus $107.10. = 
Į Laivakortės iki Liepoj*] $114.00 iki Kaino $117.00. | 
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LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ;:• 1J Leituvos ant Ę 
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir 5 
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus \ 
veltui. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus § 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant j 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- 5 
sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- S 
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose = 

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės seru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo 
Liepos 1-mos dienos. 

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
šiuo adresu: 
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LITHOANIAN SALES CORPORATION 
414 Broadvvay, Boston 2 7 , Mass. 

• 

Jeigu patogiau tad kreipkitės į skyrius: 
Lithuanian Sales Corp., 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa. 

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9.-00 ryte iki 6.-00 vaka- E 
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9.00 vaL = 
vak. Ncdėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų. " 
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kia. Varu grasinama gyvento-
korespondentas rašė, jų milijonams dėtis su tais, su 

kuriais jie nori. Austrijos gy
ventojai šaukiasi duonos. Jos 
galėtų gauti prisijungę prie 
Vokietijos. Bet Sąjungininkai 
neduoda jiems duonos ir nelei
džia kitur jos ieškoti. 

Tai naujos rųšies utilitari
nis autokratizmas, iškilęs iš 
prakilnių karo metu obalsių. 

Nuostabu, kad Kauno laik
raščiuose, kurie veda visuo
menę ir kuriuose išsireiškia 

i • 

* 

Monologas. 

Visi Sako Kad Al Turtingas. 
sa kiaulę pirkau ir svarais 
nieko. neperku. Ar jųs vieną 
kiaulę sudorojott Bet kiek jųs 
dolierių į ją suklojot. Aš už 
visą kiaulę po 18 centų už 
svarą mokėjau, gi jųs už 18 

Turiu už garbę prisipažinti, turtingas pastojau. Šiu, visi 
kad aš tikrai turtingas. Ir kolklausot? Dar neaprimotf Va, 
man trūksta? Nieko, nie nieko. I tas bolševikėlis nerimsta, i š \ c e n t u . n ė spirgučių negaunat. 
Nei senas nei jaunas, sveikas į kailio nerias buržujų išgirdęs, 
ir sotus, linksmas ir turtingas. I Visiems pinigėlių užteks, tik 

. j 

Cha, cha, cha... 
Žmonės man pavydi. Buržu

jus, girdi, kaip gaidys skeutu-
rę atstatęs, kišeniifs dolierių 
prisikimšęs. Bepig jam. Graži 
šeimynėlė, savi nameliai ir 
grakšti žmonelė. 

O jųs suskiai, pavyduoliai! 
Ar tik šiandien jųs \ baltą 
pasaulį nuo žvaigždės nudri-
botf Ar jums ne gėda. Min-
džiojat žemelę ir. jos turtelį, o 
vis pliki, kaip naginė susirau
kę. Jųs man pavydit ir mane 
koliojat, aš jums savo turtų 
linkui ir visą paslaptį, kaip 
iš rankovės iškrečiu. 

Klausykit manęs kaip aš 

( 

bukit ramus. 
Pirma paslaptis: kas manęs 

nepažįsta ir ko aš pats nepa
žįstu. 

Manęs nepažįsta saliunčikai 
— viena; o aš nepažįstu devy-
nakių nė tūzų — antra. 

Policija nežino ar aš užgi
męs, gi ąš jau vyrs kaip pi-
pirs, gero tėvo vaiks. Ar ne 
tiesa?! 

* 

Ar aš driskius. Ne, niekados. 
Apsitaisęs sulyg naujausios 
mados, bet mano mada .A$e-
kad iš mados neišeina. Tuomet 
mano švarkas nustoja mados, 
kuomet susinešioja. 

Ar aš nesotus! Netiesa. Vi-

Maisto aš visuomet užtektinai 

nių jau nepaneša, o Jonukas iš 
"fandrės" parėjęs, kaip mažas 
penimėlis, tik kriuksi, dribsi. 

Kad aš negirtuoklis ir ne 
kazirninkas tai savo žmonelei 

v* 
ctClLi, uoffji 

Aš pareinu namon iš darbo, 
kaip į tikrą rojų. Moteris link-

turiu, bet niekad daugiaus 30 \ sma meiliu (žodeliu prašnekini 
negaminu kaip tik vienai die- Į vaikučiai švarus, guvus čiauk-
nai. Už tai aš valgau skaniai, ši kaip strazdeliai. Kambariai 
nes vis šviežieną valgau, o jųsJ padabinti, dulkelės nebmatos; 
patręšusį maistą rįjat. 

Aš ir žemės turiu, ją pats 
susikasu, daržovių pasisodinu. 
Bet kame dalykas? Bagočius 
pats ją kasa, o biednas sėdi 
ant "porčių" kojas sukeitęs 
IT cigarą ruko. Ir kur jis tau 
eis į daužą. Jo "delikatni" 
bačiukai, augštos kurkutės, su
sipurvins, susiteps. Ar nege-
riaus į * < bučernę' * nueit, ten 
viskas jau iškepta tik dėk 
bumon ir laižykis. Kai-kas ir 
žemės turi, bet tingi prie jos 
juisiriest, verčmus šiukšlėmis 
ji tedirvonuoja, Mariutė laši-

skaniai parengti pietus garuo
ja ant stalo. 

Kada aš gaunu užmokestį, 
aš* dūlinu tiesiog namon, nei 
kiek nepaklysdamas, girto sa-
liuno nematydamas. Aš turiu 
trigubą naudą; galvelė sveika, 
kišenius pilnas, gyvenimas ra
mus. ? \ 

Man su Mariute Amerikon 
bevažiuojant, rįžovos dirbti ne 
tinginiauti, taupyti ne švilpau
ti. Aš turtingas be kito skriau
dos. Skriauda neina savinin
kui į sveikatą. Neimu nuo į-
namių brangios nuomos, ant jų 

knygutės savo skolų nerašau. 
Darau visiems taip, kaip no
riu, kad ir kiti man darytų. 
Kitiems tečiaus skriausti sa
vęs neleidžiu. 

Jau beveik visas savo turtų 
paslaptis atvėriau. Jus mane 
pažinsit, o aš jumis. Bet to 
jums negana. Jus norit mano 
Mariutę išvysti, jos dorybes 
įkainuoti. Nėra čia jos, ji vai
kelius ir namus saugo. Bet jųs 
ją tiek kartų pažinsit, kiek 
kartų matysit švariai, kukliai 
pasirėdžiusią moterį. Jos "kau 
t a s " pilnai .uždengia krutinę 
sijonas'ligi kaulelių ar kulnų. 
Mat ir ji turtinga, pusplikė 
neesti. Jos kitas dorybes pa
matysit pas mane svečiuosna 
atėję. 

Pirmutinę paslaptį garsiai 
paskelbęs, paskutinę tyliai į 
ausį tarsiu: Bukite vyrai-ne 
mulkiai, bukite moters-ne 
pliuškės. -

k Turtuolis. 

NinnniiiminimniimimiiiunmiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiH 
S KĄ TIK GAVOME I š LIETUVOS. = 

I Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų I 
į Šaltinis 994 puslapiu. • 
Ę Skuriniais apdarais # - . . . $3.00 \ 
I *6u misiaginiais apkaustimais $2.25 | 

Kantičkos pe 75c. 
Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaug 

jų teturime. 
Užsakinius rašykite = 

K D R A U G A S " P U B L . CO.. 
s 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois E 
iifffiiniiifEriisiiiitfiHiiiiiniiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiuiiefiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiuiiiiifiiiiiisinT 
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Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

fnentholatum 
Nušaldo ir greitai užgydo. 

• 
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BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
O DHOADUW N l . V V » . I 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO P e r LIBAV£ Arta 
HAMBURGE — EITKŪNUS 

I LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų šfkrtju pačto laivai Išplaukia: 

"ESTONIA" Birželio 22 £ "MTUANIA" Liepos 20 "POLONIA" Liepos, « . *"ESTONIA" Rugpjūčio S 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie inusų agentų jusu mieste arba pas 
K. SJSaEHF, General Wcstem Passenger Agent 

120 North La Salle St., Chieago, Illinois. na z =J 
"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBIKO 
jam abiem!'' , 

Kūdikiai mėgsta JĮ t 
Jie prašo daugiaus I 

Net ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes boti 
liuosu nuo viduriu užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktj; 
lengvai, taftiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 60c. arba už 00c 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiufioiame tiesiog iš labaratorijos. 

F. AD. RICHT;ER it co. 
3rd Avemie Be 35th Strsci, Borougfa of BTOOMTII, New York Cttr 
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LIETUVOS IKF08MACI 
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI, 
y 

(Daugiau bus). 
= t 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
"DRAUGE" 

Vokiečių Spauda Dėlei Briuse
lio Derybų. 

Danzigo laikraščio "Danzi-
ger Neueste Naeliricten^Bruk-
selio korespondentas Vilnialis 
klausimu rašo: 

"Tautų Sąjungos Tarybai 
globojant, dabar tik Bruksely 
susirinko Lenkų-Lietuvių kon 
ferencija nuspręsti, kam tui 
priklausyti Vilniaus kraštas. 
Brukselis laikomas atatinkama 
vieta, kadangi Belgai mažiau
siai suinteresuoti to ginčijamo 
klausimo išrišimu. Taip yra 
žinoma, tik ekonominiu at 
žvilgiu, o politiniaiBelgai, kieV 
tai galima išvest iš Vyriausy
bės spaudos taktikos, palaiko 
Lenkų pusę. Atvirai pareiš
kiama, kad Lenkai esą ankštai 
Vakarų valstybėms draugingas j 
kraštas, ir kuodidžiausis poM 
tinis interesas esąs ta kraštą 
sustiprinti. Tai-gi, jei iškelia
mas Brukselio neitralitetas, 
kaip vietos, Lenkų-Lietuvių 
atstovams susirinkti, tai tega
lima tai pasakyti, atsižvel
giant vien į paminėtų jau pras
mės apribojimą. Lenkų vy
riausybė, tarpininkaujant 
Prancūzų Užsienių Reikalu mi
nisterijai, sugebėjo padaryt 
kuo patogiausią sau įtaką j o-
piniją. J a u kelias savaites o-
iieialiniai Lenkų atstovai skai
tė paskaitas Vilniaus klausi
mu. Aiškų Prancūzų nusista
tymą Lenkų naudai gali paro
dyti tai, kad iš Paryžiaus tai
kos konferencijos žinomas ka
pitonas Mantoux Bruksely 
skaito paskaitas, kuriose Vil
niaus kraštą priskiria Len
kams. Lenkų delegatas prof. 
Askenazy labai Prancūzų ir 
Belgų simpatizuojamas. Jo 
veikalas apie Napoleoną ir Len 
kus nuolat giriamas. 

"Lietuvos Belgų Vyriausy
bė dar nėra pripažinusi. At
menama, kad to krašto nepri
klausomybė buvo pripažinta 
tik Latvių, Estų, Argentinos 
ir Sovietų Rusų. Dar prieš su
sirinksiant konferencijai Lietu
vių delegacijai buvo paskaity
ti pamokslai. Tiesiog piktina
masi (aisbent nuduodama tai), 
kad Lietuva apskritai preten
duoja į Vilniaus kraštą. Lietu
vių nurodytas istorinis Vil
niaus priklausomumo argu
mentas visai atmetamas. Tai 
tenka juo labiau pabrėžti, nes 
Prancūzai, nustatant Vokiečių 
Lenkų sieną, nuolat iškišdavo 
pirmiausią istorinį momentą. 
Lietuviams tai skaitoma nusi
dėjimu. 

" I r Lietuvių pabrėžiamus 
etnografinius pagrindus at
metama. Atrodo, lyg Lietuvių 
Delegacija norėtų palygint Vil
niaus kraštą su Elzos ir Lota-
ringų kraštu. Pagaliau, lie
čiant ekonominę to klausimo 
pusę, Lietuviai nurode į tai, 
kad tuo žvilgsniu Lenkų pre
tenzijos visai neteisėtos Tau
tų Sąjungos Tarybai pirmi
ninkaujant, kuriai vėl pirmi
ninkauja Belgų Užsienių Rei
kalų ministeris fiymans, turi 
derėtis Lietuviai su Lenkais 
lygiomis teisėmis. 

Aneksionistinius Lenkų pla
nus, Zeligowskio avantiūra pa
mirštama, kadangi tie žinomi 
faktai atrodo Belgų spaudai, 
agituojant Lenkų naudai, ne
turi tikslo. 

'AL-
• 

LIETUVIAI A M E H f l U L 
KENOSHA, WI8. 

Vienybės draugijų atstovai 
nutarė dubti atskaitą iš savo 
dviejų metų darbuotės. Tuo 
tikslu paskyrė Oeg. 29 d. Ren
gėsi su koncertu ir prakalbo
mis. Į prakalbas pakvietė gerb. 
kun. lg. Česaitį, Draugo redak-
t6rių, nesenai 'atvažiaviusį iš 
Lietuvos, o koncerto programą 
buvo apsiėmus atlikti L. V. 38 
kp. 

Ėdamas į svetainę susi
tikau Baltrų su Jurgiu, kurie 
paklausė, manęs, kur einu. At
sakau, kad į prakalbas. Jurgis, 
sako: 

— Tai da nesi prisiklausęs 
pliurpalų. 

Aš atsakiau, kad nevien 
prakalbos, bus ir programa, ir 
Vienybė Draugijų išduos ats
kaitą iš dviejų metų darbuotės. 
Jurgis sako:—Ką nuveikė, tai 

nuveikė, o ką nuveiks, tai ir 
taip sužinosim. 

— Tai nors dainų pasiklau
sysim, — sakau aš. 

— Brol, — sako Jurgis,—až 
mačiau skelbimus, nors aš pats 
nemoku skaityti, bet man pers
kaitė kitas ir sakė, kad įžangos 
bus 25c. Tai pamąstyk: dade-
siu penktuką ir bus stikliukas 
"munšainės ." O jei prie to 
pridėsiu da dolierį, tai ir rytoj 
dainas dainuosiu. 

Tą pasakęs Jurgis nuėjo, o 
aš patraukiau Šv. Petro parap. 
svet. 
* Įėjęs svetainėn radau susi

rinkusį jaunimą. Laukėm, lau
kėm kalbėtojo ir manėm jau, 
kad nebeatvažiuos. Apie 4 vai. 
įeina svet. kalbėtojas. Visi nu
džiugo. 

Kadangi, apart jaunimo, pu
blikos buvo maža, tai pranešė-, 
kad nebus prakalbų, o tik sa
vitas pasikalbėjimas. 

Pirm pradėsiant pasikalbėt, 
Vyčiai padainavo dvi daineli. 
Paskui kalb. paklausė, apie-ką 
susirinkusieji daugiausia įdo
mauja. Jaunimas žinoma, dau
giausia apie jaunimą, tai-gi 
pirmiausia ir kalbėjo apie Lie
tuvos jaunimą. 

Paskui vyčiai vėl padaina
vo keletą dainelių, po kurių 
kalbėtojas papasakojo apie 
Lietuvos ekonominę šalies pa
dėtį. Kalbėjo ir apie skaity
mą, platinimą katalikiškų lai
kraščių. Prakalbos baigta Lie
tuvos himnu. 

Tai-gi Vienybės Draugijų 
rengtame susirinkime iš 8 drau 
gijų bei kuopų, išimant vyčių 
kuopą, atsilankė apie dešimt 
asmenų. Pasirodo, kad daug 
buvo tokių Jurgių, kurie nuė
jo smuklėn geriau patraukli 
"munšainės", negu^paklausyti 
prakalbų apie savo tėvynę. 

Parapijonas. 

! = 

URffUGKS ' 
Gegužio 22 d. buvo vakaras 

parapijos naudai. Vaidinta še
šių veiksnių komedija 'K^ra-
fas kaimiečio bernu". Vaka
ras gerai pavyko ir parapijai 
davė gražaus pelno. 

Gegužio 29 d. L. R. K. M. 
S. A. 24 kp. įrengė gražų va
karą. Vaidino veikaluką iš Lie
tuvos dvarponių gyvenimo 
"Užsipelnė diplomą". Apart 
to, buvo ir kitokių pamargi-
nįinų, kaip deklemacijų ir dai 
nų. Girdėjau, kad moksleiviai 
ir daugiau žada surengti pana
šų vakarų. 

Kitą sykį parašysiu daugiau 
Vietinis. 

— — . a * 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
i 

Gydytojos ir Chirurgas 
4442 So. Weetern A ve. 

Telefonas Lafayette 4146 I. 
Valandos: 9-11 rytais 1-2 p«>; 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-^ 
niais tiktai po pietų 2 iki S. 

SIOUX CITY, IOWA. 

"T 4 - T - T 1 " 

! V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

S Otiema Didmiesty!: 
29 South U Salle Street 

Kambarls 884 
| Telefonas Central 6890 

i Vakarais, 812 W. 33rd St 
Telefonas: Yards 4481 

Pažvelgus į laikraščius re
tai patėmiji žinutę iš mūsų 
kolonijos. Kaž kodėl mūsų ko
respondentai nieko nerašo. Ar 
jie nenori rašyti, ar ant kitų 
atsideda, manydami, kad kitas 
parašys. Taip ir pasilieka. 

Tai-gi, nelaukdamas kol kiti 
ką parašys, trumpai pabrėšiu 
mūsų kolonijos veikimą, nes 
kai-kas gali pamanyti, kad čia, 
nieko neveikiama. Tečiaus taip 
pasakęs apsiriktų. Čia veikia
ma kaip ir kitose kolonijose. 

Kas nedėldienis beveik ren
giama vakarai ir kitokios pra
mogos. Tam darbui daugiau
sia pasišvenčia ir vadamja 
moksle iv is J . Rftbuli««iis. 

Pirmiau buvusių vakarą jait 
neminėsiu; paminėsiu tik porą 
paskutinių. . į 

EXTRA!! 

FARMU BARGENAI. 
Kurie norite pirkti farmas tai 

nepraleiskit šios progos. 
100 akerių farma gera žemė visą 

dirbama 40 akerių užsėta kviečiu 
30 akerių dobilų likęs vasarojus. 
Triobos geros stuba, barne vištini-
kai, kiaulininkai, kietis, garage is 
tt. kartu visi gyvuliai masinos vi
sos kokiu tik reikia prie ukes 2 
mylias nuo miesto kaina $1,100. 

80 akerių 50 dirbamos 30 miško 
gera gamkla 10 akerių užsėta kvie
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
bariu stuba gera barne 3 arkliai 
8 melžiamos karves 7 priauganti 
veršiai 3 dideles veislines kiaulės 
50 vištų 1 šuva 3 kates visos ma
šinerijos kaina $5,700. 

40 akerių 4 mylios nuo miesto 
gera žemė geros triobos 5 kamba
rių stuba pusėtina barne puikus 
sodas 100 medžių oboliu 50 picių 
21/2 akerių žemvuogių kaina $3,000 

80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk
los 2 mylios nuo miesto, puikus so
das užsėta kviečių ir dobilu po visa 
stuba skiepas gera barne su gyvu
liais ir su mašinoms kaina $6,600 

120 akerių tik 14 mylių nuo 
miesto 60 dirbamos kita gero miško 
ir gera ganikla upelis teka per lau
ka 4 geri arkliai visos masinos ge
ros triobos sodas kaina $7,000. 

60 akerių 50 dirbamos, kita ga
nikla ant pat miesto linijos žemė 
geras molis su juodžemių maišytas 
10 akerių užsėta kviečių 6 naujų 
dobilu 6 alfa — alfa 10 komų 
10 avižų, bulvių ir u. puikus so
das apie 100 vaisių medžių, upe
lis teka per farma, gera murinę 
stuba 10 kambarių ir geras skiepas 
"furnace" šildoma vanduo ir 
maudynės stuboj taip kaip miesto 
geros barnes kiaulininkas, vištinin-
kas, kietis mašinoms pašiure-gara-
ge. liaukai aptverti dratinėms tvo
roms. Kaina $7000. 

Turime ir mažesnių farmų kaip 
atvažiusite pas mus, mes apvešime 
parodyti visas ukes kurios tik ge
ros. Ūkės geriausia pirkti nuo pa
čių savininkų nes agentai nusuka, 
nusipirkus Čia uke džiaugsiesi nes 
Čionais visi Lietuviai gražiai gy
vena. Reikalaujant daugiau infor
macijų rašykite pažymėdami kiek 
turite piningų pradžiai, tuomet 
mes galėsime Jums nurodyt kokia 
farma galima nupirkti su tiek 
kapitalo. 

K. DAUNORAS. 
7 Custer, Miph. 

= 
Reikalingas Maltoris. Darbas užtik

rintas visai %*asarai. Lietuvis turi 
pirmenibe. tiktai patyręs savo ama
te. _A.tsi3a.ukla.. 

Petras Cibulskis 
2S4S Wost 23 Plaee 

Tel. Canal 7288 
*t I I . .1 !.•-• 

Paieškau senivos moteries prižiū
rėjimui du kūdikius. 

6622 Rhodcs Avc. 
Plione Engie\vood 1421 

Parduodu 2 namus už pigia kaina, 
n-es važiuoju Lietuvon. Abudu namai 
vra ant "conrete" ir ant 2 lotų, na-
•uai po 2 flatus ir 5 kambarius kiek
vienam, .gazas vanos. Kaina $6.400.0*) 

John Lituiii 
2715 — 2717 W. S8th Plaee 

Parsiduoda bučerne ir grocerne. 
•ui namų gražioj vietoj, puse bloko 
nuo Halsted gatv ' Biznis "Cash" 
Pardavimo priežastis važiuoju ant 
farmos ir norių greit parduot*. 

J. Morkus 
828 W. 81 Str. Chleago, IU, 

Paieškau Ignaco, Ivanausko šliužu 
kaimo Kaltinėnų Parapijos Raseinių 
Pavieto turime svarbu reikalą nuo 
tėvu iŠ Lietuvos jeigu miręs kas 
žinotų meldžiame pranešti busime dė
kingi. 

A. 
726 W. 18 St. Cliieago, III. 

f miimiiiitiiiiiiniiiiiimiiiimimiiiimiiimiiiiiimiiiiiiiimm 

NAUJA IMIGRACIJOS TIESA I 
Ateiviai gyvenant Suvienytose Valstijose gal vainoti į Europa be baimės nes nauji 

įstatymai pavelija jiem sugrįžti į Amerika. 
Jeigu nori laimingai perkeliauti J Tėvynė, tai vaiuok per mūsų Biurą, nes bmtd aprūpintas visuose 

reikaluose per . m»s Ir mušu agentus iki pasieksi Lietuva, Mes turėm visas laivu linija* ir važuojan-
tis per iiiusij Biurą nckludis Lenkijos. 

• » » ~ ^ > » ~ ^ -

LAIVAKORTES 
per vand. $100.00 

LAIVAKORTES 
iki Eitkūnų 104.60 

LAIVAKORTES 
iki Kiaipėd. 107.10 

i 

LAIVAKORTES 
iki Tilžės $106.95 

LAIVAKORTES 
iki Kauno 117.00 

LAIVAKORTES 
iki Liepoja 145. 

5 

EUROPEAN AMERiCrtN BUREAU 

Pardavimui 
pas ir geras 

3200 

Salimas. Puikus karą-
biznis. 
So. Halsted St. 

PAKSilHODA. 
Greitų laikų barberne, yra 3 krės

lai ir "poolroom" ir 8 bilijardiniai 
stalai. Atsišaukite: , 

Draiifias Pulil. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

J. Z. 

sse 
PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Telefonas Arrattage 9770 
MARYAN S. ROZYCK? 

MIIZYKOS DIREKTORIL? 
Mokytojas Piano, Teorijos t? 

Kompozicijos 
2021 N. Westera A v? 

Chicago, III. 
I I III Į I I 

ret. Canal 0222 

. DR. C .L CHERRYS 
I AUT L VIS DENTISTAS J 

5*4201 Wcst 22-nJ & So. Leavttt mJį 
4 Obieago 
*Valandoa: ?:30 A. M. to 12 J t f 

3 1:00 P. M. to 8:00 P. U. « 

» » » • M • • • ^ • • » » | | 

Tel. Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumtestyl 

A8SOCIATTON B1DG. 
19 So. JLA Salle SC 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų; 
Pancdėllais iki 8 vakare 
Nedaliomis ofisas u2darytaa 

< j « « Į O Į • • » • • • —te«—tl » » » » • • • • W 

• » » — ^ » » » — » « » m-' 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitage Ave. 

Tel. Boulevard 0080 

I I 
I • 
I • 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHfRl'KGAS 
2201 West 22ad Streei 

| r c i . Canal 6222 
sjRes. SI 14 W. 42ud Bfree* 

\ 

Tel. McKinley 

I • 
408l»l 

OR. S. NAIKELSS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I B OHIRURGAB 
OflMui ir Gyvenimo vieta 

K262 South Halsted Street 
Ant Ttrteo* UnlTemU Stets B w k 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo l t lkl a 
Yatūn tSM 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lieturys Gydytojas ir Chirurgas j 

Ofisas 10000 So. Michigan ATe.. 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 4:20 lkl 8:30 vakare 
Residencija: 10533 Perry Ave. 

Tel. Pullman 142 
[ • • • » » • • • » » » » i . i i • • . • • ^ • • • » • J>J 

S. L. FAB10NAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai § 
i 809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, Iii. \ 

1'asekmingai Išsluueiam pinigus Cablegramu, Paštu, ir Draftals, į Lietuva Ir visas Šalis pagal die
nos kursą o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau. Pinigus išmoka greitai. 

PASTABA 

I 

Idant važiuojančius Lietuvon einant per rubežius nenutaksuotu už cash vežamus pinigus, tai mes 
pervedam jų pinigus Draftals pagal dienos Paštuose pilna suma be mažiausio atskaitliavimo. 

Mes nekalbame tik ant poperios bet parodom faktus. 8tai žemiau paduodame vardus, nors ne 
visu bet tu kurie yra daugiau žinomi visuomenei Išvažiavusiu vakar per mūsų Biurą Lietuvon: Ad
vokatas Kazimeris Gugis, T. Mazcnis, V. Mačikunattė, P. Svereckas, Antroj Klasoj ir Simonas Gum-
baragis, J. Radavičius, J. Danilevičius, J. Rapps, A. Mirskis, A. Skurdanis, J. Tarutis, P. Gyrtautas, 
iš Cbica^os. Mikolus Shleiva, G, Avutis, K. Saplls, F. Ceina, P. SmogurauČiškas, iš Kensingtona ir 
Roselanda, S. Vaitkus, iš Chicago Heights, J. Sereika iš Auroro Illinois. J. Dragūnas, J Genis, S Ri-
belis iš VVaukegan, Illinois. J. Patomsis, De Kalb, Illinois. Trečioj klasoj. Iš viso ant' šio plaukimo lai
vu Olympie per mus iškeliavo 75 ypatos. Kiekvienas važuojarflis per mus yra užganėdintas ir gauni 
mūsų ypatiška patarnavimą. Kreipkitės į mūsų Biurą sekančiomis vala-ndomis: 

E 

gauna S 

Kasdiena nuo 0 ryto iki 6 po pietų, Vakarais, L'tarninkc. ketverge, Subatoj iki 0 valandai. Ne
dėliomis nuo 0 ryto iki 3 po pietų. 
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Jūsų Akįs 
Ar jos raudo

nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
kų, Žvairumo, ar 
kitų kokių akies 

i ligų ? Jus nega-
1 lite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atldedate prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu. < 

Pasiteiraukite pas 
manę uždyką 

Daleiskit man išegzaminuo-
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu. Jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jura pasinaudo
ti mano 23-Jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
gitiklmų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų 

Kelauklte—-atsišau
kite šiandiena. 

Tą dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akis 
pačios nepasveiks, bet jos daro-

| si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri asiniai išgy 
dys jūsų akis jeigu tiktai pada-
rysiteį laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegza-
minuosiu dykai. 

• i 

l 

E 

DrLO.Carter i 
| Specialistas Akių, Nosies i 

ir Gerklės Ligų. 
E ' . • • 

120 S. State St., 2 augštas j 
Chicago, OI. 

• 

JUSU K U K I S PRIVALO TURĖTI 
GERIAUSI 

Lietuvė Motina iš Philadelphia rašo: 
"Kad jos kudikis buvo išblyškęs, plonas ir 

nei kiek nepasunkėjo per kelias savaitės. Po 
išbandymo daugelio visokių maistų, jai gydy
tojas užraše 

J*2 
' 

j 
EAGLE B R A N D 

^ ( CONVENSEb MiLK) 
ir jos kudikis paaugo vogoj suvirs pusantro sva 
ro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sy
kiu, iš viso suvirs mėnesio laiko gyveiiimo ,\ 

The Borden Company 
Borden BuSding New York 

M M 

Iškirpk šį kupone DABAR — ir prisiųsk SIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygų, KŪDI
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip 

^ L , J ; - - - Į sycrtTi. ~^į>gi gau
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
boje. 0104 
Vardas 
Adresas 

• ¥ • • • „ • • 

5 - 5 
— 

; Vai.: 9 Iki 6; Nedėl. lft ik 12 j 
Vienos duris } šiaure nuo 

Fair Krautuvė* 

TlllilUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIilIHIHIlIlilIlIlli 

TnItfHni Pnlunaa 
Dr. R P, ZALLYS 

Lietuvis Dentist&s 
10*01 So. Michigan Aveuae 

ltM«faiad, tlL 
TAlAKDQ8t B ryte Iki • v t i v t 

rel. Pailman 849 ir E1«t. i 
Jj • • • • > • » » « p » • • • m » • » • » mm » 

Thone Cieeho 6963-

DR. A. P. GURSKIS 
4»17 W. 14th Str. Cer. 40tli Ave., 

-Occro, UI. 
.. Va4. 9 išn-to iki 9 v*»k. Ižlmant | 
jKedėliaa ir Seredas 

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

f 

TeL Canal 2118 
ryta iki Valandos: 10 

Gyvenimaa: 
2811 W. 

Tel. Prospect S446. 

8 rakai* 

•8rd Stt. 

Tai, Drorar W « 

Dr. C. Z. Vezelis I . 
. 4711 SO. ASHLAKD AVK1 

arti 4T-toa Gatves 
Valandos: nuo * ryto iki 

į Beredomta n«o 4 Ha 9. rakar* • 

MUM , 

« . « * k | 

012. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

OUaas mm bo. Morgan st . 
Keri* SJ-ro W., Oklcago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

niškų liini. 
OFISO VALANDOS: Nuo M ryto 
iki 8 po pietų, ano 1 lai 8 valan
dą vakarą. 
Nedėllomia nao » Iki S po plat. 

Telefonas Y ardu 867 

• V 1 - * '..".'. 

K ^»ni »»•! • • i, n i i i n »i - • ' i • 

EuropeanĄmericinRureau 
Fabionas ir Mickievicz mčL 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJU6AS 

Rcal Estate, Paskolos, Insnrtaai 
Ir tt. 

800 W. S5tfi «t. t Kamp. Hatstcd St. 
TeL Boulevard « t l 

Vai.: 9 iki 6 kasdiena 
•ok.:;Utar. ^s t . ir Sub. iki 9 vak. 

- Ned . : iki 3 p o p ie tų . 

"OOP0OPOP«»1 
VALENTINE DRESMAKOro 

COLLEGE6 
a flMMed, 2407 W 

1850 IT. Wells St. 
137 Mokyklos Jone* Vatetfloat. 
Moko Siuvinio, Patternų ELliįai 

įo, Deei«nMgr bteniui Ir M n u l 
^Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
""Tokslas lengvais atmokė jlmafti 

lesos dienomis ir vakarais. Pa 
jikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1848 

SARA PATEK, ptrmmiakeJ 

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. Y. A. ŠIMKUS 

Uetuvia Gydytojas, 
Akaleraa. 

8808 m. Halsted St. 
Valandos: 10—12 U ryto 
<—8 vakar* Kad. 18—18 Ii ryto. 

A, > . ,m'tiiwin> - ! # » • » • ••» • • > . — • i 

S Telefonas Boulevard 9199 

OR. C. IASRITIS 
mesroffNm 

8881 South Halsted S m ralandoa: 9—12 A, U-J 
i—«: 7—* t». «r 

\ 

http://_A.tsi3a.ukla
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CHICAGO 
< Į » « > « » « » I 

DIEVO KŪNO ŠVENTOS IŠ
KILMĖS ROSELANDE, 

ILL. 

MUSĮJREJ 
R 

I š BRI Gegužės 29 dieną roselandie-
čiai turėjo lobai gražų Dievo 
Kūno šventės paminėjimą. 
Bažnyčia buvo dailiai išpuoš
t a gėlėmis ir žaliumynais. 
Taipgi lauke visi altorėliai at
rodė stebėtinai puošni. Proce
sija su Švenčiausiu Sakramen
tu buvo daroma per Sumą. , 
-r. v v , .T ..*. v r a pasizader 
Bažnyčia buvo pilnutėle zmo-. / " 

. 1 . , . ,. , . T r . I dešimt backi 
mų. Malonų jspudj darė vi
sų Šventų mokyklos mokiniai, 
kur ie dalyvavo procesijoje. Vi
si buvo išmokyti kuogeriau-
sios tvarkos. Tai vis nuopel
nas Švento Kazimiero Seserų, 
kur ios nesigaili triūso, kad tė
vai i r visuomenė butų paten
kinta . Procesijoje dalyvavo 
apie 400 vaikelių. Ceremoni
jas puošė Lietuvių pučiamo
ji orkestrą, kuri žavinančio
mis melodijomis kėlė žmonių 
sieias pr ie Dievo, ragino prie 
maldos. Pr ie procesijos ir 
šventės papuošimo prisidėjo 
taipgi keletas vietinių draugi
jų. Garbė užtat joms! Garbė 
visiems, kurie prisideda prie 
prakilnių darbų! Reporteris 
SUŽEISTAS ŽMOGUS, POLI

CIJOS VIRŠININKAI 
NEŽINO. 

Wasbington Pa rk ligoninėje 
guli sužeistas žmogus. J i s ne
pasako savo pavardės. Tai 
da ry t i tur įs priežasčių. 

Grand Crossing policijos 
nuovados policija sako, kad 
tasai žmogus pagautas. Tuo-
tarpu ligoninės gydytojai tvir
t ina, kad jis sužeistas auto-
mobiliaus. 

.Svarbiausias daiktas tas. 
kad apie tą nuotikį nieko ne
žino nei nuovados leitenantai 
su kapitonu, nei patsai polici
jos viršininkas. 

Pranešta , jog policijos virši
ninkas nusprendęs ta klausi
mą išnagrinėti. 

Briukseiis. V—4. (E l t a ) . 
Mūsų tam tikro koresponden-

1 to pranešimu, pirmasai Lietu-
•vių-Lenkų formalinis posėdis 
vėl liko nukeltas. J i s turėjo 
būt i praeitą pirmadieni, Geg. 
2 d. Dabar pronešama, kad jis 
busiąs Geg. 5 d. 11 vai. Išvi
so matyt , kad Lenkų delegaci
j a pasirinko laiko gaišinimo 
takt iką ir stengiasi derybas 
kuoMgiausiai nutęsti . 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

Labdaringa 
kp. Gegužės 
dienoj) ti( 
kapinėmis a i 
08. V'2 nam 
paaukavo po 
ny ta $G0.75. 

kuomet t ik 
jungos Centi 
sunaudoti . 

Labdaringf 
tojai dėkoja 
aukotojams u 

Geg. 22 d. 
SvenČ. Marij< 
čių dr-ja } 
Labdar ingai 
pa tabdama t 
garbės nare. 
gijos narės Į 
bet visada at 
kilnius reikal 

Liet. Prekv 
fiso vedėjas, 
praneša, kad 
to ofiso Lie 
pėdą išvažine 

SUSIRI 

L. T). S. S 
susirinkimas 
d., 1921 m . 
Šv. Ju rg io pf 
riai vra kvie< 
rinkimam Ta 
naujų narių i 

IŠ BRIGI 

Lietuvių D 
rės mėnesinį 
ciadicnj, Birz 
vakare. Kvie< 
būti susirinki 
bai svarbių r< 
tar ta apie pi 
sisveikinti s 
Juoz. Žekaiči 
Lietuvon. K vi 

PRA* 

L. R. K. F 
gos Apskriči 
misijos susiri 
die, 7 Birželi 
parap. moky 
Pradžia 8 va 

Visi nariai 
lankvti. 

A. t A. 
ANTAN. ADOMAITIS 
Mirė Birželio 5 <L, 7:45 
vakare, Šv. Antano ligoni
nėje Jis tapo sužeistas 
automobilio, pėtnyčioje ir 
išgyveno vos tik 26 valan
das. Nabaaninkas buvo 6 
metų ir 6 savaičių amž. 

Pamaldos u i jo dusią 
bus Aušros Vartų bažny
čioje, Birž. 8 d., 9 vai. iš 
ryto. Iš bažnyčios jo kū
nas bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nabašninko kūnas pa
šarvotas po num 2147 W. 
22-ndPl . 

Visus širdingai kviečia 
dalyvauti jo laidotuvėse. 

Noktį keli 
laužė U n h 
Grocery and 
fisan, 3502 1 

J ie suplaiši 
tų ir išnešė ! 

KAS APLA 
TĖVŲ 

Praeito Ge 
matėme trius 
ro kapinyne 
tėvų, brolių 
savo mylinių 

Kas juos p 
vykti į tą vi 
go kelio, did 
kimšimo i r v 
mų? 

Daugelis t i 
simeklę ėmės 
kapo ravėjo, 
vandenį i r 1; 
n f l m i cairrk nrr» 

JE. 
PORTERIO UŽ-
SAŠAI. 
IDGEPORTO. 

;os Sąjungos 5-ta 
; 30 d. (Vainikų 
es Šv. Kazimiero 
ukų surinko $123.-
nine, girą, (kurią 
mia Urbienė) pel-
Ponia Urbienė y-

jusi da r paaukot i 
;ų naminės giros, 

Labdaringos Są
rąs išras reikalą 

os Sa-gos darbuo-
t Vainikų dienos 
už visas aukas. 

. Nekalto Prasid. 
jos Panos Mergai-
paaukavo $100.00 
Sąjungai tuomi 

tos organizacijos 
. Nors šios drau-
yra Čia augusios, 
tjauėia visus pra
dus. 

vbos Bendrovės o-
p. V. Stulpinas, 
Birž. 12 d. iš ši-

[*tu\;on per Klaj
os 30 žmonių. 

įspūdį darė žiūrim 
darbą. Bet l iūdna 
velgus į kitus kap 
mius, žole apaugus 
kas nėra vėją, niel 
gėlių nesodina. I 
ilsisi? Lietuvis. Tų, 
gūsių kapų tarpe r 
ną motiną, tėvą, 1 
gus kūdikiai išbl 
svetimas prieglaud; 
paaugę, bet negali 
galės at lankyti sav 
jų kapų del to, ka 
dvasia iš jų tur i ii 
sigyventi svetima. 

Tai-gi (kiekviena 
sani kapus turėtų g 
apie tuos nela imia 
cius ir prisidėt, prie 
riame daug asmenų 
kaip greičiaus prat 
lietuvišką našlaiėi 
glaudą. 

Tada mūsų našiai 
rmv savo prieglam 
progos aplankyt i 
brolių ir seserų k 
apravėti, gėlių pa? 
vandeniu, bet ašaro: 
laistyti. 

Tai-gi, sukruskin 
tuviai Ir pas ta tyki 
eiams prieglaudą. 

RED. ATSAKY 

INKIMAS. 

20 k p. mėnesinis 
įvyks Birželio 7 

., 8 vai. vakare, 
•ar. svet. Visi na-
viaini ateit i susi-
lip-gi atsiveskite 
įsirašyti. 
Kviečia Valdyba. 

HTON PARKO. 

bailės Ratelis tu-
susi rink imą tre

č i o 8, 1921, 7:30 
Kuami visi nariai 
:ime; nes y ra la-
roikalų. Bus pasi-
ilcniką. Reiks at-
su savo draugu 
iu, kurs važiuoja 
riečia vjsus 

Jurgis Drulis. 

NEŠIMAS. 

federacijos Cliiea-
io Projektų Ko-
inkimas bus šian-
lio, Aušros Var tų 
-klos kambaryje, 
ai. vakare, 
i kviečiami atsi-

Valdyba. 

i p ik tadar ia i įsi-
versal Wholesale 

Provision Co. o-
Wentworth^ ave. 
nno geležinę spin-
$2,000. 

I KAPUS, 
eg. 30 d. daugelį 
siant Šv. Kazimie-
apie savo motinų 
ir seserų i r kitų 

i giminių kapus, 
pažadino ankst i at-
ietą, nepaisant il-
delio žmonių susi-
risokių nepatogu-

rumpą valandą pa-
«i darbo: žolę nuo 
, gėles sodino, nešė 
laistė jas nepaisy-

Draugijų Valdybom 
te tams. 

Draugijų daromi ] 
apie susirinkimus, 
pasil inksminimus pa 
prisiųsti ligi 12 v 
jeigu kas nori kad 
Šimai tilptų rytoją 
numery. Reiškia l 
din atsiunčia ppan 
po pietų i r nori ka 
atspauzdintas rytoji 
Draugo numery, . t 
kumlžia savo pranei 
dffl laikraštyje. J ų 
me. To reikalauja i 
raščio tvarka . Pri 
nelaukti paskutinės 
pranešimais. Redai 
čių nedarys griežtai 
dama nustatytos dri 

Išvažiuojančiam I 
venosha, Wis. — 

slreikai pagarsinimi 
neprašai i narni. Reik 
susi tarus gražiu laik 
išrišti. Pa tys supra 
taip negali būti. Ne 
antrąjį savižudybės 
prašau plačiau apra 
pinsime. 

Eugenijai V-tei ii 
— Aeiu už žinutę. P 
niaus rašinėti. 

Dobiliškiui iš Ch 
Kiek leklžia Laivo 
sakymų talpiname. I 
ta t a ip geras lukte 
kymą rasi Laive. 

Varanauckui iš C] 
Ar po roetų, ar p< 
maldos už mirusią < 
p i rma jos intencija 
bent j i tuomet ji 
skaistyklos kančias 
žinai laiminga Diev 
maldos praver t i aj 
šioms skaistyklos b 
atlikusioms. 

Pavilioniui iš Kei 
— Kiekvienas ar 
Tamistą laimingu 
Pasirenkant amatą 
žvelgti į savo gabu 
kimus ir jėgas. M 
kuomet nevėlu. Visq 
gus tur i mokytis. Je 
ta j au esi šiek tiel 
nęs viename amato 
link savo žinias, o 
naudingas i r duoną 
rasi Lietuvoje. 

larėsi paž-
is, vos žy-
us. J ų nie-
as an t jų 
!as-gi ten 
žole apau-
,sim nevie-
urio bran-
iškyti po 
s. J i e jau 
r, gal , ne-
» gimdyto-
1 Lietuvių 
eiti, o ap-

n atlariku-
mti mintis 
rus našlai-
darbo, ku-
dirba, kad 
ėti s tatvt i 
ims prie-

'iai, buda-
oje turės 
savo tėvų 
įpus, juos 
>dinti; ne 
fiis j as ap-

visi Lie-
n našlai-

S. J.-

MAIi 
ir Komi-

iranešimai 
vakarus , 

i valo būti 
1. dienos, 
jų prane-
ns dienos 
as pavyz-
'šinui tik 
l j is b ū t į 
us dienos 
is tenesiš-
imo nera-
įetalpinsi-
IUSU dien-
šome tad 
dienos su 
cija išim-
Drisilaiky-
usmės. 

ietuvon iš 
Panašus 

spaudoje 
a patiems 
ai būdu jį 
itate, kad 
ilps. Apie 
atsitikimą 
y t i . Tal-

Alsėdžių. 
•ašau daž-

• 

cagos. — 
(kiltys at
lik Tamis-
ėti . Atsa-

įcagos. — 
10 metų 

ušią visų-
eina, nė

ra perėjo 
ir y r a ani-
je.Tuomet 
lamai du-
iiismių ne-

Usteris d a u g žadėjo, be 
tesėjo. S e n t Tamista iš 
savo draugų-ių garbę da 
rašinėdama. Aeiu, talpii 

Mūsų gerb. Korespondei 
ėms, Bendradarbiams-i 

Redakcija visuomet b 
1 kinga savo bendradai 
-ėms? Draugo remėjan 
joms. Tečiaus prašau nej 
kinti mūsų dirbant 1 
sunkų darbą, prašau ne 
lauti, kad mes netalpinę 
raštų juos grąžintume au 

Kiek galima Redakci 
suomet ta lpina koresp. b 
tingų pataisų, gi reikalui 
ištisai jas pertaiso. Šią 
Redakcija visuomet sau 
lieka, nebent patsai kori 
dentas ima ant savęs a 
mybę dėdamas savo t 
pavardę. Net i r tuomet, 
mes matome kad korespc 
ei joje neprisilaikoma i 
meilės, o gal kar ta is ir i 
gumo dėsnių,, beabejo m 
ištaisę, ją talpiname arbi] 
netalpiname. 

Atsiminkite, kad Rodi 
atsisako nuo sąlygos gi 
raštus autoriui jįems ne 
ir to nusis tatymo griežti 
kosi. 

JIS UŽAUGINO TUKS 
ČIUS KŪDIKIŲ. 

Bordens Eaglc Brand Con 
Pienas yra užauginės tuksi 
kūdikių j vyrus ir moteris, 
tavo kudikui dabartinis r 
netinka, tai reiškia kad butir 
kia maistą atmainyti. 

Ant 3-eio puslapio šio lail 
rasite pagarsinimą. Bordens 
Brand Condessed Pieno, I 
ta kuponą ir pabusk į I 
Company, o jie prisius tau 
kningutė su pilnomis inforr 
mis apie kūdikių -auginimą, 

Dr. M. Stupni< 
3107 So. Morgan Str 

CHICAGO, ILLINOJS 
Telefonas Yard» 50SI 

Valandos: — 8 Ik! 11 Ii 
5 po pietų Iki 8 vak. Ne 
mis nuo 5 lkl 8 Tai. vi 

' i • n i i i " i i ~ ..lOmii—III f*~>iT~ IW*-II i i M I " ^ ~~ — " " ~ ' 

I Dr. M. T. STRIKOI 
I Lietuvis Gydytojas Ir Chln 
• Peoplea Teatro Name 
J1610 W. 47Ch Str. Tol. Bou 
•Valandos: 6 lkl 8 vak. * Ned 
• i k i 12 ryte. 
9 Res. 2»14 W. 4«rd Sti 
8 Nuo ryto iki piet 
| T e l . McKlnley 2«S 

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBER 

Gydo specijallaJ visokias vy 
3noterq lytiškas ligas 

2401 Madlson Str., kampas 
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—Ą po plet 7—1 

osha Wis . 
a tas gali 
padaryti . , 

eikia atsi-
aus, palin-
>kytis nie-
amžį žmo
gų Tamis-
prasilavi-

, patoba-
labai busi 
sau pigiai, 

3 \ T i a era -»«o 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 

DR. P. Z. ZALATOf 
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
1821 Ko. Halsted Street 

k Valandos: l t Iki 12 ryto: 1 
po piet. f lkl 9 vakare. 

Į Į a f c ^ m - m • » • • • • • 

II 

> DR, CHARLES SEG 
I Perkėlė seavo ofisą po m 

{4729 So. Ashland Av 
• Specijalistas 
•DŽIOVŲ, MOTERC ir VYTIŲ 
gValandosnuo 10 iki 12 lSrytc 
•2* iki 6 po pietų: nuo 7 r i 

iki 
ivakaie Nedėliomis 10 kii . 1 

Telefonas Drexcl 28 

I S. D. LACHAW1C: 
LIETUVY8 GRABORIU 

I Patarnauja laidotav«»e koplgiaaal 

\ 

rcester 
t neiš
laikyk 
žniaus 
įame. 

i tams 
ėms. 
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Battery Park 3 

Nespe> 
TARPE SPEKULI 

Jeigu nori speku] 
vertinti ir investinti J 
progų. 

Mos nenorime ka< 
dome 100,000 kostum 
mėnesio j kuriuos jus 
ningus ant 6 nuošimoi 

THE AMERICAN 

kari priguli Henry L 
numeriu G0 Wall Str 

Kaina $100.00 už 

Battery Park, Tl 
vertė kilą augstin kas 
apmokamu namų yra 
BATTERY PARK B 

Šie namai No. 19, 
randasi po num. 8 Sta 
ir South Ferry Buildi 
TY CORPORATION. 

6% Comulative K 
te kas pdrma diena ki 
kiekvieno įmokėto Dol 
ma kiekviena savinink 
karna po $4.00 uz šėrj 
į metus. Pridedant rei 

Mokama Preferre 
Pelnas dabar gva 

gali kilti augštin. 
-• ^ T 

Tūkstančiai žmon 
siuntinėjama jokiij â  
žmonių kurie permalę 
Lima palikti nariais. 

Jeigu esi užsiente 
žemiau paduota kupor 
LANGUAGE INVES' 
NY, 10—12 PEARL i 
riais galėsite susikalbt 

ATSIMINKITE: 
duos. Gali nusipirkti 
syk tuojaus. 
JEIGU SUŽINOSI, ' 

Pamąstyk — Sauj 

Foreign Langna^ 

HENRY L. DOi 
12 Pearl Stree 

PASIRAŠYK IR ] 

ŠITĄ KUPC 

ŠIANDIEN 

^*WĮwaw*^^*w |«B-naar!'..**"'e»» 
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! Laivakoi 

la. ltfl-
i darbi 

to, 

Parduodame laivakorl 
kus dokumentus, dayernys 
Washįngtone. Parduodame 
ugnies i r kitų nelaimių. "V 
kreipkitės pas 

PAUL 
901 W. 33rd St 

Juilding, Maritime Building, Ches« 

kuliuok. Bet L 
ACIJOS IR INVESTINIMO YRA 

MAS. 
iuoti tai mes nieko jums neturime ką 
augiai ir pelningai tai mes turime j 

i jus tiktai mūsų žodžiui tikėtumet. 1 
ieriu kurie jau gauna dividentus ka* 
galėtumėt kreiptis. Bet mes norime k 

o cumulative ir partieipating preferre 

GATEWAY REALTY CORPORAT1 

i. Doherty & Company, visiems žinom 
eet, New York. 
serą of $100.00 par valuei mokama išk 

YRA SAUGU. 
ic Ameriean Gateway, yra apsuptas 
metas ir atneša didelį pelną jų savini 
šie 
UILD.-MARITIME BUILD.-CHESEE 
21 & 23 Pearl Str. No. 22, 24 White 

te Street Realty Corporation; Battery 
ng visi yra savastimi THE AMERICA 
Jų vertė yra $5,259,500.00. 

YRA PELNINGA. 
uosimtis yra mokamas mėnesiniais išm 
okvieno mėnesio. Apart to dar gausi se 
ierio už šėra ant Common Stock'o 50 
ui preferred stock'o. Pavjrzdin jeigu C 
si į metus-gi už Preferred Stock divid 
arulari nuošimti 6% \ metus pasidarys 

8 PROCENl US Į METUS. 
d stoekholderiams. 
rantuoja kad bus galima mokėti extra 

IRSTANČIAI JAU UŽSIRAŠĖ. 
;iu jau užsirašę išpildydarni žemiau p* 
?entu. Kiekviena diena paeta ateina 
ką reiškia šj proga skubinasi gauti a] 

resavęs šiuo saugių ir pelningų kapiu 
La ir pasiųsk arba ypatiškai atsilankyl 
TOR DEPARTMENT of HENRY L. 3 
STREET,- NEW YORK. Mes turime e: 
:ti ir jie pilnai jums išaiškins. 
Kad skaičius šėru yra aprubežiuotas. 
dabar jos paskui negausi! Kas pirme* 

TIKRAI ĮDĖSI PININGUS. 
£us įdėjimas kapitalo kuris moka 8% 
j-e Investor Dept. 

HERTY&CO. 
it New York 

PRISIŲSK J 

INĄ 

Foreign Lan^uaj 
H t n r,v į;. Dol 

12 Pearl Sti 

Be jokio kaš 
.nformacijas api 
vestmento prop< 

Vardas, p 

Gatvę . . 

Miestas 

Valstija 
(Draugas). 

Ifllllllllllisilllllllllllllllllllllllllllllllllllffllllflin 

"tes Tiesiog 
$107.10 iš Montreal'o i 

(Nerokuojant Amerikos 

Iš Montreal'o išplaukia lan 

NAUDOKITĖS PROGAI. A 
Pimgus siųstus por mūsų 01 

visuose Lietuvos paštuos* 
;ės an t visų liniją į Lietuvą i r iš 
tės, įgaliojimo ak tus . Esame regi 
i lotus, namus, farmas. Padarome 
isus reikalus at l iekame grei tai ir 

P. BALTUTIS 
reet Tel. Yards 466! 

I 
*T? — i v 

n ĮJirĮ^r 

ii. 

sebrough Building. 

hvestykf 
L DIDELIS SKIRTU-

Į duoti. Bet jeigu nori in-
jums vieną iš geriausių 

Mes jums net nei nuro-
LS pirma diena kiekvieno 
vad jus jdėtumet savo pi-
ed stock'o 

TON 

na Investment House po 

kalno arba ant išmokesčio. 
v 

dideliais namais kurių 
linkams. Tarpe geriausia 

BROUGH BUILD. CO. 
?hall Street ir kiti kurie 
- Park Land Corporation 
AN GATEWAY REAL-

nokesčiais, kuriuos gausi-
ekaneius dividentus: Ant 
centu už šėra bus moka-

Common Stock'o bus mo-
lentų bus mokama $2.00 
i $8.00 už šėra arba 

a 2% dividentu. Pelnas 

>aduota kuponą. Mes ne-
daugybės kuoponu nuo 

įplikacijas kad butų ga-

talo įdėjimu tai išpildvk 
k į ofisą FOREIGN 
DOHERTY & COMPA-
?xpertų visų tautu su ku-

Jie labai greitai parsi-
»nis tas geresnis, tai ra-

f. 

įge Investor Department 
•herty & Company 
trect, New York. 

Sto malonėkite prisiųsti man pilnas 
>ie Jnsij **Gold«n Opportunity" In-
ozicija. 

pavardė 
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į Lietuva i 
iki K laipedos (Memel) | 
; geležinkelio ir taxų). | 
vas 11-toj dienoj Birželio | 

ATSIŠAUKITE TUOJAUS. I 
)fisę, išmokame į 26 dienas E 
se, be jokio atitraukimo. i 
i Lietuvos. Padarome legališ- B 
į s t rno t i Lietuvos Atstovybė = 
paskolos i r apdraudžiam nuo s 

r sąžiniškai. Visais reikalais | 
s 

& CO. f 
9 Chicago, III. § 
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