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Lietuvių Suvažiavimas 
Washingtone, D. C.

(Musų Specialio Korespondento Pranešimas).

(Tąsa.)
Kun. Jonaitis paprašo bal

so ir praneša, jog j susirinki
mą atėjo AVashington’o dien- 
raštijos veikėjai, ar valia jiems 
įeiti į susirinkimą. Susirinki
mo vedėjas sustabdo kun. Jo
naitį, pažymėdamas, kad da
bar ne tas įnešimas svarsto
mas. Kun. Jonaitis prašo ap
svarstyti ekstra, arba be svar
stymo įleisti. Pirmininkaujan
tis atima iš kun. Jonaičio bal
są.

sekretorių. Kas žin ai- p. Hug- 
In
mei
glijai padėką. P. Ilertmano 
wicziaug sumanymas lieka ne
balsuotas.

Tampa įnešta Rezoliucijų 
Komisijos parengtą padėka p. 
Vileišiui už jo atstovavimą A- 
merikoje. Kyla gana daug gin
čų. Federacijos įgaliotiniai sa
ko, kad Lietuvos atstovo dar
bus neturi teisės nagrinėti A- 
merikos Lietuvių susirinki-

(LITHUANIAN DAILY FRIEND)

CHICAGOJE.
PAKLIUVO SMARKUO

LIAI.

Betektivu O’Brien ir Būreli 
areštavo Jacob Becker, 20 m., 
1630 So. Spaulding avė. Jis 
intariamas palaikyme vogtų 
daiktų.

Betektivu areštuota nuvedė
*s patiktu, jei Lietiniai A-jpas jWtrolin^ skrynutę pašau 
erikai teiktų prasimą, o An- vežimo. Aplinkui susirinAplinkui 

ko minia jaunuoli!} ir ėmė 
grūmoti detektivam.

Tuo tarpu areštuotas Bec
ker prisitaikęs išlupo iš ran
kos vienam detektivui revol
verį ir bėgti.

Tuojaus pašaukta penki bū
riai ria ašinės policijos. Su
gautas Becker ir areštuota 20 
kitų trukšmadarių.

Pridėsiu nuo savęs, kad a- inas, o nenagrinėjus politiško NUŠAUTAS POLICMONAS.
pie susivažiavimą ir apie po vei kėjo darbų negalima jam
ticijos įteikimą Wasliingtono reikšti apskritos padėkos. Keli 
dienraščiuose 
nei žodžio. Vienas 
straipsnelis buvo dar prieš

neteko matyti'kalbėtojai labai užsipuldinėja 
trumputis ant Federacijos; vienas jos

suvažiavimui įvyksiant.
Po to incidento kalba p. Vi

leišis apie Lietuvos padėtį, a- 
pie Vilnių ir reikalą Amerikos 
konsulo Lietuvoje, apie pasko
los dalyką. Kalboje jis pažy
mi, kad Lietuvoje nėra užtek
tinai laisvės.

Po jo p. Alseika sako pra
kalbą peikdamas Steigiamąjį 
Seimą už nepadarymą konsti
tucijos, už neišrišitną žemės 
klausimo. Daktaras Alseika ne 
abejoja, kad Vilnius bus Lie
tuvos, bet tvirtina, kad Klai
pėdos klausimas yra sunkes
nis. Pakeliui daktaras palie
čia ir tikėjimo klausimą, peik
damas tuos, kurie kitaip, negu 
jis, žiuri į Bažnyčios santikius 
su viešpatija. Paskui kalbėto
jas vėl gryžta peikti Steigia
mąjį Seimą už konstituciją ir 
žemės klausimą.

Rezoliucijų komisija skaito 
tekstą telegramos Steigiama
jam Lietuvos Seimui. Telegra-

veikėjus vadina šmeižikais, 
maištininkais ir kitais tokiais. 
Rezoliucijų Komisijos narys 
užsipuldinėja ant “Darbinin
ko,” kurį vadina pusoficialiu 
Federacijos organu. Rezoliuci
ja priimta didele dauguma 
balsų. Prieš ją balsuoja 11 
žmonių. Federacijos atstovai 
paduoda pareiškimą raštu. 
Pirmininkas neskelbia to raš
to. Federacijos įgaliotiniai pa
sisako toliau nebesą suvažia
vimo nariai.

Prasidėjus diskusijoms apie 
padėką p. Vileišiui, kun. Ja
kaitis reikalavo saviškių var
du, kad nebūtų keliami parti
jų klausimui šiame suvažiavi
me. Pirmininkas to reikalavi
mo neėmė domon. Kuomet įki- 
dėkos rezoliucija tapo priimta, 
tuomet duota žodis p. Biels
kiui ir j». Vinikui, kad referuo
tų apie Misijos darbuotę pas
kolos ir aukų rinkimo srytije. 
Prie tų kalbų iškyja sumany
mas sudaryti penkių žmonių 
komisiją, kad ji ištirtų, ar Fe-

Užpraeitą naktį ties 17 ir 
Canal .gat. pakilo girtų muš
tynės. Mušėsi poliemonas Ar- 
thur Brinzing su savo broliu 
Ijewis. Abudu buvo girtutė
liu. Jų tarpan įsimaišė dar 
vienas nežinomas vyras.

Tuo metu pro šalį pasitai
kė eiti dviem poliemonatn — 
Ifennelly ir Kurtz. Pastara
sis buvo be uniformos.

Jiedu prišoko peštukus skir
ti. Poliemonas Brinzing taip- 
pat buvo be uniformos. Jis

mos projekte tarp kitko paša-, 
kvln: “Remsime Lietuva, kol darol"i<‘-ii priekaiš-
Lietnvos vėliava ant Oedimino ,ai P- Vileišiui yru teisingi

kalno užplevėsuos.” Iš to ky
la klausimas ar liausimos rė
mę, kada Vilnių atgausime. 
Daug ginčų kyla dėl to. Kun. 
Bučvs paduoda pataisą po žo
džių “užplevėsuos” pridėti du 
žodžiu: “ir toliaus.” Pataisa 
priimta.

Kyla sumanymas pasiųsti 
pasveikinimo telegramą Hv- 
mans’ui į Briuselį. P-nni Čes- 
nulis, Simutis ir kili katalikų 
veikėjai tam sumanymui prie
šinasi, remdamiesi tuomi, kad 
nežinia, ar p. Ifvmans’as vrn 
prielankus Lietuvai. Tada ky
la sumanymas siusti telegrnnią 
Lietuvos atstovams Briuselije 
išreiškiant jiems paramą ir pa
drąsinimą, kad neapsileistų 
Lenkais. Tas projektas priim
tas; tekstas pavestas sustatyti 
rezoliucijų komisijai.

P. 1 fertmano\vicz įneša su-

Bet PVderacijos įgaliotiniai 
nedarė jam priekaištų, tik ne
balsavo už padėkos rezoliuci
ją, pažymėdami, jog neapsvar- 
sčius atstovo veikimo negali
ma jam reikšti padėkos, o su
sirinkimas neturi teisės svars
tyti veikimą asmens, kurį tei
sėtai įgaliojo Lietuvos val
džia.

P. Elias pasiųlė į komisiją 
rinkti kun. Bučį. Kun. Bu- 
cys atsisakė. Jis ėmė sakyti 
atsisakymo priežastis, bet p.Oe 
gužis nedavė jffm kalbėti. 
Pasiūlytas tapo p. Simutis, bet 
tas taippat atsisakė, Ties jau 
nebuvo suvažiavimo nariu. Vie 
nas tautininkų liberalų paste- 
bėjo, kad Federacijos nariams 
atsisakant dalyvauti komisi
joje, pati komisija netenka 
reikšmės, nes susideda iš vie
nos pnkraipos žmonių, todėl

manymą išreikšti padėką An- ’r n<‘re’kalinga.
glijos ministerių pirmininkui, 
p. Llovd George’ui. Kun. Bu- 
čys abejoja ar patartų tą pa
daryti politiška išmintis, žiū
rint į tarptautinius santikius. 
Jis primena, kad vienos vals
tybės žmonės į kitos valsty
bės politikos vedėją gali krei
pta tiktai fier savo valstybės

Post Office of Chleago, 111. By the order of the Presldent, A. 8. Iliirleson, Postmastcr General.

LENINAS ABKINA APIE 
KOMUNIZMĄ IR KAPI. 

TALĄ.

VIENOS S. VALSTIJOS NE
GALI NUSIGINKLUOTI.
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Anot jo, Ruaija visvien turi 
būt bolševhtinė.

Revelis., bįafija, Birž. 9. — 

Praeitą sava iiv Maskvoje bol
ševikai turėjo, visą eilę suva
žiavimų ir konferencijų.

Įvyko 4-as visų Rusų a- 
matų unijų kongresas. Jame 
buvo apie 3&> ) delegatų.

Buvo nacionalės ekonomijos 
tarybų kongresas; metalinių cija. 
unijų darbininkų suvažiavi
mas.

Be to, buvo keletas mažes
nių bolševikų| suvažiavimų.

Ant galo — suvažiavimas 
pačios vyriausios komunistų 
partijos, Šita, partija neskait
linga, bet ji sčutokrat ingai val
do Rusiją.

Komunistų j suvažiavimas 
buvo svarbia: tuo, nes jame Į 
vyriausias kktunistų galva, 
žinomas Rusios autokratas 
Leninas, aiškini apie ekonomi
nes atmainasfbolševistinėj Ru-

New York, Birž. 9. — Čia 
vakar kalbėjo Karo sekreto
rius AVeeks. .Jis pareiškė, jog 
S. Valstijos be kitu viešpati
jų bendro sutarimo negali nu
siginkluoti. Bet ateis laikas, 
kuomet įvyks tas sutarimas.

Taipgi pareiškė, jog Ameri
kos su Anglija karo nereikia 
laukt/ Toksai karas negali 
įvykti. Nes jei įvyktų, butų 
panaikinta pasaulio eiviliza-

KOVA DUBLINO GATVĖSE.

Dublinas. Airija, Birž. 9. — 
Lžpraeitą naktį čia Įvyko ko
va. Buvo užpultas armijos au
tomobilius su policija. Per 29 
minutų šaudytasi.

3 konstabeliai ir keletas civi
lių žmonių sužeista.

SENATAS UŽ DIDESNE AR 
MIJA.

SIŲSKITE PINIGUS 
I LIETUVĄ 

PER “DRAUGĄ’,»»

METAI-VOL. VI. No. 135

Anglai Džeme Rosenbergą 
Silezijoje

Turkai Atidarė Rubežius 
Bolševikams

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
PRANCŪZŲ PATROLĮ.

BOLŠEVIKŲ KARUOMENĖ 
TURKIJOJE.

3 kareiviai sužeista, keli pa- Wrangelis atmetė Turkų pa
imta. siųlymus.

Oppelu, Silezija, Birž. 9. — | Konstantinopolis, Birž. 9.— 

Anglų karuomenė be Lenkų Į Turkų nacionalistų valdžia ati- 
“maištininkų” pasipriešinimo Įdarė rubežius skaitlingai Ru-
užėmė miestą Rosenbergą, už 
29 angliškų mylių nuo čia j 
šiaurrytus, arti pačios Lenki
jos sienų.

Lenkai “maištininkai” Ro
senbergą buvo paėmę pra
džioje savo sukilimo Silezijo
je. Tą miestą visas laikas kė

ši jos bolševikų karuomenei, 
sudarytai išimtinai iš musul- 
manų. Ta karuomenė buvo su
koncentruota Armėnijos pasie
ny praeitą mėnesį.

Wrangelis nesutinka. k .
Turkų nacionalistų valdžia

SIJOJ.
Gina bolš^

Leninas k 
vinie pasakoj 
ti Rusiją n<

dribimą.

unistų suvažia- 
kaip atgaivin- 
arius nuoskau

dos kornunizijnii, tv. bolševi 
kų valdžiai.

Jis užgynė! kad bolševiz-
prikibo prie Knrtzojrjit^ nujuias Rusiiu^jįtnrėsias pranyk

ti, jei Rusijon bus įsileisti ka-j 
pitalistni, jiems bus duota 
koncesijų ir podraug bus leis
ta valstiečiams savo javų iš
teklių parduoti.

Revoliucijos pradžioje, sakė 
Leninas, nuo valstiečių varu 
buvo atimami javui. Taip da
ryti buvo reikalas. To reika
lavo revoliucija. Bet kuomet 
smarkiausioji revoliucijos lie
psna praėjo, konfiskavimas ja
vų nereikalingas. Valdžia ga
li pirkti javus nuo valstiečių.

Tokiuo pasielgimu komunis
tai galės antkart nušauti du 
zuikiu. Atpratins valstiečius 
slėpti nuo valdžios savo javus 
ir įgys tų pačių valstiečių 
nuolankumą. Kuomet tas į- 
vyks, tuomet valstiečiai dau
giau produkuos. Iš to bus nau
dos komunistams ir visai Ru
sijai.
Vąlstiečius prie didesnės pro-

šovė.

Abudu broliu Brinzingu a- 
reštuotu. Trečias žmogus, da
lyvavęs muštynėse, pabėgo.

Kurtz vežamas ligoninėn 
mirė.

SKERDYKLŲ KOMPANI
JOS UŽ SUMAŽINIMĄ UŽ- 

MOKESNIO.

Skerdyklų kompanijos arbi
trui teisėjui Alscbuler indavė 
peticiją, reikalaudamos suma
žinti savo darbininkams už- 
mokesnį. Kompanijų peticija 
paliečia apie 69,(MM) darbinin
kų.

Arbitras teisėjas priėmė pe
titu ją ir pažadėjo veikiai at
likti išklausinėjimus abiejų 
pusių.

----------------------- - •
- IŠ WEST SIDĖS.

Vakar westsidiečiai gerą 
“biznį” padarė savo parapijos 
(Aušros Vartų) bazare.

PRANEŠIMAS CICERIE- 
6IAMS.

Washington, Birž. 9. — Se
natas keturių balsų dauguma 
priėmė priedą prie armijos bi- 
liaus. Sulig priedo, ateinan
čiais fiskaliais metais Suv. 
Valstijos privalo turėti nuola
tinės armijos mažiausia 179 
takšt, kareivių. Pirmiau buvo 
sutarta tik už 139 tūkstančių.

GRIŲVA ZIONISTŲ ORGA 
NIZACIJA.

Cleveland. Ohio, Birž. 9. — 
Žydų Zionistų organizacija A- 
Miorikoje turi čia suvažiavi
mą. Suvažiavimo delegatams 
pareiškus nepasitenkinimą or
ganizacijos administracija, pa
staroji visa tuojaus atsista
tydino. Administracijoje vei
kė apie 39 žymesnių Ameri
kos Žydų.

PRIEŠCIGARETINIS ĮSTA
TYMAS.

Salt Lake City, Utah. Birž. 
9. — T'tali valstijoje pradėjo 
veikti priešeignretinis įstaty
mas. Uždrausta cigarctus (lwf 

ir, abelnai, tabo-ne cigarus
ką) pardavinėti ir viešose vie
tose rukvti.

sinosi nuo Lenkų atimti Vokie Angoroje generolui Wrange- 
čiai. Bet nebuvo tinkamai pri- liui- buvusiam priešbolševisti- 
sirengę. Dabar tą padarė An- n6s karuomenės vadui Krime, 
glai.

Kai-kas čia spėja, jog užė-
pasiųlė savo karuomenės lie
kanas paimti Trakijon ir tenai

mimas Rosenbergo negalėjo Įteigti Rusų-Turkų respublL
apsieiti be susikirtimo Anglų 
su Lenkais. Tęčiau apie tai 
nieko čia nepranešta. Neturi
ma jokių oficialių žinių.

Vokiečiai sužeidė tris Pran
cūzus kareivius, iš kurių du 
pavojingai, kuomet Prancūzų 
patrolis vakar anksti rytą pa
sirodė ant vieškelio tarpi1 
(Iross-Streblitz ir Ujest, vieno 
karininko vedamas.

Tas patrolis buvo pasiųs
tas pamainyti Lenkus “niaiš-

Gen. AVrangelis atmetė tą 
sumanymą.

Graikams duota laisvė.

Po ilgų tarybų Graikų su 
Sąjungininkų atstovais paga
liau sutikta Graikų karo lai
vynui duoti pilną laisvę visais 
Turkijos pakraščiais.

Tad keletas tų laivų jau įp
laukė į Juodąsias juras ir 
pradėjo skandinti mažus Tur
kų laivus, kuriais suleidžia-;tininkus” jų pozicijose. Su sa

vimi jis turėjo baltąją vėlia- n,os povandeninės minos 
vėlę.

Vokiečiai pamanė, kad Len
kai eina ant ją pozicijų, o kad 
prietamsoje baltos vėliavėlės 
nematė, atidarė ugnį iš kul
kosvaidžių.

ITALAI REIKALAUJA SU
TARTIES REVIZIJOS.

Jugoslavija su tuo nesutinka.

Vienna, Birž. 9. — Italijos 
Nesužeisti Prancūzai suspė- vyriausybė sumanė padaryti 

jo suburbėti į Lenkų apkasus, reviziją Rappollo sutarčiai, 
\ okiečiai puolė apkasus ir padarytai -Italijos su Jugos-

GARSINKITĖS “DRAUGE.”'

dukcijos paraginti kitaip ne-!
galima, kaip tik leidžiant1 ni9.iu kapitalistų ir koopera- 
jiems savo javų perviršį par
duoti ir gauti šiokio-tokio pel

tivių pirklių.
Nesama baimės.

sveikus Prancūzus paėmė ne
laisvėn.

lavija. Sulig tos sutarties ne
priklausomybė duota Žarai,

Paaiškėjus klaidai, juos pa- Fiume ir Baros uostui, 
liuosavo. Prancūzų vadas pa-j Pasirodė, kad tos vietovės 
pareikalavo Vokiečių pasiaiš-j negali valdyties nepriklauso- 
kinimo ir atsiprašymo. Betimai ir yra. reikalingos sve- 
apie tai negauta jokių žinių. Į timos pagelbos.

Taigi Italija nori tai visa
IŠ NORTH SIDĖS. valdyti pavesti maišytai Italų 

ir Jugoslavių komisijai. Tam 
kad tikslui yra reikalinga sutar-

P-nas Mastauskas pasakė 
l'’ederacijos įgaliotiniams, jog 
Grinius žada padaryti, kad 
sukėl ilsioji nepasitenkinimą 
padėkos rezoliucija taps atšau
kta, jei Federacijos įgalioti
niai neatsisakys toliau daly
vauti suvažiavime. Tie įgalio
tiniai apsiėmė ir laukė p. Gri-

Su Birželio 19 d. Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, III., Tėvas 
Alfonsas Maria, C. P., duos 
keturių dienų misiją.

Tikimasi, visi Ciceros Lie
tuviai, ypač-gi tie, kurie neat
liko misijos praeitą gavėnią, 
naudosis šita progn. Ir Bir
želio 13 d. pasinaudos ftv. An
tano atlaidais.

Kun. H. J. VaiČunas, 
klebonas.

niaus įnešant sumanymą, kad 
padėkos rezoliucija butų ati
dėta į šalį. P-nas Grinius to 
sumanymo nepiešė. Tada Fe
deracijos įgaliotiniai įteikė 
pirmininkui raštu savo paaiš
kinimą. Komisija 3 asmenų ta
po išrinkta.

(Baugiau bus).

no.
Proletariato pagrindas.

Leninas tvirtino, jog komu- 
niznfas gali stipriai gyvuoti 
tik tokioj šaly, kurioje augs- 
tai išvystyta ir sucentralizuo- 
ta industrija ir kur gyvuoja 
skaitlingas ir drausmingas in- 
dustrijinis proletariatas.

Rusija šiandie neturi tokios 
industrijos. Bet yra palikę jos 
elementai, liudijantieji apie 
buvusią kituomet tokią indus
triją.

Taigi tą buvusią industri
ją reikia atgaivinti. Tam tik
slui reikia įsileisti Rusijon 
kapitalistus. Bet komunistams 
pislraug reikia stipriai laiky- 
ties pačių didžiausių šalies in
dustrijų.

Įsileiilžins kapitalistus, šen 
ir ten pakils visa eilė mažes-

Tie mažesnic'i kapitalistai 
atgnivin vi:. alį, pastatys 
ją ant la jų kaip seniau yra 
buvę ir tuomet komunistams 
prisieis niel > neveikti ir tik 
krikštauti, 1 sidižiniigiant ro
jumi.

Leninas p . ymėjo, kad dėl 
tų atmainų r a reikalo komu
nistams bijo, >s. Nes komu
nistų raukosi ms valdžia, ge
ležinkeliai, (b Žiulės industri
jos ir visa pol inė spėka kont
roliuoti tą vi? šalyje ekono
minį veikimą.

l’o ilgų tokii padėties me
tų Rusija pasi\ rys pirmyn 
tiek, kad galės rąsiai žengti 
komunistinėn ei noinijon.

Tas Bmino »aa iškili imas 
komunistus gfi patenkins. 
Bet pačiai Rusijai ir Rusų tau
tai nebus naudos.

Nortlisidiečiai giriasi, 
jie skaitlingai dalyvavę cice-jties revizija 
liečiu piknike Birželio 3 d.. Su tuo sumanymu, anot ži- 
Bergmano darže. Jie sako, ei- nių, Jugoslavija nesutinka. -
ceriečiai turį jiems atsilygin-l--------------------------
ti skaitlingai dalyvaudami jų PREZIDENTAS PALANKUS
piknike Liepos 31 d. Poloniu 
darže.

Birž. 3 d. Šv. .Mykolo Ar- 
kaniolo dr-jn surengė pikniką 
National darže. Riverside, III. 
Žmonių buvo visai mažai.

NUSIGINKLAVIMUI.

Lincoln. Neb., Birž. 9. — 
Prezidentas ITardingas diplo
matiniais keliais darbuojasi už 

i pasaulio nusiginklavimą, pra
nešė čia gen. Persbing.

Birž. 6 d. ftv. ^Ivkolo pa r. 
komitetai su klebonu, kun. A. 
P. Baltučiu, laikė susirinkimą 
pasitarimui apie parapijos pi
kniką, kuris bus Liepos 31 
d. Poloniu darže. Pasidalino 
darbais.

LABDARIŲ PIKNIKAS.

Labdaringos Sąjungos Cen
tro piknikas įvyks Birželio 19 
d. Bergmano darže, Riverside, 
Illinois.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimą Salių pinigą vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 8 
buvo tokia pagal Merefianfa Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingą svarui 3.81
Prancūzijos šimtui franką 8.07
Italijos šimtui lirą , 5.03
Vokietijos šimtui markią 1.50 
Lietuvos šimtui auksiną 
Lenkijos šimtui markią
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duota jų duugiuu, tai vien dėl
to, kad nebuvo kas juos per
ka.

Už vyresnes ir grakštesnes 
mergaites pirkliai mokėjo ga
na brangiai, liet už mažus vai
kus kurtais po vienų ameriko
niškų dol. nuo galvos.

Vaikus pirko patys turtin
gesnieji Kinai. Nupirkti ber
naičiai auklėjami vergais ir 
pastumdėliais. Gi iš mergaičių 
vienos adoptuojamos, kitos 
prostitucijos tikslams paskir
tos.

Kinijos vyriausybė mėgino 
gaudyti ir bausti žmonių pirk
lius, bet neįstengė.

Tokių šalį tikrai galima pa
vadinti nelaimės, skurdo, ver
gijos sala.

TĖVYNĖS MEILE JONO KMITO 
EILESE.

NELAIMINGA ŠALIS.
Kinų viešpatijų palietė bai

si nelaimė. Kinuose ne
laimė, tai badas keliose pro
vincijose. Kelių provincijų 
žmonės badu mirė ir tūkstan
čiai miršta.

Badas palietė penkias pro
vincijas, kuriose gyvena apie 
22 milionu žmonių. Liudinin
kai tvirtina, kad tose provin
cijose nebeliko nė medžių žie
vių, nė žolės, nė šaknelių. Iš
badėję žmonės visa suvartojo 
maistui.

Apie 6 milionus žmonių nuo 
bado mirties išgelbėjo katali
kų ir tarptautinės pagelbos į- 
staigos.

Yra žinių, kad ta baisi rykš
tė vis-gi veikiai turės pasi
baigti. Kitos 'provincijos gau
sų javų ir daržovių derlių ro
do.

Badas ir skurdas tukstan- 
čiams Kinų pakišo baisių min
tį — pardavinėti savo vaikus 
ir gautus pinigus pavartoti 
maistui.

Nors Kinijoje visais laikais 
vaikai nesidžiaugė karšta savo 
tėvų meile, bet šiuo bado me
tu visokia prie vaikų meilė 
užgęso ir pakilo pirklyba vai
kais.

Apskaitoma, kad ligšiol tose 
provincijose parduota keliolika 
tūkstančių vaikų. Jei nepar-

KAS PAKĖLĖ KARĄ.
Sųjungininkai griežtai tvir

tina, kad Europos karų pakė
lė buvęs Vokietijos kaizeris. 
Šitas nesenai paskelbė savo 
parašytų knygų. Jis išrodinėja, 
kad karų pakėlė Anglija. Dar 
kiti sako, kad karų pakėlė Ru
sija.

Tečiau nei vienį nei kiti aiš
kiai ir įtikinamai neprirodo 
savo tvirtinimų. Ligšiol tas 
klausimas pasilieka atviras.

Tiek težinome, kad karui 
pradžių davė Serbai, kad prieš 
Serbijų pakilo Austrija. Bet 
kas karan išjudino Rusi jų, Vo
kietijų ir kitas viešpatijas — 
turime’ įvairių spėliojimų.

Tų svarbų klausimų išriš 
vėlybesni istorikai. Labiausiai 
patikimi istorikai bus neu
tralių šalių žmonės. Kariavu
sių tautų istorijos rašytojai 
greičiaus yra linkę teisinti sa
vo tautų negu jų smerkti.

Kas kita bus su neutralių 
tautų rašytojais.

į žinomų Amerikoje Har
vardo universitetų pargabenta 
brangių karo istorijai rinki
nių. Tai įvairios rųšies oficia
lus dokumentai, proklamaci
jos, militariniai žurnalai, įsa 
kymai ir kt.

Tuos su karu surištus do
kumentus renka kariavusiose 
šalyse Amerikos pasiuntiny 
bės, konsulatai ir kitos valdiš 
kos įstaigos.

Kuomet tuo badu visas rei 
kalingas žinias surinks, isto
rikai pradės tyrti pasaulinio 
karo priežastis.

Poetiškose Kmito kanklėse 
tankiausiai ir tvirčiausiai 
skamba tėvynės meilės styga. 
Beveik nėra originalių jo ei
lių, kuriose nebūtų tiesiog ar 
užuolanka išreikštas noras 
naudos Lietuvai.

Karė ir Lietuva.
Baisioji pasaulio karė ly

giai spaudžia Lietuvų ir Kmi
to širdį. Jis skundžiasi nusi
minęs:

Kur augo miežiai ir kviečiai
Ir pievos vystėsi plačiai
Linksniai dainavo šienpju- 

viai,
Dabar laukuos ir pakelėj
Ten kryžių matosi eilė.
Keisti derlios šalies javai.

(P. H2).

Išmanantiems gražaus ra
šymo menų turi patikti ta ne
tikėta mintis prilyginti gausiai 
sudygusiuos karės metu kry
žius su javų derlium. Kniitas 
nesibodi kryžiais, bet jam 
skaudu, kad jų tankumas da
bar reiškia mirties gausybę.

Nes jau atėjo tie laikai
Kad vietoje žmonių gyvų
Vien kryžiai riogso ant kapų 

(p. 113).

Ir nelaimių nauda.
Bet poetas neverkšlena nelai

mėms ištikus. Jis jose stipri
na žmogaus dvasių, kuri su
geba padaryti tuo daugiau 
naudos, kuo daugiau iškentė
jus:

Mes rasime naudų nelaimių 
būry.

Kas-gi jei ne vargas išdirba 
mums vyrus?

Spėkas jie išbando kovos 
sukury (p. 110).

Tų tiesų žinodamas Kniitas 
nepraranda vilties. Viltis vislu 
visus didžiavyrius ir einančius 
paskui juos tautas į geresnę 
ateitį. Pradžioje karės ta poe
to viltis yra vien bendra ne- 
konkretinė

Su naujais melas brėkšta 
rytas

Visiems goresnės ateities;
Kraujais pasaulis nudažytas
Gal neužilgio pasilsės (p. 

112).

Viltis.
Paskui jis nujaučia tėvynės 

busiančių laisvę ir neprigulmy- 
bę.

Ir tautos krauju apsilaistę*
Sau iš audros gyvybę sems.
Ir mus tauta ikišiol skriau

sta
Sau pilnų laisvę iškovos,
Ir suskambės varpai garbės
Laukuos tėvynės Lietuvos! 

(p. 104)

Tas gražusis tikslas neleng
vai pasiekiamas ir gaivinanti 
jį viltis gaunu pergyventi 
smarkių audrų.

Nesykį jau nugrimzt norėjo 
mano viltis

Už vairo vis laikiau nemes- 
damas drąsos

Ir kų? Jau papratau per 
smarkių jurų keltis

Jau žiba spindulys nors to- 
lymos šviesos.

Ir šypsos maloni per debe
sius saulutė

Lyg juokias kaip galėjau 
alpti ir drebėt?

Su jos pagelba ar-gi galima 
pražūti?

Ar negeriau iš naujo grum
tis ir laimėt? (p. 102)

Perspėjimas.
Ne visi Lietuvos vaikai 

taip myli tėvynę ir taip jai 
dirba kaip reikėtų. Apsirem- 
busius saunoras poetas pa- 
pliekia:

Lietuvi! Tėvynę tu viens 
pamiršai:

Pasaulio paskendęs gerovėj
Nesavo jau plunksnoms ap

sikaišai.
Sau svetimų naštų užkrovei. 

/Jug tavo prabočiai, Lietuvos
didvyriai,

O tu kaip bailys nuo tėvų 
atsiskyrei ? (p. 101).

Ne visi toki. Diduma šia 
kaip išrodo:

Po penkių šimtmečių vergi
jos

Vėl pasipurtė Įdėtu vysi
Tautybės kibirkštis atgijus
Prabočių žengia pėdomis. 

(P- 07).

Įvykimas.
I’oetas mato, kaip tauta eina 

neprigulmybės keliais, kaip ji 
trokšta jos ir siekia. Į politi
kos dalykų, New Yorko Seimų 
1918 metų pradžioje, Kniitas 
žiuri tėvynainio akimis.

Būrys mūsiškių suvažiavo
Dar nematytas niekados:
Vienbalsiui jie pareikalavo

Neprigulmybės Lietuvos i (p. 
119).

Turime reikalauti neprigul- 
mybės Lietuvai, bet kita jai 
lygi priedermė yra duoti tė
vynei lėšų, kad tų neprigul- 
mybę išlaikytų.

Tai-gi, broli darbininke,
Svetimoj šaly
Ir tėvynę atsiminkie,
Šelpk jų kiek guli. (p. 125).

Visų Priedermė Remti Bendra 

Reikalų.

Priedermė aukoti yra nema
loni. Gal dar nemalonesnis 
uždavinys raginti kitus prie 
to prisidėti. Bet nei vienas 
neturime tiek, kad galėtume, 
nors viskų atidavę, žymiai 
sušelpti tėvynę. Todėl poetą* 
ragina, kari neužmirštume tė
vynės reikalų didumo:

Lietuvi! jeigu tau brangi
Tėvynės laisvė ir gerovė
Žiūrėk į jos vargingų stovį.
Aukokie jai kiek pajiegi!
Įkalk sau drūčiai tų į minti,
Kad čia visa tauta reik ginti,
Kaimietiškų panieskie saikų.
Nepirksi laisvės už kapeikų! 

(p. 123).
Savo žmonių pastangos at

veda naudos tėvynei. Ir poetas 
džiaugiasi žiūrėdamas į tų

Kardu liuosybę iškovojus
Nauja atgimsta Lietuva! 

(p. 141).

(Bus pabaiga).

VOKIETIJA BUDI.

Krupo dirbtuvės, kurios ka
ro metu Vokiečių armijai ga
mino ginklų ir amunicijos, sa
vo veikimų padaugino. Nūn 
juose dirba 13,000 darbininkų 
daugiams negu prieš karų. Y- 
patingai daug jie dirlnlinu me
džiagos geležinkeliams ir ūkio 
priemonių. Vokietija mano ka
ro nuostolius padengti gerin
dama 'žemės ukes kultinu ir 
praplatinti savo pramonę.

Petras. — Mikuti, kodėl tu 
vis juokiesi?

Mikas. — Nugi bijau pasen- 
ti.

Petras. — Kaip tai?

Mikas. — Ar tamsta nežinai,
kad besijuokiant veidas išsi
tempia ir nėr vietos raukšlėms.

PLATINKITE “DRAUGĄ.“

Aktores Atsivertimas.
. — Kalbant apie apaštalus, 
— tarė Massachusets kunigas 

! į mane — leisk man pasakyti 
tamstai apie mano vienų paty,
rimų.

į Vienų naktį, apie dešimtų va
landų, pašaukė mane į vienų 

! viešbutį prie aktorės lovos.
[ Pirm negu aš jų pamačiau 

žmonės pranešė, jog ji jau be 
nuovokos ir mirštanti, bet 
galinti būt katalike, nes turi 
rožančių. Norėdamas jų pa
gelbėti, skubiai įėjau su Šv. 
aliejais, kur radau merginų a- 
pio dvidešimts dviejų metų 
Mmž iaus.

Ji buvo pusgyvė, išblyšku
si, akys užmerktos. Veidus 
nekaltai spindėjo.

r Viešbučio tarnaitė sukinėjo- 
į si apie jų, kurios ištikimybe 
žibėjo mėlynose akyse. Paž
velgusi į mane tyliu balsu pa- 
pakė susirinkusiems,kud aš esu 
kunigas. Visi man davė luk'.i
ir aš prisiartinau prie jos. 

Ligonis pravėrė akis ir mė-
1 gino kian ti ar aš kunigas. A 

ttsakiau: taip mano vaikeli.
»rgina pradėjo skųstis, jog 

!kleli skausmai jų varsto, bet 
inti vilties pagyti. Čia jos

u žodžiai nutruko.

Dar lab.jau ji susilpnėjo. Ne 
beturėjo jėgų, negalėjo žodžio 
ištarti. Nustebęs paklausiau 
tarnaitės, kas su ja atsitiko, 
kas privertė jų atsigulti beveik 
į mirtinų patalų.

Ištikima tarnaitė viskų iš
pasakojo sakydama, jog ligonė 
bevaidindama gimnastės rolę 
ant tam tikrų vietų, suklydo 
ir nupuolė trisdešimties pėdų 
aukščio. Gydytojas pasakė, 
kad jos nugarkaulis yra su
žeistus ir nėra vilties pasveik
ti. Gal teks jai išgyventi dvy- 
likų valandų, o gal ir mažiau. 
Tik jos tvirtus įsitikėjimas |>a- 
sveikti palaiko jų. Taip kalbė
jo jauna moteriškė ašaromis 
paplukusi.

Ji yra žymiausia draugijos 
vaidintoja, — pertraukė kitu 
moteriškė.

Ar jinai yra uktorėf pa- 

klausiau nustebęs.

— Taip, Tėve. Nelaimingoji 
buvo viena iš musų vedėjų, 
kuri vedė visus mus tiesos ke
liu.

— Ligonė pravėrė akis.

— Aš {^stebėjęs, kad jinai 
nori atlikti visuotinų išpažintį, 
prašiau susirinkusiųjų prasišu-

lint. Su tuo jie noriai sutiko ir 
aš pasilikau vienas prie mirš
tančios merginos.

— Tėve, aš noriu atlikti iš
pažintį, — kalbėjo ji. Mergi
nai išpaižinus savo nuodėmes ir 
atkalbėjus “Avė Maria“, kai
po atgailų už nusidėjimus, 
prašiau jos padaryti tikrų gai
lestį už savo nuodėmes, nes po 
to sakiau išrišimų (tuosius.

— O, net Tėve! — sušuko. 

Aš dar nekrikštyta.

— Krikšto reikalauji! Aš ti

kiu, kad tu esi krikštytu.

— Ne, Tėve, nes aš nesu ka
talikė, krikščionė, tad niekad 
negalėjau būti apkrikštyta. Sa
vo tikėjime aš Katalikė ir my
liu tų tikėjimų, statau jį augš- 
ciaiis už visus. Šventadie
niais eidavau bažnyčion, klau
sydavau šv.mišių ir rožančiaus 
niekad neapleisdavau, kurį 
išmokau mokykloj. Bet mano 
gyvenimas buvo toks ištižęs, 
kad vis neprisi rengiau savo 
dusios reikalų sutvarkyti ligi 
mirties valandos. Sunku buvo 
su manimi susikalbėti. Buvau 
begalo suvynieilė. Kuomet ma
tulė persiskyrė su šiuo pasau
liu, nebuvo kas draudžia ma
ne. Tuo pačiu laiku aplinky
bės privertė apleisti vienuoly
no mokyklų. Išmokusi jame ro.

Žane i ų kalbėti, negulėjau jo 
pamiršti.

— Kurioje mokykloje esi 
buvusi?

— Šv. X. Akademijoje,Penn- 
sylvanijoje.

— Tas vienuolynas man bu
vo žinomas gerai.

•— Prašau mane apkrikštyti, 
o paskui absoliucijų suteikt, 
nors aš žinau, kad vieno krik
što pakanka, vienok maldauju 
abiejų.

— Ištik rują, aš tavo reika
lavimus išpildysiu — ir sutei
kiau jai krikšto sakramentų.

— Ačiū Dievui — sušnabž
dėjusi užmerkė akis, kuriose 
mirtis jau žaidė.

Žiuri u į jų ir regiu, kai jos 
gyvastis gęsta. Jauna krūtinė 
vos besikilnoja. Gaila jos, kad 
taip jaunai reik skirties su 
pasauliu. Bet manau sau, tu 
laiminga, laimingiausia iš vi
sų, nes kų tik gavusi šv. krikš
to sakramentų keliauji pus 
dangiškąjį Tėvų su nekaltybės 
rūbais ant jaunų pečių.

— Tėve, prabilo vėl, — aš 
labai kenčiu ir manau greit 
mitri. Aš noriu paskutinio pa
tepimo.

— Nustebęs greit išėjau 
pranešdamas tarnaitei, kad 
gangreit už dešimties minučių 
sugrįšiu. Nepraslinko nė tiek.

kai aš jos troškimų jau buvau 
išpildęs. Ji dėkojo Dievui.

Tyla užviešpatavo visam 
kambaryj. Netrukus pasirodė 
gydytojas, kuris klausiamas 
apie jos išgijimų atsakė: .— 
Gal da išgyvens valandų — ir 
apleido kambarį. Man arčiau 
atsisėdus prie jos lovos, ji ne
pajudinamai gulėdama atidarė 
savo tamsins akįs ir mėgino 
kalbėti.

—Tėve, parašyk laiškų į šv. 
X. Akademijų pasakydamas 
seserei Veronikai,jog aš mirsi u 
ne kaipo netikėlė, bet kaipo 
apsikrikštijusi katalikė. Ir kad 
pirmoji komunija teko priimti 
aut miįlies {Mitalo.

Aš prižadėjau jai tai {indury
ti. Mergina, tarsi, užmigo ir 
varstantieji skausmai jų aplei
do. Ji mirė.

Sugrįžęs namon negalėjau 
nuo ašurų išsilaikyti. .los bėgo 
per mano veidus, viena po ki
los riedėjo be atvangos.Sugruu 
dinta širdis negreit arba ir vi
sai nepamirš to atsitikimo. Dre 
kančia runka pabrėžiau laiš
kutį į šv. X. Akademijų,Penu., 
apie nelaimingos aktorės atsi
vertimų. Per ilga laikų nebuvo 
atsakymo, bet galutinai vis gi 
gavau Įjražų, jos gyvenimą 
piešiantį, laiškų.

Sulietuvino Eglės Saka.

Lietuviški Rekordai

Jūsų širdis paliks linksmesnė ir akys skaistesnės kada Jus grajinsite 
tuos naujus Coluinbia Rekordus, kurie yra pasiž/mėj :sių artistų kaip 
Plieniunas, Lušnakojis, Petrauskas, taip pat ir ehoi orchestrų, juo
kingų kalbų ir benų rekordai. Nueik pus bile Coluinbia Rekordų par
davėjų šiandien — jis jumsjuos pagrajis.

10 Inch — 85c.
Ant kulno karklui siutulio

M. PetrauskuB, tenor.

šii> nu kielę per naktelę.
M. Petrauskas, tenor.

Aut tėvelio dvaro. 
E-3405J Ml6ra“ choras

| Nesigraudiuk, mergužėlė.
Mišrus choras.

E-4181

• KIUS.

E-371CJ

Alvito ežero bangos Polka.
Mazurka. Coluiub. oreli.

Pliuškių valcas.
Coluuiios Benas.

>
Gerkit šaltyšial.

St. Šimkaus choras.
Oi kas sodai, do sodeliai.

St. Šimkaus choras.

Vilniaus ]atiku.
Armonikų duetas. 

Tamsioji naktis. Vairas,
Armonikų duetas.

Žiūrėkit kad butų Co- 
lumbia Vaizbaženklis ir, 
paminėk numerius Co
lumbia Rekordų—

E-1272

E-1180 <

E- 1237 <

K- itt l«

E-4090

Spragilų dainų.
M. Petrauskas, tenor.

Strazdelis.
M. Petrauskas, tenor.

Medžiotojui, Dalis I.
Plieniunas ir Lušnakojis.

Medžiotojai. Dalis II.
Plieniunas ir Lušnakojis.

J. šmikls keliauna namon.
Plieniunas ir Lušnakojis.

Muušuus kelionė, .
Plieniunas ir Lušnakojis.

-Naujas karolvis.
Plieniunas ir Lušnakojis.

Dainininkas pas prol.
Plieniunas ir Lušnakojis.

Referatas apie nosis.
J. Plieniunas.

Jaunystės atsiminimui.
J. Plieniunas.

Columbia Lietuviški re
kordai yra stebėtini Lie 
tuviški Rekordai, pada
ryti Lietuviškų artistų.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ”
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| Laivakort. tiesiog į Klaipėdą
= Iš Montreal iki Klaipėdos tik $107.10,
| iki Karaliaučiaus $107.10.
| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00.

LAIVAKORTES parduodamo Lietuvon ir iš Leituvos ant 
vi«»j linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Takaus 
veltui.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite musų Bendrovės draftu ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačiose arba batikose

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės sero dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
HMM) darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelini už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės iėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapukils iki $S.OO nuo 
Liepos 1-ntos dienos.

Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau 
žinių apie laivakortės kreipkitės vpališkai arba per laiškus 
šiuo adresu:

LITHDANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu put ogiau taii kreipkitės į skyrius:

Lithuaman Sules Corp. 
3249 So. Halsted St. * 
Chicago Tel. Yards 6062

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes Barre, Pa.

=

Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- S 
re. Vakarais: Utarninkc, Ketverge ir Subatomia iki 9:00 vai. S 
vak. Ncdėliomis: 10:00 ryte iki 3 :00 po pietų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimmmiū

L z. • ..... . ^zt. •



»
n ■ ■ ■■ P|MĮ.W ganymu

Ketvirtadienis, Birželis d, 1921 ORJCOGKS

HIIIIIIUlUUUllUUIIUlUUIllUlUUUUlUIIUUUlUUUllIlUUUUlIUIIIIIUllUMIUUlUUlUlUUUIIUlUlllllllllllliaiUIIUUIIIIIIIlUlUlllg

j Kaip “Draugas” siunčia Pinigus į Lietuvą I
Heikalingaa Mallorlu Darbas užtik

rintas visai vasarai. Lietuvis turi 
Ulrinenibe. tiktai patyrūs savo ama
te. Atsišaukia.

Putras Cibulskis 
2343 Vest 23 Dlare 

Tul. Unitai 7283

Visiems įdomu žinoti
Paskelbus pinigų siuntimų ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko

kiais keliais “Draugas” persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kud nepražus ir tt.
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų 

pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Bankų, To Banko vedėjai yru Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visų Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kontorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštų, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj.

Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visų sumų pažymėtų mnsų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino.

Už pristatymo tikrumų atsako “Draugo” Administracija.
Klauskite pinigų kurso “Draugo” Ofise. Ne Cbicagoje gyvenantiems tų pačių die

nų išsiunsime atsakymų laiškeliu.

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius
| 2334 South Oakley Avenue

Pardavimui Salunas. Dulkus kam
pus ir gerus biznis.

3200 Su. Uulbled St.

PAKSIOI ODA.
Greitų laikų burbome, yra 3 krės

lai ir ‘‘poolrooin" ir 3 bilijardlniai 
stalai. Atsišaukite:

Draugus Dubi. Co.
2334 Su. Ouklcy Avė.

J. Z.

FOTOGRAFU v GALERIJA.
Oreliui turi būt parduotų l’hoto 

Studlo, kuri randasi Chicagos prie- 
niic.styj. Biznis gerUl ir senai i.š- 

~ dirbta vieta. Lietuvių, Lenkų ir 
S Slovakų parapijos. Atsišaukite BU
SI žlnusit pardavimo priežastį. Kreipkl-
S tės.

A. S.)

Draugas Dubi. Co. 
2334 S. Ouklcy Avė.

Chicago, UI. i

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS REIKALU.

Amerikos Lietuvių gyveni
mo istorijon tapo įrašytas liau
jas skaitytinas ir neužmiršti
nas lapas su antgalviu “Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimas 
Wasbingtone Gegužės 31) ir 31 
d 1921*m.”

Iš visų kad ir tolymiausių 
kolonijų, kame tik Lietuviai 
gyvena, suvažiavo jų atstovai 
ne kokiais savo reikalais, bet

perskaityti paruoštų pareiški
mų delei Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo. Šio adreso 
atydžiai klausėsi Prezidentas 
Hardingas ir buvęs drauge 
Valstybės Sekretorius Hughes. 
Latvai ir Estai yra įteikę sa
vo pareižkiiiiua. Prezidentas 
Hardingas išklausęs šiuos rei
kalavimus ir priimdamas pe
ticijų, yra pareiškęs delegaci
jai, jog klausimas delei pripa
žinimo jau yra paimtas svars
tyti atatinkamų įstaigų.

Po įteikimo šios peticijos 
Lietuvių suvažiavimas turėjo 
dar du savo posėdžiu, kuriuose 
priimta visa eilė nutarimų, a- 
pie kuriuos bus pranešta pas
kiau. j

Čion galima pažymėti, jogvienu visiems brangiu tikslu— 
išgauti kuogreičiausiai Lietu-j buvo pasiųstas pasveikinimus 
vos Respublikai nepriklauso- Lietuvos Steig. Seimui, o tai-<publikai nepriklauso 
mybės pripažinimų ir tai ne 
nuo kokio kito asmens, kaip 
tik nuo naujai išrinkto didžiau 
sios pasaulio demokratijos 
Prezidento Hardingo. Jau kiek 
pirmiau Amerikos Lietuviai 
buvo susirūpinę įteikti šios de-

pat telegrama Lietuvių De
legacijai į Briuselį, idant drą
siau ir stipriau gintų Vilnių ir 
kitas Lenkų okupuotas dalis. 
AtvadavimuiVilniaus nuo Bir 

želio 14 dienos nutarta pada
lyti aukų rinkimas visose ko-

mokratinės Respublikos Prezi- linijose, o lygiai ir pačių bo

ikotui savo peticijų dėlei 
Lietuvos pripažinimo. Ant jos 
jie yra surinkę nuo Amerikos 
piliečių apie visų milionų pa- 
rašų, bet buvęs Prezidentas 
tai delei nesveikatos, tai de
lei kitų priežasčių negalėjo jos 
priimti ir todėl, kuomet tajxi 
išrinktas naujasis Prezidentas, 
Amerikos Lietuviai pasiskubo 
tų peticijų įteikti.

Drauge su savim talkon jie 
yra pasikvietę ir jų senosios 
tėvynės kaimynus Latvius ii 
Estus, idant drauge su jais 
pakelti bendrų šauksmų — te
būnie pripažintos nepriklau
somomis ir Lietuva ir Latvija 
ir Estonija, kaijio naujos Pa
balti jos pajūrio valstybės. Ir 
ši Amerikos Lietuvių surink
toji peticija tapo visų susirin
kusių atstovų, iki 150 žmonių, 
įnešta ir padėta Baltųjame 
Namie prieš Prezidento akis, 
o parinktieji šeši atstovai, d- 
las Klimas iš Philadelphijos, 
Elias . ir Ilaitmanavičius iš 
Chicagos, kun. Jakaitis iš 
Worcesterio, Skritulskis iš 
N< w Britain, ir Ivaškevičius 
iš Bostono, kaipo jų pasiunti
niai, žodžiu pareiškė apie rei
kalingumų skubesnio pripaži
nimo.v

Visų trijų valstybių vardu 
kalbėjo kongresmanas Chand- 
leris iš New Yorko, išdėstyda
mas visų eilę motyvų, delei 
kuiių reikėtų tų pripažinimų 
suteikti. Be to toj delegucijoj 
dalyvavo senatorius King ir 
teisėjas Iš New Yorko, gerb. 
L’vy, paeinąs iš Lietuvos. 
Lietuvių Delegacijai pasisiekė

ių pardavinėjimas. Išrinktas 
iš penkių asmenų J. Griniaus, 
J. Tareiloa, E. Bagočiaus, A. 
B. Strūnaičio ir J. Sirvydo 
paskolos prižiūrėjimo komite 
tas. Pagaliaus nuo visų Ame
rikoje gyvenančių Lietuvių nu
statyta rinkti Lietuvos Valsty 
bės reikalams per Lietuvių Pi 
liečiu Sųjungų tam tikras mo
kesnis po tris dolierius. Tečiau 
apie visus šiuos nutarimus ir 
eilę kitų bus pranešta paskiau 
drauge su paskelbimu suvažia
vimo protokolo.

Nuo Lietuvių Delegacijo.- 
Pirmininko Ern. Galvanausko 
Birželio 2 dienų Lietuvos At
stovybė yra gavusi atsakymų 
tokio turinio:

“Perduokite Lietuvių Su
važiavimui: Delegacijos vardu 
dėkoju Amerikos Lietuviams 
už sveikinimų ir paramų.

Galvanauskas”.

LIETUVIAI AMERIKOJE,
NEWARK, N. J.

Žingsnis pirmyn.

Vietinio Federacijos sky
riaus narių trusu, Gegužio 22, 
23 ir 25 dienomis čia buvo su
rengta Apšvietos Savaitė tik
slu, kad nors kiek pastūmėjus 
pirmyn nūn jau per keturius 
metus apsileidimo leterge niūk 
saiičių pirmynžaugų.

Tikslas dalinai atsiektas. Iš
platinta nemuža katalikiškos 
literatūros, prirašinėta naujų 
narių prie katalikiškųjų orga
nizacijų bei dr-jų, uŽprenuine-

DrF.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims

Jurij akįs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimų.

Aukso Fillcd |4, »5. >6, 7, 
18. 19. 810.

Cysto aukso |G, |7, $8, 89, 
110. >11, |12.

Apsibuvęs ant State SU per 
23 metus.

Utuisau žvairumą. Gydau vi
sokias akių ligaA Išpjaunu ton- 
silus.

FRANKLIN O. CARTER 

M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 6. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

lou o v.

SERVICE FIRST

ruota didokas skaičius laik
raščių. Žodžiu, kilnesniųjų Lie
tuvių taipe sudalyta nema
žas subruzdimas.

Visų vakarų programos bu
vo įvairios ir gražios. Pirmų 
vakarų puošė pulkas skaisčių 
vienspalvių jaunyčių mer
gaičių. Gražių prakalbų apie 
Federacijų ir jos reikalingu
mų išeiviams Lietuviams ka
talikams pasakė kun. Slavy- 
nas. Kalbėjo ir kun. P. Sauru- 
saitis, ragindamas Newarke- 
čius prie švietimosi.

Antrų vakarų tarp prakalbų 
buvo atvaidinta juokingas 
veikai ūkas “Neat mezgiamas 
Mazgas”.'Veikai i ūkas savai mi 
labai gyvas,
svarbiausioje 
lėje p. S

tik
ro
da

juokingas, 
daktaro 
Kvietkus 

rė netinkamus judėjimus.

Trečiame vakare pasirodė 
advokatas P. Če'snulis su savo 
patirtais įspūdžiais tėvynėje 
Lietuvoje. Žmonės gaudė jo 
tankius ir svarbius žodžius.

Paskiau atvaidinta dviejų 
aktų komedija “Gudrus Kvai
lys”. Šį veikaliukų vaidino 
“Birutės” choras iš Ilarrison, 
N. J. Komedija parinkta 
Mėgėjai pusėtinai gerai savo 
roles atliko.

Negalima nepaminėti tuo 
laiku buvusio klebono vietoje 
kun. Slavyno. Jo patarimui 
daug pagelbėjo Apšv. Savaitės 
rengėjams.

Kaip ten neimtų, liet rengė 
jums ir sumanytojams reikia 
ištarti širdingas učių.

Betarpis

CICERO, ILL.

KAS NORI ŠITO BARGENO?
9542 Calumet Avė.

Norint parduoti greitai kaina 
numažinta. Graži 6 kambarių mu
rinę rezidencijų. Šiltų vandenių 
šildoma, randasi Bumside, naujoj 
jietuvių kolonijoj. Galima tuo- 
jaus užimti. Lotas didelis viskas 
apmokėta. Kiina $6900. Cash 
$1500, balanca po $60 į mėnesį. 
Galima matyti nuo 5 iki 8 vaka
re — Ketverge ir Pėtnyčioj.

■ DR. S. BIEŽIS
■ LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 West Z2ud Street B Tel. Caaal 6222 

■lieti. 3114 W. 42nd Street
Te) McKinley 498*1

Iš Spaudos draugijos susirin 
kimo.

Spaudos dr-jos susirinkimas 
buvo Birželio 1 d., kurį atidarė 
malda pirm. P. Tamošaitis.

Svarstyta svarbus klausi
mas, kaip praplatinti kata 
spaudų Ciceroje ir patraukti 
žmonės prie skaitymo gerų 
knygų.

Turime knygynų, kuris nors 
nėra didelis, bet laikui bėgam 
bus padidintas. Tą knygynų 
SĮMiudos Dr-ja dabar paVedč 
Fed. skyriui.

Nutarta priklausyti prie Fi 
deracijos ir išrinkta atstovai 
dalyvauti vietinio skyriaus 
posėdžiuose.

Vykindama prakilnus tikslus 
Spaudos Dr-ju pudarė išlaidų 
Joms pudeugti narini savo 
tarpe padarė liuosų rinkliava.

Visi druųgįjojĮ mi.kuhif sy;rr,- 
styta grtf&tyi, ir i Judai.

TZ
Celefonaa Armltage 8770

MARYAN S. ROZYCKJ
MUZYKOS DIRBKTORI L S 

Mokytojas Piano. Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N. M'ertem Ava, 
Chk'OKO, III.

{Tel. Yards 666 i Blvd. 844P
Dr. V. A. -AIMKUS

Lietuvis Gydytojas. Ohirargaa Ir 
Akukeras.

*303 R. HaJMed 84. Chicago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—S ir
6—8 vakar* Ned. 16—II 1S ryto

^Telefonus Boulevard 918 #

DR. G. KASPUTIS i
I) F. N TĮSTAS 

3331 South Ualsted Str.
Valandos: 8—12 A. M.

1—5; 7—8 P. M.

Dr. i. E. MAKARAS 1
Lietuvy* Gydytojas Ir Chirurgai | 

Ofisas ĮOUOO Su. Mh-higan Avė. 
Vai. 10 Iki 12 ryto: 2 Iki 4 po

piet. 6:30. iki 8:lo vakarą 
Residencija: 10523 Pcrry Avė.

Tel. Pulitnan >42 
i—------------ ---------- ------------------------------ »

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKI V SI’BITAI.ISTAH

Palengvina vlaų akly 
tempiau kaa yra 
prieiaetitnl akaudA 
jlmo gaivu*, svaigu. 
Ilo. apiemlino. ner- 
votuiną, akaudant'lu*

Ir ulBldegualu* karelu aklų kreivo* nkyn, 
katerakto, nemlmrlo; netikra* akla Indedam, 
Daronia eezainlno* loktra paruduntia na- 
Įlaužius klaida*. Akiniai pritaikomi tolaln 
gal. toli Ir eiti matant loma pugmbMta. Sur. 
gtklte aavo regėjimo Ir valkui, olonndlua 
mokyklon. Vnlsn.loa: nuo 12 iki t vakaro. 
NedAlIornia nu* 10 Iki t vai po piety.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Te.lefumu, Draver !t680.

Tel. haodolpli 1898

A. A SLAKIS
ADVOKATAS 

(trina'- vldumieatvl
ASSOC1ATION BLOG.
«• Ko. La Šalie SI.

Valu ridos: 9 ryto Iki B po piety 
Panedėllala iki 8 vakare 
Nedėliomls ofisas ujdarvtae

asasatrry- fiirr~5sa»-
Tel Drovsr 76421

Dr. C. Z. Vežeiis
LIKTU VIS D UM TWTA»

4713 SO. AKRU AMD AVVVUH 
arti 43-toa Gatvėa

▼•landos: nuo • ryto Iki • rak 
Sorsdotnis nuo 4 lig 9 vakaro

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halstcd, 24U7 W. MaaUsou^ 
I8M N. Wells St

137 Mokyklos Jungt. Valstijoje. 
Moko Siuvtino, l’atternų Kirptu

mo. Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai. Diplomai? 

okslas lengvais atmokėjlmals.
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauklt knygelės.

Tel. Seeley 1643
SARA PATJBK. pirmininkė.«

įtrel. Canal 62S2 *

I DR. C. a. CHERRYS $
LIETUVIS DENTISTAK • 

32201 Ueat 22-nd & So. Leavitt St* 
* - Chicago o-
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N*

1:00 P. M. to 8:00 P. M. <

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisą* Dldinlffltyj:

29 South La Šalie Street
Kambarį* *94

Telefonas Central 8390

Vakarais, 812 W. 33rd Stg Telefoną*: Y orda 4681

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS

4601 South Hermitage Avė.
Tel. Uoulcvord 6080

DR. S. NAIKELIS
ŪKTI'VIS

GYDYTOJAS IR CHIRLRbAi
Oflaa* Ir Uyvsnlnio vieta

8852 South Halsted Street 
Aut vlr*a<i« ( slveraal Nt*t« Msah

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nno 
2 iki 4 po pistų; nuo 7 iki 8 vak. 

Nsdėllomts nno 16 iki X
Tel*f«m* Tard* SM4

Do It by 
Long Distance

y

1 elefonu gali Ku su ypatomis gy
venančioms Rockforde, Wheaton, Hammond, 
Fort Wayne, New Yorke, St. Louis, Pitts- 
burghe, Cincinnati, MhneaĮiolis, Madisone 
ir tūkstančiuose kitų miestų ir miestelių ku
rie randasi arti ir toli.

Tik pamąstyk ką tas reiškia tau kuomet 
biznis pamaželi eina.

Geriausias būdas gauti tą kostumieri tai 
per long distance telefoną. Tą gavus pamė
gink ir kitus tajp-pat, o pamatysi kad biz
nis pagerės.

Gct acąuainietl wlth tho money and tlme savin g 
“atation to Station ” Service, cxplained on Page X 
oi tht eurreat issue ot thc Telephone Dlrectury

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGį”
33

RALTIC STATES BAN|(
U KAPITALAS $250.000.00 IV
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir 

kablcgramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokamu 
4%.

PERSAM IX)ME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.

PARDUODAM E LAIV.VKORTES f LIETUVĄ ir iš 
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių 
Čekius ir Kredito Laiškus.

VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
me teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS T MUS — NEPASIGAILĖSITE.

BANKO VALANDOS; Kasdien nno 9 iki 3 v. p. p. Užsienių 
Sk^ * * l.5 v... .i ..Hi J \. i j .c . ..i o vai. ubą tomis
iki 7 v. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 Eight Avė., Kamp. 25 gatv. New York.

Telefonus Watkin.« 2142

BSS

AM

*

as

OIZAOSIA [ietuviska KRAUTUVĘ CHICAGOJE

» PkABL OiJEBN KONCHRTI NA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj*
Parduodame už žemiausi* kainą, kur kitur taip negausi

Maiinėlių lailkams druknoti ir ofiso darbams yra naujaa- 
sios mados. Uil&ikom visokias laikrodžius, žiedus, iliubi- 
niua ir deimantinius; gramofonus lietuviikais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikahškus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlcvwski
ė«32 So. ASBLAKD AVI.. OHIOAGO, ILL
- TlUfuiiaa DROVU 7808
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LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRITIS
luti SBBBBHKnBOIIHI IKEDIRLIHKHaaaBaHaiHBIB; ■■■»■■

ĮNedelioj, 12 d. Birželio-June 1921 m. Į
NATIONAL DARŽE, Riverside, III. j

| Pradžia 10-tą valandą ryte. ĮŽANGA 50c. S
E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K
= ----------------------- > ------------------------------------------- 8

Piknikas bus vienas iš puikiausių. Žada dalyvauti daug « 
| jaunimo. Todėl ir Jus nepamirškite į jį atvažiuoti. Bus šokių « 

| | kontestas, lenktynės ir įvairus pamarginimai. Taipgi žada ■ 
|j| dalyvauti ir L. V. C. A. Choras*. Bus puiki muzika po vado- į 
|į | dovyste J. Phillips. Kviečia L. V. C. Apskritys. J
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CHICAGOJE.
IŠ BRIDGEPORTO.

IŠ BRIDGEPORTO. nebuvo matęs.
_______ 1 Garbė cicerieeiams parnpi-

Biržolio 6 d., 1921, “Karffc—1 jonams, draugijoms, biznie-
lių” choras 
važi avims} j 
Kaip kitais

turėjo
Willow
metais.

savo įs-
Springs. 
taip ir mą.

riams, profesionalams už gra
žų, bendri} ir sutartim} veiki-

šįmet, atgiedojus pirmąsias Mi-j Todėl tariu kuoširdingiau- 
šias, choristai išvažiavo dide- sis} ačių visiems pampi jonams, 

draugijoms, kaip vyrų, taip 
moterų, visam jaunimui, biz
nieriams ir profesionalams už 
rėmini;} savo parapijos reika
lų. Taipgi ir chicagieeiains už 
atsilankymĄ ir gražų drau
gavimą.

Kai-kurios draugijos, kaip 
štai Šv. Antano, Dievo Mo-

Šv. Aloizo Jaunikaičių drau
gija, Šv. Jurgio skyrius laikys 
į mėnesinį susirinkimą penkta- 
dienyj, Birželio 10 d., 1921 m., 
7:30 vai. vakare.

Bus svarstoma apie išvažia
vimą ir kiti svarbus dalykai.

Prašome visų narių punktua
liai susirinkti pasilinksminimo 
kambarin. Amerikietis.

DR. A, K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 
4412 So. AVestera Avė. 

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 
nlais tiktai po pietų 2 iki 5.

a-

cs a 3rj- "3

riCB

fe

liu “truk’u”.
Apart choristų ir gerb. var

gonininko ik K. Sabonio, bu
vo atvažiavęs gerb. klebonas, 
kun. M. L. Krušas, kun. J. 
Svirskas, kun. J. Statkus, bu
vęs vargonininkas p. B. Ja
nušauskas, ponia M. Janušau
skienė ir keletas kitu svečių.

IŠ BRIGHTON PARKO.

Padaryta lenktynės, kurias tinos Sopulingos, L. Vyčių 14 
laimėjo iš mergaičių pirmąją kp., Moterų Sąjunga ir kt., 
dovaną Marijona Aukštoliutė, ne vien su darbu, bet ir su au-
antrąjs} Ona Sinioniutė. Kaži 
mieras Kazlauskas laimėjo dvi 
dovani u/, bėgimą ir toliausi,a

komis prisidėjo, 
dr-ją davė $20,
nos Sop. $22 ir tt.

Šv. Antano 
Dievo Moti

L. Vyčių 36-ta k p. svarbus 
priešseiminis susirinkimas bus 
Birželio 9 d., McKinley parko 
svetainėje. Bus renkama atsto
vai IX Seiman.

Tai-gi visi nariai prašomi 
susirinkti. Beto, šiame susi
rinkime žada dalyvauti sve
čias kl. V. Damašas. Susirinki
mas prasidės lygiai 7:30 vai. 
vakare. Valdyba.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakar# 
Gyvenimas:

ęęę.

C E ^7-h. h

l'f

Tel.
2811-IV. 63rd Str. 

Prospect 3466.

f U n ILf'
1= D

Pi:

šokimą. Seimininkės buvo po- Taipgi labai ačių pardavė- 
nia L. Sabonienė, p-lės K. Ga- janis tikėtų, rinkėjoms daiktų, 
ruekaitė, M. Jurevičiūtė ir M. šeimininkėms, komitetams, au-
L. Gurinskaitė. kotojams ir visiems- 

kitiems. Lai Dievas 
jiems šimteriopai!

-visiems
užmokaSaulutei leidžianties, susės

ta vakarieniauti, j>o to, dar 
žaista, dainuota ir apie 8 va ! Šv. Antano parapijos Benui, 
landi} pradėta rengties namų Grand \Vorks Coal Co. Stan- 
linkon. Tikimės, choras turės kevičiui, Vištakui, Anglins- 
daugiau tokių išvažiavimų. ,kui, Mikalojunui, tariu specia

liai ačių už visus patarnavi
mus.

Gryno pelno nuo pikniko at
liko 2,000 su kaupu.

Kun. H. J. Vaičunas,
klebonas.

ZZ.

VYČIAI PASIMOKINO.

L. Vyčių Cbicagos Apskri
čio atletinis ratelis sutiko su 
Liet. Raudonos Rožės kliuba 
žaisti “baseball” Birž. 4 d. 
Donglas parke įvyko žaismė. 
L. Rsmd. Rožės kliubas atsi
vedė svetimtaučių (Airių) Šv. 
Vincento Atletų kliubo žaidė
jus. Vyčiai laikydamies savo 
žodžio neatsisakė žaisti su Lie
tuvių kliubo pastatytais pu 
siau profesionaliais žaidėjais. 
Svetimtaučiai laimėjo. Jie ga
vo šešis punktus, o vyčiai te
gavo tik du punktu.

L. Rami. Rožės kliubo na
riai, nepasitikėdami savimi, 
pastatė savo vieton svetimtau
čius, kad tik laimėjus laižy 
bas.

Toks kliubo pasielgimas ne
gali būt garbingas. Bet vy
čiai pasimokino ir ateity ži
nos, kokius ir kaip daryti su
tarimus tokioms pramogoms.

Rep.

PRANEŠIMAI.
PIKNIKAS NAŠLAIČIŲ 

NAUDAI.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Birželio 5 d. šv. Antano 
parapija, Cicero, Ilk, turėjo 
metinį pikniką. Piknikas labai 
gerai pavyko. Svečių buvo la
bai daug. Visuose lipas buvo 
pažymėtinas, malonus ir sma
gus. Net patsai daržo Berg- 
mtin savininkas sakė, jog to
kio graižius pikniko ir tokių 
malonių žmonių, mandagiai 
apsieinančių jis savo darže dar

Birželio 19 d. Labdaringoji 
Sąjunga rengia didelį pikniką 
Bergmans darže. Riverside, III.

Piknikas bus įvairus. Bus 
žaidimų ir kitokių įvairių pa
silinksminimų. Gros gera or
kestrą.

Pa rinkt'minusios Cbicagos 
Lietuvės virėjos pagamins šil
tų ir šaltų užkandžių.

Žodžiu, atsilsmkusieji bus 
pilimi patenkinti.

Reikia žinoti , kad visas 
pikniko pelnas skiriamas 
našlaičių prieglaudos naudai. 
D juk našlaičiai yra iš musų 
pačių tarpo.

Nei vienas žmogus nežino 
savo ateities. Del to kiekvie
nas turėtų prisidėti prie pas
tatymo prieglaudos, kad ne
laimei ištikus turėtume kur 
prisiglausti.

Apart pasilinksminimų bus 
pra kalbos. Bus aiškinama vi
siems įdomus ir rūpimi klausi
mai,.

Cbicagos Lietuviai širdingai 
prašomi jmremti našlaičių nau
dai rengiamą pikniką.

S. J.

šv. Kazimiero Akad. Reni.
Draugijos Raštininkėms.

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos antrasai Sei
mas įvyks sekmadieny, Birže
lio 12 d. 1921 šv. Kazimiero 
Vienuolyne, 2601 W. Marąuet- 
te Road, Chicago. UI.

Seimas prasidės su šv. Mi- 
šiomis ryto 11 vai, vietoj 10 
vai. kaip pirmiau kad buvo 
kelbiama. Sesijos prasidės ly- 

s/ai 2 vai. po pietų.
įkyrių raštininkės malonė

ki te prirengti detalius rapor
tus priduodant skaičių narių 
skyriuje, kiek vakarų per tuos 
metus surengė, kiek pelno, li
ko. kiek pardavę tikietu dėl 
Centro surengtu vakarų, kiek 
garbes narių, kiek amžinų na
rių turi, kiek draugijų prikal
bino kiek pavienų asmenų.

Skyriai kurie negalės pri
siųsti delegačių Seiman kad 
prisiųstų savo nutarimus ir 
sumanymus raštu.

M. L. Gurinskaitė, 
Prot. Raštininko

BROLIAI LIETUVIAI.
Aš Lictuvys ūkininkas ką tik 

ai važiavęs iš Montanos atsišaukiu 
j jus kurio norite pirkti fartnas 
Farjnos yra pigios, žemė gera juod 
žemis, galima 320 akrų farma nu
sipirkti už $300 ant lengvų išly
gų. Žinoma yra brangesnių ir pi
gesnių. Mane galite rasti pas 
John J. Zolp 4001 So. Marshficld 
Avė. ant. farmų mano adresas: 
Adam Balukevičius, Box 270

Wibaux, Montana.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CIUCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Varde 6032

Valandos: — g Iki 11 18 ryto: 
B po pietų Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 Iki .,8 vai. vakare.

Į Dr. M. T. STRIKOL’IS BJ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas B 
Bcoplea Teatro Name 

luto W. 47th Str. Tel. Boul, l«ol 
■valandos: 6 Iki 8 vak. Nedėl 18 J
•iki 12 ryte.
• lies. 2014 W. 43rd Street S I Nuo ryto Iki plot |
(Tel. McKinley 238 ]

[ūropean American R ii reatt
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Potroltis Ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARIJCAAS

Kcal Estete, Pa«kolos, Insurinai 
Ir tt.

809 W. 35th Kt., Kanip. Ilalsted St. 
Tel. Boulcvard 611 

Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak. 

Ned.: ik) 3 po pietų.

Tel. Canal 2 67 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1811 So. Halated Street

I ryto: 1 iki 4• vikare
Valandoa: 19 Iki 11 

po plot. t Iki

•IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIal
Kca. 11.19 Indcpendence HAG. 

Telefonas Vou Bnren 9*4

DR, A. A. ROTH,
Rusas Gydytoju rl (Iblrsriu 
Kpeeljaliataa Mnterlftkų, VyrKkų

Vaikų Ir vtsų chroniškų Ilgų 
VALANDOS! 10—11 ryto 1—s pt

pietų. 7—8 vak. Nedaliomis 10—11 A 
■ Ofisas 3864 Ko. Halated St., Chkog*

Telefonas Drover 
llllllllllllllllllllllllltlIlHIIIHIIIIIHIHIOl*

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
O niiOAbHAV Nt.W YCHH N, Y.

TIEM Kelionė no Persėdimo It NEW YORRO Per MIIAV4 Arba 
HAMBTOG) — EITKŪNUS

1 LIETUVA
Iialval lAplaukla kaa 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai Hplaukla: 

“F.HTONIA” Hlriello 81 ♦ “MTUANIA" Mepoa 20
“POIAINIA” Liepos, 6. *‘‘E8TONIA" Rugpjūčio 3

Pasatleriam* tiesus |talnravimn« tarp Lllt.\U-DANZIG-llalirax, Cau
Visi laivai turi pulkus kambarius trečio, klišam keleiviam* 

Kreipkitės prie muaų agentų Jūsų m lute arba paa 
K. KKMPF, Oen. We*tom Paaa. AgL 129 N. laballe Ht. Chicago

Rattery Purk Rullding — Marltlme Ruihllug — Chesebrough Diiil.ltiig

PIRMA SUŽINOK — PASKUI INVESTYK
\ •

Jeigu nori spekuliuoti tai nemėgink ateit pas mus! Bet jeigu nori Investlntl Ir tnwstlntl sau
giai ir pelningai tai mes kviečiame jus sužinoti apie musų cumulathre partlclpatlng preferred sto- 
ckų kuri nves jums siūlome

THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION
kuri priguli Henry L. Doherty (k Company, visiems žinoma Invesment House po numeriu 60 Wnll 
Street, Ncw York.

Kaina J 100.00 už Serų of $100.00 par value mokama ISkalno arba ant iftmokesčio.

Yra Saugu
Rattery Park, The American Gatemay, yra apsuptas dideliais namais kurių vertė kilu augStin 

kas metas ir atneSa. didelį pelną jų savininkams. Tarpe geriausia apmokajnu namų yra Šie 
BĄTTEKY PARK BUILD.-MARITIM E BUILD.-CHESEBROUGH BITILD.

šie namai No. 19, 21 & 23 Pearl Str. No. 22, 24 Whltchall Street Ir kiti kurie randasi po 
num. 8 State Street Corporation: Battery Park I.and Corporation ir South Ferry Buiidlng visi yra 
savastimi THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION. Jų vertė yra 86,259,500.00.

Yra Pelninga
6% Cnmtilatlve Metinio Nuošimčio yra mokama menesriniain ič.mokesčiais, kuriuos gausite kas 

pirma diena kiekvieno mėnesio. Apart to dar gaust sekančius dlvidentus: Ant kiekvieno įmokėto Bo
ilerio už Sėra ant Common Stoeko 50 centu už Sėra bus mokama po |4.00 už Sėra į metus-gi už 
Preferred Stoek dlvldentų bus mokama 82.00 į metus. Pridedant regulari nuošimti 6% į metus 
pasidarys 88.00 už Sėra arba •

8 PROCENTUS Į METUS.
Mokama Preferred stoekholderlams.
Pelnas dabar gvarantuoja kad bus galima mnitėtl extra 2% dividentu. Pelnas gali kilti augfltm.

Tūkstančiai Jau Užsiinteresavo
Tūkstančiai žmonių Jau užslraSę ISpUdydnml žemiau paduota kuponą. Kiekviena diena pačta at

eina daugybės kuponu praftant platesnių paaiSkinlmų. Prityrę ekspertai Jums iSaiSkins ypatlSkal ar 
laiftkų Jūsų kalboj.

ATSIMINKITE: Kad skaičius Sėru yra aprubežiuotas. Jie labai greitai parslduos. Gali nusipirkti 
dabar Juos paskui negausi! Kas pirmesnis tas geresnis, tai raAyk tuo Jaus.

Jeigu Sužinosi, Tikrai Įdėsi Pinigus
Pamąstyk — Saugus įdėjimas kapitalo kuris moka 8% , metus. RaSyk Šiandien.

FOREIGN LANGUAGEINVESTOR DEPI.
HENRY L. DOHERTY & CO.

12 Pearl Street New York

PASIRAŠYK IR PRISIŲSK

ŠITĄ KUPONĄ

ŠIANDIENĄ.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

Ofisas 1149 Hn. Morgaa M. 
Kertė 31-ro 8C, (Tileago. II).

aPECIJALIttTAH
Motertėkų. VyrUkų, taipgi onro- 

nlAkų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
iki S po pietų, ouo 4 Iki 1 valan
da vakare.

Nadėliomle nao » lU I po plot. 
TeMooaa Varta MT

Manadžerls.

Forelgn Lnngunge Investor Department 
Henry L. Doherty A Company

12 Beari Street, New York.

Re Jokio kaSto malonėkite prlniųstl man pilnas 
Informacijas apie Jūsų "Golden Opportunlty” In- 
vestmento propozicija.

Vardas, pavardė .........................

Gatvę .................................................................................

Miestas .............................................................. ..

Valstija ................................................................................
(Draugas).

■ DR. CHARLES SEGAL
| Perkėlė seavo ofisų po nom

^729 So. Ashland Aveniu

ono Meeley 7483

DR. I. M. FEINBERG
[Gydo speeljslial visokias vyrų 

moterų I) tlAkas ligas
124OI Ifadtano Str., kampae V8 

tem A ve., Chicago
Yalandoa: S—4 po piet 7—9 vak. 
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