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Bolševikai Pasirengę Pakilti 
Vakaruose

Sunku Pasakyti, Kiek Tame 
Yra Tiesos

Amerikos Vėliavos Diena

TROTZKY SU ŠALININ
KAIS TURI VIRŠŲ.

Tchitcherin prašalintas iš už
imamos vietos.

Konstantinopolis, Birž. 14.— 
Iš ištikimų versmių gauta’ in
formacijų, jog Rusijos bolše
vikai pabaigę savo politinius 
ir militarinius pasiruošimus 
galutinai pulti kapitalistines 
Vakarų Europos šalis.

Ilgas laikas gyvavo nesuti
kimai kairiosios bolševikų fra
kcijos su dešiniąja. Kairioji 
frakcija laimėjo. Taigi viršų 
gavo Trotzky su savo šalinin
kais. Jie paėmė savo rankos- 
na Rusijos valdymą ir visą 
užsienių politiką. .Jie šiandie 
valdo ir visas militares bolše
vikų spėkas. Jie turi liuosas 
rankas visoje komunistų poli
tikoje.

Patsai Leninas yra modera- 
tinis. Jis norėtų susiartinti su 
Vakarų Europa su tikslu at
gaivinti Rusiją. Bet jis nega
li pergalėti “ekstremistų” ir 
turi pasitenkinti tuo, kaip v- 
ra.

Tchitcherin iškeltas.

George Tchįtclierin, atsto
vaująs Lenino pažiūras, buvo 
priverstas rezignuoti iš užsie
nių reikalų karnisaro vietos.

Jo vieton pastatytas Maxim 
Litvinov, Trotzkv’o šalinin
kas.

Su tų “ekstremistų” laimė
jimu paskubintas visuose 
frontuose militaris pasiruoši
mas. Antrojoj šito mėnesio da
ly visos bolševikų spėkos bus 
pagamintos kas valanda pra
dėti karinius veikimus. 

Armijos padaugintos. yra Vokiečių raita rijos kari- 
Vakarinėse bolševikų arini- įninkąs, majoras von Stein.

jose buvo skaitoma apie 400,- 
000 vyrų praeito Balandžio 
pradžioje.

ftiandie tos armijos padau
gintos. 16-oji armija, kurios

AIRIJOJE NUŽUDYTAS A- 
MERIKONAS.

Londonas. Birž. 14. — Iš
Dublino depešoje į l.ondon pJnonjų užmušta, kur-kas dau- 
Press Ass’n pasakyta, kad An-‘gjau su;ejsta
glų spėkos Lisacule, Airijoje, 
užpuolusios ir nužudžiusios 
Amerikoną Tbomas Rusb, 35 
metų, Suv. Valstijų karo lai
vyno pensionierių.

Rusijos bolševikų misija 
Londotie griežtai užgina, buk 
bolševikų valdžia turinti bent 
kokius snntikius su Airijos 
respublika arba su sinn-feine- 
riais.

APIPLĖŠTAS OARADŽIUS.

Užpraeitą naktį keli plėši
kai apiplėšė automobilių gara- 
džių po num. 3812—16 Ko. VVa- 
bash avė. Paimta apie 3,660 
dol. apsvaiginus panaktinį.

vyriausioji stovykla yra Ži- 
tomiery, paruošta kadir šian
die pakilti kovon.

Didžiausia donia atkreipta 
j raitariją, kuriai arkliai siun
čiami iš Krimo. Iš Vokietijos 
partraukta galybės motorinių 
ir paprastųjų dviračių.

Bessarabijos fronte bolše
vikų armija turi 600 sunkių
jų anuotų ir 2,000 kulkasvai- 
džių. Turi užtektinai ir amu
nicijos.

Vokiečių karininkai.

Bolševikų arinfjosna yra įs
toję daugybė Vokiečių ir Un- 
garų karininkų. Vienas iš jų 
yra buvęs Vokiečių armijos 
štabo karininkas.

Moralė bolševikų armijų pa
dėtis esanti gana gera. Rai- 
tarija sudaryta daugiausia iš 
jaunų vyrų. Nedaug juose 
drausmės. Bet bile kovon jie 
pirmutiniai. Svarbiausias jų 
tikslas — užsiimti plėšimais.

Infanterijos padėtis daug 
geresnė. Iš šitų kareivių žy
mi dalis perėjusi bolševikų 
mokyklą ir užgrudenta komu
nistų idėjose.

Abelnai imant, visi bolše
vikų kareiviai jaučiasi mažiau 
suvaržyti, negu caro laikais.

Budenny rytiniame fronte.

Rytiniame fronte, t v. Kau- 
kaze, anot žinių, bolševikai tu
ri sukoncentravę apie 100,000 
karuomenės.

Tenai esąs ir žinomas Bu
denny su savo ra i ta rija.

Tenai korpusas iš septynių 
divizijų perorganizuotas. Drau 
smė kareiviams griežta. l’ž 
menkiausius prasižengimus 
kareiviai baudžiami mirtimi.

Budenny štabo viršininku

Pranešta, jog bolševikai at
sidėję tėmijasi, kas veikiasi 
Anatolijoje, kur Turkai su 
Graikais pasiruošę pakilti kru 
vinon kovon.

BELFASTE SMARKIOS 
RIAUŠĖS.

Belfast, Airija, Birž. 14. — 
Čia kuone kasdien atsikarto
ja gyventojų riaušės. Daugybė

Kai-kas tvirtina, kad tos 
riaušės keliamos su tikslu pa
kenkti čia atvykti Anglijos 
karaliui atidaryti šiaurinės 
Airijos dalies parlamentą.

A N GULU A NEUTRALĖ 
GRAIKŲ TURKŲ KARE.

Neduodama jokia pagclba 
Graikams

Londonas, Birž. 14. — Vy
riausybės atstovas parlameni e, 
J. Austen Cbamberlain. prane
šė, jog Anglijos atsinešimas į 
Groikų-Turkų karą yra pilnai 
neutralia. Anglija (iraikarus 
neduoda jok:os pagalbos.

Turite namie Amerikos Vėliavą? 
šiandie išskleikite ją. Papuoškite tmjm brangin

tinu nacionaliu paparčiu savo namus. Nes šiandie vi
sos Suv. Valstijos iškilmingai pamini Vėliavos Dieną.

Šiandieninė žvaigždėta Suv. Valstijų vėliava buvo 
pripažinta nacionaliu ženklu kontinentalio kongreso 
1777 metais.

Chicagoje iškilmingas Vėliavos Dients paminė
jimas įvyks Lincoln parke. Pradžia 2:30 po pietų.

DOMINIJŲ VIRŠININKAI 
LONDONE.

čia-pat imperialė konferencija
Londonas, Birž. 14. — ftį 

ketvirtadienį čia prasidės im- 
perialė konferencija, kurioje 
dalyvaus visų dominijų minis- 
teriai pirmininkai.

Atvyko kuone visi. Užvakar 
čia atvažiavo Pietų Aprikos 
pirmininkas Smuts. Konferen
cijoje jis loš svarbią rolę. Nes
jis skaitosi didžiausias impe- skusuos nedjarto klausimą, 
rijos diplomatas. L žinia labai j}us ieškomos priemonės tą 

nedarbą panaikinti arba norssvarbią poziciją imperijoje.
Konferencijoje be kitako žyniiai surnužįntį.

bus aptarti klausimai: Anglų- 
.Japonų sąjungos ir Airijos.

ATIDARYTAS ITALIJOS 
PARLAMENTAS.

Roma, Birž. 14. — ftį šešta
dienį Italijos karalius čia ati
darė parlamentą. Ragino jis
visas politines partijas henri- 500 delegatų jj Suv Valstijų 
rai dirbti pakariniaine šalies jr Kanados 
atgaivinime. Pažymėjo, kad irij atidaryta municipa-
ternacionaliuose klausimuose Ham auditoriame. Kalbėjo Co- 
Italija laikysis Sąjungininkų. )orado gubernatorius Sboup.

Po sesijos atidarymo fede-
14 UŽMUŠTA, DAUG SU

ŽEISTA.
racijos prezidentus Gompers 
suvažiavimui išlukšteno praei
tų metų organizacijos padėtį 

Madridas, Birž. 14. — \ ie- jr nuveiktus darbus. Ragino 
nas greitasis traukinis važiuo-|jjs darhinnkus smarkiau vei- 
darnas iš Madrido susidaužė su kti prieš darbu priešus įvai-
kitu araukiniu. 26 žmonių žu
vo ir daug sžeista.

NEPAVYKO TRIJŲ DIENŲ 
STREIKAS.

Munichas, Bavarija, Birž. 14. 
— Čia įvairių frakcijų socia
listų vadai paskelbė trijų die
nų darbininkų streiką dėl nu
žudymo socialisto (lareis. 
Streikas nepavyko.

ANGLŲ PIRKLYBOS MISI
JA MASKVOJE.

Londonas. Birž. 14. — Sug- 
ryžo čia iš Maskvos Anglijos 
pirklybos tarybos vyriausias 
agentas W. Peters. Jis Mas
kvoje įsteigė Anglų pirklybos 
misiją.
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AMER. DARBO FEDERA
CIJOS SUVAŽIAVIMAS.
Denver, Colo., Birž. 14. —

Čia atidaryta porai savaičių 
Amerikos Darbo Federacijos 
metinis suvažiJfvirtrras.

Suvažiavimas be darbo klau
simų programoje turi ir įvai
rių politinių reikalų. Tai vi
sa bus aptarta.

Pirmiausia suvažiavimas di-

Toliau iš eilės bus aptarta 
klausimai: “open sliop,” už
mokesnio mažinimas, santikiai 
su Europos darbo federacijo
mis, nuginklavimas, Airijos 
klausimas, Sovietų Rusija, tai
ka su Vokietija ir daugybė ki
tą.

Suvažiavime dalyvauja apie

riose darbo šakose.

PRANCŪZAI SIUNČIA MI
SIJĄ KANADON.

Havre, Birž. 14. —' Prnnci- 
jos vyriausybė Kanadon siun
čia specialų misijų, padėkoti 
Kanadai už jos pagelbą Pran
cūzams buvusiame kare.
Misijai primininkauja marša

las Fayolle.

TRUKŠMAS ITALIJOS PAR
LAMENTE.

Roma, Birž. 14. — Naujai 
atidarytame Italijos parla
mente kelia baisų trukšmą 
komunistai su socialistais. 
Vienas komunistas atstovas y- 
ra dezerteris iš armijos.

CHICAGOJE.
NELAIMĖS SU AUT0M0BI 

LIAIS.

Vakar rytą ties Fulton ir 
Robey gat. susidaužė du au
tomobiliu: sunkus ir lengvas. 
Abiejų automobilių šoferiai 
žuvo.

Sunkiuoju automobiliu, pri
gulinčiu Killmer & Son Ba- 
kery firmai, važiavo Robert 
Davis. Mirė paimtas ligoni
nėn.

Lengvuoju važiavo Henry 
Lawson, 21 metų. Šis mirė ap
skrities ligoninėje.

Niekas nematė to susid.au- 
žymo.

Paskui pasirodė, kad La v/, 
son važiavo pavogtu automo
biliu. Jei taip, tai jis turėjo 
smarkiai važiuoti.

Šį sekmdienį nelaimėse su 
automobiliais žuvo keletas 
žmonių. Chicagoje — papras
tas daiktas.

NE VISI DARBININKAI 
SUTINKA.

Namų statymo kontraktorių 
ir amatų unijų darbininkų at
stovų parinktas arbitru teisė
jas kandis vakar pradėjo rin
kti reikalingą medžiagą savo 
apsprendimui užmokesnio 
klausime.

Pasirodo, kad abi pusi ne
pilnai sutinka pasiduoti crbit- 
racijos teismui. Bet kadangi 
vienų ir kitų tik mažumos ne 
pasitenkina tuo teismu, tad 
į tai nebus kreipiama (loma.

Karpenterių unija arbitraci
jos klausimą pirmiau nubal
suos. Nes taip pasakyta uni
jos konstitucijoje.

Kaip šiandie prie namų sta
tymo turi atsinaujinti visokie 
darbai.

Teisėjas Landis mielai suti
ko abiem pusėm tarpininkau
ti, kad tik veikiau padaryti 
galą nedarbui. Bet pirmiau jis 
abiejų pusių paklausė, ar jos 
turi tikrus norus taikinties.

TELEFONŲ “TAISYTO
JAS.”

Vakar dienos metu į namus 
po num. 4169 Grand boulv. vi
dun buvo įleistas jaunas vy
rukas, pasisakęs esąs telefo
nų taisytojas.

Inėjęs niekšas vidun išsit
raukė revolverį ir privertė 
turtingą namų šeimininkę, 
Mrs. J. S. Yoting, atiduoti vi
sus savo brangumymis ir bran
gius kailius.

'Lauke butą automobiliaus. 
Plėšikas susikrovė viską auto- 
niobiliun ir su kitu savo sė
bru nuvažiavo.

Paimta apie 15 tūkstančių 
dol. veętės visokių dulktų.

TURĖS KVOTIMUS.

Cbicagos pastos viršininkas 
ateity prigulės ne nuo politi
kos, bet nuo savo gabumų. 
Tai vietai kandidatai bus eg
zaminuojami. Iš geriausiai iš- 
laikusių kvotimus vieną pa
rinks patsai prezidentas Har- 
dingas. Kvotimai prasidės Lie
pos 1 d.

Cbicagos pastos viršininkui 
per metus mokama 8 tūkstan
čiai dol. algos.

ŽINIOS IS LIETUVOS
PABALTIJOS SĄJUNGAI 

BESIKURIANT.

Iš Lietuvių-Latvių derybų.

Iš Rygos pranešama: Pir 
moji Latvių-Lietuvių derybų i 
fazė pasibaigė. Vaisiai gana, 
patenkinanti. Padaryta pilie-j 
čių konvencija, kuria abiejų 
valstybių piliečiams suteikia
mos veik lygios teisės. Kon
vencija dėl sienų nustatymo 
vietoje užtikrins pasikeitimą 
ukėmis ir turto išvežimą, o 
taippat sutvarko sienos linija 
perkeltų ūkių likimą. Padary
toji tremtinių grąžinimo kon
vencija numato atlyginimą 
Latviams už musų tremtinių 
priveizėjimą, kiek tęsėtina 
grūdais. Taippat susitarta dėl 
bendros politikos Rusų, Vokie
čių ir santarvės atžvilgiu. 
Tam reikalui bus duotas ata
tinkamas įsakymas abiejų val
stybių atstovybėms tuose kraš
tuose.

Latvių sferose pareikšta, 
kad jie principe sutinką da
lyvauti Varšuvos konferenci
joje, l>et statysią šias sąlygas: 
1. Visų dalyvaujančių vaistyk 
vienoda politinė padėtis Rusų 
atžvilgiu; 2. Visų tarpe sa
vęs ginčų išrišimą ir 3. Lie
tuvos dalyvavimas konferen
cijoje.

Latviai išsitarė, kad jie e- 
są kuogreičiausiais Latvių, 
Lietuvių ir Estų sąjungos su
darymo šalininkais. Estams at 
sisakius tuojaus prisidėti, jie 
darysią sąjungą su Lietuva. 
D-ro Purickio nuomone, šiose 
derybose sąjungos reikalu nuo 
žodžių pareita prie darbų.

Sekmadienį musų užsienių 
reikalų ministeris D-ras Puric
kis išvažiavo į Taliną, kur 
derybos tęsis. Iš Talino mano
ma drauge su Estų užsienių 
reikalų ministeriu sugryžti į 
Rygą ir čia bus baigiamos de
rybos.

LIETUVIAI RENKASI TĖ
VYNĖN.

Maskva. V—16. (Elta). Per 
Maskvą grvžta 655 žmonės iš 
Ufos, o iš Kazaniaus 544 as
menys. Prie jų grvžta ir vai
kai našlaičiai po priežiūra Ste- 
ponavičaitės.

Drauge grvžta ir piešimo 
profesorius .laroševičius.

D RO ERETO PASKAITA 
BRIUKSELY.

Briukselis. V—11. (Elta) 
Gegužės 26 d. buvo Briukse- 
ly Birekt. D-ro L Ereto pas
kaita apie Lietuvą socialiniu, 
ekonominiu ir istorijos atžvil
giais. Jis kalbėjo apie Lietu 
vos padėtį prieš karą, apie 
jos rinkas ir žaliąją medžią 
gą, kurios gali rasti Belgai 
Lietuvoje.

Liepoja V—16. (Elta). Mu
sų tam tikro korespondento 
pranešimu, Liepojoje Geg. 8d 
įvyko mitingas Lietuvių, Lat
vių ir Estų susijungimo idėjai 
praplatinti. Kalbėjo Amerikos 
Lietuvis p. Marius ir vietos 
gyventojų atstovai. Išrinktas 
komitetas paminėtai idėjai to
bulinti.

KVOTIMAI Į DVASIŠKĄ 
ŽEMAIČIŲ SEMINARIJĄ

KAUNE.

Šiais metais Birž. 26 d. ir 
Rugp. 30 d. kvotimai bus iš 
Lotinų ir Lietuvių kalbų ir iš 
religijos TV kl. gimn. progra
moje.

Paduodant rektoriui meldi
mą, reikia įteikti šiuos doku
mentus: 1 Gimimo ir krikšto 
metriką Lietuvių kalboje ir 
Patvirtinimo sakr. liudymą. 
2. Mokslo liudymą bent IV kl. 
gini. 3. Savo klebono, ar ka
peliono liudymą apie pavyz
dingą elgimąsį. T. Sveikatos 
iudvmą nuo gydytojo.

Žemaičių Semin. Rektorius.

Briukselis. V—11. (Elta). 
Musų tam tikro koresponden
to pranešimu, Geg. 9 d. mu
sų 'delegacija baigė svarstyti 
ekonomijos santikius su Len- 
<ais ir susitarė atiduoti ty
rinėti ekspertams muitų pa
naikinimą kai-kurioms Lietu
vos ir Lenkijos prekėms. Taip 
jat susitarė rupinties konsu- 
atų įkūrimu. Trečiadieny, 

Geg. 11 d. bus svarstomi už
sienių politikos klausimai.

BAIGIASI ANGLEKASIŲ 
STREIKAS.

Londonas, Birž. lt —TS f- 
vairių anglekasiyklų apskri
čių gauta žinių, jog streikinin
kai daugumoje sutinka su nau
jais kasyklų savininkų pasių- 
lymais ir streikas artinasi prie 
galo.

500.000 PROTESTUOS 
PRIEŠ “SAUSĄJĮ ĮSTATY

MĄ.

New York, Birž. 14. — Lie
pos 4 d. čia rengiamas prieš- 
proliibici jinis paroda vimas. 
Ligšiol tan parodaviman užsi
registravo 317,666 vyrų ir mo
terų.

Parodavimo direktorius 
Krank Drake tvirtina, kad 
parodavime turės būt mažiau
sia pusė miliono žmonių.

KAPITALAS REIŠKIA PRO
GRESĄ.

Syracuse, N. Y., Birž. 14.— 
Čia aną vakarą į vietos uni
versiteto studentus kalbėjo 
žinomas Plieno Korporacijos 
galva Garv, didelis organi
zuotų darbininkų priešas.

Jis pareiškė, Kad kapitalas 
šiai šaliai reiškia progresą. 
Visų tautų gerbūvis priguli 
nuo kapitalo.

Susirinkusius jis perspėjo 
prieš komunizmą. Nes šitas 
reiškia anarchiją.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 13 
buvo tokia pagal McMhanfa Lo- 
an and Tru»t Co.:
Anglijos sterlingų svarui 3.74
Prancūzijos šimtui frankų 7.95
Italijos šimtui lirų 4.85
Vokietijos šimtui markių 1.39
Lietuvos šimtui auksinų 1.39
Lenkijos šimtui markių .09
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“DRAUGAS”
Elii* kasdiena l^kjrus nvdėldieuius. 

PRENUME11ATOS RAINA:
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:

McfelUls ................ *8.00
Pusei Metų ..it. • • 4-°°

SUV. VALST.
Metama .................................... Sb.OO
Pusei Metų  ...................... 8.00

Prenumerata mokaal lftkalno. Lai
ka* skaitosi nuo užslraiymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lfiperkant krasoje ar eiprese "Mo- 
ney Order” arba {dedant pinigus j 
registruotą lalžką.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Lenkų ateivių. Bet daugybė ki
tų tūkstančių, kurie rengėsi 
keliauti, pasiliks namie varge
lį vargti.

NĖRA GALO.

| Gerbiamuosius Amerikos ir Europos JJNN. 
Kunigus, Pasaulinius Vyrus ir Moteris

Nežinodamas kiek dar laiko Į nėtus Geradarius, tardamas vi-

PALENGVINS ATEIVIAMS.
Pradėjus Birželio 1 diena 

Suv. Valstijose ėmė veikti var
žąs ateiviją įstatymas. Sulyg 
to įstatymo, per vienerius me
tus šion šalin bus įleista kiek 
vienos tautos trecias nuošimtis 
to, kiek kiekvienos tautos žino 
nių čia gyventa 1910 metais.

Pasirodė, kad įstatymo vy- 
kinimas daugybę išeivių iš Eu
ropos užklupo bekeliaujančių 
Atlanto vandenynu. Išplauku
siems laivams su išeiviais ne
buvo paranku pasukti atgal.

Praėjus savaitei New Yorko 
pakraščiuose pasirodė laivai su 
tūkstančiais ateivių. Italų at
vyko apie 2,000 daugiau, negu 
įstatymai leidžia. Lenkų pa
sirodė apie 6,000 viršaus. Bir
želio mėnuo neišlaikė įstatymų 
raidės.

Ateivijos komisionierius tų 
žmonių neleidžia net iš laivų 
išlipti Ellis salon.

Tų nelaimingi} žmonių vien
taučiai kreipėsi AVasbingtonan. 
Kongresui duotas sumanymas 
prisegti prie ateiviją varžan
čio įstatymo priedą. Priede sa
koma, ligi Birželio S d. inim- 
tinai visi iškeliavusieji iš Eu
ropos išeiviai įleidžiami Ame
rikon sulyg senųjų taisyklių.

Bealiejo, kongresas tą priedą 
priims ir tūkstančiams nelai
mingų žmonių sumažins var
gus.

Įdomiausia kad Amerikon 
veržiasi Lenkai nei kokia vil
nis. Lenkai gyrėsi, kad jų ma
žai beliksią Amerikoje, kuomet 
Lenkija atsistosianti ant ne
priklausomybės pagrindo.

Sąjungininkai Lenkiją už
kėlė ir pastatė ant to pagrindo. 
Bet Amerikos Lenkai negrįžta 
tėvynėn. Jš Lenkijos tūkstan
čiai vyksta Amerikon.

To priežastį lengva rasti.
Šiandie Lenkuose siaučia 

skurdas, badas, ligos. Visus ša 
lies turtus ir gyventojų man
tą prarijo mi'litarizmas — 
skaitlingos karuomenės palai 
kymas.

Šiandie militariškiausia šalis 
Europoje skaitosi Pranei ja. Ji 
išlaiko arti vieną milijoną ka 
reivių. Paskui ją seka Lenkija 
Šita turi apie 0<M) tukst. ka
reivių.

Lenkų pinigo vertė paleng
va eina prie. zero (margo nie
kučio). Šimtui lenkiškų markių 
neduodama nė 9 amerikoniškų 
centų.

Šalis paskendusi baisiose 
skolose ir tos skolos vis dar
auga.

Va kas verčia įlenkus bėgti 
iš nelaimingos tėvynės.

Amerika išties pageliais

Telegramos iš Springfieldo 
praneša kad Illinois valstijos 
įstatymų leidinio rūmai priė
mė augštesnių mokesčių pro
jektą.

Tos mokestys paliečia tik 
Cliieagos nekilnojamas nuosa
vybes.

Šiandie už kiekvieną šimtą 
dolierių apkainuotos nekilno
jamos nuosavybės reikia mo
kėti $143.1^. Sulig naujo bi- 
liaus prisieis mokėti jau $1.85.

Imkime pavyzdį. Darbinin
kas turi įsigijęs namus. Tam 
tikroji apskrities taryba turi 
apkainavusi jo namus į 4 tūk
stančius dol.

Tai-gi sulyg senojo mokesčių 
įstatymo darbininkui per me
tus už tą nuosavybę reikia mo
kėti apie 58 dolieriai mokesčių 
(taxų).
. Bet jau sulyg naujo įstaty
mo už tokius pat namus savi
ninkas turės užmokėti apie 74 
dol.

Prieš karą nė pusės nemo
kėta kiek šiandien mokama.

Kur bus galasl
(Jalo mokesčiams nebus, pa

kol piliečiai nepakels savo bal
so ir pakol įsitikės valstijos 
rūmų atstovais, kuriuos jie 
ten savo balsais pasiunčia.

Kinkinių metu autuvui sa
vo rinkėjams-pilįečiainsAi žada 
visokių palengvitfiYnų. Patekę 

atstovus įeina pragaištingos 
politikos sukuriu ir parniršta,
kam jie buvo siųsti.

Šiandie laikas piliečiams at
siliepti, kad gana jau tų mo
kesčių kėlimo. Nes kuomet bi- 
lių patvirtins valstijos senatas, 
tuomet nelaikąs bus apie jį 
kalbėti.

Visoj šaly gyvenimo bran
dumas grįžta arčiau normalės 
vagos. Tuotarpu Cliieagos val
dyba veikia atvirkščiai. Jos 
nepasotinsi.

PERŠASI Į “PRAPESO- 
RIUS”.

Kun. Kazimiero Prapuolenio
PADĖKOS ŽODIS.

(Pabaiga.)

Kun. Žilinskas laikėsi savo 
žodžio. Kiek vėliau musų dar
bą prilaikė atsilankęs Romoje 
p. Martynas Yčas, dar labiau 
Kan. Alšauskas ir kun. Stepo
naitis, ačiū kuriems Lozannos 
Lietuvių komitetas ilgą laiką 
sistematiškai padėjo man pra
dėtąjį darbą varyti, o vėliau 
prisidėjo ir Berno Komiteto 
nariai: kun. Dobužis, p. Clia- 
dakauskaitė ir p Šaulys Lie
tuvos Atstovas Šveicarijoje, 
parašęs į mane gražų žadinan
tį laišką.

Geriausia vienok dalykų sto
vėta, kuomet likęs kunigų Są
jungos pirmininku kun. Žilins
kas pradėjo sistematiškai šelp
ti mano darbą, o paskui viens 
po kitam eidami jo pėdomis, 
vėlesnieji Sąjungos Pirminin
kai Kun. Jakaitis, Kun. Urbo
navičius, panašiai ir kun. Kait
inkis, Filadelfijos klebonas. 
Kiek ir ką ėsmi pa taręs, žino 
ir gerb. viršininkai ir Ameri
kos “Darbininkas“

Naujienų redaktorius siūlosi 
Draugui j “prajtesorius“. Mat 
jis ūsą čiulpdamas negali su
prasti kaip, ką tik pasaulį iš
vydęs jaunutis redaktorius, 
drįsta savo“prapesoriaus“ ne
siklausęs apie p-t»o Vileišio 
korooaciją rašyti.

Ačiū už rekomendaciją, liet 
jeigu Naujienų redaktorius 
tiek gabumų parodo “prapeso- 
riauti“, siūlome jam tikrai 
pelningą vietą Brooklyno 
Laisvės redakciją. Ten jis tik
rai bus gerai apmokamas, 
kaip jo “praj>esijn’; lig šiol 
to reikalavo.

tr “Drau
gas, kame paleidau nemažA 
žinių apie Lietuvos reikalus 
Italijos spaudoje. Dariau ką 
galėjau ir kiek* tik. galėjau, 
trankydamasis pų redėjicįįąs 
alsinau Lenkus, kadangi, dė
lei jų nuolatinių šunybių, ne
galįs naudotis vienoj redakci
joj’, mezdavausi į kitą.

Po kelių metų tokio įtemp
to darbo, ypatingai 1916-1919 
metų bėgyje, aš pailsęs ir su- 
nervuotas nekantriai laukiau 
Lietuvos atstovo prie Vatika
no. Galop atvažiavus kan. Nar- 
jauskui, supažindinau jį su 
prof. Turclii, Nicola ir kitais 
ir, pataręs jam pasikviesti ap
sigyvenusį Italijoje p. Kalpoką 
spaudos dalykams vesti, 1920 
metų bėgyje lioviausi publicis
tikos...

Be tų aukščiau paminėtųjų 
Tautiečių tariu padėkos žodį: 
pirmiausia J. E. Žemaičių 
Vyskupui Karevičiui, kuri.- 
J 914 m., karui iškilus, viešė
damas Komoje, įgaliojo mane, 
neturint obligacijų, laikyti Šv. 
.Mišias ant Jo intencijos. Tas 
buvo man laitai pravartu, ypa
tingai 1915 metais ir pradžio
je 1916, kuomet paštu nega
lima buvo susisiekti suLietuva-

Toliau, nuoširdžiai ačiū JJ. 
MM. gerb. Amerikos kuni
gams: Janusui, Juškaičiui, 
Kaulakiui, Kemešiui, Ambo- 
tui, Albavičiui, Bnrtuškai, 
Bučiui, Dobužiui, Krušni, La
peliui, Matulaičiui, Kauru-ai

ir Žimbliui; Anglijos: J. M. 
kun. Matulaičiui,Norbutui, Pe
trauskui irLietuvos kunigams: 
JM. kun. Jurgaičiui Šiluvos 
klebonui ir kun. Jarulaičiui 
Viekšnių dekanui, — visiems 
už šelpimą manęs obligacijo
mis, kurios buvo man labai 
svarbus dalykas, ypatingai 
nuo 1917 metų, kuomet, iš
kilus revoliucijai Rusijoje, aš J 
nustojau savo tenai algos, o 
dar labiau, kuomet Kovo mė
nesy 1920 t n., užėmus Len
kams Šv. Stanislovo įstaigų 
aš netekau nė kambario. Tai
gi, kad nė Amerikiečių obli
gacijos, pastaraisiais laikais, 
tiesiog bučiau priverstas el
getauti.

Negaliu čionai tylomis pra
eiti Vyrų, kurie sunkiausiais 
mano padėjimo laikais 1914- 
1915 m. padavė man ranką. 
Yra tai gerbiamiausis musų 
Dainius Maironis, kun. Stri- 
mas Slavikų klebonas ir p. 
Gabrys b. Lietuvos Informa
cijos Biuro Paryžiuje vedėjas. 
Ačiū jiems man pavyko ap
siginti nito Lenkų užpuolimo 
už mano iškištą knygą “Len 
kų Apaštalai Lietuvoje“. To
ji numo k«yga Imvo tai d-ulys 
bičių avllfh pakistas. Sušuko, 
subruzdo prieš mane Lenkai ir 
kiekvienas iš jų, tankiausia, 
nematęs-neskailęs tos knygos, 
laikė savo priedermė drėbti Į 
mane purvais, kaipo į Lenkų 
ir katalikų Bažnyčios priešą, 
reikalaudami kad Roma pas
merktų manąjį darbą.

Nemokantieji Lenkų kalbos 
Monsignorai Italai, ar kitatau
čiai, norotns-nenoroms turėjo 
stoti už Lenkus. Jų minios, o 
aš vienas... Tik šit, pasirodžiu-

liau savamjaiu nusistatyme, 
kaoangi juunoji Lietuva esanti 
už mano pažvulgas.

Viešai skelbiu Amžinąjį 
Miestą aplenkiamas, kad jei
gu šiek-tiek Komoje ir Itali
joje esmi nuveikęs prie at
gaivinimo čionai užmiršto 
Lietuvos vardo, tai tik ačiū 
moraliam ir medžiagiškam ma
nęs prilaikymui iš Gerbiamų
jų Tautiečių pusės. Be to nie 
ko nebūčiau padaręs. Ir kaip
gi kitaip! Vienui vienas susi
pratusia Lietuvis ant Tyberio 
krantų, dien į dieną per iš
tisus septyneris metus tau
riausiomis Lenkų žabangomis 
medžiojamas, aš bučiau puolęs 
dvasia, o be spaudos pagelbos 
mano balsas butų dingęs taip, 
kaip buvo dingęs čionai patsai 
Lietuvos vardas, ar pasiliku
sieji be pasekmių, Lietuvių 
memorialai ir prašymai siunti
nėti Romon iš Vilniaus, Kau 
no ir Seinų dar prieš didįjį 
pasaulio karą!

Turėdamas prie savęs tokį 
gražų Lietuvių Inteligentų bu-

prisieis man Lietuvoje “Gilti
nės“ laukti, gerai žinau, kad 
visas likusias savo jėgas pa
vesiu Tėvynės ir savųjų nau
dai ir busiu laimingas, kar
tą bus man lemta, šiokiu 
tokiu budu, patarnauti ir tiems 
visiems, kurio nepamiršo ma
nęs kovojančio svetimoje šaly
je.

Tų Geradarių tarpe, turiu 
dar paminėti musų išeivius 
darbininkus ir
Amerikoje ir Anglijoje — Vy
rus ir Moteris, ką mane ne

arti} yra obligacijomis su
šelpę. Ačiū tat Vyrams išei
viams: J.M. Vilkišiui-Valparai- 
se ir Kairiui-Bostone. JJ. MM. 
Vaitkunui, Snabaičiui, Bige- 
liui, Kalvaičiui, Rudzevičiui ir 
Sakai ui -Mančesteryje. Ačiū
Mančesterio Lietuvėms — Dė
dienėms: JJ. MM. Kalvaitie- 
nei, Balsevičienei, Rinkevičie- 
nei, Langienei, Lašaitienei, Ja
nušienei, o su jomis kartu p. 
Scinskienei ir p-lei Usytei 
Marjonai Londone ir p-lei Pra
naity tei Filiadelfijoje.

Sakydamas dar ačiū Redak
cijoms: “Išeivių Draugo“,
‘ ‘ Darbininko “, “ Draugo ’
“Garso“, “Vyčio“, žvaigž
dės“ ir kitoms, ką man savo 
laikraščius siuntė, galutinai 

pami-

siems kartu ir kiekvienam pa
vieniui: “Dieve atpildyk Jums 
visame kame, už Jūsų gerą 
širdį.”

Aš niekad neužmiršu Jus 
savo maldose, kaip nepamir
šau ir nūnai, kuomet prieš iš
važiuosiant iš Romos, sSS. 
Trejybės dienoje, (22 Gegu
žės) Jūsų visų mano Gera
darių intencijon, atlaikiau Mj- 
šias Šv. prie Stebuklingo pa- 

. .veikslo Motinos Švenčiausios 
l,lainoniniNeperstojančios Pagelbos, Šv. 

Alfonso bažnyčioje.
Prašydamas nepamiršti ma

nęs, gyvo ar mirusio, kaip 
kad aš čionai pamenu a. a. 
kun. Staniukyna, kuris turėda
vo omenyje ir mane, lenkiu 
galvą, sakydamas visiems nuo
širdų ačiū ir likite sveiki!

Dėkingas Jums Kun. K. 
Prapuolenis.

Garbė Jėzui Kristui!

P. S. Jeigu kas turėtų į ma
ne reikalą, prašau rašyti į Že
maičių Vyskupo Kanceliariją 
Kaunan.

Kun. K. Prapuolenis.

relį, aš nesijaučiau vienas ir kreipiuosi į visus savo 
sunkiose mano gyvenimo va
landose, neturėdamas kuo gin
tis prieš užpuolančius mane už 
mano lietuviškus idealus, drą
siai į akis sakydavau nevie
nam, palaukite, palaukite, kaip 
kad senovėj Jeruzalėn “Ve- 
nient Romani“ (ateis Rymie
čiai) Joan, II 48 taip Romon, 
savo laiku, “venient lituani“
(ateis Lietuviai). Jie dar ge
riau ir dar daugiau pasakys 
jums, kas tai ištikrųjų tieji 
“semper fideles“ (visuomet 
ištikimi) Ijenkai ir ką jie da
ro su Lietuviais ir apskritai su 
kitataučiais!!

Na ir sulaukiau. Grįždamas 
Tėvynėn, savo akimis matau, 
jog neveltui sakydavau “ve
nient romani“. Vietoj kitados

Tel. Randolph 2S9S

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vldumiestyj 
AKSOdATION BUDO.

19 bo. La baile 8*. 
Valandos: 9 ryto Iki I po pietį) 

Panedėllals iki S vakare 
Nedėliotais ofisas uždarytas

lllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIUIIIIUIIIIIIIIlllllHIIIIHIIIIIIHIIIUUHIlIlIlIlUlliailllUlII

o

H

Laivakortes į Klaipėdą i
Iš Montreal iki Klaipėdos tik $107.10, |

iki Karaliaučiaus $107.10. |
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. j

sis Prancūzų kalboje mano 
veikalo vertimas ištraukė aikš 
tėn Lenkų melą, taip kad ki
tataučiai, skaičiusieji mano 
veikalą Prancūzų kalboje, kaip 
tik nusprendė, kad nieko te
nai nesama priešingo katalikų 
Bažnyčios mokslui.

Kadangi mano knygą vertė 
į Prancūzų kalbą p. Gabrys, o 
lėšas išleisti ją išverstą sutei
kė JM. Maironis ir kun. Stri- 
nias, užtat jiems dar kaitą 
nuoširdžiai ačiū.

Iš priežasties mano knygos, 
turiu čionai malonią prieder
mę ištarti padėkos žo lį ir J M. 
l)-mi Purickui, tuomet' dar 
Fribourgo universito studen
tui, už jo į mane prakilnų 
laišką, patarianti man neimli 
į širdį lamkų pastangų prieš

manęs vieno, šiandien Lietuva 
turi Romoje, dvi atstovybi: 
viena prie Vatikano, kita — 
prie Kvirinalo ir 15-16 Lietu- 5 
vių inteligentųmoksleivių, ku
rie, jeigu ne kuo kitu, tai sa
vo asmenimi ir drąsa, kur rei
kia, viešu išpažinimu savosios 
Lietuvybės, plačiai skelbia, 
kad “Polonia ir Lituania toli 
gražu ne “lo stesso“(tas pats), 
kaip kad prieš kelet.ą metų sa
kydavo svetimtaučiai, Lenku 
suktumu suvadžioti.

čiui, Šeštokui, Urbanavičiui į mane ir žadinant darbuotis to-

Vakarykščio Seimo Įspūdžiai.

Begalo malonų įspūdį darė 
Švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr jos Seimas. Atsi- 
lankusieji svečiai visa širdimi 
gėrėjosi tokiu prakilniu mote
rų suvažiavimu.

Jau buvo po dešimtos kuo
met moterys — seimo delega
tės pradėjo bruzdėti bulvaro 
linkon, fivento Kazimiero A- 
kademijon. Vienuoliktą sus
kambo koplyčios varpelis. De
legatės ir viešnios įsipylė į 
mažąją gėlėmis iškaišytą ko
plytėlę. Gerbiamas vienuolyno 
ir draugijos kapelionas kun.
T. Bučys laikė Šventas Mišias 

ranką keliems tūkstančiams l ir pasakė labai tinkamą įspū

dingą pamokslą, ragindamas 
moteris kultūrinti liaudį.

Po »Šv. Mišių, Seserys paren
gė gardžius pietus susirinku
sioms. Kadangi seimas turėjo 
prasidėti antrą valandą, liuos- 
laikio metu delegatės ir vieš
nios vaikštinėjo vienuolyno 
so<lne. Neveltui viena iš musų 
garbingų literačių pavadino 
šią vietą “Ramybės Sala.“

Antrą valandą prasidėjo po
sėdis. Kiek čia gerų ir augštų 
pasiijžimų pailaryta, kiek kil
nių įdėjų išreikšta, gubesnė 
plunksna negu mano pagar
sins. Bet gi tiek galiu pasakyti, 
kad begalo gėrėjaus matyda

Svetimoj padangėje, pridė
jęs plytelę prie savo Tėvynės 
busimųjų “Garbės Rūmų“, aš 
ramia sąžine galiu pasakyti 
“Nūnai paleidi savo tarną, 
Viešpatie, ramybėje, duoda
mas jam malonę parnešti kau
lus Tėvynėn, kurią jis taip 
mylėjo...

ma Lietuves moteris įkvėptus i kurienė. P-nia Nausėdienė ta-

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Leituvos ant 
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Inconie Taksus 
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 drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Šeru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba 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 
Iaepos l-nios dienos.

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

LITHŪANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:tokiu didžiu pasišventimu.

Keikia pastebėti kad valdy
ba išrinkta ta pati ir kilimus 
metams. Nenuostabu. Švento 
Kaz. Akad. Rėmėjų valdyba 
dirba visa širdimi jos laimi, 
ir kiekvienas atsilankęs galėjo 
pastebėti kad draugija turi e- 
nergingų veikėjų.

Po seimo delegatės susirinko 
į kiemą kur folografistas, 
pas Stankūnas nutraukė pa 
veikslus. Iš viso delegačių bu
vo 48.

Užskambino varpelis Įiulai 
minimui. Beabejo, Dievas lai
mino delegačių gerus nutari- 
iuus ir pūdės juos įvykilinti.

Po palaiminimo buvo vaka
rienė — žinoma, kaip papias-
tai seserų pataisyta gardi va- žengia prie jų.

po išrinkta “toast mistress“ 
ir suskambo įvairių įvairiausi 
linkėjimui -draugijos labui. 
G rainiu darėsi klausant gerb. 
Prof. p. Bučio kalbą. Jis kitą 
mėnesį išvažiuoja Lietuvon ir 
apleis mus, bet-gi jo prižadas, 
kad neužmirš mus ir tenai, ra
mino nnslugustį ūpų.

Iškilminga diena užsibaigė 
teatru, parengtu Akademijos 
mokinių.

Galop reikėjo skirstytis. Ne
buvo noro. Ilgai dar svečiai 
rymojo vieškambaryj ir sodne, 
tarsi negalėdami atsigerėti 
tuomi, kad Lietuvėm jau išmo
ko pažinti ir pabiaavinti aug- 
štus idealus ir visa i tverme

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes Barro, Pa.

Chicago* Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakar 
s re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
5 vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
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BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
y dhoadway fs I v, ■, ok h S

TIEKI Rrllonė Re Prr*«ė<Miwo IS NFW YORKO Ver I.IBAVA 
UAMBiniOą — KITKUNUR

I LIETUVA
14 d. Dideli dviejų nrlubti pačto laivai liplaaklalLaivai išplaukta kas

"ERTONIA” Blriello 23 
“POUONIA” UleprM, *.

Pli>.ni1eriamM tlemiM |>* tara v Imas turp Lin.Vl'-DANZIG-Halffaz, Can. 
V lai laivai tori pulką*

KralpklUa prla muaų agentų j«aų ataata
K. KEMPF. (Kai. Kestrrn Psml AgL 12* N. Eaballe 8t. CMcago

♦ “inrANIA” Utrrea 
*“EsrONlA” RegpjuAo S



'Antradienis, Birželis 11, 1921 BRRŪBI3

PABALTJURIO VALSTY
BIŲ SĄJUNGA.

Šio mėnesio pradžioje musų 
Užsienių Reikalų Ministeris 
d-ras Purickis lankė Latvius 
ir Estus. Jo kelionė davusi ge
rų vaisių. Kaip praneša “Lais
vė”, tarp Lietuvos ir Latvi
jos bus padarytos šios sutar
tys:

1. Sutartys dėl piliečių tei
sių, sulig kniia abiejų valsty
bių piliečių teisės bus sulygin
tos.

2. Del sienų sutartis, kuri 
smulkiai išves tas sienas, ku
rias Arbitražo komisija nusta
tė.

3. Sutartis dėl kriminalių 
prasikaltėlių išdavimo.

4. Sutartis apie palengvini
mų pasų ir vizų išgavimų.

5. Politinė-ekonominė sutar
tis prieš pavojų iš Rusijos ir 
Vokietijos pusės.

6. Pabaltjurio valstybių są
junga, kurių turėsiu sudaryti 
pradžioj Lietuva, Latvija ir 
Estija, o paskui prisidėsian- 
čios ir kitos Pabaltjurio vals
tybės.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
PITTSBURGH, PA.

Gegužio 29 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo dviguba iš
kilmė — Dievo Kūno šventė ir 
parapijos mokyklos mokinių. 
Pirmoji Šv. Komunija.

Altoriai buvo puikiai pa
puošti gyvomis gėlėmis. Vai
kai, kurių buvo apie 70, gra
žiai išlavinti poromis ėjo prie 
Dievo Stalo. Gerb. kun. Kazė
nas pasakė gražų pamokslų.

Tie patys vaikai turėjo 
džiaugsmų dalyvauti sumos 
procesijoje. A. Z

WORCESTER. MASS.

MALONIOS SUKAKTUVĖS
Amerikos Liet. Prekybos 

B-vė Gegužio 18 d. šventė 
Kaune savo Lietuvoje gyvavi
mo metines sukaktuves. Žydin
čiomis alyvomis, vainikais ir 
tautiškomis vėliavomis išpuoš
tai 'lietuvių' kliubas liegalo 
buvo malonus ir jaukus. Ben
drovės prezidentas p. Roma 
nas labai sumanių patiekė sa 
vo šventės programų: pir 
miausia didelėje Koncertinėje 
dalyje teko gėrėtis svečiams— 
B-vės tarnautojams, bendra
darbiams, taipogi pp. ministe 
riains, departamentų <lirėkto 
riams bei visuomenės ir ^pau 
dos žymesniems atstovams — 
žymesnėms musų artistams 
dainininkams p. Grigaitiene, 
p. Biliūnu, p. Oleka ir p. Leš 
kevičiaus gyvąją smuiką.

Paskui po įvairių užkandžių 
ir skanių pietų su tikruoju 
šampanu buvo pasakytos pra
kalbos. Pirmiausia kalbėjo pat
sai p. prezidentas Romanas, 
trumpai nuplėšdamas pradžių 
B-vės darbo, jo išsiplėtimų ir 
augimų čia pat Lietuvoje ačiū 
visuomenės pritarimo ir užjau 
tirno. Po to kalbėjo Fin. M i n. 
atstovas p. Jazdauskas skait 
linėrnis apibudindamas tajų 
darbuotę, “Laisvės” red., tik 
kų iš Amerikos atvykęs “Dar
bininko” red. p. Godas, smul
kiau nupiešdamas pradžia 
B-vės įsikūrimo, “Lietuvos’ 
Red. poėta B. Sruoga, Menin 
kas F. Kirša, buv. V. prezi
dentas Smetona ir užbaigiant 
prakalbas vėla p. Romanas.

Po to įvyko šokiai iki iš 
auštant.

Taip tat, šiandie mes gnlime 
konstatuoti, kad sumanus, drą 
sus amerikiečiai davė rinitų 
pagrindų musų prekybai, nes 
šiais metais apyvarta siekė tik 
Lietuvoje apie 180 milionų 
auks. gi Amerikoje B-vė 
mėnesį pelno turi daugiau, ne 
gu čia į metus.

Tas tai parodo, kad jie ne 
vien tik medeginio pasipelny 
nio į Lietuvą vykstu ieškot 
Jie nori padaryti Lietuvos 
Valstybę nepriklausoma ne tik 
de jure, liet ir de fakto, jeigu 
taip galima išsireikšt. Tai gi 
valio, broliai amerikiečiai!

“Laisvė.”

T. F. Piknikas.
Pradžioje Liepos mėnesio 

Tautos Fondas rengia milži
niškų piknikų. Šitame piknike 
Worcesterio Lietuviai turės 
progų pamatyti nesenai pri
buvusį Lietuvos Respublikos 
atstovų Suv. Vai. Voldemarų 
Čameckį.

Tai-gi Worcesterio Lietu
viai pirmutiniai išgirs nau
jausių žinių iš musų tėvynės 
Lietuvos.

Ruoškimės visi į Tautos 
Fondo piknikų.

H
Gaisras.

Netikėtai prasidėjo, gaisras 
Union Latindry įstaigoje po 
No. 115 Union St. Žalos aj>- 
skai tonui • tarptit8 JJOOt 7— 10,000 
',lul'.' » ’■ ■

Gaisras prasidėjęs mažame 
kambaryje ant trečių lubų 
greit apėmė visų namų. Dir
busios merginos visos spėjo iš
bėgti.

Žvalgas.

vargo kol išmokino tiek daug 
vaikelių. Negana, kad vargo 
ir mokino, bet savo lėšomis 
ir scenų papuošė. Tat vardu 
našlaičių, širdingai jam ačiū.

Negalima nepaminėti nė 
gerb. klebono kun. J. J. Kau- 
lakio. Prakilni ii’ tėviška jo 
širdis paaukojo namų dėl naš
laičių. Kad ne gailestinga jo 
širdis, nebūtume turėję naš- 
laituamio, kuriame dabar tūri 
prieglaudų brangių tėvelių ne
tekę vaikučiai. Jie butų žuvę 
svetimtaučių bangose.

Visagalis gausiai atlygins 
visiems, kurie kuomi nors pri 
sideda prie užlaikymo tų ma
žųjų. Nes Išganytojas pasakė: 
“Kų duosite vienam iš ma
žiausių brolių, man duosite”. 
Pelno vakaras davė daugiau 

100 dol. •f.
Dulkių saujalė.

lierių kitur išvažiavo mulkių
mulkinti.

Kas kaltas. Kas ko ieško, j 
tas tų ir randa.

Darbininkas.

Praeitais Vokietijoje rinki
mų metais į Reichstagų (par
lementų) apie 11,000,000 mo
terų dalyvavo. Trisdešimts 
moterų išrinkta: trylika so- 
eial-demokratų dklžiumiečių, 
kettnios nuo kitų soči jai istinių 
partijų, dvi komunistės, ketu
rios centro atstovės krikščio
nių-demokratų partijos, dvi 
demokratės, trys Vokiečių 
liaudies partijos, ir dvi tau- 
tininkės-deiuokratės. Pakol Vo 
kieti jos moterys neturėjo po
litinių teisių, tenkinosi 
savo vyrų arba tė 
vų paskirtu darbu: prie vir
tuvės, vaikų ir bažnyčioj, bet 
{gavusios platesnių teisių, jo
mis pilnai pasinaudojo.

PHILADELPHIA. PA.

WAUKEGAN, ILL.

Suv. Vals. yra 10 aikivys-' 
kupų, 93 vyskupai ir 21,61 
kunigai.

Našlaičių vakaras.

Pasidarbiaviinu gerb. kun. 
J. č’epukaičo, Geg. 28 d. buvo 
surengtas vakaras našlaičių 
naudai.

Vakaro vedėjas kun. J. Če- 
pukaitis pasakė trumpų, jaus
mingų prakalbų, paaiškinda
mas vakaro tikslų.

Pakilus uždangai pasirodė 
didelis būrelis našlaičių, kurių 
skaičius siekė apie 60. Publi
koje užviešpatavo grabinė ty
la. Paskui našlaičiai užgiedojo 
“Sveika Marija, Motina gai
linga, pažvelg ant musų varg- 
sų našlaičių.

Po giesmės kai) h: jo labdary
bės vice-pirm. J. Pranckunas.

I’o jo kaliais našlaičiai pa
dainavo dar porų jausmingi] 
dainelių.

Paskui kalbėjo gerb. kun. J. 
Karalius. Jo graži, jausminga 
kalba didelį darė klausyto
jams įspūdį.

Po jo kalbos vaidinta 
veikalukai, sakyta monologai, 
dainuota, deklemuota.Visų pro
gramų atliko našlaičiai ir mo
kiniai ftv. Kazimiero parap. 
mokyklas. Tarpais grojo orkes
trą po vadovystė Justino Ba- 
bilonio. Reikia pažymėti, kad 
orkestrą neėmė jokio atlygini
mo.

Po programos buvo liote- 
ri.ja dnigtų, kuriuos suaukojo 
geraširdžiai žmonės.

Jaunų vaikinų korporacija 
našlaičiams aukojo nemaža 
šalt a košės.

Prie lioterijos daugiausia pa
sidarbavo gerb. J. Piancku- 
nas, A. Pranckunienė ir P. 
Kanusis.

Už įrengimų to vakaro pir
miausia didelė padėka priklaa-

Nezaležninkų Vyskupo Pa 
mokslas.

Atsibaladojęs nežinia iš kur 
nezaležninkų vyskupas S. B. 
Mickevičius su savo vargoni
ninku užsimanė Waukcgane 
susukti sau lizdų.

Birželio 4 d. Laisviečių sve
tainėje jis sakė pamokslų. Bu
vo skelbta, kad prakalbos pra
sidės 8 vai.,'bet prasidėjo apie 
9 vai. Mųtyt . pozai iežiūnkas 
laukė dąngi&u .žuioųių.

Pirmiausia išėjęs ant scenos 
varg. liepė publikai nusiimti 
kepures ir ramiai klausyti, 
kad niekas nedrįstų atsiliepti.

Jani pabaigus išėjo vysku
pas su raudonu kryžium ant 
krutinės. Ki, ki, ki — pasi
girdo visuose kampuose. Pir
miausia vyskupas pasakė, kaip 
gali žmonės laisvai gyventi ir 
užlaikyti tikėjimų. Jis, girdi, 
pasišventęs platinti tų “mok
slų” tarpe Lietuvių.

Pašukavęs, parėkavęs, pada
rė penkioms minutoms per
traukų. Sako: “Gausite korte
les su giesmėmis, išmokite. Po 
pertraukos sugiedosime ’

Tuojaus vargonininkas iš
dalino korteles. Ant vienos 
korteles pusės buvo giesmelė, 
ant kitos — vyskupo parapi
jos antrašas.

Po to nezaležninkas paklau
sė, ar galima parinkti aukų. 
Žmonės tyli. Po valandėlės 
vienas sako, kad galima. Tada 
nezaležninkas su vargoninku 
pasileido aukų rinkti. Surin
kęs papylė ant staliuko. P. 
Bagdonas užėmė komiteto vie
tų ir suskaitęs padavė vysku
pui. Tas padėkojo už aukas, 
kurių, sako, sumesta $9.07 ir 
vėl užėmė vietų.

Dabar klausia žmonių 
jau išmokot giesmę. Dabar 
giedosime. Saukit visi vienu 
balsu paskui mane. Na, ir už
traukė nezaležninkas drūtu 
balsu. Žmonės tyli.

Pabaigęs giedoti sušuko: “Ko 
•d<d jus negiedat, ar tai sarnia- 
tinatės.Nu, da sykį.” Ir vėl už
traukė tų pačių giesmę. Žmo
nės kaip tylėjo taip ir tyli.

Ir vėl sako pamokslų apie 
parapijos steigimų:

“Jeigu turėsite priešų, nepai
sykit. kaukitės prie manęs
aš jums pagelbėsiu, duosiu pu- 
tarimų;pinigiškai neprisidėsiu, 
bo aš esu biednus.”

Taip ir pasibaigė nezaleŽnin-

1919 metais Vokietija išleido 

daugiau knygų negu kuris ki

tas kraštas. Jį išleido 26,200 

knygų. S. Vals. 8,600, Didžioji 

Britanija taippat 8,600 

Prancija 5,361 knygų.
ir

Suv. Valstijose gyvena 12,-

960,(XX) negrų.
✓

Skotlamlija turi 603,094 ka-l 

tulikų gyventojų. Iš šito skai-1 
čiaus 43,094 priaugo vienais I 
metais. t

ko “misija.”

Socialistai su laisvaiėaniais 
ėjo bailio nepatenkinti. Sako,

so gerb. kun. J. čepukaičiuf, jis daugiau nieko nenori kaip 
kuris daug padėjo triūso ir tik pinigų. Surinkęs koletų do-

EXTRA!»

FARMŲ BARGENAI,
Kurie norite pirkti farmas tai 

nepraleiskit šios progos.

100 akerių fariaa gera žemė visų 
dirbama 40 akerių užsėta kviečių 
30 akerių dobilų likęs vasarojus. 
Triobos gerus stuba, bar ne vištini- 
kai, kiaulininkai, kietis, garage is 
tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi
sos kokiu tik reikia prie ukes 2 
mylias nuo miesto kaina $1,100.

80 akerių 50 dirbamos 30 miško 
gera ganikla 10 akerių užsėta kvie
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
bariu stuba gera bame 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 bame puikus 
sodas 100 medžių oboliu 50 piČių 
2y2 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 bame su gyvu
liais ir su mašinoms kaina $6,600

120 akerių tik mylių nuo 
miesto 60 dirbamos kita gero miško 
ir gera ganikla upelis teka per lau
ka 4 geri arkliai visos mašinos 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 kornų 
10 avižų, bulvių ir tt. puikus so
das api© 100 vaisių medžių, upe
lis teka per farma, gera mūrine 
stuba 10 kambarių ir geras skiepas 
“furnaec” šildoma vanduo ir 
maudynės st.uboj taip kaip miesto 
geros bames kiaulininkas, vistinin- 
kas, kietis mašinoms pašiure-gara- 
gc. Laukai aptverti dratinėms tvo
roms. Kaina $7000.

Turime ir mažesnių farraų kaip 
atvažiusito pas mus, mes apvešime 
parodyti visas ukes kurios tik ge
ros. Ūkės geriausia pirkti nuo pa
čių savininkų nes agentai nusuka, 
nusipirkus čia ūke džiangRiesi nes 
čionais visi Lietuviai gražiai gy
vena. Reikalaujant daugiau infor
macijų mfiykito pažymėdami kiek 
turite piningų pradžiai, tuomet 
mes galėsime Jums nurodyt kokia 
farma gAlima nupirkti su tiek 
kapitalo.

K. DAUNORAS.

l|UĮl

Box 7 Castor. Mioh

INVESTMENTAS BE RŪPESČIO
SAUGUS IR PELNINGASt

INVESTMENTAS BE RŪPESČIO
Yra saugiauhIiis ir pelningiausias, nereikia rūpintis ir nemiegoti naktimis nes jie pilnai Išmokami
Kirr gali būti pelningiau kaip įdėti j New York litai Katute kuri kas metų. kilti vertėję ir 

neša nuolatini pelini?

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA
bildu jums jvcstinenta formoje Dvieju Milijonų Dolierių vertės savo Preferred Cinnulative Par- 
ticipatrng stocko. Kaina 1100.00 už šėra $100.00 par valire, mokumas pilnai arba ant išmokesčto.

6% eiiinulntive ditidcntii per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais kurie bus pasiųsti 
jums kas pirma diena kiekvieno mėnesio.

APART TO gausite sekančius dividentus:
Ant kickvlcnd Įmokėto Dolierio už fiėra ant Common Stocko 50 centu už tėra bus mokama 

kiekviena savininkui preferred stocko. Pavysdln jeigu Common Stocko bus mokama po $4.00 už 
šėra i metus-gi už Preferred Stock dividentų bus mokama $2.00 i metus. Pridedant regularl nuo
šimti 6% i metus pasidarys $8.00 už šėra arba

8 PROCENTUS i METUS.
Mokama Preferred stockholdcriams.
Pelnas dabar gvarantuoja kad bus galima mo-kėti extra 2% dividentų Pelnas gali kilti augštin.

PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.
BATTERY PARK BUILD-MARITIME BUILD.-CHESEBROUOH BUILD. šie namai No. 19. 21 

Al 3$ l’earl Str. No. 22, 24 Whitehall Stract ir kiti kurie randasi po num. 8 State Street Corporation; 
Battery l’urk I-ind Corporation Ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GA- 
TEWAY REALTY CORPORATION kur| yra kontroluojama

HENRY L. DOHERTY C0MPANY
Visiems žinomas Investment House po No. 60 \Vall Street, kuri turi gera rekordą, 
šie namai yra apkainuoti geriausių New Yorko Real Katate žinovų 5% milijonu dolierių ver

tės. Namai yra paranduoti augštos rųšics žmonių su lcase'ais nuo trijų iki dešimts metų-gl apli
kacijos dėl randu yra nuolatai prisiunčiamos.

UŽSIENTERASAVUSIU YRA DAUG
Vžsienteresavusių šiuo pasiulijirnų yra daug. Šimtui žmonių atsilanko ypatiškai. Tūkstančiai per 

laiškus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę ekspertai visų tauta atsakys tau ypatiškai arba per pač- 
ta išaiškinant viską.

MES NESIUNTINEJAMI AGENTU!
ATSIMINKITE: Kad skaičius šėru yra aprubeziuotas. Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti 

dabai- jos paskui negausi! Kas pirmesnis tas geresnis, tai rašyk tuojaus.
JEIGU SUŽINOSI, TIKRAI ĮDĖSI PINIGUS.
Pamąstyk—Saugus įdėjimas kapitalo kuris moka 8%.

FOREIGN LANGUAGEINVESTOR DEPT.
HENRY L. DOHERTY & CO. 

12 Pearl Street New York

PASIRAŠYK IR PRISIŲSK

ŠITĄ KUPONĄ

ŠIANDIENA.

Manadžcris.

Forciffn I.(Mi(4uauc Iave&tor Department 
Henry U. Dolicriy & <‘oni|*any

12 Pearl Street, Ncw York.i
Be jokio kašto malonėkite prisiųsti man pilnas 

Informacijas apie Jūsų “Golden Opportunity” I»- 
vestmento propoaicija.

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

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

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

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

I’aieškau Motiejaus Kupčiuno. 
Girdėjau, kad gyvena Midland mie
ste, Pennsylvanljos Valstijoje, Post 
Office Tutscyville. Busiu labai dė
kingas jeigu jis pats arba kas ži
note apie jį, pranešto šitą adresu:

Jost-ph Butkevičius 
2013 W. Armitago Avc. ChJcagn,

PARDAVIMUI 3 augštų bizniavus 
muro namas, šiaur-rytinis kampas 
Canalport ir Union, toliau 3 šeimynų 
gyvenimui namas. Didžiajam name 
randasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų 
gyvena. Did-elis bargenas, kadangi 
turi būt parduota pirm Birželio 38 
d. Tai yra draugijų namas, atsi
šaukite M. Maitinėk, 822 V/. 19-th 
St., arba i*. Varga, 1908 Canalport 
Avė. Namo trustisai Tel. Canal 7103

FOTOGRAFIJŲ GALERIJA. 
Greitai turi būt parduotų Photo

Studio, kuri randasi Chtcagos prie
miesty j. Biznis geras ir senai iš
dirbta vieta. Lietuvių, Lenkų ir 
Slovakų parapijos. Atsišaukite su
žinosit pardavimo priežastį. Kreipki
tės.

(A. H.>

Draugas Puhl. Co. 
2331 S. tteklcy Avė.

Pat-siduoda stubos rankandų setas; 
graitiafonus, karpetai, lova ir dau
giau rakandų. Kam reikia atsišau
kite Subatoj po pietų parduosiu pi
giai 2IIIS Ko. luinn Avė. Pirmas 
lubos iš užpakalio.

Parsiduoda Studio labui gerai vie
toj Ir gerai įrengta labai gera pro
ga dėl gero fotografu. Savininkas 
išeina iš biznio.

ORAI (JAS
2331 So Oukley Avė. Chlcago.

i Phone Cleeho 5968

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS 

18 $7 W. ttth Htr. Cor. 49*h Avė.
Cicero, III.

J Vai. 9 Išryto Iki 9 vak Išlmaat 
Nedėliaa ir Seredas

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. donai 9118

Valandos: 18 ryto Iki S vakaro 
Gyvenlmao:

MII W. •8»d 8«.
Tai. Prospact $«$.

ĘumpeanįniBrlMn guriau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
Siautimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARIJrSAS

Real Estate, Paskolos, Insulinai 
Ir tt

809 W. 331 h St., Kamp. Ilalsted St 
Tel. Boulevard 011 

Vai.: 9 iki t koadienų
Vak.: TJtar. Ket ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 3 po pietų.

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 

4601 South Hermitage Avė. 
Tel. Boulevard 8080

Tat Drovar T8$l|

Dr. C. Z. VezeHs
LIETUVIS DENTISTAS 

4719 80. ASHLAND AVUUH 
arti 47-toa Gotvte

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vok.j 
Skredomli nuo 4 lig • vakaro 

5-5ff=5-5-5S-=aaa

’TTelefonas Boulevard 9118

I DR. C. KASPUTIS
3 DENTISTAS
« 8331 South Halsted Str.
^Valandos: 9—18 A. M.

1—8: 7—8 P. M.

Dr. M. Stupnit
3107 So. Morgan Street

CHICAOO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą 8OS9

Valandos: — 8 tkt 11 1* !
>5 po pietų Iki S vak. Nedėllfl 
Imis nuo 6 iki 8 vai.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvya Gydytojos Ir Chlrurgoa 

Ofisas 10900 So. Mlrdilgan Av 
Vai. 10 lkt 12 ryte; 2 Iki 4

plet, 6:30 iki 8:80 vakaro 
Reaidenclja: 10593 Ferry Areu 

Tai. Pulluan >49

DR. S. BIEŽB
LIETUVIS GYDYTOJA 

IR CHIRURGAS
9901 Weat 99nd Street 

|T«1. Canal 4222 
■Re*. 9114 W. 49nd Straet

Tai. McKIntoy 41

VALENTINE
CO1.LEGES

[8305 8. Halsted, 9407 W.
1850 M. Wcll» «t

187 MokykJboa Jungt. Valstljoaa. 
Moko Siuvimo, Patternų Kį

Daaigning blaniui Ir 
[Vietos duodamos dykai, Dtploc 
jMokalas lengvais atmokėjli

[•Kleeoa dienomis Ir vakarais.
reikalaukit knygėlAs.

TaL Saaley 1649
SARA PATEK, pirmiau

DR. A. K. RUTKAUSKAI
Gydytojas Ir Chirurgas 
4449 So. We»tem Avė. 

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-8 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėt< 
alsia tiktai po platų 9 lkt t.

' ai. Canal 6221

# DR. C. X CHERRYS 
nerms dentistas 

Weat 98-n.l A So. Leavttt «r 
Chl.ago

Valandoa: 9:20 A. M. to 13 N* 
i 1:00 P. M. to 8:00 P. M. •

r Telefonas Armitago 9778
MARYAN S. ROZYCKI
MUNYKOS DIREKTORIŲ* 

Mokytojos Plano, Teorijos Ir

9091 N. We
III.

Avfc
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CHICAGOJE.
Iė MOfcŠLĖlVIŲ JVt>ĖJIMO Iš BRIDGEPOfctO.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJO SEIMAS.

Birželio 12 d., 11 vai. prieš 
piet Šv. Kazimiero Vienuolyne 
prie 67-tos ir Rockwell gat
vės, susirinko žymus moterų 
būrys iš visos Chieagos ar
kivyskupijos. Didžiai gerbia
mas kun. P. Bučys atlaikė 
.Mišias ir pasakė pamokslų.

Po pamaldų Seserys užkvie
tė viešnias pietų valgyti. Po 
pietų jos pasivaikščiojo po Se
serų daržų. Lygiai 2 vai. A- 
kad. Rėmėjų draugijos pirmi
ninkė ponia A. Nausiedienė, 
atidarė Seimų. Kapelionas at
kalbėjo maldų. Sekretorė iš
šaukė delegačių vardus. P-lė 
Mikšaitė joms prisaigstė žen
klelius. Delegačių buvo 48-ios.

Į seimo pirm-kę išrinkta 
p-nia A. Nausiedienė, jos pa- 
gelbininkė p-nia Šedienė, se
kretorės p-lės Gurinskaitė ir 
Mikšiutė. Į mandattj komisijų 
p-nios Susnienė, Ramanauskie
nėj p-lė Galvaitė; knygų per
žiūrėjimui p-nios Tumasonie- 
nė, Tautvilienė.

Pereitų metų protokolas pri
imtas. Taipgi priimti valdy
bos narių raportai. Iš jų pa
sirodo, kad nuo 1920 m. liko 
$1755,85. Per metus buvo j- 
eigų $4862,08. Viso labo 
$6617,93. Išlaidų buvo $3302,- 
91. Ižde liko $3,315,02.

Po to skyriai padarė prane
šimus. Pasirodė, kad daugiab- 
siai jeigu buvo Visų Šventų 
parapijos skyriaus, būtent, 
$814,14. Jam išreikšta ypatin
ga padėka.

Valdyba skaito pasveikini
mus nuo draugijų. Prie pas
veikinimų yra $481 dovanų.

_ Iš eilės imta svarstyti įne
šimai. Vienas įnešimas sako, 
kad draugijos šelptų netur
tingas mergaites einančias į 
mokyklų. Seimas priima nes
varstęs, nes konstitucija tų 
rodo. Antras įnešimas rengti 
piknikų. Taipgi priimtas be 
svarstymo; jau rengiamas. Tre 
čias įnešimas surengti baza- 
rų Liepos mėnesyje, 1922 m. Į- 
nešimas priimtas vienbalsiai. 
Siųloma tverti naujų skyrių. 
P-nia Susnienė įgaliota orga
nizuoti naujų skyrių Chieago 
Heigbts, III.

Toliaus nutarta šįmet ne
siuntinėti laškų prašančių au
kų, bet kviesti draugijas į 
Vienuolyno bazarų. Sutarta 
taipgi, kad skyriai siųsdami į 
Centrų pinigus, siųstų juos 

pranešdami finansų raštinin
kei, arba geriausia, kad tuos 
pinigus įduotų Centrui aps
kričio posėdyje. Tuo budu 
bus galima sužinoti, kiek iš 
kurio skyriaus įplaukė į Cent
rų. Knygų peržiūrėjimo komi
sija daro pranešimų Seimui, 
kad knygos yra gerai veda- 
pios.

Išrinkta presus komisija 
p-lės Jurgaičiutė ir Vilkiulė. 
Sumanymas padaryti rinklia
vų prie Lietuvių bažnyčių -du 
rų atidėtas kitam kartui.

Išrinkta valdyba kitiems 
metams: Antanina Nausiedie 
nė — pirm., Aedienė ir Sus 
nienė — vice-pirm., Gurins
kaitė ir Mikšaitė — rašt. Vie 
na Šv Kazimi<-ro Seserų iž
dininkė. Iždo globėjos palieka 
tos pačios. Skyrių atstbvės 
Valdyboje: Lesčiauskienė,
Nausiedienė, I ’ečiuknitienė, 

Česnauske it ė, Tumaftonienė, 
Rakauskienė ir Butkienė.

Seimas pasibaigė 5:30 po 
pietų. P-nas Stankūnas nuė

mė Seimo delegačių fotogra
fijas. Seserys užkvietė Seimo 
delegates vakarienės. Po vaka
rienės buvo gražus programė- 
lis su muzika, dainomis ir te
atralių. Patenkintos delegatės 
išsiskirstė prieš 9-tų vai.

DAR 250 POLICMONŲ YRA 
BLOGŲ.

Cliicagos policijos 
kas paskelbė, jog be suspen
duotų dar 250 policmonų esa
ma apsileidusių tarnyboje. Jei 
jie nepasitaisys, ir jie visi bus 
suspenduoti.

MUSĮJ REPORTERIO UŽ-

viršinin-

IŠ BRIDGEPORTO

Birželio 5 d. Šv. Jurgio pa- 
rap. svet. A. L. R. K. M. Chi
eagos Apsk. laikė susirinkimų. 
Daug kulbėto apie ateinantį 
dešimtmetinį Moksleivių Sei
mų. Nutarta kreiptis į visas 
Lietuvių šio miesto katalikiš- 
as organizacijas pakviečiant 

jas dalyvauti Moksleivių Sei
me. Kalbėta ir apie tai, kaip 
sustiprinus moksleivių jėgas, 
<ad rengiant vakarus dides
nės butų pasekmės.

Tiesa, nebus pro šalį pami
nėti 19 Moksl. kuopų. Aps- 

ritys džiaugiasi, kad jon su
sibūrė daug moksleivių, tik 
gaila, kad nedalyvauja Aps
kričio suvažiavimuose.

Reikia mums daugiau stip
resnio susijungimo, daugiau 
draugingumo, pažinimo vienas 
iito. Tada musų darbai dides
nę neš naudų.

Koresp.

BirŽ. 21 d. šv. Jurgio par. 
svet. L. Vyčių 36-ta kuopa įrengs 
išleistuves Bavo kuopos darbuoto
jui, kun. Juoz. Svirskui ir priim
tuvės naujam prieteliui kun. Juoz. 
Skripkai. Rep.

L. Vyčių lG-ta kuopa priešsei- 
minj susirinkimų laikys Birž. 15 d., 
Šv. Jurgio par. svet.

Bus ruošiama rezoliucijos ir 
renkama atstovai L. Vyčių IX-tam 
Seimui. Rep.

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

Lletaili Gydytojas, (hlnum |r 
Akušeras.

MOS ■. Halsted St. Chloago.
Valandos; 10—12 Iš ryto 1—S Ir 
t—S vakare Nad. 10—11 iš ryto

Birž. 12 d. Šv. Alfonso dr- 
ja susirinkime Šv. Jurgio svet. 
priėmė pakvietimų dalyvauti 
Šv. Jurgio par. bazare ir iš
rinko skaitlių darbininkų.

Tų pačių dienų Šv. Onos 
dr-ja laikė susirinkimų Šv. 
Jurgio svet. Ji taipgi priėmė 
pakvietimų dalyvauti parapi
jos bazare ir darbininkes iš
rinko. Į susirinkimų buvo at
silankę atstovai iš Liet. Drau- 
gijų Susivienijimo su kvieti
mu prisidėti prie to susivieni
jimo statomos svetainės. Bet 
draugija prie to neprisidėjo. 
Matyt, kad draugija supran
ta savo reikalus.

Taippat tų dienų Amžinojo 
Rožančiaus darugija laikė su
sirinkimų. Klebonas, kun. M. 
Krušas, yra jos pirmininku, 
i^yarbiansias nutarimas buvo 
baugi jos intencijas išversti iš 
angliškos kalbos ir padengti 
spaudimo lėšas.

IŠ T0WN OF LAKE.

Čia pavyzdingai veikia Šv. 
Pranciškos Rymietės (moterų) 
draugija. Ji priklauso prie A. 
L. R. K. Federacijos. Ji Šv. 
Kazimiero Akademijai paau
kavo stambių aukų: $132.00. 
Dalį tų pinigų paskyrė iš dr- 
jos iždo, kitų dalį narės suau- 
kavo. Šitoj dr-joj ponia J. Am- 
brozaitienė pasekmingai pir
mininkauja. Katalikiško vei
kimo dirvoje Town of Lake’o 
moterys pralenkia vyrus.

Pas Šv. Kryžiaus par. kle
bonų, kun. A. Skrypkų, vieši 
kun. P. Kasčiukas, svečias iš 
Lietuvos, įgaliotinis Šv. Ka
zimiero dr-jos. Antradieny, 
Birželio 14 d., jis kalbės Šv. 
Kryžiaus svet.

GARSINKITĖS “DRAUGE.”

SVEIKI KŪDIKIAI NIEKĄ 
DOS NEVERKIA.

Jeigu tavo kūdikis visados ver
kia tai turi tam būti tikra prie- 
zastifl, gal jam reikia permainyti 
maiita.

Ant šio punlapio šio laikraščio 
rasite pagarsinimų Bordens Eagle 
Brand Condesaed Pieno, Iškirpk 
ta kuponą ir pasiųsk į Borden 
Company, o jie prisius tau dykai 
kningutė su pilnomis informacijo
mis apie kūdikių auginimų.

(Apgr.)

DR. S. N AIKELIS
I.IKTITVIH

GYDYTOJAS IR CHTRCRGA9 
Oriau Ir OyrMilmo nata 

MM Hoofh Halatod Streat 
4a* nrtau tlalaaraal Stati Baak

Valau d oa ano 19 Iki 11 ryta; nao 
1 Iki 4 po plotų; noo 7 Iki • vak. 

KodAIlomla nao lt iki K 
------------ Yi

IŠ T0WN OF LAKE.

Tel. Canal 267 Vak. Canal 3118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IBM 8o. Halsted Street 

Valandos: Iš Iki 13 ryto; 1 Iki 4 
po ptet. 4 Iki * vakare.
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Į Laivakortes Tiesiog į Lietuva
$107.10 iš Montreal’o iki Klaipėdos (Memel) i

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).

Iš Montreal’o išplaukia laivas 11-toj dienoj Birželio |

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.!
Pinigus siųstus per musų ofisų išmokame į 26 dienas = 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.
SS

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legalia- i

5 kreipkitės pas

=PAUL P. BALTUTIS & CO.
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chieago, III. 1
iii...... ....................................................................................... ......................... iiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiff

Birželio 1 d. Davis Sąuare 
’arko salėj L. Vyčių 13 kp. 
aikė susirinkimų. Apkalbėta 
lėgantieji kuopos reikalai.

Apart to, kalbėta apie L. 
Vyčių steigiamųjų spaustuvę. 
Rinkti paskolos įgaliota pirm. 
M. Panavas.

Ant galo kun. J. Skrypkus 
atsisveikino su Vyčių kuopa 
ir pranešė, kad esųs paskirtas 
Šv. Jurgio parapijom

Šiame susirinkime kuopon į- 
sirašė J. Martinkus.

Korespondentas.

UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIM
Rea. 1189 Independenoe Blvd. 

Telefonas Von Burvn 994

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
Specljalistaa Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir vtsų chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto S—a pt

pietų, 7—8 rak. Nedėliomis 10—11 4 
Ofisas 33S4 8o. Halsted St., Ghlaagt

Telefonas Drover MBS 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

PRANEŠIMAI,
IŠ NORTH SIDES.

A. L. R. K. M. Są-gos 4-tos 
cp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiandie, Birželio 34, 3921., Šv. 
Mykolo par. mokyklos kambary, ly 
giai 7:30 vai. vakare.

Visos Sąjungietės prašomos at
silankyti šitnn susirinkiman. Tu
rime daug svarbių Toikalų. Bus 
išduota raportas iš buvusio vaka
ro. Prašomos taip-gi atsivesti ir 
naujų narių.

Ona R. Paliuliutė, 
Mot. Są-gos 4-tos kp. rašt.

IŠ T0WN OF LAKE.

L. R. K. Moksleivių 39 kuopa 
aikys mėnesinį susirinkimų pėt- 
nyčioj, Birželio 17 d., š. m., Davis 
Square park svetainėje, 7:30 vai. 
vakare.

Moksleiviai prašomi skaitlingai 
susirinkti. Turime aptarti visiems 
rupimus reikalus.

Katrie nepriklauso prie šios 
prakilnios organizacijos, o jau yra 
baigę aštuntą skyrių ir lanko augš- 
tesnes mokyklas, prašomi įsirašyti 
šitame susirinkime.

Raštininkė.

Alumnų 3 kuopa laikytame su
sirinkime nutarė įrengti vakarą su 
programa. Tikslas — priimti nš- 
tunto skyriaus mokinius į Alumnų 
dr-jos skyrių. Lig šiol tie moki
niai skaitėsi kandidatai į Alujn- 
nus. Dabar baigę pradinę mokyk
lų bus tikrais Alumnais.

Vakarėlis įvyks Birželio 36 d., 
fi. m., Davis Squnre park svetai
nėje, 7:30 vai. vakare.

Aluntai.

IŠ BRIGHT0N PARKO.

s V. W. RUTKAUSKAS j
ADVOKATAS '

_ Ofisas Dldmlestyjt ’I 29 South La Šalie Street g
Kambarls 114 g

Telefonas Centrgl 6390 ;

L. R. K. Labdaringos Sąjungos 
8-ta kuopa laikys mėnesinį susi 
rinkimų šiandie, Birželio 34 d., 
7:30 vai. vakare, parapijinėj svet

Visi nariai ir draugijų atstovai 
prašomi atsilankyti. Turime svars
tymui daug svarbių reikalų. Bus 
renkama darbininkai Centro pik 
nikui, kuris bus Birželio 19 d., 
Bergmans darže, Riverside, III.

Kurie turite paėmę tikėtų pra- 
lonri sugrąžinti tame kp. susirin 

I kime. Valdyba.

J Vakarais, 812 W. 33rd St. 2
— Telefonas: Yards 4681 .

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Jūsų Akįs |
Ar jos raudo

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

[ligų? Jus nega
ilite atidėti gydy

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

Oflaas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, UL

SPECIJ AUSTAS
Moteriškų. Vyriškų, taipgi onro- 

nlškų Ilgy.
OFI8O VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 4 Iki 8 valan
dų vakare.
Nedėllomla nuo 9 iki I po plet. 

Telefonas Varde 687

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS iI Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I 
4 Peoplee Teatro Name t

Il6l6 W. 47th Str. Tek Doul. l«ttl 
B Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 10 V 
Ilki 12 ryte. |V Kės. 2914 W. 4 3 rd Street | 
| Nuo ryto Iki plet
gTel. McKlnley 263 s

Fhone Seeley 7439 n
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specijalial visokias vyrų Ir)' 
moterų lytiškas Ilgas 

2401 MaUJson Str., kampas Wee-Į
tern Avė., Chieago 

Valandos: 2—4 po plet 7—9 rak J

S. D. LACHAWICZ
LtETUVYS GRABORIU8

I
Patarnauju laidotuvėse, koplglauria, neį
kėlė meldltu atatėaukti, o a,ano darbai 
busite uė<anėdlntL

2314 W. aSrd Fl. Chieago. 111 j
Tel. Ganai «1»»

i|į DR. CHARLES SEGAL
X Į Perkėlė aeavo ofl>ą po nnm

J4729 So. Ashland Avenue
■ SpcctJaliMAs
|DZ1OVV, MOTBRV •» VYRŲ LIGI
(Valandosnuo 10 iki 12 Išryto: troo 
g2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:10

vakaie Nedėliomls 10 kli 1
Telefonas Dreicl 2SSI»

pas i
manę uždyką |

Daleiskit man Išegzaminuo- E 
tl jūsų akis be užmokesčio. Jei- — 
gu aš galiu jums apgclbėti, aš X 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu = 
uš lygiai atvirai ir tai pasaky- E 
siu. Aš daleisiu Jum pašinnudo- E 
tl mano 23-jų metų patyrimu S 
kaipo akių specialistu ir mano = 
gabumu Išgydyme tūkstančių at E 
■Įtikimų, kuriuose kiti buvo at- E 
■įsakę gydyti. Jus neprivalote = 
daleistl dalytėtl jūsų akis kitam X 
kaip tik okulistui augščiauslo E 
laipsnio, o tai oš jums galiu su
teikti. Nedalelsklte trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

i Nelaukite-—atsišau
kite šiandieną I

E Tą dalyką neatidėliokite. Juo E 
S greičiau pradėsite gydymą, tuo E 

greičiau pasveiksite. Jūsų akjs S
_ pačios nepasveiks, bet Jos daro- S 
S si vis blogesnės. Tam tikras gy- E 
E dymas, ir tam tikri akiniai Išgy E 
S dys jūsų akis jeigu tiktai pade- ~ 
S rysite) laiką. Ateikite šiandien = 
S pasimatyti su manim. Išcgza- E 
E minuosiu dykai.

(Or.F.O.Carter j
| Specialistas Akių, Nosies E 

ir Gerklės Ligų.
| 120 S. State St., 2 augštas E 

Ohicago, m.
Vai.: 9 Iki 4; Nedėl. 10 Ik 12 S 

Vienos duris ) šiaurų buo B
Falr Krautuvės

. .........................................................................

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI PIENO
Lietuvė motino iš Bostono rašo:

“Kd ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė
visokias ryšis ir maišinius pieno, bet niekas 
kūdikiui nebuvo tinkamu iki gydytojas pata
rė naudot

-4^

EAGLE BRAND
' ( CONDENSED M1LK )

kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai 
virškinosi, kaip jos pačios pienos”.

The Borden ComDany 
Borden Building . New York

Iškirpk šį kuponų DABAR — ir prisiųsk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDI
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip 
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau- 
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
boje. 0104

Vardas
Adresas
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NAUJA IMIGRACIJOS TIESA
Ateiviai gyvenant Suvienytose Valstijose gal važuoti į Europa be baimės nes nauji E 

įstatymai pavelija jiem sugrįžti į Amerika.
Jeigu nori laimingai perkeliauti i Tėvynė, tnl vainok per nuisų niūra, nes Imsi aprūpintas vlsnose S 

E reikaluose per mus ir musų agentus iki pasieksi Lietuva. Mes turėm visas laivu linijas Ir važuojan- s 
S tis per nuisų Biuru nekltidls lanki jos.

LAIVAKORTES 
per vand. $100.00

LAIVAKORTES 
iki Eitkunu 104.60

LAIVAKORTES 
iki Klaipėd. 107.10
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LAIVAKORTES 
iki Tilžės $106.95 |

LAIVAKORTES 
iki Kauno 117.00 |

LAIVAKORTES 
iki Liepoju 145.00 =

1 EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai

| 809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, III.
Pasekmingai Išsfinn'lam pinigus Cnhlegramu, Paštu. Ir Draflala, | Lietuva Ir visas šalis pagal dle- 

S uos kursą o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau. Pinigus Išmoka greilni.

PASTABA
Idant važiuojančius Lietuvon einant per rubežlus nenutaksuotu už cnsh vežamus pinigus, tai niea 

pervedant jų pinigus limitais pagal dienos Paštuose pilna, suma bo mažiausio atskaltliavlmo.
Mes nekalbame tik ant peperlos bet parodom faktus, štai žemiau paduodanuv. vardus, nore ne 

visu bot tu kurie yra daugiau žinomi vlsuomenellšvažiavuslii vakar per musų Biurą Lietuvon: Ad
vokatas Kiizlmerls Gugls, T. Mazenls, V. Mačikun.iItė. P. Svereekas, Antroj Klasėj |r Simonas Gutn- 
baragis, J. Radavlčlus, J. Iisnilevlčius, I. Hnpps, A. Mlrskis, A. Skurdanls, J. Tarutis. P. Oyrtautas,
Iš Chieagos. Miknius Shlielva, O. Alutis, K Supils, F. ("eina, F. Smoguraučlškae, Iš Ken»lngtona ir 
Koselanda. S. Vaitkus. Iš Chieago Helghta, J. Sereika iš Aurom Illlnola J. Dragūno*. J, Genia, 8. Rl- 
bells Iš IVaukegan, Illinois. J. Patamsis, De Kalb, Illinois. Trečioj klasėj. Iš viso ant šio plaukimo lai
vu Olympie per mus Iškeliavo 75 ypatos. Kiekvienas važuojantls per mus yra užganėdintas Ir gauna 
musų ypatiška patarnavimą. Kreipkitės J musų Biurą sekančiomis valandomis:

KaMliena nuo 0 ryto iki 6 po pietų, Vakarais, I Išminkė^ Ketverge, Hubatoj Iki A valandai. Ne- 
dėliomls nno 9 ryto iki 3 po pietų.
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