
University of Illinoff 
Library Qr. 

UBBANA, ILL. 
MNV 3 i 1 « 0 

• • • ^ • i» • • m . m m m m m • • « » • » » • » • 

"DRAUGAS" 
rahJUhod Datl j Krccpt Sa«d*ya 

O M Ytmr 
M* Mmmtha , «3.M 
Tbursday'n CdltUa . / fS.M 

AT NEWS-STANDS 2c. A COFT 
DRAUGAS PI BLISHTNG OoJ, Im%, 
1800 W. 4«th 8t* Cfcicago, IlUnoU. 

• 8 

D1RAU GA 
UTHUAN1AN DAILY FRIEND 

FIRST EDIT ION 
' • ' ' • • • - . . . . . „ ^ - — — - ., , , „ 

PIRMOJI LAIDA 
M l « » « » » H » » « « » « « » • • » » • • » • • • • » ! 

I 

II 

I 

— 8 6 

Pablished and distrfbuted nndcr permlt (Ho. 4«8), Mthorliecl by the Act of Octobor t , l t 17, on ffile nt.the p*> - Office of Chlcago, m . By the order of the Presldent, A. 8. Bnrleson, rastmaster General. 

KAINA O 
PfiflCE « 

CENTAI 
CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, BIRŽELIS (JUNE) 1 t)., 1920 M. 
EHTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCB 31, 1918, AT CHICAGO, ILLINOIS UNOUR THE ACT OF MAROH 3. 1878. 

RJETAI-VOL. V. No. 129 
• 

Kritiška Lietuvai 

Bolševikai kviečia Lietuvius 
užpulti Lenkus. 

Už tai žada sugrąžinti Vilnių 
ir Gardiną 

LIETUVA PRAŠOMA PAKILTI PRIEŠ LENKUS. 
LONDONAS, geg. ;}(). —- Central Xo\vs depešoje iš Berlyno 

pranešama, kad Rusijos sovietu valdžia tariasi su Lietuvos ka
ros ministeriu, ar kartais Lietuvos armija negalėtu pakelti 
puolimo prieš Vilnių ir Gardina. 

I r kuomet Lietuvos vyriausybė sutiktu taip padaryti, tuo
met bolševikai užpultų Dvinską ir lenkai atsidurtų tarpe dvie
jų ugnių. 

Rusįįos sovietų valdžia už ta žygi žada Lietuvai sugrąžinti 
tuodu miestu, kuri uodu laikosi užgrobę lenkai ir atsisako iš ten 
pasitraukti. 

Be to, depešoje pareiškiama, kad jei Vokietija neturėtų noro 
atiduoti LietuVai Memelio (Klaipėdos) apskričio, bolševikai 
pasižada del to užpulti rytinę Prūsiją ir varu Memelį pri
jungti prie Lietuvos. 

(Kritiška Lietuvai valanda. Rusijos sovietų valdžios pra
šymas yra lygus reikalavimui. Tuo labjaus jis svarbus, nes 
šiandie Lietuva veda taikos tarybas su sovietų valdžia. Bet 
lygiai Lietuvai svarbus daiktas atsiimti nuo lenkų ir savo sos
tine ir Uardiną. Tą padaryti Lietuvai Šiandie yra progos. Nes 
lenkai pienuoja pavergti visą Lietuvą. Tečiaus pakyla klau
simas, ar toksai lietuviu žygis nepakenktų Lietuvos reikalams. 
(Ji su Klaipėda yra kas kita. Klaipėda yra šiandie valdoma 
talkininką. Lietuva del Klaipėdos apskričio neturi reikalo 
derėties su Vokietija). 

DEBATAI GUBERNATO
RIAUS ALLEN SU GOM-

PERSU. 
Debatuota streiku klausime. 

TURKAI SU BULGARAIS 
GINS ̂  TRAKIJĄ. 

JĮ 
Didėja pasipriešinimas prieš 

graikus. 

ANGLEKASIAI SUTIKO SU 
PREZIDENTO PASIŲLYMU. 

Tik reikalauja komisijon pri
imti anglekasį. 

AUSTRIJOS VARGAI 

SUTRUKDYMAI LIETUVOS-RUSIJOS TAIKOS 
COPKNHAGEN, geg. 'M -

Tidende iš Kauno pranešta, kad Lietuvos su Kusi ja taikos 
tarybos Maskvoje sutrukdytos del nustatymo Rusijos-Lietu-
vos rubežiu. 

Kai-kurie Lietuvos atstovai iš Maskvos iškeliavo Kaunan 
gauti reikalingų nurodymu nuo savo vyriausybes rubežiu klau-

New York, geg. 29. — Čia 
Carnegie salėj vakar vakare 
įvyko senai rengiami debatai 
Kansas valstijos gubernato
riaus Allen su Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentu (lo-
mpersu. 

Debatuota darbininkų strei-
kų klausime. 

Salė buvo pilna žmonių. Bu
vo daug susirinkusių kaip ka 
pitalistų agentu, taip darbinin
kų. 

Kaip žinoma, tuojaus po per-
niai žinomojo streiko minkšto
se anglių kasyklose Kansas 
valstijoje įvykdinta įstatymai, 
(baudžiant ie ji darbininkams 
pakelti kadir mažiausius strei
kus. Tie Įstatymai valstijon į-
vesti pasidarbavus paeiam 
valstijos gubernatoriui Allen. 

Kaip (Jompersas, taip ii' ki
ti darbininkų vadai tuos Įsta
tymus pasmerkė. Pasakė, kad 
įstatymais sugrąžinta darbo 
žmonėms vergija ir tiranija. f 

Nepatiko tas gubernatoriui. 
Ir jis Gompersą pakvietė į vie
šuosius debatus. 

Vakarvkšti debatai tečiaus 
nieko nauja nepasakė žmo
noms. fTdmpersas dar kartą 
užeitavo, kad šiandie Kansas 
valstijoj siaučia vergija, dar
bininkams laisvės suvaržymai, 
baisi reakcija. 

(fui). Allen statė klausim,), 
kokiuo gi kitokiuo būdu ap
drausti visuomenės padėjimą. 

, . . , ., vv. 0 ,. , (iompersas į 4ai nedavė paton-
\ tetos laikraščiui Berjinsko , . \ . * t 

kmancio atsakvmo. 

Konstantinopolis, geg. 30.—-
Turkų vadai ir valdininkai 
Adrianopolio vilajete, europi
nėj Turkijoj, savo šeimynas 
prisiunčia čionai, gi patys ren
giasi kovon prieš graikus, kuo
met tie pradės okupuoti Tra
kiją. * 

Bet krikščionims, gyvenan
tiems Adrianopolyj, uždrausta 
apleisti tą miestą ir apskritį. 

Turkai naeijonalistai turėjo 
suvažiavimą Adrianopolyj. Su-
važiavime pranešta, kad tur
kai padarę sutarimą su bulga
rais bendrai ginti Trakiją nuo 
graikų. 

Skaitlingam turkų ir bulga
rų susirinkime gegužės 22 d. 
nutarta verčiau visą Trakiją 
paversti į nuodėgulius ir pe
lenus, kaip l>e niekur-nieko tą 
provinciją atiduoti graikams. 

Žymi dalis susirinkusių pa
darė viešai prisiegą nepasi
duoti graikams. 

Wilkes—Barre, Pa., geg. 29 
— Kietųjų anglių kasyklų dar-
bininkų suvažiavime didžiuma 
balsų priimtas prezidento Wil-
sono pasiiųlymas nepakelti 
streiko, bet pasiduoti nuspren
dimui komisijos, kokią paskirs 
prezidentas. 

Suvažiavę anglekasiai tik 
išreiškė reikalingumą, idant 
ton komisijon, kuri spręs apie 
anglekasių reikalus ir reika
lingą užmokestį, butų paskir
tas ir vienas praktikalis ang-
lekasis. 

Padarytoje rezoliucijoje an-
glekasiai pareiškia, kad'jie del 
žmoniškumo atsisako nuo tei
sių streikuoti ir priima prezi
dento patarimus, tikėdamiesi, 
kad paskirta komisija pasiro
dys jiems teisinga. 

AUSTRIJAI GRŪMOJA 
NAUJAS KRIZIS. 

Tos augštos užmokestys pa
didino kainas visokiems daik
tams, kurių šindie niekas ne
gali įpirkti. Kuomet nėra 
kam pagamintų prekių pirkti, 

Vienna, geg. 29. - Austrija j dirbtuvės turį but uždaromos 

Gali sustoti darbai dirbtuvėse. 

atsiduria kitan krizin. Dirbtu
vių savininkai sudarė pienus 
sustabdyti visokius darbus vi
sose dirbtuvėse, kol dailinin
kų atsinešimas į industriją ne
bus atmainytas. 

ir turi susfbtį industrija. 

I*ramatomi nerimavimai. 

Kuomet fabrikantai uždarvs 
savo dirbtuves, reikš tą, kad 
darbininkams bus paskelbtas 

Užmokestis darbininkams; lokautas. 

BULGARIJA TURI DIDE 
LES SKOLAS. 

sinie. 

Pertraukta Kare Siberijoje 
JAPONAI SU B0LŠEV1 i Senosios vyriausybės auksas. 

KAIS PERTRAUKĖ KARĘ ' 
SIBERIJOJE. 

Lloyd George pasimatysiąs su 
Krassinu. 

Sakoma, komisaras Krassin 
tarp kitko Anglijos vyriausy
bei pasiūlysiąs Rusijos auksą, 
sustampuotą senosios rusų 
vyriausybės ženklais. Tą auksą 
bolševikų valdžia nori paduo
ti Anglijos turgun ir parduo
ti. 

gegužės 25 d. 

Londonas, geg. 29. — Reu-
terio depešoje iš Vladivosto
ko sakoma, jog rusai su ja ( 
ponais Siberijoje pertraukę,' Svarbus tad Krassinui dai-
karę, ty. padarę armisticiją, ktas gauti Anglijos vyriausy

bės sutikimą liuosai parduoti 
caro laikų auksą. 

Laikraštis Times tame klau
sime rašo: 

"Priimdami rusų auksą nuo 
bolševikų, kurie yra aną pa 
grobę nuo senosios vyriausy
bės, tuo patini mes pripažį-
sime sovietų valdžią. 

4 'Dvi ideji, kaip tai prek -
bos santikius ir ofieijalį pri
pažinimą, negalima paskirs
tyti. 

"Butų absurdas įsivaizdinti, 

MUENSTERYJ ŽUVO 6 
STUDENTAI. 

Londonas, gegr 29. — Muen-
sterio universitete, Vokietijo
je, chemikalų laboratorijoj ek
sperimentų metu ištiko smar
ki ekspliozija. 6 studentai žu
vo ir daugelis sužeista. A 

PRAŽUVO TAIKOS REZO
LIUCIJA. 

•» » 

Washington, gvg. 'M. — Pre
zidentas YVilsonas, kaip jau ži
noma, nepatvirtino kongreso 
pravestos taikos rezoliucijos 
ir tą sugrąžino kongresui. 

Žemesnysis kongreso butas 
tuojaus pamėgino rezoliuciją 
pravesti, nežiūrint prezidento 
noro. Tam tikslui buvo reika 
linga dviejų trečdalių atstovų 
balsų. 

Už skolas mažesnį šalies 
turtai. 

Sofija, Bulgarija, geg. 31. — 
•Kaip visose kitose Europos 
šalyse, taip ir Bulgarijoj fi
nansinė padėtis yra gana blo
ga. 

Bulgarija atsargoje turi 
alikso vertės £7,394,000 ir si-

' dabro $3,545,blM). Jos visų 
nacijonalių turtų vertė siekia 
tik $l,750,(MK),(XK). 

Tuo tarpu skolų Bulgarija 
turi labai daugiau. Jos karės 
skolos siekia du milijardu do-

tiek daug padidinta, kad fab
rikantai pagamintų prekių 
niekur negali parduoti, jei no
ri atgauti savo pinigus. 

Be to visoj šalyj trųksta pi
nigų taip, kad vyriausybė ne
gali guspėti atspauzdinti rei
kalaujamos kiekybės. 

Kaltinama vyriausybė. 

Tž tokią padėtį industrijos 
lauke fabrikantai kaltina vy
riausybę. Ir prieš ją-tad at
kreipta kova. 

\ e s vvriausvbė, neatsižvel-
gdanm į pasekmes, sutiko, kad 
darbininkai dirbtuvėse gali 
steigti savas tarybas ir viso-
kos rūšies komitetus. 

Taippat vyriausybė nepasi
priešino darbininkų reikalavi
mui gauti augštas užmokestis 
už darbą. 

Iš to pakils naujas politiki-
nis šalyj bruzdėjimas ir Aus
trija galės susilaukti naujų 
vargų. Nes šiandie ir be lo
kauto agitatoriai visur ener
gingai darbuojasi. Paskui bus 
kur-kąs aršiau. 

Austrija turi duonos. 

Iš Amerikos Austrijon a: 
žarna daug kviečių. Spėjama, 
kad vyriausybė greitu laiku 
gyventojams padidin* duonos 
porcijas. 

Vokietija varo smarkią pro
pagandą už prijungimą Aus
trijos prie Vokietijos. Tam ti
kslui vokiečiai skiria milijo-" 
nus markių. 

Už pinigus vietomis jau ke
liamos demonstracijos, kad 
Austrija padarytų uniją su 
Vokietija. 

— — 

ADVOKATAI PASMERKIA 
'AREŠTAVIMŲ METODAS. 

lierių. Be to, talkininkams, su-
hg taikos sutarties, turi duoti 

balsuojant negauta Uek bal- $ ą : m m m a t l v ^ i n ; m o . 
sų ir palaidota rezoliucija 

REIKALAUJA UŽDRAUSTI 
IŠVEŽIMĄ ANGLIŲ. 

PRANCŪZAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI. 

I r pažymima, kad Cbaba-
rovskan nukeliavusi rusų-ja
ponu armisticijinė komisija. 

Lloyd George ir Krassinas. 

Anglijos ministeriu pirmi 
ninkas Lloyd George pasima-
tvsiąs su Krassinu, bolševiku 
valdžios prekyl>os komisaru, 
rašo laikraštis Times. 

Podraug čia plačiai kalba
ma, jog be Lloydo George ko
misaras Krassin, kurs aną 

Paryžius, geg. 31. — Aną 
dieną Prancūzijos premjeras 
MilJejrand kalbėdamas parla 
mente pareiškė, kad jei Vokie
tija nenarės pildyti taikos są
lygų, prancūzai užims naujas 
Vokietijos teritorijas. 

Washington, geg. 31. — Se
natorius AValsb iš Massacliu-
setts valstijos indavė senatui 
įezoliuciją su tikslu kokiam 
laikotarpiui sulaikyti išvežimą 
anglių į kitas šalis. Nes šian
die anglių trųksta nuosaviems 
reikalams. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S ) 

Perniai šalies iždus turėjo 
i [ ie 35 milijonus dolierių i-
plaukų. 

Nežiūrint to, šiandie bulga
rų pinigų kursas labai žemai 
nupuolęs. Normaliais laikais 
bulgarų Ieva yra verta 20 cen
tų. Šiandie truput] daugiau 
vieno cento. 

Bulgarijos valdžia turi daug 
p.ioitikėjimo Suv. Valstijose. 
Nuomoniaujama, kad Ameriko 
je pavyks Bulgarijai pasisko
linti nors dešimtį milijonų do-
lierrų ir tuo keliu kiek-nors 
sustiprinti savo kredite. 

Pakelia apkaltinimus prieš 
teisybės departamentą. 

BOLŠEVIKAI PAMUŠE 
KARELIJĄ. 

Gyventojai išsislapstė miš
kuose. ^ 

Washing-ton, geg. 29. — Na
tional Popular Goverments są
junga k i tuomet buvo paskyru
si komisiją, ištirti kaip teisoti 

Copenhagen, geg. 29. — Lai
kraštis National Tidende iš 
Gelsingforso gavo žinių, kad 

ir naudingi tie atlikti teisvbės bolševikai pamuše visą siau-

THINGS THAT NEVER HAPPEK 

TRIESTE — LIUOSAS 
UOSTAS. 

dieną čia atkeliavo, pasima-.jog dvi šalys gali kita su kita 
fcysiąs ir su kitais Auglijos vesti prekybą, neturėdamos 
diplomatais. I r paskui įvyk
sianti bendroji visų konferen
cija. 

Anglijos nžrnbežinių reikalų 
sekretorius jau matęsis su 
Krassinu. 

jokių diplomatinių sąryšių." 
Times yra priešingas kaip 

premjerui Lloyd George, taip 
ir bolševikams. Todėl iš su
manomos prekybos Anglijos 
su Rusija tiesiog pasityčioja 

Amsterdam, geg. 31. — Ber
lyno laikraščio Deutscbe Ta-
ges Zeitung korespondentas 
iš Kymo pranešė, jog Italija 
sutikusi uostą Trieste padary
ti laisvu. 

ir prieš tai veda smarkią ko
vą. 

Bolševikai varosi ant Kijevo. 

Bolševikai pradėjo puolimą 
prieš Kijevą ir žiaurus mū
šiai seka lenkų pozicijose ry
tuose nuo Kijevo, sulig bol
ševikų oficijalio pranešimo iš 
Maskvos. 

NEKUOMET TAIP N E R A . 
•*•»• Pirm dešimties minučių štai tuos pinigus ištraukiau iš tam
stos kišeniaus. Ėmus baisiai nerimauti mano sąžinei tamstai 
pinigus sugrąžinu. 

departamento radikalų gaiva
lų masiniai areštavimai. 

Komisijon inėjo dvylika pa-
rinktiniausių advokatų. Dabar 
komisija paskelbė savo tyrinė
jimų raportą. 

Nukaitina departamentą. 
Komisija nukaitina teisybės 

departamentą už nelegales me
todas, pavartojamas prieš ra
dikalus. Su departamento ži
nia agentai įstoja radikalų or-
ganizacijosna ir paskui provo
kuoja šitų narius. Gundo juos 
į prasižengimus, kad gauti 
progos juos suareštuoti. 

Kaltinamas departamentas 
už masinius areštavimus be jo
kių teismo warantų vyrų ir 
moterų. 

Nežmoniškas agentų pasi
elgimas. 

Toliaus: 
Neteisingi agentų liudijimai 

prieš nekaltus žmones. 
Žiaurus ir tiesiog nežmoniš

kas agentų pasielgimas su su
areštuotais. 

Privertimas suareštuotų liu
dyti prieš savę pačius. Tas 
priešinga šalies konstitucijai. 

r;pę Kareliją (šiaurvakarinėj 
Rusijoj). Kuone visi Karelijos 
gyventojai išsislapstę po miš
kus. 

SENATAS PANAIKINO 42 
NUOLATINIU KONGRESO 

KOMITETU. 

Washington, geg. 29. — Se
natas nubalsavo panaikinti 42 
nuolatiniu kongres0 komitetu 
i F- sumažinti skaitlių visuose 
kituose komitetuose. 

Už tą kongrese reformą per 
eilę metų buvo darbuojamasi. 
Ir tik dabar sulaukta geistinų 
pasekmių. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

PINIGP KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver 

tė mainant nemažiau $25,000 fa 
gūžės 28 d. buvo tokia sulig i-- f 
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 

' Agentų vagystės visokių Lenkijos 100 markių 
brangesnių daiktų nuo suaręs- ! praneuzijos už 1 dolierį 13 f r. 25 

$3. 
2.0o 
2.60 

.65 

tuotų. 

Tiune, geg. 29.—Lakūno d'-
Annunzio kareiviai čia buvo 
pakėlę priešvaldiškas demon
stracijas. Gatvėse šaukta: 
" A n t Rymo!" 

Šveiearijos už 1 dolierį 5 fr. 56 
Italijos už 1 dol. 16 1. 90 

Paryžius geg. 31. — Gele
žinkelių darbininkų federacija 
paskelbė darbininkams su-
gryžti darban. 
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Prenumerata moka&i lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienas 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"Draugas' ' Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, UI. 

Telefonas McKinley 6114 

Lietuvos Karė su 
Lenkija. 

Užimdami Vilnių, Seinus ir 
kita s lietuvių gyvenamas vie
tas lenkai gana gerai žinojo, 
kad jie šaukia lietuvius ka
riauti. Bet tos karės lenkai 
nebijojo pasitikėdami tuomi, 
kad jų yra septynisyk dau
giau negu lietuvių ir turėda
mi daug paramos iš prancūzų. 

~-Sutaiv su latviais lenkai pa
laikė lietuvius ant juoko. Lie
tuviai pasirodė kantrus. 

Dabar subatinės telegramos 
praneša, kad bolševikai kvie
čia lietuvius talkon. Kuomet 
bolševikai puls ant lenkų nuo 
M-nsko ir Dvinsko, kad tuo
met lietuviai pultų nuo Vil
niau.- ir (iardyno. Už ta pagel-
bjį-bolševikai žada lietrf*WrWi**J 

padėti atimti Klaipėdos apy
gardą, arba Mažąją Lietuvą, 
jei vokiečiai nenorėtų jos a-
tiduoti geruoju. 

Čia truputi neaišku. Jog 
Klaipėdą ir Mažąją Lietuvą 
nuo Nemuno iki Didžiosios 
Lietuvos ribų valdo nebe vo
kiečiai, tiktai talkininkų Įsta
tyti Įgaliotiniai, kurių pirmi
ninkas yra prancūzu geneio 
įas. 

Kadangi talkininkai, ypač 
prancūzai, yra labai piktu su 
bolševikais, tai Lietuvos val
džia, eidama į talką bolševi
kams gali tikėtis negausianti 
geruoju Mažosios Lietuvos. 
Bolševikai supranta, kad Lie
tuvon valdžia gali paabejoti 
ka s blogiau, ar likti be Vil
niaus, ar likti be Mažosios Lie
tuvos. Abudu nuostoliai bega
lo dideli.Lietuva netur kito uo
sto prie juros kaip tik Klai
pėdą. Tai kas žin, ar Klaipė
da neatsveria Vilniaus. 

Norėdami pakreipti Lietu
vos valdžią savo pusėn, bolše
vikai žada padėti varu atim
ti Klaipėdą. Tas pažadėjimas 
keleriopai pavojingas. Del jo 
mes turėsime susipykti su tal
kininkais valdančiais Klaipė
dą. Ksame susipykę su len
kais, su vokiečiais, dar susipy
k i m e su talkininkais, lai n< -
beliks nieko su kuo nebūtume 
susipykę. Tokia >usipykimų 
politika ėjo galingi vokiečiai 
iki 1914 metų ir jie žlugo 1918 
metais. Kas žin ar ta politika 
nepražudytų mųs greičiau? 
Jug mes silpnesni ir mažes
ni už vokiečius. 

Yra dar ir kitas pavojus. 
Bolševikai laikvs talką su 
mumis kol tat bus naudinga 
jiems, t. y. kol lenkus supliek
sime. Bet kad bolševikai po to 
eitu dar mųs vteuų darbą dirb
ti j Mažąją Lietuvą, tai labai 
abejotina. Bolševikai nėra to

ki šventi žmonės, kad perdaug 
aukotųsi del politiško pažado, 
ypač jei jiems pasitaikys k ;tų 
reikalų tuo pačiu laiku. 

Bet ne tas baugu, kad bolše
vikai nepildys pažado, o tas 
pavojinga, kad pildys. Jug ei
dami į Klaipėdą jie neturės 
kito kelio kaip per Lietuvą. 
Tokiu būdu Lietuva gražiuoju 
įsileis bolševikų armijas į sa
vo žemę. Tos armijos atims 
Klaipėdą iš valdančių ją. At
ėmusios jos gal nesiskubint iš
eiti iš Lietuvos taip greitai, 
kaip Lietuva norėtų. Tokiu 
būdu mes galime prarasti sa
vo neprigulmybe visai. 

Nejaugi tat dabar turim? 
pi 3leisti progą atsiimti iš len
kų Vilnių su kitomis Lietuvos 
žemėmis? Progos praleisti ne
turime, bet nelengva išrasti 
būdas tą padaryti. Viskas pri
klauso nuo mųs mokėjimo 
dabar įtikrinti Angliją ir 
Prancūziją, kad jos patartų 
lenkams, jog atėjo laikas iš
eiti iš Vilniaus. 

Tą „darbą turi padaryti Lie
tuvos pasiuntiniai grafas A. 
Tyszkiewicz'ius Londone ir p. 
Lubiecz-Miloszas Paryžiuje. 
Tai-gidabar juodu turį gražios 
progos, pasirodyti kad veda ti
krą Liet. politiką nekenksmin
gą niekam, o naudingą tėvy
nei. .Jeigu juodu tarybose pra-
derės (Jardyną ir Suvalkus, o 
gaus galutinas ribas tarp Lie
tuvos ir Lenkijos anapus Dru
skininkų, Seinų, Cipliškių ir 
Vištyčio, tai neturėsime per-
daug pykti. Derybose neap-
seina be nuostolių, bet tie nuo
stoliai mažesnį negu neteki-
ma> Vilniaus ar Klaipėdos. 

Nei bolševikų, nei Prancūzi
jos pus('s nelaiko Suviei;\tos> 
Vaisiijes. Jų tyli užtartis ši
toje IK galo svarbioje vai-i »-
dege nvnns kuolabiausiai nau
dinga. Todėl kas kuomi gali
me prieiti prie intekmingų A-
merikoje žmonių, turime rū
pintis u\ padaryti, kad Ameri
ka duotų suprasti, jog strate-

Lietuvos Laisvės Paskola. 
Pasisaugokime ir neapsi

leiskime. 

ainiai žvilgsniai reikliau ja, 
kad Lietuvos armija batų tal
kininkų pusėje ir kad užimtų 
pozicijas dabar lenkų laikomas 
nuo Kalkinių iki Druskininkų 
j rytus nuo geležinkelio. Idant 
Lietuvos armija galėtų būti 
stipresnė, reikia Mažąją Lietu
vą priskirti prie Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos vyrus i 
traukti j Lietuvos kariuomenę. 
Jug jie yra puikiai vokiečių 
išlavinti kareiviai. 

Šito pieno pasisekimas 
daug priklauso nuo mųs veikė
jų mokėjimo dirbt* išvien. 

Vidaus paskola arba pasko
la Valstybės iš savo piliečių, 
yra išmintingas valstybinio 
ūkio vedimas. Lietuvos res
publika vidaus paskolą dar 
praėjusiais metais paskelbė 
pačioje Lietuvoje, dabar-gi pa
skelbė ir vykina tarpe savo pi
liečių čionai, Amerikoje. Šiuo 
keliu eina ne vien Lietuva, 
bet ir kitos valstybės. Štai, 
šiomis dienomis čionai dr Len
kija paskelbė savo vidujinę 
paskolą. Jį tikisi dabar, po 
ilgo prisiruošimo darbo, į vie
no mėnesio laika sukelti pen-
kesdešimts milijonų dolierių. 

Kada lenkai, rinkdami čia 
paskolą, mėgins prikalbėti ar
ba ir spirs nusipirkti Lenkijos 
paskolos ženklus, Lietuvos pi
liečiai lietuviškos ar nelietu
viškos kilmės turėtų pasisau
goti. 

Mes negalime užmiršti, kad 
lenkai dar tebeturi okupavę 
mūsų sostinę Vilnių ir apie 
trečdalį Lietuvos žemių. Pir
kdami paskolos ženklus sveti
mos valstybės, šiandien mums 
priešingos — patys sau pirk-
tumėm okupacijos jungą. Bu
vusieji gyventojai Vilniaus, 
Suvalkų ir (tardyno guberni
jų, vietoj pirkti Lenkijos bo
nus, turėtų nusipirkti Lietu
vos bonus, kad greičiau pa-
liuosavus savo giminaičius iš 
svetimžemių okupacijos, L. L. 
Paskolos stočių pirmininkams 
ir kitiems veikėjams prie pro
gos reikėtų nenusimanančius 
šiame dalyke žmones perspėti. 

Amerikos lietuviai! Prie sa
vojo darbo! Nėra mums reika
lo rūpinties svetimais reika
lais, kada neišbrendamai turi
me savo- reikalų. Prie šios pro
gos dešimteriopai padauginki
me savo energiją Lietuvos bo-
nų išpirkime, kad nereikėtų 
dar-gii prieš lenkus raudonuo
ti. 

Lietuvos Misija. 

LIETUVOS MISIJOS 
PRANEŠIMAS. 

Del pinigų siuntimo Lietuvon. 

Paskutiniu laiku daugelis 
žmonių, keliaudami Lietuvon, 
klausiami, kokiu būdu jiems 
geriausia pargabenti savo pi
nigai Lietuvon. 

Kai-kurie išperka bankų 
draftus ant Berlyno ar kitų 
bankų Europoj ir iš ten jau 
žada atsiimti savo pinigus, 
nusivežę savo draftus ir pas
kui pargabenti juos Lietuvon 
per vieną ar kitą banką. 

Jeigu kuris nors čionykštis 
bankas tur tikrai susisieki
mus su tais Europos bankais, 
ant kurių draftai yra padaryti, 
tai toksai būdas parsigabeni-
mo yra visai tinkamas. . 

Lietuvos Misija, norėdama 
eiti pagelbon tokiems keliau
ninkams, sutinka kiekvienam 
išrašyti čekį ant Lietuvos Val
stybės Iždo vardo Kaune ir 
ten nuvykęs galės be jokio sun
kumo išgauti pažymėtą ant če
kio sumą ar dolieriais ar mar 
kėmis sulig kurso, kursai bus 
dienoj įdavimo pinigų. Tie če
kiai yra gauti Misijoj iš Lietu 
vos Valstybė* Iždo ir bus duo
dami parašais Lietuvos Misi
jos narių. 

Prie šios progos pranešama, 
jog pasiųstieji per Misija pi 
nigai ant vietų jau Lietuvos 
\ yiJausybės, kaip gavome ži
noti, yra išmokami. V ibi pini
gai, kurie buvo siųsti per Mi
siją, jau yra gauti Kaune ir 
visiems bus išmokami per Lie
tuvos valstybės iždines, prie 
kurios kas arčiau gyvena. 

Paskutiniu laiku čekiai par
siunčiamųjų per Misiją pinigų 
išsiunčiami Lietuvon veik kas 
savaitę. * 

Visais reikalais dėlei pinigu, 
siuntimo prašome kreipties 
Šiuo adresu: Lietuvos Misija, 
pinigų siuntimo skyrius, 257 
\Y<st Tlst Street, New Vork 
City. 

Lietuvos Misija. 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• • • • •—•'" . »»«»• • • » « » • » » » » • » » • 
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GRAND RAPITiS, MICH. 

Gegužės 16 d., š. m., Moterų 
Sąjungos 42 kuopa įrengė pra
kalbas. Kalbėjo "Moterų Dir
vos" redaktorė Ant. Nausė
dienė iš Cbicagos, kurį savo 
gražia kalba padarė daug gv-
ro įspūdžio. Gražiai nupiešė 
moterų būvį ir ragino visas 
rašyties Moterų Sąjungon. Jos 
kalba visus klausytojus laitai 
patenkino. 

Po prakalbų M. S. 42 kuo-
pon įsirašė 20 naujų narių. 

Pertraukoje dainavo Šv. Pe
tro ir Povilo parapijos choras, 
vedamas vietinio vaigoniniti
ko A. Mondeikos. Buvo ir dc-
klemacijų. 

Antru atveju p. Nausėdienė 
kalbėjo apie Šv. Kazimiero A-
kademiją, Ckicagoje, i r tos 
Akademijos rėmėją draugiją. 
Po prakalbos liko sutvertas 
Šv. Kaz. Ak. rėmėjų dr-jos 
skyrius. Tai pirmos tokios 
vaisingos prakalbos buvo (i ra
mi, Rapids'e, Mieli. Valio *n-
jungietės! ( 

Reikia dar priminti, kad 
Mot. Sąj. 42 k&opa iš savo iž
do už 50 dol. pirko Lietuvos 
Laisvės Pask. bonų. 
' Mot. Sąj. 42 kuopą turėtų 
pasekti ir kitos Grand Rapld-
s ' 0 lietuvių draugijos. 

Lakštutė. 

"Nesenai buvo įrengę Vakarą 
ir AVestvillės kirkužnrtkai. 
Vaidino kokį tai veika
lą, bet vaidinimas buvo 
it sugriuvusi tvora. Gra 
žaus vaidinimo jie turėtų mo
kint ies nuo mųs moterų. 

Parapijos reikalai vietinio 
klebono vedami geroje ir pa
vyzdingoje tvarkoje. Bažny
čia atnaujinama. Taisomi di
deli vargonai. 

Gražią ir sutartiną klebono 
su parapijonais darbuotę liu
dija kadir tas faktas, jog 
skolos parapija turi tik vieną 
tuksiantį dolierių rr tą žada 
atmokėti. Parapijos nuosavy
bė apkainuojama į 90 tūkstan
čių. Mat turi savo kapus ir 
dar prie kapų žemės. Reta ku
ri lietuvių parapija turi to
kios vertės nuosavvbe ir tiek 
maža skolos. Jei dabartinis 
klebonas, kun. Brigmanas il
giau čia pabus, tai žydėt e žy
dės mųs parap. Tik dar labiau 
susispieskime bendron dar 
buotėn. Mainieriukas. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mūsų* istema ir mokymo būdu jųm 
trumpu laiku išmoksit* viso ama

to. 
Mos turimo didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvleuas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiup J^ūku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio 16 bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 

J. F. Rasnicka, Vedėjas 
180 U. STATE STJLEET, CHICAGO. 

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų 

VVEST PULLMAN, ILL. 

WESTVILE. ILL. 

Šilkinis Kandidatas. 
Visoj šalyj įsisiūbuoja poli-

tikini u partijų kampanijos. 
Energingiausias partijų vei
kimas pakils po jų naeijona-
lių suvažiavimų arba konven
cijų. 

Republikonų partijos suva
žiavimas įvyks Cbicagoje, an
troj birželio savaitėj. Demok
ratų partijos suvažiavimas bus 
mieste San Franeisco. Ir viena 
ir kita partija parinks savo 
kandidatus į šalies preziden
tus. 

Suv. Valstijų respublikos 
prezidento rinkimai įvyks a-
teinantį rudenį. Ligi rinkimų 
partijų vadai pasistengs gy
ventojams nurodyti savo par
tijų ir savo kandidatų gerą
sias ypatybes. Ir ragins pi
liečius balsuoti. 

Socijalistų partija, katra ti
kisi pakilti iš griuvėsių, jau 
turėjo suvažiavimų. Ir pasky
rė kandidatą į prezidentus. 
Tas kandidatas yra Debs, šia
ndie uždarytas kalėjime. 

Tad soči jaustai dabar- jau 

varo kampanijų, giria ir da
bina kandidatą, pasakoja dar
bininkams jo nuopelnus. Jie 
žino, kad jų kandidatas kol 
bus gyvas negaus progos val
dyti respubliką. Bet jie turi 
vilties naujomis darbo žmonių 
spėkomis sustiprinti savo par
tiją. 

Kad augščiaus pakelti savo 

jis ir velija darbo žmogui vi
sokio labo. Bet jo tie visi no
rai ir velijimai yra klaidingi. 
Nes jis turi suklaidintą širdį 
ir dvasią ir neturi reikiamų 
jėgų prispažinti prie savo 
klaidų, kokias platina da*M-
ninkų tarpe. 

Nes soeijal'izmas žmonijai ką 
gera gali duoti ? Ką ? jis davė 

kandidato vardą, sočijalistai Į nelaimingajai Rusijai! 
mėgina jį į rėdyti vienuose šil
kuose. Nori, kad jis daug kuo 
skirtųsi nuo paprasto darbi
ninko, kad jis butų pažymus 
darbo žmonių miniose. 

Socijalistų rubsiuvių unijos 
Ne\v Torke sutarė Debsui pa~ 
tupinti iš šilko: skrybėlę, dra
bužius, apatinius Tūbus, autes 
ir net avalines. Vadinasi, nu
tarta jį aprėdyti šilkais nuo 
gaivos ligi kojų. Tuos šilkinius 
padabininnis jam turės induo-
ti ypatingas socijalistų komi
tetas. 

Geras daiktas, kad socija-
listaį taip gerbia savo vadą. 
Ir to jiems niekas negali pa
vydėti. Bet kokiais tikslais 
jie pasirinko puošti jį šilkais, 
jiems vieniems težinoma. 

Gal jie nori šilkais prideng
ti rudinę Dėbso širdį ir dvasią. 

Jei taip, tai jų žygiai ne
duos geistinų jiems pasekmių. 

Tiek to. Socijalistų partija 
šįmet gali pasidžiaugti, kad 
ji turi į prezidentus nepapras
tą šilkinį kandidatą. 

LIETUVOS NEPRIGULMY 
BĖS MEDALIS. 

Andai aprašėme Lietuvos 
Neprigulmybės medalį, kurį 
padarydino Lietuvos Numiz
matų ir Istorikų Draugija 
Chicagoje. Medalio skulpto
rius yra p. Albert L. Van der 
Berghen, o sumanytojas ir į-
vykytojas žinomas lietuvių 
veikėjas p. A. M. Raokus iš 
Cicero, Ilk 

Dabar gavome balandžio 
mėnesio pabaigoje išėjusį nu
merį laikraščio "The Numiz-
rrratist." (vol. XXXIII, n. 4 

April 1920.) Tame numeryje 
tarp kitų įdomių dalykų rado
me taip-gi aprašytą Lietuvos 

Nes kas iš to, jei koks daįk- Neprigulmybės medalį. G ra
tas išviršutiniai bus prideng
tas šilkais, kadir auksu, kad 
tuo tarpu v i d u r į bus supu
vęs. 

Dėbso širdis ir dvasia nėra 
supuvusios, kaip yra supran
tama puvėsių reikšmė. Debs 

žiai atspausti du paveikslėliai 
parodo abiejų medalio šonų iš
vaizdą. 

Prie paveikslėlių paaiškinan
tis tekstas yra labai prielan
kus lietuviams ir Lietuvai. 

Medalio sumanytojams ir 
gal ir turi gerus norus, gal išpildytojams teisingai prikl-

Juda, kruta mųs vyčiai, bet 
nemiega ir moterys. 

Antai, geg. 16 d. Moterų 
Kažancavas draugija buvo į-
rengus vakarą, kuriame vai
dino trumpą vaizdelį "Pa 
klydėlio kelias." Ir vyrų ir 
moterų rolėse buvo' vienos 
moterys. Vaidinime dalyvavo 
sekančios moterys. Motinos 
rolėje buvo ponia M. Mičiu-
dienė. J i suprato tą rolę ir 
puikiai ją atliko. Ypatingai 
Įspūdingas buvo vaizdas, ka
da parpuolus po kryžium 
meldėsi, kad,jos sunūs su
grįžtų ant tiesos kelio. Dau
gelio akyse net ašaros matė
si. Povylo, sūnaus, rolėje bu
vo p-nia A. Šlakienė, kurią 
ir-gi gerai atliko. Kairio rolę 
vadino p-nia O. Misiūnienė, 
o Kairienės p-nia P. Kasa-
kaitienė. Abi gerai vaidino 
ir išrodė kaip tikri kaimie-
čiai. Kaimyno rolėj buvo p-
nia A. Vendleckienė, o soci
jalistų p-nios Ona Misiūnienė 
ir P. Karalaitienė. I r tos mo 
terys gerai vaidino, ypač pas
tarosios gerai nudavė socija-
listus. 

Publikos buvo pilna'svetai
nė. Vėliau atėjusiems net sė
dynių truko. Per vaidinimą 
visa ' publika ramiai užsilaikė 
ir domėjosi vaizdžių vaidini
mu. 

Po vaidinimo moterų cho
ras x>adainavo kelias daineles, 
kurioms pijanu pritarė vargo
nininkas A. Stanšauskas. 

Po programos įminimas, 
vyčiai, pirmutiniai pradėjo 
žaisti ir taip linksminosi iki 
kol reikėjo skirstyties i na
mus. 

Kad ir daugiau moterys į 
rengtų tokių vakarų. 

Dabar vyčių eilė. Girdėjau, 
kad ir jie rengiasi prie tokio 
vakaro, kokio, sakoma, dar 
"VVestvillėj nebuvo. Pažiūrėsi
me. 

auso tautiečhį dėkingumas už 
gerą, gražų darbą. Tik 2.500 
varinių medalių tapo atmušta 
ir jų gaJima gauti pirkti. Vie
nas tapo atmuštas iš aukso ir 
tas teko Lietuvos Prezidentui. 

Gegužės 12 dieną čionai į-
vyk0 prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. dž. Mironas. Nuosekliai 
papasakojo apie Lietuvos ukę, 

Į apie gyvenimą miestuose ir a-
pie Lietuvos santikius su kai
mynais. Baigdamas kalbėti 
paprašė, kad susirinkusieji 
prisidėtų su aukomis prie SU-
^elpimo Tėvynės. 

Aukojo sekantieji 
Po 5 dol.: 
Kun. J . Paškauskas, A. Si-

cila, K. Paldauskas, J. Jonau-
skas. 

Po 2 dol.: J. Konstantina-
vičia ir V. Markauskas. 

Po 1 dol.: M. Kareskienė, 
J. Dočkus, K. Paleliunas, A. 
Vainauskas, K. Markauskas, 
J. Metiešis, J. Grundolas, S. 
Aukšluolis, J . Šerpetis, J . Bal
sis, J . Bečus, V. Raila, B. 
Šimkus, K. Kraupa, J . Meš
kauskas, J . Sinkevčia, A. Nor
im t a s, V. Kenčiu s, J. Paleliu
nas, J . Mečius, A. Tverkus, 
Z. šilužas, V. Vimotas, M. 
Kiupelis, Ign. Augštuolis, F. 
Simutis, V. Timinskis, ir M. 
Jutkevičia. Kitos aukos smul
kioms. Išviso 57.20. 

J. S. 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Re*. 1929 W. 49 Avetme 

Telefonas Cicero S6SI 

I Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVI6&A1 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Tel. Central 8990 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Vardą 4091 

~ * 

& D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Grabortun patarnauju, lallo-

tuvtee ko pigiausia. Ke.kale meldžiu at-
•sJSaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23 PL Chicago, UI. 

TeL Canai 9199. 

T«lef<HMM F a l l m a a S M ^ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10OO1 So. Micidgan, Avenuo 
B M C i M l CL 

VALANDOS: S lkl 9 vakar*. 

• » • • • • • • . . • , . , . . : . ; 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Boeelaade: ltOOS S*. Michlraa Ava. 

IIT«lef«aaa Pollnuui S49 Ir PaDaaaa IIM 
CbJcagoJ: 4 6 1 5 8 o . W o o i S t r . 

Tik K«tT«rr« Tabake ano 5(30 iki 7:S0 
TeUfaaa* Vardą 1*1. 

— U 

Dr. C. Z. 

CICERO, ILL. 

. . Draugo' 123 numeryje y-
ra tilpusi iš Cicero, III. kores
pondencija, kurioje paskelbtas 
surašąs aukotojų, aukojusių 
Tautos Fondan per gerb. kun. 
V". Mirono prakalbas, gegt 14 
d. Tame surašė pasitaikė sta
mbių klaidų, kurias šiuomi at
itaisau 

.f * 

Kur buvo atspausta: Po 1 
dol., turėjo būti: Po 5 dol.. 
Pirmutinė pavardė atspausta 
G. Juodelis, turėjo būti E. Le-
caitė. 

Žemiau, kur atspausta: Po 
1,000 dol., turėjo būti: po 1 d. 

S. Tamošaitis. 

TeL Drover 7042 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENLE 

arti 47-tos Gatvės 

v . 

j.p.WArrcHEs 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4642 8. WOOD STKKKT 

720 W. l«th STKEBT 
CHICAGO. 

McKinley 4320 

a-
t J0SEPH C W0L0N * 

' Jetuvis Advokatas 
99 SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo Tai. Humboldt ST 
vakarais 2811 W. 22-nd Street 

Tol. Kockvrell C999 
CHICAGO. TT.T. 

VALPARAISO. IND. 

Vieša padėka. 

Didžiai gerb. kun. prof. Pr . 
Bučys gegužės 9-tą dieną buvo 
atsilankęs Valparaise, Ind. ir 
pasakė moksleiviams pamoki
nančią prakalbą. Už tai S. M. 
R.-K. A. 2-tra kuopa kun. prof. 
Pr . Bučiui taria nuoširdų ačiū. 
' Malonu butų moksleiviams 

JI i , 

dažniau sulaukti tokį svetį. 
M. Mauzukė, kuopos rast. 

Dr. M. T. STMK0I/LS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47|h S t , 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel., Boulevard 160 
Res. 2914 W. 4Srd Street. 

TeL McKinley 26S 

* - - - - - • » • - K 

Dr. M. Stupnkki 
3107 So. Morgfci* Street 

CHTCAGO, rujjoron* 
Teiafona* VarUs 9099 

TM&ndos: — 8 Iki 11 19 ryto; 
ft po pletu iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo S iki 8 vai. vakaro. 
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MUZIKAS JUOZAS ČI2AUSKAS. 
Muzikas Juozas Cizauskas, Solistas Tenoras , Kompozi

torius, gabiausis ehorvedįc, ilgus metus studijavęs muziką Eu
ropoje: Kaune, Maskvoje ir Pe t rograde . Dabar apsistojęs Šv. 
Ju rg io Parapijoje, Cleveland, Ohio, visa savo energija puikiai 
darbuojasi muzikos srityje. Po jo tai vadovyste Šv. Ju rg io 
parapi jos milžiniškas koncertas puikiausia pavyko. 

PIRMASIS PUIKIAUSIA 
NUSISEKCS KONCERTAS 

CLEVELANDE. OHIO. 

/ 

Šv. Ju rg io parapijos giedo-
rių choras gegužės U> diena, 
Moose svetainėje surengė mil
žiniški) koncertą, kokio dar ne
girdėjo Clevelando lietuviai. 
J a m e ir-gi dalyvavo gerb. pp. 
Čižą u s k a i iš Balt i movės, at
sižymėjusieji artistai ir nariai 
Baltimore Opera Co. (Ii to ko
ncerto nuMsekinuu priklauso 
gerb. muzikui Juozui r ižaus-
kui, ačiū kurio energingam 
darbui ta ip puikiai pasirodė 
choras. Koncerto turinys bu
vo gana sunkus, bet įdomus 
ir tur t ingas. Apart veikalų 
dabart iniu lietuviu konpozito-
rių, kaip: Pociaus, Čižausko, 
Šimkau>, Petrausko, Kacenau-
sko ir kitų, publika išgirdo į-
žymiausių ir garsiųjų, pasaulio 
kompozitorių veikalų: Beetho-
v. no, DonizettPo Verd i 'o Ko-
ssiniV, (Jounod'o, Mosart 'o , 
ir kelių dabartinių. 

Bet gi labaį malonu buvo 
regėti, kad Clevelando lietu
viai ištiktųjų pamylėjo muzi
kų. Lig šiol dar niekas ne-
pamintijo, kad koncertas ga
lėtų nusisekti, kur nebos šoki
mo po koncertui. Clevelande 
koncertai paprastai prasidėda
vo ant kokių 4 po pietų ne-
dėliomis, o apie 8 vai. pra
dėdavo šokti ir tik tada rin
kosi publika; vargiai rastum 
ki tur tokį negirtinų paprotį . 
•Gi Šis koncertas 1) prasidėjo 
lygiai 8:15 vai. vakare i r pub
lika labai ramiai klausėsi ir 
buvo persiėmusį maloniais įs
pūdžiais. 2) Pažymėtina ma
loni permaina, t. y. kad vyrai 
p radeda ne rėkti, bet įštikrų-
įų dainuot i ; seniau būdavo, 
k e n 0 žandai daugiausia išsi
pūsdavo, tas buvo laikomas 
didesniu arti>tu. o) Gražų įs
pūdį padarė pnikusrs choro su
tvarkymas , del to tai nereikė
jo bėginėti ir rankioti daini
ninkų, išsiskirstusių po visą 
>vetainę, kaip pirmiau būda
vo. 

Prie to gi dar prisidėjo ir 
orkestrą, kurios dirigentas p. 
Pavilonis daug- pasi tarnavo 
prie vakaro padai lininio. De
ja, tik-ką truputį silpnutė bu
vo orkestrą, nes stokavo neku
riu styginių instrumentų. Ra
site, neužilgo atsiras daugiau 
narių ir bu s a tsakant i : Vie
nok šiuomi pasirodė, kad prie 
koncerto turi dalyvauti orkes
trą, o ne benas. 

Buvo iš viso 23 veikalėliai. 
Visų negalima t inkamai apra
šyti. Tikrai malonu buvo 
regėti, kaip dir igentas gerb. 
muzikas Juozas Čižauskas tu
rėjo po savo ranka visą cho
rų, — taip kaip art is to rankos 
valdė fortepianų. Visos dainos 
puikiai nusisekė ir publikai 
labai patiko. Ypatingai rei
kia pagirt i (irigaicio 4 'Mar-
fos Dainor ių ," M Kanta tų , ' ' 
"Livbas R y t a s " ir " T o l i nuo 
Tėvynės ' — Vezea'o ir Bee-
thoveno muzika. Reikia ne
pamiršt i , kad gerb, kun. V. 
Vii kutait is parakė žodžius 
toms tr ims dainoms. 

Ponios V. Bukauskienės ty
ras, švelnus balsas, visados 
žmonėms pat inka ir už tai 
apturėjo puikų gėlių phiokš-
tų. 

Muzikas Juozas Čižauskas, 
pirmu kar tu pasirodo Cleve
lando publikai ir labai patiko. 
J o balsas yra gražus, tvi r tas 
tenorius ir žavėti žavi visus. 

Ponia Marė Čižauskienė pa
rodė, ka ip lavinimasis gali 
balsų ištobulinti. Kad žmogus 
ir gražiausi balsų turėtų, ne
gales be tam tikro lavinimo 
išpildyti tokias pilnas kolora
tūros dainas, kaip tai Del A-
qua 'o "Vi l ane l l e , " Donize-
t t i 'o " M a d S c e n e " iš operos 
Lucia, Verdiyo " C a r o n o m e " 
iš operos Rigoletto. Taipgi la
bai art ist iškai atl iko keletu 
gražių lietuviškų dainelių, ku
rios dainos iš operų ištrau
kos buvo truputį sunkios su-
prast i mūsų liaudžiai, nes J o s 

ausys daugiau pr ipratę prie 
lengvesnių veikalų. Ponia Ma
rė Čižauskienė žavėte žavėjo 
klausytojus ir už tai gavo tris 

puikius gyvijjų gėlių pluoštus. 
P-nas Jonas Čižauskas did

žiai patiko publikai. Retas ir 
iš garsesniųjų kitų tautų dai
nininkų tur i geresnį, jausmin
gesni baritoną. J o dainos buvo 
t inkamai pal inktos ir jo dai
navimo atminimas ilgai užsi
liks Clevelando lietuviuose. 

Visų geriausia pp. Čižauskų 
buvo tai dvi dal i : Verdi 'o du
etas iŠ operos " L a Travia
t a " ir .(Jounod'o duetas iš ope-
ros " F a u į t " Klausant tų vei
kalų ir prastas žmogus ėmė 
suprasti , del ko tokius kom
pozitorius gerbia visas kultū
rinis pasaulis. Rasite, kad 
laiku ir mes susilauksime lie
tuvių kompozitorių, kurio vei
kalus ims gir t i kultūrinės tau
tos. 

Apskri tai imant, šitas kon-

DIENA IR NAKTĮ. 
Je igu nori jaust is linksmas 

visuomet, ta i turėk savo na
muose, Tr iners American Elix 
ir of Bit ter Wine ! Paimant 
prieš valgi duoda gera apetitą, 
prigelbsti sugrumuluoti valgi, 
paėmus prieš einant gulti už
tikrina gera mėga, taip kad 
atsikėlus išryto jautiesi pilnar> 
energijos i r norias dirbti . Tri
ners American El ixir of Bit
ter Wine yra žinomas kaipo 
geriausias vaistas Suvienytose 
Valstijose, j is yra gavės dova
nas, auksinius medalius i r 
grand prix Tarptaut iškose F a 
rodose: London ir Brussels 
1910, Pa ryž iu j ir Ryme 1011 
San Francisco 1915 Panama 
1916. P e r paskutinius keikta 
mėnesių nekurie pradėjo iš-
l e i d e n e t i t a i p g i " b i t t e r w i n e ' % 

bet niusų draugai negaTi būti 
apviltais, nes jie ž i io verte 
Tr iners American Klixir ir 
kito nekuomet nevartos. Tavo 
vaistininkas turi visu?: Trm^rs 
vaistus savo krautuvėj . --• Jo -
seph Tr iner Company 1333-45 
S. Asbland Ave., Cliioago, J U. 

(Apgr.) 
— — — — ^ — • i — — — • — — — f > — 

ANT PARDAVIMO.-

Negirdėta proga gauti gražų 
dviem pagyvenimais murini namų 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygynus ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi'įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektras įvedimai, 
maudynes abejuose, pagyveniniuo
se, basementas, akmens pamattts 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
Įtaisymo 1-mas pagyvenimų — p5r-
nios kleaos kuygynos ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir "VVood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduoti u namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatvė, Chieago, m. 

Telephone: Tards 8492 

AKU&RKA_ 
A. SHU3H0 

Turtu patyrimą 
moterių l igose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir ku<ii-
kj laike ligos. 

8255 So. Halsted St., Chieago, IU. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Del Fabriko Darbo. Gera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišauki te: 

Western Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

A r t i 2 2 r a s & C r a w i ' o r d A v e . 

MOTERYS — JANITKESS. 
ir scrubbem — baltose, valandos 19-{ 
vakare iki ti:30 iš ryto kiekvieną va 
karą apart subatos. 

atsišaukite 
Naktinis Furmouas , 

OTIS B l I L D I N G 
10 South I a Salh- M. 

REIKALINGI 
Vyrai porteriai dirbti fabrike, 

WHITE STOKES CO. INC. 
3615—23 Jasper Place 

Art i 37tos ir Ashland Ave. 

REIKALINGOS 
Dešimts moterų prie rinkimo 
regsų ir popieros. Pastovus 
darbas, (i era mokestis. Atsi
šaukite tuojaus gatavas prie 
darbo. 
BIRK MILL & SUPPLY CO. 

2100 So. Morgan St. 

PASPORTĮJ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 
" • — •"— " • ' • ' • " ' 

Baltic Consultation Butvau, Inc. 
85 So. Dearbora Si . Chieago. 

R o o m 206 

cer ta s parodė didelį žingsnį 
pirmyn ir tikimės, jog laikui 
bėgant susilauksime, kad vis
kas gerai bus. Neužilgo bus 
didėsnių veikalų ir, be abejo
nės, dailiai bus at l ikta. Beje, 
reikia nepamiršti , kad tame 
koneerte matėsi svetimtaučių, 
kurie gėrėjosi ir įspudžiavo. 
Ypatingai pažymėtinas garsu
sis tenorius ir muzikas Kd-
munnd H. Douglas, kurs pui
kiai išsireiškė apie koncertų, 
augštai jį s ta tydamas ir pa
žymėdamas, kad pirmų sykį 
jam teko matyt i ta ip puikiai 
Ir ar t is t iškai nusisekusį lietu
višką koncertų. 

Tarpe 19 ir 21 veikalėlių 
gerb. kun. V. Vilkutait is tu
rėjo trumpų, bet gražių pra
kalbų, kurioje pasakojo, kaip 
Bažnyčia buvo muzikos globė
ja, ta ip gį teikė pagarbos žo
dį chorui, kurs taip puikiai 
prisirengė. 
Tas koncertas buvo pirmasis 

puikiausia pavykęs, kurs bus 
ilgai minimas ir Clevelando 
lietuviai jo nepamirš. Tad gi, 
garbė tebūnie gerb. muzikui 
Juozui Čižauskui, kurs tv i r ta 
savo energija i r didžiais ga
bumais pradėjo darbuoties tar
pe Clevelando lietuvių ir gar
bė šv. Ju rg io parapijos gie-
dorių chorui, kurs turėdamas 
tokį talentingų chorvedį su 
pasiryžimu darbuojasi Bažny
čios labui ir Tėvynės gerovei. 

Sąmata. 

BARGANAS. 
Parsiduoda Hnrernė ir (IrosornO, 

labai plytai, ( icroj vietoj. Priežastis 
patirsite ant VUIOM. 

Atsišaukite tuoja i po adresu: 
4»Ol W. l-.:h St. 

i — , . . I 

It KIK ALINGI 
Leiberiai, del pl ieninėj fandrčs dar
bo, 9 iki 10 vaĮundų, su laiku ir 
pusę po 8 valandų darbo. Gera mo
kestis, i'lanta randasi arti karu li
nijos. 
l 'Ult 'AGO STEEL F O L N D R Y ( O . 

3720 S. Ketl/it- Ave. 

FARMOS - ŪKĖS, 
Jau didžiumas net nustojo vilt ies 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką gal ima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką, gaunam gera 
kaina Ir mušu turtas auga kasdien 
ir mes turim l inksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi ' Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip ' rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apslvedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
gulima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir v isokius pasi
l inksminimus 'mušu kolonijoj jau y-
ru ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų m e s savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobil ių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svet imtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svet imtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą vikininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks m e s 
pageidaujame kad ko daugiausia -do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan. 

U 
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REIKALINGI 
3 Vyrai prie labor darbo, pakuoti. 
Bamatyk Mr. Jarobs. 

1NDIA l»ACKIXG PLAXT 
3302 South Ashlaiui Ave. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieška u puseserės Elz. Baltru-

naitės, po vyrų Latvienės, paeina iš 
Kauno rt'dybos, Ukmergės pavieto, 
Kupiškio valsčiaus, kaimo Keginių. 

Seniau ji gyveno Iovva Valstijoj. 
Turiu labai svarbu reikalą. 

Meldžiu atsišaukti po adresu: 
Mary Kriaučiūnienė, 

10610 Etlbrooke Ave. 
Chieago, IU. 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda Brighton Parke, pigiai 

bizniava vieta, namas, 4 metai kaip 
pats savininkas statė, apačioje yra 
grosernė, pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta su ruimais. Viršui di
delių 6 kambarių flatas, elektros 
šviesa vanos ir gazas v isame name. 

Konkrito beismantas. Didelis tvar
tas ir lotas gražiai aptaisytas. Vis
kas vertės $8,000. parduosime už 
$7,000. atsišaukite per telefoną McK-
inley 5559. . „ . 

Kas pirmas to laimė. 

LABAI PIGIAI. 
Turime parduoti sekančius 

Namus. 
4") 12 S. llcrmihiįjce ave. medinis 
namas. Kareema sale, ir ketureS 
pagyvenimai Preke $7,000. 
Mūrinis namas 4340 S. Wood Si. 
šešių pagyvenimu už $8,200. 
5012 S. Morgan St. medinis dviejų 
pagyvenimų už $2,700. 
8127 Keri'ool ave. medinis dviejų 
pagyvenimu, su septiniasdešimtys 
pėdų pločio kampines žemes, už 
$4,200. 
927 W. 54lh St. medinis, štorelis 
ir penkių flatas už $3,200. 
1708 W. 477th St. dviejų flatu, ant 
biznavos gatves už $8,000. 

Ir daugybes mūriniu ntimu gra
žios apygardose kreipkitės pas; 

ZOLP & BARČUS 
4547 S. Hermitage Av. Chieago 

Tel. Yards 145 

^ 

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBI A ^ I A S 

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo 
maisto gaunamo pirmose dvylikoje mėnesių. 
Maistas sudrutinimui kaulų ir stiprinimui kojų 
turi būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio 
—tuo tapru turi būti lengvai ir pilnai suvirš
kinamas. Jeigu pati motina negali žndyt kū
dikio. 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED M ILK) 

Turi buti pirmutinė mintis. Trįs gentkartės motinų 
pasivadavo juomi. Eagle Brand labai rekomenduoja
mas ir patariamas daktarų dėlei jo švarumo, saugu
mo, lengvai prirengimo ir gatavai suvirškinimo. 
Jeigu jūsų kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis ne-
įamiLs ir piktas—tai gal maistas jam kenkia. Pasi4S-
kit šiandien mums kuponą ir mes dykai prisiusime 
jūsų kalboje apie maitinimo instrukcijos, taipgi 
penkesdešimts keturių pusi. knygą apie kūdikiui, kur 
pasakoma, kaip užlaikyti kūdikiu stvirtais ir sveikais. 
Kagle Brand, padarytas iš geriausio karvės pieno ir 
malto eukraus, tinkamiausias del stalo—jį galima 
naudoti visur kur reikalinga pieno ir cukraus, ir jis 
yra daug pigesnis. Bandykit jį su kava arba šokoladu 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

š i s Kabelis ir Vardas 
yra J u m s Gvarantija 

Sf&čf W 
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YORK 
COMP* *1 

INSTEIGTA 1857 M. 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiųsk jj 
m u m s ŠIANDIEN. 

Mrs 
Street 
City 
State ( 8 ) 
. . . . N u r o d y m a i apie Valgius 
. . . .Kūdikių Gerovė 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's Milk Chocolate 

SERGĖKITE SAVO AKIS. I 

, P A R S I D U O D A F O R D A S 
Welastas 1919, 5 sėdynių. Išrodo 
kaip tik naujas 3 % mėnesiai va
žinėtas. Prekė $5 40, kam toksai au
tomobil ius reikalingas atsišaukite 
nedėlioj iš ryto ar vakare. 

6001 S. Honore Str. 
Telefonas Prospect 1424 

PARSIDUODA KRAUTUVE. 
gausiai apąyventoj lietuvių kolonijoj. 
Krautuvėj randasi sekanti tavorai: 
Aprėdalai, mokykloms įrankiai, sal-
dainės ir tt. Priežastis pirkau kitą 
biznį. 

1805 W. 46th st. 
Phone MeKinley 6024 

WESTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas J u s dienraštį " D r a u 
gą ' ' atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St. 

Pa s jį gal Re gauti kasdien 
nusipirkt i " D r a u g ą " , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Amerikos Katalikų Vyskupų 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. 

Imant daugiau nuleidžiamas nuošimtis. Kas norite gau
ti, tuojaus užsisakykite, nes jau nedaugiausia atlieka. 

Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBL1SH1NG C0. 
1800 W. 46-th S t , Chieago, UI. 
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ŽVAIGŽDUTE 
Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
«V, kuomet skaitai ar siuv* ar i&-
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą, už prieinama kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

J0HNSMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chieago 
Egzaminas sute ikiamas dykai . 

K a m p a s 18-tos gatvės . 
3-čios lubos virš Platt 'o aptiekos. 

Rambaris 14. 15, 16, 17 Ir 18 
Tėraykite J m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
mis ir Petnyčiomis . 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisai ir Gyvenimo vtet» 
8252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Univcrs&l State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Tardą tM4 

nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. J^ėzaos paveik-
s slas, uždaroma sagutė. | 

Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) 
1.60j(bekryželio) 

Norėdami gauti kreipkite* j 
" D R A U G A S " PUBLISHING CO., 

1.1800 W. 46-th Street, Chieago, m. 
r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i imi i l 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, v grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virs 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio*' : 

9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kita y r a taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašy tas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turininga. Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, noi> pasigrožėti jąja — užsisakyk 
Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

""""'t 

a\r 

"VYČIO" AdminutracUa 
3261 S. Halsted St. Chieago, Iii. 

• * • . -J 
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DRAUGAS Antradienis, birželis 1 l!>20 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES | D A R T K Y » ŽMONĖS P A S 
MERKTA MIRIOP. 

d., Antradienis, birželio 1 
Šv. Firmas. 

Trečiadienis, birželio 2 dv 

šv. Marcelinas 

KOLEGIJOS PADARO 
DAUG RADIKALŲ. 

Dabar 10 žmonių laukia tos 
bausmės. 

Taip tvirtina Amerikos moks
lo įstaigų žinovas. 

a-•Revoliuei joninis sooijaliz-
mas šiandie yra ainerikoniš-
ka įstaiga. Tas soeijalizmas 
platinamas iš penkių ar šešių 
šimtų nuisų šalies kolegijų. Ir 
kas metai iš tų mokyklų su tuo 
mokslu išleidžiama apie 400t-
000 studentų." 

Tokį šios šalies mokslo įs
taigoms ir profesoriams ap 
kaltinimą pastatė George AVhe 
eler Hinman iŠ AVinnetka, bu 
ves laikraščio Inter Ocean lei
dėjas ir ilgus metus buvęs pre
zidentas Marietta kolegijoje, 
Ohio valstijoj. 

Hinman taip sakė kalbėda
mas Kvanstono Knights of 
Columbus tarvbos susirinkimo. 

"Nebūtinai yra reikalinga 
kreipties i Bill Haywooda ir 
Eugene Debsą del revoliueiji-
nių doktrinų", sakė jis. "Dir-
stelkite į profesorius kolegi
jose. Kaikurių mūsų didesnių 
universitetų profesoriaišiandie 
daug rašo argumentuodami už 
revoliuei j inį socijalizmą. So
eijalizmas šiandie ėia jau ne
siskaito rusų arba vokier: j 
doktrina. Europa tolesniai ne
siskaito soeijalizmo lopšys. 

" J i s eia visur atvirai ir lai
svai skiepijamas i jaunus mū
sų vyrų ir moterų p r o t u s / ' 

Hinman sakė, kad kuomet 
vyriausybė pradėjo deportuo
ti radikalus, nuo to laiko so-
eijalistai sustojo viešai veikę, 
kovoję prieš vyriausybę, pla
tinę savo pragaištingas žmo
nijai pažiūras. Sustojo jie ka! 
bas apie socijalizmą sakę vie
šose salėse ir net mušu mok v 
klose. Bet nesustoja soeijaliz
mo doktrinų skleidimas iš mo
kslo ištaigu. 

4 'Aš pasakysiu jums nieko 
neslėpdamas,'7 sakė kalbėto 
jas, 4*jog kartais paėiam ma
nyje mintys apie socijalizirui 
pakelia tokius nesmagumus, 
kad aš sutikėiau verėiau maty
ti savo sūnų apkniaubusį soei 
jalisto Dėbso kojas, kaip pa
siųsti jį į rytines teologijos 
(protestantų) seminarijas. Te
nai, kur vyru mintys turi bur 
užartuojamos, kur turi but 
pakelta moralybė ligi aug 
šėiausiojo laipsnio, veikia-
si aršus daiktai. Gi 
kaip šalis, taip kongresas mi<> 

Praeitą penktadienį krimi
naliam teisme dar trys žmog
žudžiai *pripažinti kaltis žmog
žudystėse ir pasmerkta miriop 

J ie y r a : Joseph Constanzo, 
Antonio Lopei ir Samuel Ser-
rara. Jie visi trys buvo nu
žudę Antonio Varelietto sau
sio 15 dieną, š. m. 
Tad dabar Chieagoje yra jau 

dešimts žmogžudžiu teismo pa
smerktų miriop. 

Keli dar teisiami. Tu kan
didatą skaitlius pasidaugins. 

Žmogžudystės Chieagoje taip 
prasiplatino, kąd šiandie a p h 
tai kalbama ir rašoma be jo
kio nusiminimo. 

Iš CHICAGOS LIETUVIįj 
KOLONUĮĮ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

ČEKAS GIRIASI SU CUK
RUM. 

£*• ' • 

TEISMAS PRIPAŽINO 
$15,000 ATLYGINIMO. 

1919 metų pradžioje Halsted 
gatvėje, ties 38 gat., gatveka-
ris pagavo 3 metų vaiką Kd 
warda MeDonnell. 

Vaikiu nupjauta viena ko
ja ir jis pagijo. Dabar teis
mas pripažino jam nuo gat-
vekarių kompanijos $1."),<KH) 
atlyginimo. 

Iš AVasbiįvgton Chicagon 
atkeliavęs Čekijos-Slovakijos 
prezidento Masaryko sunūs, 
Jau Masaryk, kurs šioj šalyj 
atstovauja savo vyriausybe. 

J i s pasilgusiems eukraus 
Chieagos žmonėms pranešė, 
kad Čekijoj-Slovakijoj netrūk
sta cukraus. Sako, šįmet tenai 
cukrinių burokų busią surink
ta mažiausia pusė milijono to
nu. 

Podraug pareiškė, jog iš 
šios šalies pirkliai jau taria 
si iš ten parsitraukti pigios 
cukrui medžiagos. 

Daugelis cukraus jau esą 
šion šalia praeitą savaitę bu
vę atvežta. 
Mažas iš to džiaugsmas žmo

gui darbininkui. 
Darbininkas gerai žino, kad 

Suv. Valstijose cukraus yra 
užtektinai. Tik nekuomet ne
prisotinamieji spekuliantai plė 
šia gyventojus. J i e žino, kad 
nėra kam ii; kaip juos sudrau
sti. 

(Jeg. 16, š. m., Šv. Jurgio 
parap. svetainėj buvo prakal
bos, surengtos Liet. L. Pask. 
reikalais. Kalbėjo L. Misijos 
narys, kun. J . Žilius ir p. J . 
J . Bielskis. „Publikos suėjo 
beveik pilna svetainė. Vienok 
rengiant prakalbas buvo ti
kėtasi daugiau.v 

Kadangi tą pačią dieną ir 
tuo pačiu metu prakalbos bu
vo ir ant To\vn of Lake, tai 
kun. J. Žilius ir J . J . Bielskis 
turėjo kalbėti pasimainydami. 

Tnėjus kun. J . Žiliui. svetai
nėn, susirinkę pagerbė jį at
sistojimu. Po to vietinis kle
bonas, kun. M. L. Krušas, pra
taręs keletą žodžių į publiką, 
perstatė kalbėti kun. J . Žilių. 
Jis kalbėjo apie dvi valandi, 
aiškindamas ir faktais tuos 
aiškinimus remdamas, kaip 
reikalinga Lietuvai yra da
bartinė amerikiečių paskola. 

Pabaigus kalbėti iš politi
kos buvo duota du klausimu, 
kuriuos aiškiai ir gražiai iš-
aiškino. 

Kadangi laikas buvo važiuo
ti į Tovvn of Lake, tai po išaiš
kinimo klausimų abiem Brid-
geporto L. L. P. stočių iždinin
kam atidavė bonus, kad išda
lintų pirkusiems juos. Tuo tar
pu p. P. Baltutis padavė su
manymą pasiųsti pasveikinimo 
telegramą Lietuvos Steigiama
jam Seimui, kuris susirinko 

prielankiai kalbėti apie mus 
vertelgas ir nerimauti. Tan
kiausia būva taip, kad kas a-
pie ką kalba, tai ir iškalba. 

Taigi, vertelgos, pirkite ba
riu, kiek galite. 

Kaikurie gali pasakyti: " k a 
jie man padarys, as nieko ne
bijau." Toksai tegul atsime
na, kad j i s iš vertelgystės gy
vena. Negali žinoti, kas gali 
būti tada, kada pasirodys, jog 
nerėmei Pas kolos, nepirkai bo
nų. Vertelgos, pamintykit apie 
tai. 

S. A. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 3-čias skyrius, gegu
žės 18 d., laikė susirinkimą, ku
riu narės buvo šaukiamos per 
atvirutes. Bet vis-gi ne pusė 
jų neatsilankė. Metines mokes
tis ir-gi dar ne visos užsimo
kėjo. 

Moterys! Jeigu jau niekas 
mūsų nebetraukia prie dar
buotės, tai nors kitų kolonijų 
moterų darbuotė teparagina. 
Kitų skyrių Akademijos rėmė
jų dr-jos nftrių skaičius žymiai 
auga, o mes ar pasiliksim f Ne. 
Užsimokėkime visos mėtines 
mokestis, lankykimės į susirin
kimus, darbuokimės iš vieno. 

Rengiamasis vakaras neįvy
ko del to, kad niekur negalė
jom gauti svetainės, o vietinės 
parap. svet. buvo per maža 
scenerija tam veikalui, kuris 
turėjo būti vaidintas. Del t , 
vakaras ir neįvyko. 

Skyrius leidžia per serijas 

Kaunan tą pačią dieną ir kad $ 1 , ) . a u k s u ' ' , i s * 1 ( ' i s t a s , m s 

NEMATYTA. KAIP PAČI 
JENTĖ IŠKRITUS PER 

LANGĄ. 

West Side ligoninėj sirgo ir 
buvo slaugojama Mrs. S. Vis-
sman, 1301 Artesian ave. Jai 
buvo padaryta operacija. Ir 
buvo beveik pasveikusi ir no
rėjusi apleisti ligoninę. 

Aną dieną nelaimingoji at
rasta negyva gatvėje. Iškritu
si per langą iš 4-tojo ligoninės 
augšto ir ant vietos liuvusi. 

Ligoninėje niekas nematęs ir 
niekas nieko nežinąs, kaip ji
nai iškritusi. Gal jinai žiūrė
dama per langą netekusi lyg
svaros, o gal pasidariusi ga
lą. 

Vedami tardymai. 

IŠĖJO ATOSTOGOSNA. 

Porai mėnesių atostogosna 
pasiliuosavo Chieagos gaisri
ninkų viršininkas O'Connor. 
Sergąs. , 

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

ITRAUKfi SVEIKĄ DANTĮ. 

Dentistas R. f. Lewis, 25 K. 
Washington gat., Miss Mabe! 
Forsberg per klaidą vietoje 
negero ištraukė sveiką dantį. 

Miss Fosberg dabar per 
teismą nuo dentisto reikalau
ja $20,000 atlyginimo. 

Kun. J . Petraitis, L. R. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi po Naująją An
gliją ir žada būti šiose vieto
se: 

Birželio 1 Nashua, N. H. 
2 Manchester, N. H. 

3 Haverhill, Mass. 
4 Meriden, Conn. 
8 Lewiston, Me. 
9 Rumford, Me. 
10 Naugatuck Conn 
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padengimui lėšų butų padary
ta rinkliava. Jeigu butų su
rinkta daugiau, negu reika
laus telegramos persiuntimas, 
tai likusius pinigus, sykiu su 
telegrama, pasiųsti St. Sei
mui. Sumanymas buvo pri
imtas ir padaryta rinkliava. 
Surinkta tiek, kad su telegra
ma pasiųsta Kaunan ir tūks
tantis auksinų. 

Po to pardavinėta bonai ir 
tuo tarpu pribuvo nuo Towu 
of Lake antras kalbėtojas p. 
J. J . Bielskis, kuris ir užėmė 
vietą. Jo kalba buvo smarki 
ir energinga. Kalbėjo, dau
giausia, apie tai, ką savo 

akimis matė būdamas Lietu
voje. Papasakojo ir apie Lie
tuvos kariuomene, kaip j i su 
neapsakomu narsumu kovoja 
už tėvynės laisvę. 

Po jo prakalbai vėl prasi
dėjo darbuotė pardavinėjimo 
L. L. P. bonų. Kadangi pasa
kė, kad dabar jau galite gauti 
bonų, tuojaus pasidarė bruz
dėjimas visoje publikoje. Kie
kvienas norėjo pirmiau gauti 
boną, pamatyti jį ir kitam pa
rodyti. Bonai buvo duodami 
tik tiems, kurie tą dieną buvo 
pirkę ir pilnai užsimokėję. 

Pažymėtinas yra mūsų kolo
nijos vertelgų (biznierių) at
šalimas nu 0 tėvynės reikalų. 
J ie netik kad nesilanko į to
kias prakalbas ir neparodo tė
vynės'meilės, bet atsilankius 
į j u namus, kada pradedi kal
bėti apie tėvynę, tai viskam 
pritaria, bet paprašius Pasko
los, tai jis netik kad pasako 
neskolinsiąs, bet, kartais, net 
nemandagiai apsieina. 

I r šitose prakalbose susirin
kę buvo tik'pafcrastf darbinin
kai ir pirkusieji bonus. Ver
telgų nebuvo visai. Todėl ir 
bonų nedaug teišpirkta. Žino
ma, darbininkai žmonės nega
li pirkti bonų už tiek, už kiek 
gali vertelgas. Nebuvo ma
tyti, kad katras nors butų 
pirkęs už kokius $500. Dau
giausia už $50.00, kitas už 
$100 ir už $200. Girdėti, kad 
paprasti darbininkai ima ne-

spalio 10 d. 
B. 

LIET. VYČIŲ 36 KUOPOS 
NARIŲ DOMEI. 

Utarninko vakare, birželio 
1 d., McKinley parko svetai
nėje įvyks nepaprastas Liet. 
Vyėių 36 kp. susirinkimas. 
Jame bus balbama apie šei-
miniuį išvažiavimą, kurį pra
eitas susirinkimas nutarė į-
rengti nedėlioj, birželio 6 d. 
Išvažiavime galės dalyvauti 
t ii; tie, kurie atvyks šin susi-
rinkiman [f užsiregstruos. Ta
tai visi nariai ir narės kvie
čiami susirinkti. 

z Valdyba. 

TVIRTAS KAJP U < y 
/ 

Tūkstančiai žmonių 
4 

tą sako apie 

Peoples Stock Yards State Bank 
Kampas 47th ir Ashland Avenue 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos 
r 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Minoj aus Valstijos 
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

Jos Stockholderįai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto
vinti užriakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity
rimu. 

Siu vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonu Dolieriu. 

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chieagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku tori 

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Brighton Parko L. L. bonų 
komiteto susirinkimai bus u-
tarninke, 1 d. birželio, 1920, 
parapijos svet. (prie 44 ir So. 
Fairfield Ave.) *8 valandą va
kare. Visti, turintieji knygu
tes, malonėkite atsilankyti. 
Taipgi kveičiame ir kitų ko
lonijų bonų pardavinėtojus, 
kurie pardavinėjo bonus Bri-
•gliton Parke, nes turime svar
bių svarstymų bonų klausime. 

Norintieji pirkti bonų ir-gi 
prašomi atsilankyti. 

J . A. Mickeliunas, pirm, 
4403 So. Mozart S I 

FORYOUR STOMACjfj SĄftE 

P o valgiui neužmlrSk. kad geriau 
slaa valstaa tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmag-urau* 
suvirškinimo, o tas reiAkla. kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat> visus apt ieKonu. 
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į DR. CHARLES SEGAL 
Perkelt* savo ofisą po nnm. 

4729 S. Ashland Avenue 
Speefnlistas <!/lovu, moterų Ir vy
ru Ilgu. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 3 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedaliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dre.\el 2880 

DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Cliicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

nišku ligru. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 va lan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

Pr.TRATIS FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

RCAL ESTATE INSJRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A R I J U S A S 
3249^ So Halsted Slreel. Chicago. Illinois 

BOULEVARD 6 1 1 

A6, ADOMAS A. K AR ALA L S RAS, SEKANČIAI RAŠAU. f 

• • . 

Aš labai sirgau per 2 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimaa pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų Nervų ir 
abelnas spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigrailėjas visoje Ameri 
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai payeŲ>oa. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumat izmo gyduolės , tai p o suvartojimui 
minėtos gi'd u oi ės pradėjo mano pi lvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai ats igavo. R e u 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnes ių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok] skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL I N S T I T U n O N J. BruknLs, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Clilcago. UI. 

Resid. »33 So. Ashland Blv. Chieago 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas tr chirurgas 
Specljallstas Moterišku. Vyrišku 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: SS54 So. Hals ted St.. Chieagc 
Telefonas Drover »«03 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Hedėl iomls 10—11 d. 

DIDŽIAUSIA Į lETtlVlSKU KRAUTUVĘ RHIGA60JE 

tf.PBARL OUBBN KONCBRTtNA S3 

NtMOKESl PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikai išims instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazląwski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas: DBOVEB 7309 
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