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Bolševikams Teko Kitas 
Persijos Uostas 

Visuose Frontuose Nepa-

PRIPAŽINTA BONUSAI 
, ŽEMESNIAJAM KONGRE

SO BUTE. 

TURKAI SU BULGARAIS 
GINS TRAKIJĄ. 

Didėja pasipriešinimas prieš 
graikus. 

ANGLEKASIAI SUTIKO SU 
PREZIDENTO PASIŪLYMU. 

liauja Kova 

Biliui yra mažai progos 
senate. 

Konstantinopolis, geg. 30.— 
Washington, birž. 1. —Pra- Turką vadai ir valdininkai 

eitą šeštadienį po pietų žemes- j Adrianopolio vilajete, europi-
nysis kongreso butas priėmė i nė j Turkijoj, savo šeimynas 

Tik reikalauja komisijon pri
imti anglekasį. 

Wilkes—Barre. Pa., gęg. 29 
— Kietųjų anglių kasyklų dar
bininku suvažiavime didžiuma 
balsų priimtas prezidento Wil-
sono pašildymas nepakelti 

BOLŠEVIKAI VEIKIA 
KASPIJOJ. 

PA 

Perėjo jie Armėnijos rubežrus. 

Rečica augštuinų. Du kartu 
bolševikai buvo ūžtelėję prieš 
mūsų pozicijas. Ir abu kartu 
atmuštu. Paimta nelaisvių ir 
kulkasvaidžių. 

Sugadino šarvuotą trakinį. 

- " A r t i miesto Borisov mūsų 
lakūnas numušė vieną prieši 
ninko lėktuvą. Tarpe Daugu -

Londonas, birž. 1. — Persų 
pasiuntinybė Konstantinopo-
lyj gavusi žinių, jog bolševikų 
kariuomenė užėmusi Resht, ki
tą Persijos miestą ir uostą 
Kaspijos jūrėse, už 16 mylių vos "ir Berezinos mūsų karitio-
į pietrytus nuo Enzeli. j menė keliose vietose pasivarė 

Miestas ir uostas Resbt y-Į pirmyn, 
ra apie už 150 mylių nuo Per- r "Ukrainoj priešininkas at
sijos sostinės Teherano. (naujino puolimus. Bet kova 

labjaus mums palanki. Arti 
du mūsų 
šarvuotą 

šamą, jog du rusų raitariios! bolševikų traukinį. Tai jau 
pulku palei uzuncala perėjo i trečio traukinio bolševikai ne-

Perėjo per Armeni;'os rubežrus. 0 
iPopieluchy stoties 

Iš Tifliso ofieijaliai prane-; lėktuvu sugadino 

Armėnijos rubežių gegužės 21 
dieną. Ir, sakoma, abudu pul
ku pasileidusiu 
gilumom 

Pranešama, kad Armėnija 
pasiuntusi protestą Maskvon 
prieš tokį neteisotą bolševiku 
pasielgimą. Podraug prieš Įsi-
briovusią raitariją pasiuntusi 
kariuomenę. 

Lenkai apie savo veikimą. 

Iš Varšavos ofieijaliai skel
biama, kad lenkų kariuomenė 
kuone visur atmušanti bolše
vikų puolimus ir padaranti 
jiems didelius nuostolius. ' 

Pranešime sakoma : 
"Šiauriniam fronte prieši

ninkas atnaujino savo žiauru 

teko." 
Kiek pirmiau lenkai buvo 

Armėnijos I pranešę, kad jie kelis Šimtus 
-kazokų j>aėmę. nelaisvėn. 

Ką sako bolševikai. 

J š Maskvos telegrafuojama, 
kad Ukrainon lenkų kariuon<e-
nei prisiųsta pagelba, Sn um;-
ja kariuomene lenkai pakėlę 
puolimus Ta ragina apylinkė
se. 

Bolševikai savo pranešimo 
tečiaus pareiškia, kad tie len
kų puolimai atmušti. 

Už keletos mylit] rytuos* 
nuo Koziany, sako bolševikai, 
jie paėmę kelis sodžius. 

Gi Borisovo apirubėj bolše
vikai užėmę pozicijas kairią-

buvusios karės veteranų bonu-
sų bilių. Galutinam balsavime 
už bilių paduota 289 balsai, 
gi prieš — 92. 

Dabar bilius induotas sena
tui, kur vargiai jis bus apta
riamas šitoje senato sesijoje. 

^Pravestas bilius paliečia vi
sus karininkus ligi kapitono 
rangos ir visus kareivius, ka
trie buvusios karės metu tar
navo kariuomenėje kaip Euro
poje, taip namie. 

Penkios atlyginimo formos. 

Karininkams ir kareiviams 
atlyginimo formos yra pen
kios. 

Pirmiausia stovi bonusai, 
ty. piniginis atlyginimas už 
visą tarnybos laikotarpi, išė
mus už pirmąsias 60 dienu 
tarnybos. Už kiekvienos dienos 
tarnybą namie skiriama $1, gi 
už nžrubež. tarnybą $1.25.Aug 
ščiausias atlyginimas už tar
nybą namie turi but $500, gi 
už tarnybą užrubežiuose — 
|625. 

Kitos atlyginimo formos — 
apmokėjimas apdraudos, ap-
teikimas buvusių veteranų na
mais arba ukėmis ir pagaliaus 
lavinimas veltui kokioje nors 
profesijoje arba amate. 

Ypatingos mokestys. 

prisiunčia čionai, gi patys ren- j streiko, bet pasiduoti nuspren 
giasi kovon prieš graikus, kuo
met tie pradės okupuoti Tra
kija. 

Bet krikščionims, gyvenan
tiems Adriaeopolyj. uždrausta 
apleisti tą iiiestą ir apskritj. 

Turkai nafijonalistai turėjo 

dimui komisijos, kokią paskirs 
prezidentas. 

Suvažiavę anglekasiai tik 
išreiškė reikalingumą, idant 
ton komisijon, kuri spręs apie 
anglekasių reikalus ir reika
lingą užmokesti, butu paskir-

Bolševikų Atstovas Londone 
Prancūzai Labai Nerimauja 

PRANCŪZAI NUSIMINĖ 
PASIRODŽIUS LONDONE 

KRASSINUI. 

KRASSIN KONFERUOJA 
SU ANGLAIS. 

Anglija atsisako pripažinti 
bolševikus. 

Paryžius, birž. L — Kuomet 
Londonan nukeliavo Rusijos 
bolševiku valdžios atstovas 

Bijomasi, kad Anglija nesusi
taikintų su bolševikais. 

Londonas, birž. 1. — Rusijos 
sovietų valdžios atstovas 
Krassin vakar turėjo konfe
rencijas su augštaisiais Ang
lijos valdininkais. 

Ofieijaliai pareiškiama, kad 
kalbėtasi prekybos klausime. 

Padarytoje rezoliucijoje an- lo didis nusiminimas. j Būtent, bolševikų atstovas pa-
Xes prancūzai žino, kad An- j sakęs, kas Rusijai reikalinga 

glijos vyriausybės atstovai su į gauti iš užrubežių ir k.Kias 

Krassin (jis yra tos valdžios 
suvažiavimą Adrianopolyj. Su-| l t a s i r v i e n a ? praktikalis ang-1 prakybos komisaras), čia ofi 

lekasi jcijalėse prancūzų sferose paki-važiavime pranešta, kad tur-' 
kai padare sutarimą su bulga-| 
rais bendrai ginti Trakiją nuo! fleka^iai pareiškia, kad jie del 
"•rafkų. i žmoniškumo atsisako nuo tei-
* Skaitlingam turkų ir baiga-r"1 s t r e i k u o t i i r priima prezi- Krassinu tarsis ne tik preky- j prekes Rusija turi eksportui 
rų susirinkime gegužės 22 d. f^to P**"™*, tikėdamiesi, 
nutarta verčiau * vi są Trakiją I f d C a s k , r t a . **¥* P a s i r°-
paversti j nuodėgulius ir pe
lenus, kaip be niekur-nieko tą 
provinciją atiduoti graikams. 

Žymi dalis, susirinkusių pa
darė Viešai prisiegą nepasi
duoti graikams. 

dys jiems teisinga. 

BULGARIJA TURI DIDE
LES SKOLAS. 

PRAŽUVO TAIKOS REZO
LIUCIJA. 

puolimą, ypač pietuose nuo j jam upės Berezinos šone. 

POPEŽIUS ATSILIEPIA I 
PASAULĮ. 

PARAGINA PAMIRŠTI BU 
VUSIUS NESUTIKIMUS. 

TURKAI DIDŽIUMOJE 
PRIEŠINASI BOLŠE

VIKAMS. ' 

Krikščioniškas šalis kviečia 
talkon. 

Bet Visuomet gali su jais 
susijungti. 

Konstantinopolis, birž. 1. — 
Trebizonde ir apylinkėse yra 
daugelis balševikų agitatorių. 

p Bet, sulig gantų žinių, padėji-
Rymas. birz. L. — Šventasis; 

Tėvas Benediktas Penkiolikta ! m a * r a m i * -
sis paskelbė j visą pasauli ra-j T u r k i J < * gyventojai — tur-
štą, kuriuo paragina krikšeio-j kai . * a v 0 didžiumoje prieši-
uiškas šalis susitaikinti ir v i - į B a s i bolševikams. Bet jei tai
so je žemėje įvykinti visu 
geidaujamą taiką. 

Nes ligšiol, pareiškia Šven 
tasis Tėvas, nors karė pasibai
gusi, 
šabų 

Popežius atsiliepia, idant 
••'••': krikščionys pamestu tuos 
blogus atsinešimus ir piktus 
jausmus. Nes yra pavojaus, 
jei įvairios tautos vis dar ka
ringai atsineš kitos \ kitas. 

. i kini n kai pagal taikos su tarpa 
tie« mėgintų Armėnijai pada
ryti išėjimą į Juodąsias jūres 
per Trebizondą, tuomet, gali-

vis dar gyvuoja blogas] m*8 daiktas, jie tuojau* palin-
i šalis atsinošimas. ktu bolšovikizman. 

Stebisi amerikonai. 

Tam tikslui yra reikalingos 
didelės išlaidos.Kongresas tad 
surado ir versmių gauti rei
kalinga pinigų. Tos versmės— 
tarif vpatingos mokestvs, užde-
damos ant gyventojų. Šiandie 
gyventojai moka dideles karės 
mokestis. Paskiau tos mokes
tys, matyt, labjaus bus padi
dintos. 

Veteranams atlyginti nuo 
gyventojų bus imama ypatin
gos mokestys nuo įplaukų, 
pradėjus $5.000 per metus. 
Mokestys parduodant nejudo-
mas nuosavybes ir už įvairios 
rūšies transakcijas. Bus pa
didintos mokestys arba akci
zą už visokios rųšies taboką. 

Pravestas bilius turėjo 
daugelį stiprių priešininkų. 
Tad nemažai nusistebėta, 
kuomet toksai žymus skaitlius 
atstovų balsavo už bilių. Kai-
kurie atstovų tvirtino, kad 
tai nematytas ir negirdėtas 
daiktas kongresui taip elgties. 

Washingtec, gog. 31. — Pre
zidentas WiJsonas, kaip jau ži
noma, nepatvirtino kongreso 
pravestos taikos- rezoliucijos 
ir tą sugrąžino kongresui. 

Žemesnvsis konsreso 

Už skolas mažesni šalies 
turtai. 

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

Bulgarija atsargoje turi 
aukse vertės $7,394,000 ir si
dabro $3,545,600. Jos visų 
nacijonąlių turtu vertė siekia 

bos, reikalais, bet matyt, ir I Jam buvo pranešta, jog Ang-
taikos. Nes be tailcos. kaip ra- ' bja gab Rusijai pritvatyti rei
so-Londono laikraščiai, nega- kalingų daiktų. 
Įima vesti jokios prekybos. Be to, Krassinui buvę pra-

Tuo tarpu Anglijos kapita- i nešta, jog Anglija atsisakanti 
las Rusijoje mato sau didelius, formaliai pripažinti sovietų 
daiktus. Ir tas kapitalas, ma- valdžią taip ilgai, kaip ilgai 
tyt, privers vyriausybę už-1 bolševikai neparodyti.'; savo 
mėgsti diplomatinius santi- j gerųjų norų ir nepasižadėsią 
kius su sovietine Rusija. 'nuo agitacijų už rūbeliuose. 

Prancūzai labai nepasitiki Gi prekybą Anglija galėsian
ti pradėti, kuomet Rusijoje Anglijos ministerių pirminin

ku Llovd George. 

Kas prancūzams svarbiausia. 

c ™ butas t i k $ 1 J 5 0 0 0 0 0 0 0 
tuojaus pameermo rezoliucija i „ ' , , 

L- v . , •, ;*" Tuo tarpu skolų Buhrari 
pravesti, ne/surint prezidento noro. Tam tikslui buvo re;ka 
linga dviejų trečdalių atstovų 
balsų. 

Balsuojant negauta tiek bal
sų ir palaidota rezoliueija 

REIKALAUJA UŽDRAUSTI 
IŠVEŽIMĄ ANGLIŲ. 

turi labai daugiau. Jos karė 
skolos siekja du milijardu do-
lierių. Be to, talkininkams, su-
bg taikos sutarties, turi duoti 
$4.">0,000,000 atlyginimo. 

l'erniai šalies iždas turojo 
a|ie 35 milijonus dolierių į-
plaukų. 

Nežiūrint to, šiandie buiga-

kuomet 
nebeliksią nei vieno Anglijos 
nelaisvio. 

Su Krassinu prekybos rei-
Prancuzai nenori, kad Ang- kalais konferuosią ir" Pra.-cu-

lija taikintus] su bolševikais z l j o s atstovai. Bet pastarieji 
del šių kelių priežasčių. iškalno pasisakę, kad jie apie 

Pirmiausia, prancūzams bu-: politikinius klausinius neprisi-
j a Į tų labai gaila, kad Anglija no- 'įainsią nei ištolo 
£g pagrobtų savo rankosna viso.-, i'rancuzijai ni]i 

prekylx)s Rusijoje. 
Paskui, jei Anglija susitai

kintų su bolševikais, pastarie
ji sustiprėtų politikoje ir mi-
litarizme. Tuomet prancū
zams butų neparanku ir daug 
vargo remti Išakiją ir šita 
del to turėtų nukentėti. 

Toliaus, jei bolševikai susT 

tipr tų. tuomet prancūzams 
TU pinigų kursas labai žemai; 

Washington, geg. 31. — Se-Inupuolęs. Normaliais laikais! 
natorius Walsh iš Massaehu-1 bulgarų Ieva yra verta 20 cen- matvt,' prisieitų atsisveikinti 
setts valstijos indavė senatui j tų. šiandie truputi daugiau s l l 20 milijardu franku aukse, 
rezoliuciją sutiksiu kokiam! vieno cento, 
laikotarpiui sulailą-ti išvežimą j Bulgarijos valdži-i turi Ąmg 
anglių į kitas Šalis. Xes šian-;; patikėjimo Suv. Valstijose. 

rupi Rusijos au
ksas. ' Rusija jai iš senovės 
sk .Mnga. Tuo tarpu bolševikai 
dabar žada Rusijos ai 
paleisti apyvarton. Prancūzi
ja protestuoja. 

PRANCŪZAI ĮVEIKĖ TUR
KUS SIRIJOJE. 

TOLIAUS ATIDĖTA KON
FERENCIJA MIESTE SPA. 

Q.»e anglių trūksta nuosaviems Nuomoniaujama, kad Ameriko 
reikalams. je pavyks Bulgarijai pasisko-

— linti nors dešimti milijonų do-
PIRKITE KARĖS TAUPY-; bėrių ir tuo kebu kiek-nors 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S) l; sustiprinti savo kredite. 

kiek Ru*ija yra skolinga Pran
cūzijai. 

Pagaliaus prancūzai yra į-
sitikinę, kad bolševikai ilgai 
negali gyvuoti ir valdyti Ku-

T siją. Tad butų didelė klaida 
Anglijai užmegsti diplomati
nius ryšius su bolševikais. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

BIRŽELIO 1. 1S20. 

Rymas. birž. 1. — Laikraš-
: tis Tribūna praneša, kad mi-

C\ PJCKCO YEP PockET 
fA6(X>T TEM MINUTtS A40 

AN* MC COKSClEHC£r 

TSOUSUČO r\t SO 
rAUCH . 1 COUUO'HT 

nisterių pirmininkui N'itti rei
kalaujant talkininkų konferen-

Čia ir kitur gyvenančius n-
merikonus labai nustebino ap
turėtos iš Amerikos žinios, j f'ija su vokiečiais miste S}xn 
kad prezidentas Wilsonas re-1 iš birželio 21 perkelta liepos 

r ; « ' ; ; : 

raniato 
ėsiau. 

nn- :!<: rvto 

komendavo, kongresui priim
ti Armėnijos mandatą. 

Ypač tuo faktu nustebinti 
amerikonai, dirbusieji Armė
nijoje pašelpos reikalais. 

}Y£UD sniorikon*!! triip D^^, 
i:ii i r k i l i . k a i r i - b n v n ' v i , . Š ė . 

15-ton lienon. 

menija atsidūrusi blogan pa-
dėjiman. Nes tą šalį tikrai n*-
plnsią bolševikai. Nes siti*4 jau 
veikia kuone visam Kaukaze. 
Gi iš Armėnijoj jie persike-

N0RI SUSIAURINTI KARA
LIUI TEISES. 

Londonas, birž. 1. — Pran
cūzų kaiToivių koliumna po 
žiauraus mūšio su turkais pa
staruosius Įveikė ir užėmė Ai-
ntabą, Sirijoje. 

Apie tą gauta ofieijalin ži
nių. Pažymima, jog turkai 
labaį daug nukentėję . 

PRANCŪZAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI. 

TŪO tikslu parlamentan 
duotas sumanymas. 

ua-

Rymas, birž. 1. — Pati Ita
lijos vyriausybė padavė par
lamentan sumanymą, kuriuo-
mi norima karaliui atimti tei
ses paskelbti kares ir padaryti 

i laikas. Tam tikslui, sako. bu-
! linai yra reikalingas sutikimas 
abiejų parlamento butų. 

Vyriausybė tečiaus nori, kad 
karaliui butų palikta teisių 
imties reikalingų priemonių, 
kuomet prisieina ginti šab. 

Paryžius, geg. 31. — Aną 
dieną Prancūzijos premjeras 
Millerand kalbėdamas parla
mente pareiškė, kad jei Vokie
tija nenorės pildyti taikos są-
hgų, prancūzai užims naujas 
Vokietijos teritorijas. 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
— Pirm dešimties minučių štai tuos pinigus ištraukiau iš tam
stos kišeniaus. Ėmus baisiai nerimauti mano sąžinei tamstai 
pinigus sugražinu. 

Washington. geg. 31. — Se
nato žemdirbystės komitetas 
prielankiai atsinešė į smnam-
mą sulaikyti išvežimą cukraus 
j svetimas šalis. Sugrąžino su
manymą senatui su patarimu 
jį priimti. 

. PINIGP KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 zc-
gttfis 29 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Praneuzijos už 1 dolierj 13 f r. 00 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 
Italijos už 1 dol. 16 J 

3.88 

2:65 
.64 

56 
70 

Paryžius geg. 31. — Gele
žinkelių darbininkų federacija 
paskelbė darbininkams su-
gryžti darban. 
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LIETUVIU KATALIKŲ DIEKRA&TS 

"DRAUGAS" 
B H Ę — 1 - I M . Į Išskyros nedėkllaalus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ I R t / UI.VYJE: 

Metams ttt.OO 
f o s e i Meta • • < • • • * • » 

8UV. VALST. 
Metams «.- .- . .£. . . , - . S5.00 
Pusei Metq s.oo 

Prenumerata mokas! lžkalno. Lai 
kas skaitosi nuo užstrasymo dienoe 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adrecsaa. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruota laišką, 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th Sk Chicago, HL 

Telefonas McKmley 6114 

JI 

Lietuvos Kare su 
Lenkija. 
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Užtindami Vilnių, Seinus ir 
kita< lietuvių gyvenamas vie
tas lenkai .gana gerai žinojo, 
kad jie šaukia lietuvius ka
riauti. Bet tos karės lenkai 
nebijojo pasitikėdami tuomi. 

xkad jų yra septynisyk dau
giau negu lietuvių ir turėda
mi daug paramos iš prancūzu. 
Sutarę .*u latviais lenkai pa
laikė lietuvius ant juoko. Lie
tuviai pasirodė kantrus. 
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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 pažadu, o tas 
pavojinga kad pildys. Jug ei
dami j Klaipėdą jie neturės 
kito kelio kaip per Lieiuvą. 
Tokiu būdu Lietuva gražiuoju 
įsileis bolševikų armijas j sa
vo žemę. Tos armijos atims 
Klaipėda iš valdančių j , v At
ėmusios jos gal nesiskubiut iš
eiti iš Lietuvos taip greitai, 
kaip Lietuva norėtų. Tokiu 
būdu mes galime prarasti sa
vo r.eprigulniybę visai. 

Nejaugi tat dabar turim? 
pnleisti progų atsiimti iš len
kų Vilnių su kitomis Lietuvos 
žemėmis? Progos praleisti ne
turime, bet nelengva išrasti 
būdas tų padaryti. Viskas pri
klauso nuo mųs mokėjimo 
dabar jtikrinti Angliju ir 
PrancuzL v kad jos patartų 
lenkams, ]6g atėjo laikas iš
eiti iš Vilniaus. 

T;Į darbą turi padaryti Lie
tuvos pasiuntiniai grafas A. 
Tyszkievicz'ius Londone ir p. 
Luhiecz-Miloszas Paryžiuje. 
Tai-gidabar juodu turi gražios 
progos, pasirodyti kad veda ti
krą Liet. }K)litikų nekenksmin
gų niekam, o naudingų tėvy
nei. Jeigu juodu tarybose pra-
derės Gardyną ir Suvalkus, o 
gaus galutinas ribas tarp Lie
tuvos ir Lenkijos anapus Dru
skininkų, Seinų, Cipliškių ir 
Vištyčio, tai neturėsimo, per
daug pykti. Derybose neap-
seiua be nuostolių, bet tie nuo
stoliai mažesni negu neteki
mai Vilniaus ar Klaipėdos. 

Nei bolševikų, nei Prancūzi
jos pusės nelaiko Suvienytos 
Vaisiijcs. Jų tyli užtartis ši
toje btgalo svarbioje valą t« 
joje uvuns kuolabiausiai uau-

flinga. Todėl kas kuomi gali
me prieiti prie intekmingų A-
merikoje žmonių, turimo ru-
Mstss tii nadarvti, kad Amori-
ka duotų suprasti, jog strate
giniai žvilgsniai reikalauja, 

pozicijas dabar lenkų laikoma? 
nuo Kalkinių iki Druskininkų 
į rytus nuo geležinkelio. Idant 
Lietuvos armija galėtų būti 
stipresnė, reikia Mažųjn Lietu
vą priskirti prie Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos vyrus i-
t raukti j Lietuvos kariuomenę. 
,lujr jie yra puikiai vokiečių 
išlavinti kareiviai. 

Šito pieno pasisekimas 
daug priklauso nuo mųs veikė
jų mokėjimo dirbti išvien. 
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Dabar subatinės telegramos 
praneša, kad bolševikai kvie
čia lietuvius talkon. Kuomet 
bolševikai puls ant lenkų nuo 
M'nsko ir Dvinsko, kad tuo-

,*iet lietuviai pultų nuo Vil
niaus ir (iardyno. Už tų pagel-
bą;bolševik>aį žada iietuvijuus, 
padėti atimti Klaipėdos apy
gardų, arba Alažąj?j Lietuvą, 
jei vokiečiai nenorėtų jos a-
tiduoti geruoju. 

Čia truputį neaišku. .Jog 
Klaipėdą ir Mažųjų Lietuvą I kad Lietuvos'armija butų tai 
nuo Nemuno iki Didžiosios jkininkų pusėje ir kad užimtų 
Lietuvos ribų valdo nebe vo
kiečiai, tiktai talkininkų įsU'.-
tyti Įgaliotiniai, kurių pirmi
ninkas yra prancūzų genero
las. 

Kadangi talkininkai, ypač 
prancūzai, yra labai piktu su 
bolševikais, tai Lietuvos val
džia, eidama j talką bolševi
kams gali tikėtis negausianti 
geruoju Mažosios Lietuvos. 
Bolševikai supranta, kad Lie
tuvos valdžia gali paabejoti 
ka§ blogiau, ar likti be Vil
niaus, ar likti be Mažosios Lie
tuvos. Abudu nuostoliai bega
lo Hideli.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
tį Klaipėdą, Tas pažadėjimas 
keleriopai pavojingas. Del jo 
mes turėsime susipykti su tal
kininkais valdančiais Klaipė
dą. Esame susipykę su len
kais, su vokiečiais, dar sitsipy-
ksime su talkininkais, tai ne
beliks nieko su kuo nebūtume 
susipykę. Tokia susipykimų 
politika ėjo galingi vokiečiai 
iki 1914 metų ir jie žlugo 1018 
metais. Kas žin ar ta ]>olitika 
nepražudytų mųs greičiau.' 
Jug mes silpnesni ir mažes
ni už vokiečius. 

Yra dar ir kitas pavojus. 
Bolševikai laikys talką su 
mumis kol tat bus naudinga 
jiems, t. y. kol lenkus supliek
sime. Bet kad bolševikai po to 
eitų dar mųs vienų darbą dirb
ti j Mažąją Lietuvą, tai labai 
abejotina Bolševikai m" ra to-

Lietuvos Laisves Paskola. 
Pasaugokime ir neapsi

leiskime. 

Vidaus paskola arba pasko
la Valstybės iš savo piliečių, 
yra išmintinga* valstybinio 
ūkio vedimas. Lietuvos res
publika vidaus paskolą dar 
praėjusiais metais paskelbė 
pačioje Lietuvoje, dabar-gi pa
skelbė ir vykina tarpe sav<> pi
liečių čionai, Amerikoje. Šiuo 
keliu eina ne vien Lietuva, 
bet ir kitos valstybės. Štai, 
šiomis dienomis čionai ir Len
kija paskelbė savo vidujinę 
paskolą. J i tikisi dabar, po 
ilgo prisiruošimo darbo, j vie
no mėnesio laiką sukeki 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 Gardyno guberni
jų, vietoj pirkti Lenkijos bo
nus, turėtų nusipirkti Lietu
vos bonus, kad greičiau pa-
liuosavus savo giminaičius iš 
svetiinžemių okupacijos. L. L. 
Paskolos stočių pirmininkams 
ir kitiems veikėjams prie pro-

LIETUVOS MISIJOS 
PRAHE*IMAS. 

Del pinigų siuntimo Lietuvon. 

Paskutiniu laiku daugelis 
žmonių, keliaudami Lietuvon, 
klausiasi, kukiu būdu jiems 
geriausia pargabenti savo pi
nigai Lietuvon. 

Kai-kurie išj)erka bankų 
draftus ant Berlyno ar kitų 
liaukų Europoj ir iš ten jau 
žada atsiimti savo pinigus, 

a>-

LIETUVIAI AMERIKOJE 
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GRAJfD RAPIDS, MICH. 

Gegužės 16 d., g. m.? Moterų; Vaidino 
Sąjungos 42 kuopa j rengė pra
kalbas. Kalbėjo "Moterų Dir
vos" redaktorė Ant. Nausė
dienė iš Chicagos, kuri savo 
gražia kalba padarė daug g>-
ro įspūdžio. Gražiai nupiešė 
moterų būvį ir ragino visas 
rašyties Moterų Sąjungon. Jos 
kalba visus klausytojus )ahai 

r e l i n e 

kirJ-' 
.;i.s;ir; 

Vyrų ir Motėm Rcbq Kirpi
mo ir Desigiung Mokykla. 
Moau« iatama Ir oofcymo būdu Ju» 
trumpu laiku lSmoksit* vmo u n a -

Neseuai buvo 
VVestvillės k:rki!ž.'i:ik.i!. 

kokį tai \vika-lt*. 
Į La, bet vaidinimas buvot Mes tun&e didžiausius ir gtr^u-
lt sugriuvusi tvora G ra 

nusivežė, savo draftus ir pas- patenkino 
kui pargabenti juos Lietuvon 
per vieną ar kitą baiuVą. 

Jeigu kuris nors čionykštis 
bankas tur tikrai susisieki
mus su tais Europos bankais 

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

Pertraukoje dainavo Šv. Pe
tro ir Povilo parapijos choras, 

žaus vaidinimo jie turėtų mo-
kinties 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 kadi r tas faktas, jog 
skolos parapija turi tik vieną 

• įcus kirpimo, desigc'ng ;r siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna sero* 
praktiko* t>cs:iiiOkincla:r.ai. 

Visuose i;'_v::uc skyriuose nnaiino* 
va.roa.ot elekuvs jiegu. 

Kviečiame kiekvieu^ ateit: bi!e ko
ki i-o la.;ku, dieH4 ir ar vakarais. >u-
sižiuriti ir pasikalbėti del sklypu-

Patteras daromos »uli£ m: oro:-, vi
sokio stiliaus ir dydiio iš bet kur:0* 
oiadu kaygos. 

KASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

S. F. rT»*ni<-ka, Vedėjai 
ISO N. STATE STHEET, CHICAGO. 

Kaiopas Lake St., zzs. 4-ty lub'4 

vedamas vietinio vargonmm I tūkstantį dolierių ir tą žada 
ant kurių draftai yra padaryti, k o A . Mondeikos. Buvo ir de- i f tmok^ Parapijos nuosavy-
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 Kaane ir 
ten nuvykęs gal*'a be jokio smi-
katao išgauti pažymėtą ant če-

,b4 apkainuoiama i 90 tukstan-klemtu-i ju. Į „. \ ™ " * 
. , . . . . . . v , - J - ^ A ^ U - Mat turi savo kapus ir 

Antru atveju p. .Nausėdiene, * v r , ,, .. - & Tr„„-„r„„ \ dar prie kapų žemes. Keta ku-kalbejo apie Sv. Kazimiero A- . ? . r v 

n lietuvių parapija turi to
kios yertės nuosavybę ir tiek 
maža skolos. Jei dabartinis 
klebonas, kun. Brignianas il
giau čia pabus, tai žydėte ž)^ 

tos kademiją, Cliicagoje, ir 
Akademijos rėmė'jų drau 
Po prakalbos liko sutvertas! 
Šv. Kaz. Ak. rėmėjų dr-jos 
skyrius. Tai pirmos tokios . . , . . . . , . 

. . , ,, , « _ des mųs parap. l ik dar labiau 
vaisingos prakalbos buvo G ra-; • • , • t. •» J 

DR, J, SH1NGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 81 

Kamp. 49 Ooort 
Res, l l » W. 49 ATenue 

Telttonaa Cicero I45« 
Ottso Cicero 49 

KALSaME UESi: VlfiKAI 
Š 

susispieskime 

dienoj įdavi/no pinigų. Tie č?-i 
kiai yra gauti Misijoj iš Lietu
vos Valstybės Iždo ir bus duo
dami parašais Lietuvos Misi
jos narių. 

Prie šios progos pranešama, 
jog pasiųstieji }>er Misiją pi 
nigai ant vietų jau Lietuvos 
vyriausybės, kaip gavome ži
noti, yra išmokami. Vi&i pini
gai, kurie buvo siųsii per Mi-
siją, jau yra gauti Kaune ir 
visiems bus išmokami per Lie-

ancius j t u v o s valstybės, iždines, prie 
šiame dalyke žmone« perspėti, j k l , r i o s k a s a r ^ a u gyvena. 

Amerikos lietuviai! Prie sa- į Paskutiniu laiku čekiai par
siunčiamųjų per Misiją pinigų 
išsiunčiami Lietuvon veik kas 
savaitę. • -

Visais reikalais dėlei pinigų 
siuntinio prašome kreipties 

kio sumą ar iolieriuis ar mar- n d ? Rapį<įs'e, Micb. Vali0 Į&IZTTT 
ktmis sulig kūno, kursai bus i^ki^iull įbuoten. 

gos reikėtų .nenusimanančius; 

vojo darbo! Nėra mums reika
lo rupinties svetimais reika
lais, kada neišbrendamai turi
me savo reikalų. Prie šios pro
gos dešimteriopai padauginki
me savo energiją, Lietuvos bo-įšiuo adresu: Lietuvos Misija, 

jungietės! 
Reikia dar 

bendron dar-
Mainieriukas. 

priminti, kad Į 
Mot. Sąj. 42 kuopa iš savo iž
do už 50 dol. pirko Lietuvos 
Laisvės Pask. bonų. 

Mot. Sąj. 42 kuopą turėtų 
pasekti ir kitos Grand Rapid-
s'o lietuvių draugijos. 

Lakštutė. 

WEST PUT.T.MAN, ILL. 

• Y. W. RUTKAUSKAS S 
• ADVOKATAS 

WESTVILE. ILL. 

nų išpirkime, kad nereikėtų 
dar-gi prieš lenkus raudonuo
ti. 

Lietuvos Misija. 

pinigų siuntimo skyrius. 237 
Wcst 71st Street, Nev Vork 
City. 

Lietavos Misija. 

Šilkinis Kandidatas. 
Visoj šalyj įsisiūbuoja poii-

tikinių partijų kamy>anijos. 
Energingiausias partijų vei
kimas pakils po jų nacijona-
lių suvažiavimų arba konven
ciją. 

Republikonų partijos suva
žiavimas įvyks Chicagoje, an
troj birželio savaitėj. Demok
ratų partijos suvažiavimas bus 

mieste San Francisco. 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
tiją ir savo kandidatų gerą
sias ypatybes. I r ragins pi
liečius balsuoti. 

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

Tad sočijali štai dabar jau 

varo kampaniją, giria ir da-J jis ir velija darbo žmogui vi-
bina kandidatą, pasakoja dar- j soki0 labo. Bet jo tie visi no-
bminkams jo nuopelnus. Jie Irai ir velijimai yra klaidingi. 
žino, kad jų kandidatas kol j Nes jis turi suklaidintą širdį 
bus gyvas negaus progos vai- Į ir dvasią ir Beturi reikiamų 
dyti respubliką. Bet jie turi Į jėgų ' prispažinti prie savo 
viltie* naujomis darbo žmonių j klaidų, kokias platina darbi-
spėkomis sustiprinti savo par
tiją. 

Kad augščiaus pakelti savo 
kandidato vardą, socijalistai 
mėgina jį į rėdyti vienuose šil
kuose. Nori, kad jis daug kuo 
skirtųsi nuo paprasto darbi
ninko, kad j i s butų pažymus 
darbo žmonių miniose. 

Soeijalistų rubsiuvių unijos 
New Yorke sutarė Debsui pa
rūpinti iš šilko: skrybėlę, dra
bužius, apatinius rūbus, autes 
ir net avalines. Vadinasi, nu
tarta jį aprėdyti šilkais nuo 
galvos ligi kojų. Tuos šilkinius 
padabini mus jam turės induo-
ti ypatingas soeijalistų komi
tetas. 

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

•jiems vieniems težinoma. 

ninku tarpe 
Nes socijalizmas žmonijai ką 

gera gali duoti! Ką? ji« davė 
nelaimingajai Rusijai f 

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

LIETUVOS HEPKIGULHY 
BĖS MEDALIS. 

Andai aprašėme Lietuvos 
Neprigulmybės "medalį, kurį 
padarydino Lietuvos Numiz
matų ir Llcjcikų Draugija 
Chicagoje. Medalio skulpto
rius yra p. Albert L. Van der 
Berglien. o sunaanytojas ir į-
vykytojas žiaomas lietuvių 
veikėjas p. A. M. Eačkus iš 
Cicero, 111. 

Dabar gavome balandžio 
mėnesio pabaigoje išėjusį nu-

! merj laikrašei* "The Numiz-
Gal jie nori šilkais prideng-Į matist." (vol. XXXIII, n. 4 

ti rudinę Dėbso širdį ir dvasią. April 1920.) Tame numeryje 
Je i taip. tai jų žygiai ne- tarp kitų įdomių dalykų rado-

dueps geistinų jiems pasekmių. I me taip-gi aprašytą Lietuvos 
Ne s kas iš to, jei koks daik-; Neprigulmybės medalį. Gra-
tas išviršutiniai bus prideng-i žiai atspausti du paveikjdėliai 
tas šilkais, kadir auksu, kad! parodo abiejų medalio šonų iš-
tuo tarpu vidurys bus supu- j vaizdą, 
vc5. Prie paveikslėlių paaiškinan-

Debso širdis ir dvasia nėra tis tekstas yra labai prielan-
supuvusios, kaip yra supran- kus lietuviams ir Lietuvai, 
tama puvėsių reikšmė. Debs: Medalio sumanytojams ir 
gal ir turi gerus norus, gal | išpildytojams teisingai priil-

Juda, kruta mųs vyčiai, bet 
nemiega ir moterys. 

Antai, geg. 16 d. Moterą 
Ražancavas 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 rqlėj buvo p-
nia A. Vendleckienė, o soei
jalistų p-nios Ona Misiūnienė 
ir P. Karalaitienė. Ir tos mo
terys gerai vaidino, ypač pas
tarosios gerai nudavė socijac 
iistus. 

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 padainavo kelias daineles, 
kurioms pijanu pritarė vargo
nininkas A. Stanšauskas. 

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

Kad ir daugiau motens į-
rengtų tokių vakarų. 

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

Gegužės 12 dieną čionai į-
vyk0 prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. dž. Mironas. Nuosekliai 
papasakojo apie Lietuvos ukę, 
apie gyvenimą miestuose ir a- Į 
pie Lietuvos santikius su kai-' 
mynais. . Baigdamas kalbėti 
paprašė, kad susirinkusieji 
prisidėtų su aukomis prie su-' 
Šelpimo 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, 

I 
• Ofisu DMatfeatyl: 5 

j 29 South La Salle Street | 
m K&mtarto S24 1 
g Tel. Central 6S90 | 

I Vakarais, 
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S. D. LACHAWICZ 
L'.etuvyt Grkborttu patamanjo. laido

tuvine ko pHrtausta. Kelk«!» ra«:džlu «t-
«lfaui.t'., o mano darbu busite uignnodict'. 

Lm4W.23FL 0McafO.HL 
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T v . Paleliunss A. 
Vainauskas, K. Markauskas, 
J. Mefoešis, J. Grundolas, S. 
Aukštuolis, J. Šerpetis. J . Bal
sis, J. Bečus, V. Raila, B. 
Šimkus, K. Kraupa, J. Meš
kauskas, J. Sinkeveia, A. Nor-
butas, V. Renčiūs, J. Paleliu-
nas, J. Mečius, A.-Tverkus, 
Z. išjlužas, V. Vimotas, M. 
Kir elis, Igu. Augštuolis, F. 
Simutis, V. Timinskis, ir M. 
Jutkevičia. Kitos aukos smul
kioms. Išviso 57.20. 

J. S. 
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Dr. F. P. ZALLYS 
Lietuvis Deaii&tas 

10801 So. Mkhipan. Aveiroo 
m. 
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Dr. L E. MAKARAS 
; Lieto TU Gydytoj*, tr O M t u p i 

ĮTaJcfaaas Pallnaa H> br F a l f — HM 
Cblcasol: 4 H i So. W o o l ttr. 
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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, geg. 14 
d. Tame surašė pasitaikė sta
mbių klaidų, kurias šiuomi at
itaisau. 

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. 

VALPARAISO. IND. 

r̂= 
aušo tautiečių dėkingumas už 
gerą, gražų darbą. Tik 2500 
varinių medalių tapo atmušta 
ir jų galima gauti pirkti. Vie
nas tapo atmuštas ^ aukso i: 
tas teko Lietuvos Prezidentai 

Vieša padėka. 

Didžiai gerb. kun. prof. Pr. 
Bučys gegužes 9-tą dieną buvo 

j atsilankęs Valparaise, Ind. ir 
r i pasakė moksleiviams pamoki-

iiauėią n ra kai l vi. l'ž lai S. M. 
K.-K. A. - i va ku<>{Kt kun. pro!. 
Pr. liūčių! taria v.uc-irdiĮ aėįu. 

Malinu imtu niok-į^ivi i.ns 
dažniau siiiaukti tokį sveti. 

M. Mauznitė. knono> rast. 

y Tel. Drovar 7941 

Dr.C.ZVezdis] 
LTETCVIS DENTISTAS 

Valandos: FU o 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASHLAND A V K S L E 
a m 47-toe GatVėe 

«—*M 

» • • * • - H I 

\ 

J.P.WAHCHES 
ATTORNSY AT LAW 

LTETrVI8 ADVOKATAS 
•548 8. WOOD STKKBT 

9^* » • » « i 

CU1CAUO. 
McKinlflT 43tA 

J0SEPH C W0L0M 
-letuvts Advokatas 

99 SO. LA SALLE STREET 
Orre&lmo TeL Hamboldt 97 i 

vakarais t * l l W. JS-cd Straat i 
T«L RockwelI C999 i 

CHJOOO. I U , | 
• • Į, I • • « « I • ' • p j M I » • • • • • • • a | | 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirarira.e 
Ofisas: 1*57 W. 4Tth SI,. 

(47 ir Woo(] gat . ) 
Valandos: 10 r>-.- ik. 2 ;>-• pM 
6:30 Ik: »•-"*• vska— \V..-i. :•..-.: 
.i iki i: ryt'.is. 

1 T.I. Honlrrard 1«0 
t Ui- . 2914 \V. 43rd Slrcct. 
I Trl. MoKinlcy 263 
» . . - . . . . . . . . • • • • 

—a 
i 
i 
« 

t 

Dr.M.Stupnicki! 
3107 So. Morgan Street į 

JL 

CHTCAOO. I L L l » O I 8 
7«lelOMl Y a n k 5029 

v^-Lūor . - S :w i i U r t w i 
i p« rietu Bd i * * . W>a»U» 
mis nno 5 Iki * Tat rakar*. 
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Antradienis , birželis I i l $ J 

MUZIKAS JUOZAS ČIŽAUSKAS. j 
Muzikas Juozas Čižauskas. Solistas Tenoras, Kompofci-

Torius, gabiausis ehorvedis, i lgus metus studijavęs muziką Eu
ropoje : Kaune , Maskvoje ir Petrograde. Dabar apsistojęs šv. 
Jurgio Parapijoje, Clevelaud, Oliio, visa savo energija puikiai 
darbuojasi muzikos sri tyje. Po jo tai vadovyste Šv. Jurgio 
parapi jos milžiniškas koncertas puikiausia pavyko. 

P I R M A S I S P U I K I A U S I A 
N U S I S E K C S KONCERTAS 

CLEVELANDE, OHIO. 

Šv. J u r g i o parapijos giedo-
rių choras gegužės 16 dieną, 
Moose svetainėje surengė mil
žinišką koncertą, kokio d a r ne
girdėjo Clevelando lietuviai . 
Jame ir-gi dalyvavo gerb. pp . 
Čižauskai iš Baltimorės, at
sižymėjusieji art istai i r nariai 
Baltimore Opera Cp. Gi to ko
ncerto nusisekima? pr iklauso 
gerb. muzikui Juozui Cižaus-
kui, ačiū kurio energingam 
darbui ta ip puikiai pasirodė 
choras. Koncerto tur inys bu
vo g a n a sunkus, „bet Įdomus 
i r tur t ingas . Apar t veikalų 
dabartiniu lietuvių konpozito-
rių, ka ip : Pociaus, ftžausko, 
Sisikaus, Petrausko, Kaeenau-
sko i r kitų, publika išgirdo į-
žymiausių ir garsiųjų pasaul io 
kompozitorių veikalų: Beetho-
veno, Donizetti 'o Verdi V> Ro-
ssini 'e, Gomiod'o, Mozar t 'o , 
ir kelių dabartinių. 

Bet gi7 labai malonu buvo 
regėti, kad Clevelando lietu
viai išrikrųjų pamylėjo muzi
ką. Lig šiol dar niekas ne-
pamintijo, kad koncertas ga
lėtų nusisekti, kur nebus šoki
mo po koncertui. Clevelande 
koncertai paprastai prasidėda
vo ant kokių 4 po pietų ne-
dėliomis, o apie 8 vai. pra
dėdavo šokti i r tik t ada rin
kosi publika; vargiai r a s tum 
kitur tokj negirtiną paprot į . 
fGi šis koncertas 1) prasidėjo 
lygiai 8:15 vai. vakare i r pub
lika labai ramiai klausėsi i r 
buvo persiėmusį maloniais įs
pūdžiais. 2) Pažymėt ina ma
loni permaina, t. y. kad vyra i 
pradeda ne rėkti, bet ištikrų-
jų dainuoti ; seaiau būdavo, 
kerio žandai daugiausia išsi
pūsdavo, tas buvo laikomas 
didesniu ar t i s tu . 3) Gražų įs
pūdį padarė puikusis choro su
tvarkymas, del to tai nereikė
jo bėginėti ir rankioti daini-
i:ii,k:i, išsiskirstusių po vi>ą 
svetainę, ka ip pirmiau būda
vę, 

Prie to gi d a 
orkestrą, kurios 
Pavilonis daug 
prie vakaro pat 
j a . ! ; k k . j *n;j>'dt 

\ •> o r k o i n i . m»,-

r prisidėjo ir 
dirigentas p . 

pas i tarnavo 
;: ' T - : : : " . i.V 
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i'KU-
• ] • s t y g i n i u 

ifr neužilt: 
na; i! 

n<i.\ Miionu 
koncerto tu 
t ra. o ne 

lOKIlVi! 

:Tistni'n'*n1". Ra 
ntsira.- (iaugiai 

atsakanti . VU-
i-irodė. kad pri< 
dalyvauti ork<>-

benas. 

Buvo iš viso 23 veikalėliai. 
Visų negalima tinkamai apra
šyti. Tikrai malonu buvo 
regėti, kaip dirigentas gerb. 
muzikas Juozas Čižauskas tu
rėjo po savo ranka visą cho
rą, — taip kaip artisto rankos 
valdė fortepianą. Visos dainos 
puikiai nusisekė ir publikai 
labai patiko. Ypatingai rei
kia pagirti Grigaičio "Mar
žas Bainorių," "Kanta tą ," 
" L a b a s R y t a s " ir "Tol i nuo 
Tėvynes"' — Vezea'o ir Bee-
thoveno muzika. Reikia ne
pamiršti, kad gerb. kun. V. 
Vilkutaitis parašė žodžius 
toms trims dainoms. 

Ponios V. Bukauskienės ty
ras, švelnus balsas, visados 
žmonėms patinka ir už tai 
apturėjo puikų gėlių pluokš-

Muzika^ Juozas Čižauskas, 
pirmu kartu paskodė Cleve
lando publikai ir labai patiko. 
J o balsas yra gražus, tvirtas 
tenorius ir žavėti žavi visus. 

Ponia Marė Čižauskienė pa-' 
rodė, kaip lavinimasis gali 
balsą ištobulinti. Kad žmogus 
ir gražiausį balsą turėtų, ne
galės be tam tikro lavinimo 
išpildyti tokias pilnas kolora
tūros dainas, kaip tai Del A-
qua 'o "Vilanel le ," Donize-
t t i 'o "Mad Scene" iš operos 
Lucia, Verdi'o "Caro nome" 
iš operos Rigoletto. Taipgi la
bai artistiškai atliko keletą 
gražių lietuviškų dainelių, ku
rios dainos iš operų ištrau
kos buvo trnrtut.i sunkios su-
prasti mūsų liaudžiai, nes jos 
ausys daugiau pripratę prie 
lengvesnių veikalų. Ponia Ma
rė Čižauskienė žavėte žavėjo 
klausytojus ir už tai gavo tris 
puikius gyvųjų gėlių pluoštus. 
P-nas Jonas Čižauskas did

žiai patiko publikai. Reta? ir 
iš garsesniųjų kitų tautų dai
nininkų turi geresnį, jausmin-
pesnį baritoną. Jo dainos buvo 
tinkamai parinktos ir jo dai
navimo atminimas ilgai užsi
liks Clevelando lietuviuose. 

Visų geriausia pp. Čižauskų 
buvo tai dvi dali: Verdi 'o du
etas iš operos " L a Travia
t a " ir Gounod'o duetas iš ope
ros " F a u s t . " Klausant tų vei
kalo, ir prastas žmogus ėmė 
suprasti, dvi ko tokius kom-
jM»zitorin- tivnva visa.- kultū
rini < pakul is . Rasite, kad 
laiku ir mes suplauksime lie
tuviu k-.::.;*>zii'i;-hi kurio vci-

DIENA IR NAKTĮ. 
Jeigu nori jaust is linksmas 

visuomet, tai turėk savo na
muose, Triners American El ix 
ir oi Bitter Wine1 Paimant 
I "ties valgi duoda gera apetitą, 
prigelbsti sugrumuluoti valgi, į 
paėmus prieš einant gulti už
tikrina gera mėga, taip kad 
atsikėlus išryto jautiesi pilnas 
energijos i r nor ia i dirbti. Tri
ners American Elbcir of* Bit
t e r Wine yra žinomas kaipo 
geriausias vaistas Suvienytose 
Valstijose, j is y ra gavės dova
nas, auksinius medalius ir 
graud prix Tarptautiškose i ' a 
rodose: London ir Brusscls 
1910, Paryžiuj i r Ryme VJil 
San Francisco 1915 Panama 
1916. Per paskutinius keletą 
mėnesių nekurie pradėjo iš-
leideneti taipgi " b i t t e r Avine", 
bet mūsų draugai negali būti 
apviltais, nes j ie žiuo verte 
Triners American E l i i i r ir 
kito nekuomet nevartos. Tavo 
vaistininkas turi visus: Triners 
vaistus savo krautuvėj . — Jo-
seph Triner Company 1333-45 
S. Ashland Ave., Chioago. Jll. 

(Apgr.) 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais murini nania 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygyuos ir Cigaru 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas. akmens pamatas Ii 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
Įtaisymo 1-mas pagyvenimų — pir
mos klesos knygynes ir cigaru 
krautuve kampas 47-tos ir 'VV'eod 
gatvės Grindis muro. durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir bizni vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ. 
1757 W. 47 gatve, Chicago, Ui 

Telepbone: ¥ard* 6492 

kį laike hgos. 

S255 So. Halsu-d St., Chicago, UI. 

REKAUUJA. 
REIKALINGI VYRAI. 

Del Fabriko Darbo. Gera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

Western Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22ros & Cra\vford Ave 

MOTERYS _ JAMTKKSS. 
ir scrubbefls — baltos*-, valandos 10 
vakare iki 6:30 iš ryto kiekviena va-N 

karą apart su bu tos. 
ats išaukite 

Naktinis Purmoaas . 
OTIS l U l l . D r V G 
10 Soulh La sali*- S t 

REIKALINGI 
Vyrai porteriai dirbti fabrike 

W H I T E STOKES CO. INC. 
3615—23 Jasper Place 

Arti 37tos ir Ashland Ave. 

Jau didžiumas net nustojo vilties 
kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusl negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 

- r i to išvengus yra daug ž:nonių kad 
«.^.-»i„ ii„„„~. „„ i t o nekenčia ka»-gi ugi farmeriai moterių Dgose; ru- n e g f a r m e r i a i n e p e r k a m a i s t 0 ^ 
pesunjjai priiiu-1 da parduoda už ką gaunam gera, 
riu ligone ir kudi- kaina ir o u « u turtas auga kasdien 

ir mes turim linksma gyvenimą nes Į 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger- j 
biamiejie tautiečiai je i kurie norite j 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau j 
farma bet kur galima surasti gera! 
vieta nes reikia farma taip rinktis ] 
patinkama 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 apsivedus 
blogu pačia taiei m e s patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Ui-
chigano lietuvių ūkininku tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučiu reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų :r darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia- j 
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentu kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisinai ūkininkai pri- j 
klauso mes turim? t a m tikslu nus- j 
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: 

REIKALINGOS 
Dešimts moterų prie rinkimo 
regsų i r popieros. Pastovus 
darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus gatavas prie 
darbo. 
BIRK MILL & SUPPLY CO. 

2100 So. Morgan St. 

PASPORTT; BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic CoMsmltatkm Bu r t a u . Inc. 
SS So. Dearbom St. Chicago. 

Boom 20« 

certa§ parodė didelį žingsni 
pirmyn ir tikimės, jog laikui 
bėgant susilauksime, kad vis
kas gerai bus. Neužilgo bus 
didesnių veikalų ir, be abejo
nės, dailiai bus atl ikta. Beje, 
reikia nepamiršti, kad tame 
koncerte matėsi svetimtaučių, 
kurie gėrėjosi i r įspudžiavo. 
Ypatingai pažymėtinas garsu
sis tenorius ir muzikas Ed-
munnd H. Dougla*% kurg pui-

B.VKGAXAS. 
Pars iduoda Bučernė ir Grosernė, 

labai pigiai. .Geroj vietoj. Priežastis 
patirsite ant- viO-oe. 

Ats išaukite tuoju. - po adresu: 
4f01 W. l . h St. 

REIKALINGI 
Leiberiai. del pUenmos fandrės dar
bo, 9 iki 1C valandų, su laikų ir 
puse po S valandų darbo. Gera m o 
kestis. Pteetu randasi arti karu li
nijos. 
CHICAGO STEEL F O L N D R Y CO. 

3720 S. Kcdzk< Ave. 

REIKALINGI 
3 Vyrai prie lafcor darbo, pakuoti. 
Pamatyk Mr. Jacobs. 

INDIA l'VCKING PLANT 
3&02 South .Vshiaad Ave. 

PAJEŠKOIIMAS. 
Paieškai! puseserės Elz. Baltr.u-

naitės, po vyrų Latvienės, paeina iš 
Kauno rėdybos, Ukmergės pavieto, 
KupiSkio valsčiaus, kaimo Keginių. 

Seniau ji gyveno Iowa Valstijoj. 
Turiu labai svarbu reikalą. 

Meldžiu atsišaukti po adresu: 

Mary KriaučicBteat', 
10610 Edbrookc Ave. 

Chicago, III. 

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

UBAI PI6UU, 
Turime parduoti sekančius 

Namus. 
4:;i."> o TI : . . . . , - J : _ : . . 

namas. Karčema sale. ir ketureS 
paįr\-vciiimai Pi\'ke $7,000. 
žiūrinis namas 4346 S. TV'ood St. 
šešių pagyvenimu už $$,200. 

5012 S. Morgan St. medinis dviejų 
pagyvenimų už $2,700. 
8127 Kerfoot ave. medinis dviejų 
pagyvenimu, su septiniasdcšiiutys 
pėdų pločio kampines žemes, už 
$4,200. 
927 W. 54th St. medinis, štordis 
ir penkių flatas už $3,200. 
1708 W. 47th St. dviejų flatu, ant 
biznavos gatves už $£,000. 

Ir daugybes mūriniu munu gra
žios apygardose kreipkitės pas; 

ZOLP & BARČUS 
4547 S. Hermi tage A v. Chicago 

Tei. Yards 145 f 

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBI tikino 

Jo t inkama pradžia gyvenime priklauso nuo 
maisto gaunamo pirmose dvylikoje mėnesių. 
Maistas sudrutinimui kaulų i r stiprinimui kojų 
turi būt i atsakantis, maistingas, i r gero skonio 
—tuo tapru tur i būti lengvai i r pilnai suvirš
kinamas. Jeigu pati motina negali žndyt kn-
dikio. 

EAGLE BRAND 
{COS'DESSED M ILK) 

Turi būti pirmutinė mintis. Trįs gentkartės motinų 
pasivadavo juomi. Eagle Brand labai rekomenduoja
mas ir patariamas daktarų dėlei jo Svarumo, saugu
mo, lengvai prirengimo ir gatavai suvirškinimo. 
Jeigu jūsų kūdikis aetarpsta kaip reikia, jei jis ne
ramus ir piktas—tai gal maistas jam kenkia. Pasi4s-
kit šiandien mums kuponą ir mes dykai prisiusime 
jūsų kalboje apie maitinimo iustrukeijos, taipgi 
penkesdešimts keturių pusi. knygą apie kudikiur, kur 
nusakoma, kaip užlaikyti kūdikiu stvirtais ir sveikais. 
Eagle Brand, padaryta* iš geriausio karvės pieno ir 
malto cukraus, tinkamiausias del etalo—jį galima 
naudoti visur kur reikalinga pieno ir cukraus, ir jis 
yra daug pigesnis. Bandykit jį su kava arba šokoladu 

Pars iduoda Gerose Aptie-
kose i r groserių krautuv. 

The Borden Company 
106 Hudson S t New York 

šis Labclis ir Vardas 
yra J u m s Gvarautija 

'I 
h*.Vi» 

DfSTEIGTA 1857 M. 

I&kirpk kuponą. Pažymėk no 
r imą knygute ir prisiųsk jj 
m u m s ŠIANDIEN. 

Street 
City 
State , . . , ( ? ) 
. . . . N u r o d y m a i apie Valgius 
. . . .Kūdik ių Gerovė 

Kiti Borden Produkta i : 
Borden's Evaporated Milk Bordea's Hal ted 3iilk 
Borden's condensed coffee Borden's MDk Chocolate 

kiai ižsireižkc kG5c^rt«, 

kalu?- \in> girt; ki 
tu-. 

Ap«-knta: ini-ir 

'urin 

u, štn& kmt-' 

augštai j j statydamas ir pa-
žymėdamas, kad pinnų sykį 
jam teko matyti ta ip puikiai 
ir artistiškai nusisekusį lietu
viškų koncertą. 

Tarpe 19 ir 21 veikalėlių 
gerb. kun. V. Vilkutaitis tu
rėjo trumpa, bet gražių pra
kalbų, kurioje pasakojo, kaip 
Bažnyčia buvo muzikos globė
ja, taip gi teikė pagarbos žo
dį eborui, kurs ta ip puikiai 
prisireugė. 
Tas koncertas buvo pirmasis 

puikiausia pavykęs, kurs bus 
ilgai minimas ir Clevelando 
lietuviai jo nepamirš. Tad gi, 
garl>ė tebūnie gerb, muzikui 
Juozui Čižauskui, kurs tvir ta 
savo energija ir didžiais ga
bumai^ pradėjo da rbuo tk s tar
pe Clevelando lietuvių ir gar
bė šv. Jurgio parapijos gie-
dorių chorui, kurs turėdamas 
tokj talentingų chorvedį su 
pa/iryžimu darbuojasi Bažny-
(•••o.- 'almi ir Tėvynės grrovoi. 

Sąmata. 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda Brighton Parke, pigiai 

bizniava vieta, namas, 4 metai kaip 
pats savininkas statė, apačioje yra 
jrrosernė, pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta su ruimais. Viršui di
delių 6 kan.b.uių flatas, elektros 
šviesa vanos ir gazas visame name. 

yr • - - - • • . v - : i . . . » —*P - T - . * . . . . . «v-^,ifl , , i«.v >;t 'AMtowt«o . i'Ultrit.'. l v lt i - t 
tas ir lotas gražiai aptaisytas. Vis- j 
kas vertės SS,«d0. 'parduosime už 
JT,000. atsišaukite per telefoną McK-
inley 55R9. 

Kas pirmas to laimė. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS s 

Amerikos Katal iku Vyskupu; •. \ 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. 

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

Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. v^^ 
I 1800 W. 46-th St , .Clncago, DL 

P.VRSIOUOOA FX>RDAS 
Welastas 191 S. S sėdynių. Išrodo 
kaip tik 'naujas 3>į mėnesiai va
žinėtas, i'rek' $54*. kam toksai au 
tomobilius r< :kalingas atsišaukite 
nedėlioj iš r>;o ar vakare. 

6(Xii s . Bonorr si r. 
Telefonas l'roapect 1424 

P.VKSID1 ODA K R . \ l T r V E . 
gausiai apgyventai lietuvių kolonijoj. 
Krautuvėj randasi sekanti tavorai: 

1 Aprėdalai. mokykloms įranki.u. sal-
dainės ir tt. i'riežastis pirkau kita 
biznį. 

lf»05 W. 4Rtll S t 
Thone McKinlcy 6024 

WESTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame Jnsų atydų, 
kad pas J u s dienrašti " D r a u 
g ų " atstovauja p. M. Kiupe-
tis 12115 So. Halsied S t 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugų" , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti i 

J dienral t j . 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai , 
bus palengvinimu del Jusi) akių. \ 
Kuomet tų kenti nuo galvot skau- > 
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru ' 
v^, knot.iet skaitai ar siuv< ar »*-
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 $3.0(1. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijaiistas 

) 1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminas sotrikiama.* dykai. 

Eampas 18-tos entvės. 
3-<"ios labos virš Platt'o apdekos. 

Kambart* 14, t .V 1«, 17 Ir 18 
Tėmykite f mano pania. 

Valandos: nuo T vai. išryto iki • 
vai. vakare. Panedėlials, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

i l l l l l i l l imHlUJIHIHIIIUHtirJMIIIHHUIHIIHmillUUIIHHHiUIUHIHOIIIIIIIIrHIHnU»^ 

f ŽVAIGŽDUTE f 
E r-.- - — - - - - * s 
S ^ . ' ' ' ' . ——-— *)m~ E 
= Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijas. Knygele s 
S nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik- S 
5 slas. uždaroma sagutė. r 
| Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) | 

| 1.60(bekryželio) 1 

= Norėdami gauti kreipkitės į = 

= " D R A U G A S " PUBLISHING CO., I 
| 1800 W. 46-tii Street, Chicago, DL 1 
liiiiiiiiiminiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiuuiiiiiiiiiimitn 

DR. S. NAIKELfS 
LIETUVIS 

GTDVTOJAS ER CHIRt'IUiAB 
Oftna Ir Grvanlmo n « i 
H.%2 Ko. SsJstefl S*. 

Ant Vir ini - I nivf-rsal SWil< Bank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
2 ik i 4 po pietų: nuo T iki i vak. 

Kedėliomis nuo 10 iki 2. 
T^efaoM Tans« f«44 

; 

Užsiprenumeruok "Vyti" 
Dr. J . J . Bielskis, grjždama.s iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausiu. Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o " 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
lasias iliustracijas laikraščio skiltysna. Daliar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekviena " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kila yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas s t raipsnis , nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko ta ip , kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomene, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamta. 

Mėgi Lietuva, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vy t į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Habted St. Chicago, Ifl. 
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D R A U G A S Antradienis, birželis 1 1̂ 20 

KATALIKIŠKOS ŠVENTfS 

Antradienis, birželio 1 d., 
Šv. Firmas. 

Trečiadienis, birželio 2 d., 
šv. Marcelinas 

KOLEGIJOS PADARO 
DAUG RADIKALŲ. 

DAR TRYS ŽMONĖS PAS 
MERKTA MIRIOP. 

Dabar 10 žmonių laukia tos 
bausmės. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Geg. 16, š. m., ftv. Jurgio 
parap. svetainėj buvo prakal
bos, surengtos Liet. L. Pask. 
reikalais. Kalbėjo L. Misijos 

Praeiti! penktadieni krimi- n a rys , kun. J . Žilius ir p. J. 

Taip tvirtina Amerikos moks
lo įstaigų žinovas. 

"Revoliuci joninis soeijaliz 
įuas šiandie yra amerikoniš
ka Įstaiga. Tas socijaliznias 
platinamas iš penkių ar šešių 
šimtų mūsų šalies kolegijų. Ir 
kas metai iš* tų mokyklų su tuo 
mokslu išleidžiama apie 400,-
000 studentų." 

Toki šios šalies mokslo Įs
taigoms ir profesoriams ap 
kaltinimų pastatė George Whe 
eler Hinman iš Winnetka, bu 
ves laikraščio Inter Ocean lei
dėjas ir ilgus metus buvęs pre
zidentas Marietta kolegijoje, 
Ohio valstijoj. 

Hinman taip sakė kalinda
mas Evanstono Knights of 
Columbus tarybos stisirinkime. 

"Nebūtinai yra reikalinga 

naliam teisino dar trys žmog
žudžiai pripažinti kaltis žmog
žudystėse ir pasmerkta rnriop 

Jie yra: Joseph Constanąo, 
Antonio Lopęs ir Samuel Ser-
rara. Jie visi trys buvo nu
žudę Antonio Varehetto sau
sio 13 dienų, š. m. 
Tad dabar Cbicagoje yra jau 

dešimts žmogžudžių teismo pa
smerktų miriop. 

Keli dar teisiami. Tų kan
didatų skaitlius pasidaugins. 
Žmogžudystės Chicagoje taip 

prasiplatino, kad šiandie aph 
tai kalbama ir rašoma be jo
kio nusiminimo. 

ČEKAS GIRIASI SU CUK
RUM. 

Iš "\Vasbington Cbieago:i 
atkeliavęs Čekijos-Slovakijos 
prezidento Masaryko sunūs, 
Jau Masaryk, kurs šioj šalyj 
atstovauja savo vyriausybę. 

Jis pasilgusiems cukraus 
kreipties Į Bill Hayvooda irJChieagos žmonėms pranešė, 

"Dir-
kolegi-

Eugene Debsa del revoliueiji-
nių doktrinų", sakė ji 
steikite Į profesorius 
jose. Kaikurių mūsų didesnių 
universitetų profesoriaišiandie 
daug rašo argumentuodami už 
revoliucijini socijalizmų. So-
eijalizmas šiandie ėia jau ne
siskaito rusų arba vokieir: j 
doktrina. Europa tolesniai ne
siskaito socijalizmo lopšys. 

44 Jis ėia visur atvirai ir lai
svai skiepijamas i jaunus mū
sų vyrų ir moterų protas." 

Hinman sakė, kad kuomet 
vyriausybė pradėjo deportuo
ti radikalus, nuo to laiko so-
oijaiistai sustojo viešai veikę, 
kovoję prieš vyriausyl)ę, pla
tinę savo pragaištingas žmo
nijai pažiūras. Sustojo jie kal
bas apie socijalizmų sakę vie
šose salėse ir net mūsų moky
klose. Bet nesustoja socijaliz
mo doktrinų skleidimas iš mo
kslo Įstaigų. 

"Aš pasakysiu jums nieko 
neslėpdamas," sakė kalbėto 
jas, "jog kartais pačiam ma
nyje mintys apie socyatinaį 
pakelia tokius nesmagumus, 
kad aš sutikčiau verčiau maty
ti savo sūnų apkniaubusi soci-
jalisto Dėbso kojas, kaip pa
siųsti ji i rytines teologijos 
(protestantų) seminarijas. Te
nai, kur VATU mintys turi bu t 
užartuojamos, kur turi but 
pakelia moralybė lig 
ščiausiojo laipsnio, veikia-
si aršus daiktai. Gi 
kaip šalis, taip kongresas mio-
ga . " 

kad Oekijoj-Slovakijoj netruk 
sta cukraus. Sako, šįmet tenai 
cukrinių burokų busiu surink
ta mažiausia pusė milijono to
nų. 

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

Daugelis cukraus jau esų 
šion šalin praeitų 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. Jie žino, kad 
nėra kam ir kaip juos sudrau
sti. 

J. Bielskis. Publikos suėjo 
beveik pilna svetainė. Vienok 
rengiant prakalbas buvo ti
kėtasi daugiau. 

Kadangi tą pačių dienų ir 
tuo pačiu metu prakalbos bu
vo ir ant To\Cn of Lake, tai 
kun. J. Žilius ir J. J . Bielskis 
turėjo kallM'ti pasimainydami. 

Inėjus kun. J . Žiliui svetai
nėn, susirinkę pagerbė jj at
sistojimu. Po to vietinis kle
bonas, kun. M. L. Krušas, pra
taręs keletu žodžių i publiką, 
perstatė kall>ėti 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 To\vn of Lake, tai po išaiš
kinimo klausimi] abiem Brid-
geporto L. L. P. stočių iždinin
kam atidavė bonus, kad išda
lintų pirkusiems juos. Tuo tar
pu p. P. Baltutis padavė su
manymų pasiųsti pasveikinimo 
telegramų Lietuvos Steigiama
jam Seimui, kuris susirinko 
Kaunan tų pačia dieną ir kad 
padengimui lėšų butų padary
ta rįnkliava. Jeigu butų su
rinkta daugiau, negu re;ka-
laus telegramos persiuntimas, 
tai likusius pinigus, sykiu su 
telegrama, pasiųsti St. Sei
mui. Sumanymas buvo pri
imtas ir padaryta rinkliava. 
S ikta tiek. kad su telegra
ma pasiųsta Kaunan ir tūks
tantis auksinų. 

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

Taigi, vertelgos, pirkite bo-
nų kiek galite. 

Kaikurie gali pasakyti: "ką 
jie man padarys, aš nieko ne
bijau." Toksai tegul atsime
na, kad jis iš vertelgystės gy
vena. Negali žinoti, kas gali 
būti tada, kada pasirodys, jog 
nerėmei Paskolo>. nepilkai bo-
nų. Vertelgos, paniintykit apie 
tai. 

S. A. 

TVIRTAS KAIP ||0LĄ 

IŠ NORTE SIDĖS. 

Tūkstančiai žmonių 
tą sako apie 

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 narių skaičius žymiai 
auga, o mes ar pasiliksim? Ne. 
Užsimokėkime visos metines 
mokestis, lankykhnės i susirin
kimus, darbuokimės iš vieno. 

Bengiamasis 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 f. 
vakaras ir nejvyko. 

Skyrius leidžia per serijas 
$10 auksu. Jis išleistas bus 
spalio 10 d 

B. 

Peoples Stock Yards State Bank 
Kampas 47th ir Ashland Avenue 

•v v 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos— 
Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto

vinti užpakahj bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu; biznio prity

rimu. 

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolieriu. 

LIET. VYČIŲ 36 KUOPOS 
NARIŲ DOMEI. 

Utarninko vakare, birželio 
1 d., McKinley ^parko svetai
nėje įvyks nepaprastas Liet. 
Vyčių 36 kp. susirinkimas. 
Jame bus balbama apie šei-

NEMATYTA. KAIP PAČI 
JENTĖ IŠKRITUS PER 

LANGĄ. ( 

TEISMAS PRIPAŽINO 
$15.000 ATLYGINIMO. 

1919 metų pradžioje llalsled 
gatvėje, ties 38 srat., gatveka-
ris pasruvo 3 metų vaiką Ed 
\varda, McDonnell. 

Vaikui nupjauta viena ko
ja ir jis pagijo. Dabar teis
mas pripažino jam nuo ̂ at-
vekarių kompanijos $15,000 
atlyginimo. 

VVest Side ligoninėj sirgo ir 
buvo slaugojama Mrs. S. Vis-
sman, 1301 Artesian a ve. Jai 
buvo padaryta operacija. I r 
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 buvusi. 
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 tardvmai. 

IŠĖJO ATOSTOGOSNA. 

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

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

Kun. J . Tetraitis, L. R. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi po Naująją An-

ITRAUKĖ SVEIKĄ DANTĮ.jgHJą ir žada būti šiose vieto
se: 

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

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

Birželio 1 Nasbua, N. II. 
" 2 Maucliester, X. H. 

" 3 Haverbill. Mass. 
4 Meriden, Conn. 
8 Le\riston, Me. 
9 Rumford, Me. 
10 Naugatnck Conn 
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Po to pardavinėta bonai ir 
tuo ta'-pu pribuvo nuo To\vn 
of Lake antras kalintojas 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 kariuomenę, kaip ji 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 jj ir kitam pa
rodyti. Bonai bnvo duodami 
tik tiems, kurie tą dieną buvo 
pirkę ir pilnai užsimokėję. 

Pažymėtinas yra mūsų kolo
nijos vertelgų (biznierių) at
šalimas nuo tėvynės reikalų. 
Jie netik kad nesilanko j to
kias prakalba^ ir neparodo tė
vynės meiles, bet atsilankius 
i jų namus, kada pradedi kal
bėti apie tėvynę, tai viskam 
pritaria, l>et paprašius Pasko
los, tai jis netik kad pasako 
neskolinsiąs, bet, kartais, net 
nemandagiai apsieina. 

I r šitose prakalbose susirin
kę buvo tik paprasti 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 vertelgos. Nebuvo ma
tyti, kad katras nors butų 
pirkęs už kokius $500. Dau
giausia už $.">0.00, kitas už 
$100 ir už $200. Girdėti, kad 
paprasti darbininkai ima ne-j 

minim išvažiavimą, Kun pra
eitas susirinkimas nutarė į-
rengti nedėlioj, birželio 6 d. 
Išvažiavimo galės dalyvauti 
tik tie, kurio atvyks šin susi-
rinkiman ir užsiregstruos. Ta
tai visi nariai ir narės kvie
čiami susirinkti. 

Valdyba. 

S Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
• Cook Pavietas ir 26*000 darbininku tori 
S savo pinigus pasidėję šiame Banke. 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiii 
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SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Brigbton Parko L. L. bonų 
komiteto susirinkimas bus u-
tarninke.. 1 d. birželio, 1920. 
parapijos svet. (prie 44 ir So. 
Fairfield Ave.) 8 valandą va
karo. Visi, turintieji knygu
tes, malonėkite atsilankyti. 
Taipgi kvoiėiame ir kitų ko
lonijų bonų pardavinėtojus, 
kurie pardavinėjo bonus Bri
gbton Parko, nes turime svar
bių svarstymų ln>nų klausime. 

Norintieji pirkti bonų ir-gi 
prašomi atsilankyti.. 

J. A. Mickeliunas, pirm. 
4403 So. Mozart St. 

; DR. CHARLES S E G A L ! I j 
l'erKčlė savo ofisą po nnm. ' "• 

4729 S. Ashland Avenue i ' 
Specialistas džiova, motorą Ir vy- į 
rų liga-
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo] 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:301 
vakare. Nedčliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

DR, G, M. GLASER 
K t a n u n u u j a «o m i h u 

Ofisas 3148 So, Morgan S t i 
i Kertė 42-ro St, Chicago, I1L 

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų, VyriSku, taipgi chro

niškų ligų. 
i OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
j iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan-
| da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

1 ! 
FABIJONAS I 

A. PETRATfS & €0. 
M O ; < l G A O E tiANK 

R t A l E S T E T E I N b ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
S.u-c • - ° T J . 5 P . . O . D Č > Laiv.kortas 

N O " : \ . - * . . I L S A S 
3249 Sc Kalsicd l'-t-:. Ch-:»;o lU-nois 

: B O U L I V I U D 611 
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AS, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKAHCLU RASAI. 
Ai labai sirgau per S metas, nusiabnėje* pilvelis bnvo. Di»p«p-

•ija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjjmas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojima? viso kūno. ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagtlbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir u2 rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Saiutaras vaistų. Bltterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatiimo gyduolės, tai po ssr&rtcjima! 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stipriti, perai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui vigų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Saiutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. JDabar Jaučiuoe 
smapiai ir esu linksmas ir 10«» sykių dėkoju Saiutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu vlseims savo draugams kreipties prie Saiutaras: 

SAU TARAS. 
CHEMICAL INSTITCTIOy 4. Bmknis. Prof. 

1707 Sc. Hafetrd St- Trtephosc C»"»i *417. Chtraco. 111. 
i 

Po valgiui neužndrSk. kad genas i 
atas vaistsa tavo sktlvlni yra EATO- j 
NIC Prašalina vlros nesmagumus, 
suviršklntrao, c tas reiškia, kad rei
kia pam'glnti viena. Partrodama j 
p*v vlaua aotietonna. 

• ^ • e t * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * 
Resld. »SS 8a A-hlan«S Blv. Ottcagn 

THefonaf Haynarket S&44 

DR. A. A. ROTH, 
R««s«s gydytoja* tr chimrga«> 

RpedJmHstas MoturrlSku. Vyriškų 
Valka tr visa chroniška Ilgų 

Ofisą*: SSM 6a Bafetcd St.. Chicagt. i 
Trlffonas Drovcr t« iS 

TALAITDAS: 10—lt ryto 3—S po I 
pietoj 7—S vak. Hedettondt 10—11 A. \ 
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S.PBARL OOBBN KONCBRTINA 3 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iŠ didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už ženiiansią kainą, įcnr kitur taip negansi. 

.\!r.š:"•'!:n laiškams dmkuoti ir ofigo darbams rra naajaa-
sm< iv.ados. Užlaikom visokius iaikrodžins. žiedus, Siabi-
EV.IS ir deimantinius; Kramafonus lictnviškais rekordais ir 
k••"•'<. r:i-\-į pn-iausiu. armonikij msiškij ir pmsiSkij išdir-
bysčiv. Balalaiką, pitaru ir smuikų, kokii> tik reikia. Dir
bamo visokius ženklus draupystoms. tAisome laikrodžius ir 
muz;K.V::škus instrumentus ai.sakar.eiai 

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

Telefonas: DROVEB 7309 
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