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Bolševikams Teko Kitas
Persijos Uostas

Visu nea Franrimeo Nnno 
liauja Kova

BOLŠEVIKAI VEIKIA PA 
KASPIJOJ.

Perėjo jie Armėnijos rubežiuz.

Rečica nugštumų. I)n kartu 
bolševikai buvo ūžtelėję prieš 
musų pozicijas. Ir abu kartu 
atmuštu. Paimta nelaisvių ir 
kulkosvaidžių.

Sugadino šarvuotą trukini.

-“Arti miesto Borizov musų 
lakūnas numušė vienų prieši 
ninko lėktuvų. Tarpe Daugu
vos 'ir Berezinos musų kariuo
menė keliose vietose juisivarė 
pirmyn.

’ “Ukrainoj priešininkas at
naujinę puolimus. Bet kova 
labjauit mums palauki. Arti 
Popieliudiy stoties du musų 

i šarvuotų 
bolševikų traukinį. Tai jau 
trečio traukinio bolševikai ne
teko.“

Kiek pirminti lenkni buvo 
pranešę-, kad jie kelis šitai us 
kazokų j mėmę nelaisvėn.

Ką sako bolševikai.

JJ Maskvos telegrafuojama, 
kad Ukrainon lenką kariuome
nei prisiųsta pagelta. S n i:n«:- 
ja kariuomene lenkai pakėlę 
puolimus Tarašėina apylinkė
se.

Bolševikai savo pranešimi* 
tcėiaus pareiškia, knd tie len
kų puolimai atmušti.

Už keletas mylių ryt uosi 
nuo Kozinny, sako bolševikai, 
jie paėmę kelis sodžius.

Gi Borisovo a j »i r uis*j Imlšv- 
vikai užėmę pozicijas kairių-

Londonas, birž. 1. — Persų 
pasiuntinybė Konstantinopo- 
lyj gavusi žinių, jog bolševikų 
kariuomenė užėmusi Reslit, ki
tą Persijos miestų ir uostą 
Kaspijos jūrėse, už 16 mylių 
į pietrytus nuo Enzcli.

Miestas ir uostas Rosbt v- 
ra apie už 150 mylių nuo Per
sijos sostinės Teherano.

Perėjo per Armėnijos rubežius.
f ’ ’ *

Iš Tifliso oficijaliai prane- 'lėktuvu sugadino 
šamn, jog du rasų raita rijos 
pulku palei užunrala perėjo 
Armėnijos rubežių gegužės 21 
dieną. Ir. sakoma, abudu pul
ku pasileidusiu Armėnijos 
gilumon. *

Pranešama, k«<l Armėniją 
pasiuntusi protestų Maskvon 
prieš tokį netvisotą lx»lš<*vikų 
pasielgimų. Podraug prieš įsi.- 
briovusią raitarijų pasiuntusi 
kariuomenę.

Lenkai apie savo veikimą.

Iš Varšuvos oficijaliai sk<*l- 
biama, kad lenkų kariuomenė 
kuone visur atmušanti bolše
viką puolimus ir padaranti 
jiems didelius nuostolius. •

Pranešime sakoma:
“ftiauriniiun fronte prieši

ninkas atnaujino savo žiaurų 
puolimą, ypač pietuose nuo J jam upė* Bcrezinon šone.

POPEŽIUS ATSILIEPIA 1 
PASAULĮ.

PARAGINA PAMIRŠTI BU 
VUSIUS NESUTIKIMUS.

Krikščioniškas šalis kviečia

Rymas, birž. 1. — Šventasis 
Tėvas Benediktas Penkiolikta 
sis pnskpIU* į visą pasaulį ra
štą, kuriuo ]inragt*aa krik&io- 

- 1.iškas šalis susitiikinti ir vi- 
soje žemėjo įvykinti visų pa
geidaujamų taikų.

Nes ligšiol, pareiškia šven
tasis Tėvas, nors karė jiasitai- 
gnsi, vis dar gyvuoja blogas 

« šalių j šalis atminėsimas.
Pupezius atsiliepia, j<lnnt 

visi krikščionys pamestų tuos 
blogus atsinešimus ir piktus 
jnn«mus. Nes yra pavojaus, 
jei įvairios tautos vis dnr ka
ringai ntsi/ieš kitos j kitas.
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ORAS
BIRŽELIO 1, 1820.

Chicago. — Aiundie ir rytoj 
pramatomas lietus; rytoj daug
vėriau.

TURKAI DIDŽIUMOJE 
PRIE&INASI BOLŠE

VIKAMS. •

Bet visuomet gali su jais 
susijungti.

Konstantinopolis, birž. 1. — 
Trcbizonde ir apylinkėse vrn 
daugelis bolševikų agitatorių. 
Bet, sulig gautų žinių, padėji
mas ramus.

Turkijos gyventojai — tur
kai, savo didžiumoje pri<*ši- 
nnsi kilševikams. Bet jei tnl- 
kminlmi |mgnl taika* sutar
tie, mėinntų Armėnijai pada
ryti išėjimą į Jumląaiaji juras 
per Trabizondą, tuomet, gali
mas daiktus, jie tuojau* palin
ktą holševijrizmnn.

Stebisi amerikonai.

Čia ir kitur gyvenančius a- 
merikonus Inkai nustebina np 
turėtos iš Amerikos žinios, 
kad prezidentna Wilsonas ro- 
komendavo. kongresui priim
ti A navai jos mandatą.

Yj>ač tuo faktu nustebinti 
amerikonai, dirbusieji Armė
nijoje pašeipos reikalais.

Kaip amerikonai, taip nng- 
lai ir kiti, katrie buvo viešė-

' Annen’j°j€> j°E *^r*
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PRIPAŽIK A BONUSAI 
ŽEMESNIĄJAM KONGRE

SO BUTE.

Biliui yra mažai progos 
senate.

Washington, birž. 1. —Pra
eitų šeštadienį po pietų žemes
nysis kongreso butas priėmė 
buvusios kun.- veteranų bonu- 
sų bilių. Galutinam lmlsnviine 
už bilių paduota 289 taisai, 
gi prieš — 92.

Daliar bilius induotns 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 motu tar
navo kariuomenėje kaip Euro
poje, taip namie.

Penkios atlyginimo formos.

Karininkams ir kareiviams 
nt lyginimo fonuos yra pen
kios.

Pirmiausia stovi • bonusai, 
ty. piniginis atlyginimas už 
visų tarnylsis laikotarpį, išė
mus už pirmąsias 6(1 dienęi 
tarnybos, l’ž kiekvienos dienos 
tarnylių namie skiriama $1, gi 
už nžnibež. tarnybą $1.25.Aug 
šcinnsins atlyginimas už tar- 
nybą namie turi būt $5(10, gi 
nž tarnylių užrutažiuose — 
$625.

Kitos atlyginimo formos — 
apmokėjimas apdraudas, np- 
teikimas buvusių veteranų nn- 
mnis nrlm ukėmis ir pagalinus 
lavinimas veltui kokioje nors 
profesijoje arba amate.

Ypatingos mokestys.

Tam tikslui yrn reikalingos 
didelės išlaidos.Kongresas tad 
surado ir versmių gauti rei
kalingą pinigų. Tos versmės— 
trti ypatingos mokestys, užlie
damos nnt gyventojų, šiandie 
gyventojai moka dideles karės 
mokestis. Paskiau tos inokes- 
tya, matyt, hibjaus bus padi
dintos.

Veteranams atlyginti nuo 
gyventojų bus imama ypatin
gos mokestys nuo įplaukų, 
pradėjus $5,900 per 
Mokestys parduodant nejuda- 
mas nuosavybes ir už įvairios 
rųšies transakcijas. Bus pa
didintos mokestys ariui akoj- 
ru už visokios rnftiea lahnlan 

Pravestas bilius turi* jo 
daugelį stiprių priešininkų. 
Tad nenirža: ::usistols*tn, 
kuomet toksai žymus sknitlius 
atstovą balsavo už bilių. Kni- 
kurie atstovų tvirtino, kad 
tai nematytas ir negirdėtas 
daiktas konirresui tnip elgties.

metuR.

TOLIAU8 ATIDĖTA KON
FERENCIJA MIESTE SPA.

Rymas, biri. L — krai
tis Tribūna praneša, kad mi- 
nislcrių pirmininkui Nitti rei
kalaujant talkininkų konforrn 
rija su vokiečiais mirte Spn 
ii Inrželio 21 perkelta liepos 
15-ton lienon.

menija atsidūrusį bloga n pa- 
dėjiuian. Nes tą šalį tikrai už- 
plnsią l>olši*vikai. Nes Šitie jau 
veikia kuone vintam Kaukaze. 
Gi jš A įmeni jog jie persike
lsią toliau.

TURKAI SU BULGARAIS , ANGLEKASIAI SUTIKO SU 
GINS TRAKIJĄ. PREZIDENTO PASIŲLYMU.

Didėja pasipriešinimas prieš
graikus.

Konstantinopolis, geg. 30.— 
. Turkų vadai ir valdininkai 
. Adriatiopolio vilajoto, europi- 
. nėj Turkijoj, savo šeimynas|oono piwią1yma>» 

pt iMUiu ia vUvhai, gi paiks ren- 
. ginsi kovon prieš graikus kuo- 

met tie pradės okupuoti Tra
kiją.

Bet krikščionims gyvenan
tiems Ailriaiiopolvj. uždrausta 
apleisti tą Aii<*rtą ir apskritį.

Turkai narijonalistai turėjo 
suvažiavimą Adrianopolyj. Su
važiavimo pranešta, knd tur
kai padarę sutarimų su bulga
rais bendrai ginti Trakiją nuo j 
graikų.

Skaitlingam turkų ir bulga
rų susirinldniv gegužės 22 d. 
nutarta verčiau visą Trakiją 
paversti į ntaotlcgulius ir pe
lenus, knip b<- niekur-nicko tą 
provinciją atiduoti graikams.

Žymi dalią susirinkusių pa
darė Viešai prisiegą nepasi
duoti graikams.

Bolševikų Atstovas Londone
Prancūzai Labai Nerimauja

I

PRANCŪZAI NUSIMINĖ 
PASIRODŽIUS LONDONE 

KRASSTNTri

KRASSIN KONFERUOJA 
SU ANGLAIS.

Tik reikalauja komisijon pri
imti anglekasį.

Wilkes—Barre. Pa., geg. 29 
— Kietųjų anglių kasyklų dar
bininkų <nvažiavime didžiuma 
balsų priimtas prezidento IVil- 

nepakdfi
'iivov, bet pasiduoti nuspren
dimui komisijos, kokią paskirs 
prezidentas.

Suvažiavę nnglekasiai tik 
išreiškė reikalingumą, idan’ 
ton komisijon. kuri spręs apie 
angiekasių miknius ir reiku- 
lingų užmokestį, butų paskir
ta* ir vienas prnktikalis ang- 
lekasis..-

Padarytoje rezoliucijoje an-1 
glekasiai j>an*iškin, kad jie dvi ( 
žmoniškumo atsisako nuo U*i-, 
šių streikuoti ir priima pnezi-i 
denio patarimus, tikėdamiesi, 
kad paskirta komisija pažiro- j 
dys jiems teisingu.

>

Bijomasi, kad Anglija nesusi 
taikintu su bolševikais.

Paryžius, biri. 1. — Kuomet 
Ijondunnn nukeliavo 
bolševikų valdžios 
K ra.** i n (jis

BULGARIJA TURI DIDE 
LES SKOLAS.

Už skolas mažesni šalies 
turtai.

Sofija, Bulgarija, geg. 31. — 
Knip visose kitose Europos 
šalyse, tnip ir Bulgarijoj fi
nansinė padėtis yra gana blo
ga-

Bulgarija atsargoje turi 
aukso vertės >7J94.000 ir si
dabro $-3.545,600. Jos visų 
nacijonaiių turtų vertė siekia 
ūk $1,750,000,000.

Tuo taq>u skolų Bulgarija 
turi laimi daugiau. Jos karės 
skolos siely a du milijardu <io-

PRAŽUVO TAIKOS REZO
LIUCIJA.
23---------

Washington, geg. 31. — Prc- 
zidentos Wibą>mis, kaip jau ži
noma, nepatvirtino kongreso 
pravestos t.iHmn rezolinrijos 
ir tą sugrąžino kongresui.

Žemesnysis kongreso butus 
tuojau* pamėgino rezoliucija 
pravesti, nežiūrint prezidento 
noro. Tani tikslui buvo reiku 
liiiga dvieju trečdalių atstovui.. . j

|bėrių. Be to, talkininkams, «i-

Balsuojant negauta tiek hal
sų ir palaidota rezoliucija

REIKALAUJA UŽDRAUSTI 
IŠVEŽIMĄ ANGLIŲ.

l*g taikos sutartina, turi duoti. 
$450,009,000 atlyginimo.

Kerniai šalies iždas turėjo 
j*l ie 35 milijonus dol’orią į- 
plnukų.

Nežiūrint to. šiandie bulga
rų pinigų kursas labai žentai 
nupuolęs. Normaliais laikaisWashington. geg. 31. — Se-1 

nntorius Wa!wh iš Massachu-1 bulgarų Ieva yra verta 20 ecn- 
setts valstijos indavė senatui; tų. šiandie truputį dauginu 
jezoliuciją su tikslu kokiam ■ vieno cento, 
nikotarpiui nilaikyti išvežimą 

anglių j kitas Šalis. Nes šian
die anglių trųksta nuosaviems 
reikalams.

wttB valstijos indavė senatui i tų. Ainndie 
1 frt/nl I llf’i BI Utį

Bulgarijos valdžių turi dnug 
, pasitikėjimo Su*'. Valstijose. 
' Nuomopiaujama. kad Ameriko 
i j<* pavyks Bulgarijai pnsisko- 

_ linti nors dešimtį milijonų do-
'IRKITE KARĖS TAUPY- lierių ir tuo keliu kiek-nors 
40 ŽENKLELIUS (W.S.3 ). ; sustiprinti savo kreditu.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
I

Anglija atsisako pripažinti 
bolševikus.

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

Oficijnlini pareiškiama, knd 
knlliėlasi prekylios klausime. 
Būtent. bolševikų atstovas pa
sakęs, ka* Rusijai reikalinga 
gauti iš užruliežių ir k.kias 
prekes Rusija luri eksportui. 
Jani buvo pranešta, jog Ang- 

" ~ ‘ biuityti rei-

Rusijos 
atstovas 

yrn tos valdžios 
prakylios komisaras), ėin ofi- 
cijalėse prancūzų sferose jniki- 
1<> didis nusiminimas.

N<*s prantiizai žino, kad An-1 
glijos vvrinusvbės atstovai su! 
Knissinu tarsis ne tik preky
bos. reikalais, Ih*| matyt, ir 
taikos. Nes be tnikos, knip rn- lijn imli Rusijai pris 
Šo Izmdono laikraščiai, negn-1 kalingii daiktų. 
Įima vesti jokios prakv’nos. i Be to, Kraasinui buvę pra-

Tiio tarpu Anglijos knpita-: nešta, jog Anglija nl>i:aknnti 
Ins Rusijoje mato sau didelius j formaliai pripažinti sovietą 
daiktus. Ir tas kapitalas, mn- valdžią taip ilgai, kaip ilgai 
tyt, privers vyrinusybę už-' bolševikai neparodyrių savo 
mėgsti diplomatinius snnti-1 gerųjų norų ir nejiaaižadėsią 
kilis su sovietine Rusija. nuo agitacijų užnln;.iu<*se.

Prancūzai labai nepasitiki j Gi prekybų Anglija galėsian- 
Anglijos mini storių pirminio-1 ti pradėti, kuomet Rusijoje 
ku Lloyil Georgp. nelicliksią nei vieno Anglijos
__ .. nelaisvia
Kas prancūzams svarbiausia. ...

* Su Knissinu prekybos rci- 
Prancūzai nenori, kad Ang kulnis konforuoaią ir Prsr.ro- 

lijn taikintus: su bolšcviknls 
dd šių kelių priežarfių.

Pinnintisin, prancuznms bu
tų laba* gaila, kad Anglija ne
pagrobtu savo rankosnn visos 
prekytas Rusijoje.

Paskui, j»*i Anglija susitai
kintų su liolševiksis, pastarie
ji siistijirėtų politikoje ir mi- 
litnrizme. Tuomet prancū
zams Imtų neparanku ir dnug 
vargo remti I.vilkiją ir šita 
d«*l to turčių nukentėti.

Tolinus, jei bolševikai su*: 
tipr tų. tuomet prancūzams, 
matyt, prisieitą atsisveikinti 
su 20 milijardų frankų aukse, 
kiek Rusija vni skolinga Pran
cūzijai.

I’aguliau> prancūzai yrn j- 
sitikinę, kad bolševikai ilgai 
negnli gyvuoti ir valdyti Ru
siją. Tad butų didelė kliiidn 
Anglijai užmegzti diplomati
nius ryšius su bolševikais.

zijoz atstovai. Bet fiastarieji 
iškalno pasisakę, kad jie npie 
politikinius klnufiimus neprisi- 

Į minsią nei ištolo.
Prancūzijai rupi Rusijos au

ksas. Bosija jai iš senovės 
-k Haga. Tuo tarpu lx»!š**»b rii 
dnlmr žada Rusijos ai 1 . 

Į paleisti apyvarton. Prancūzi
ja protestuoja.

PRANCŪZAI ĮVEIKĖ TUR
KUS SIRIJOJE.

Londonas, birž. 1. Pran
cūzų karreivių koliumnn po 
žiuuniu* mūšio su turkais pn- 
staniosiu- įveikė ir užėmė Ai-' 
ntabą, Sirijoje.

Apie tų gauta oficijalių ži
nių. Pažymi imi, jog turkai 
labai dnug nukentėję .

PRANCŪZAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI,

NEKUOMET TAIP NĖRA.

NORI SUSIAURINTI KARA 
LIUI TEISES.

Tuo tikslu parlamentan 
duotas sumanymas.

pa-

Ita
lių r-

Rymas, biri. 1. — Pati 
lijo*, vyriausybė padnvė 
lamentan sumanymą, kuriuo- 
nu norima karaliui atimti tei
ses paskelbti kares ir padaryti 
talkas. Tam tikslui, Miko, liu
li na i yra reikalingas sutikimo* 
abiejų pnrlajner*o hutų.

Vyriausybė tečiau* nori, kad 
karaliui butų palikta teisių 
imties reikalingų priemonių, 
kuomet prisieina ginti sali.

— Pirm dešimties minučių štai tuos pinigus ištraukiau iš tam 
stos idAeniaus. Ėmus baisiai nerimauti mano sąžinei tamstai 
pinigus sugrąžinu.

Washington, geg. 31. — Se
nato žemdirbystės komitetas 
piicmnkiai atsinešė j samany 
mą sulaikyti išvežimą cukraus 
į svetimas šalis. Sugrąžino su
manymą senatui su 
jį priimti.

patarimu

Paryžius, geg. 31. — Anų 
dieną Prancūzijos premjeras 
Millerand kalbėdamas jiarla- 
mente pareiškė, knd je: Vokie
tija nenorės pildyti taikos są- 
Ijgų, prancūzai užims naujas 
Vokietijos teritorijos.

t PINIGU KURSAS.
Svetimų vhš|>atiją piniru 

te mainant nemažinu 425.000 se- 
gūžės 29 <1. buvo tokia sulitf 
cluuifs Izuui & Trasi Co.:

Anglijau nlerlingų įtvarui 
Lietuvos 100 nukmnų 
Vokietijos 100 markių
Lenkija 100 markių

Mcr-

UA8 
2A5 
2 65 

.55
Prancuiijot už 1 dolicrj 13 fr. 00 
Šveicarijon ui 1 dolicrj 5 fr. 56 
Italijon už 1 dol. 16 J. 70

Paryžius geg. 31. — Gele
žinkelių darbininkų federadjn 
paskelbi* darbininkams au- 
gryžti darban.

/-TL'.
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!»el nelengvi išrasti 
ų padaryti. Viskas pri- 
nuo mus mokėjimo 
įtikrinti Angliju ir

UETVVTV KATAI.IK f DIElTIlAffns

Į “DRAUGAS”
Fni La«>!lm« lWcyms ncdėMJmla*. 

rtUSMUHKICATOS KAI M A: 
CIUCAGOJ UI IZhUCSiYJE:

Metami ...................................
PuacJ MtU) fc..,..

RW. VAIAT.
M^t* llll a ■ « • . • J. • • ' , • * *,..00

1*10^1 3ictŲ aaaaaaaaaaaaaa S.00

Prrourneruu moko*! lAknlno. ta.1- 
Ibu> ikaltoal nuo uUtmkymo dieno* 
ne nuo Nauju Metų. Norint pernn>l- 
nyti «drca<) vi«ada reikia prltlųatl tr 
**na> šdrcna*. Plnlral Kcrlauiia alų- 
Mi Uporkant krnaoja ar cspreeo "Mo- 
ray Ordcr" arba įdedant ptni£ua J 
ractMruota laiika.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th Sk Chicago, UI. 

Telefonas McKtnley 0114

Lietuvos Karė su 
Lenkija.

A • f'

I?I

DRAUGAS Antradienis, birželi* i 1920

I?h

Užimdami Vilnių, Seinus ir 
kitas lietuvių gyvenama* 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 iKiranms’ iš pranenzų. 
Sutarę -u latviai# lenkai jmi- 
laikė lietuvius ant juoko. lie
tuviai pasirodė kantrus.

Dabar subatinės telegramos 
praneša, kad holševikni kvie
čia lietuvius talkon. Kuomet

• bolševjkaj pul# unt lenkų nuo 
Minsko ir Dvilinko, kad tuo-

• met lietuviui pultų nuo Vil- 
niųus ir Gardvno. Už tų jmgcl- 
ba-bolševikai žadu .lietuviams 
padėti atimti Kiui|>ėdos apy
gardų, url*a Mažųjų Lietuvą, 
jei vokiečiui neuorėtų jo# u-
tiduoti geruoju.

č’ia truputį neaišku. .Jog
Klaipėdą ir Mužąjų Lietuvy 
nuo X»*muno iki Didžiosios
Lietuvo# ribų valdo »**Im* vo-

•i•v kiečiai, liktai talkininkų įsta
tyti įgaliotiniai, kurių pirmi
ninką# yrn prancūzų gvnero

ki šventi žmonės, kad perdaug 
aukotųsi dėl politiško pažado, 
ypač jei jiems pasitaikys Irtų 
reikalų tuo pačiu laiku.

Bet ne tas baugu, kad bolše
vikai nepildys pažmio, o ta* 
pavojinga, kad pildys. Jug ei
dami į Klaipėdą jio neturės 
kito kelio kaip per Lietuvą. 
Tokiu budu Lietuva gražiuoju 
įsileis bolševikų armijos į sa
vo žemę. Tos armijos utitr.i 
Klaipėdą iš valdančių ją. At- 
ėmusios jos gal nesiskubini iš- 
<š(i iš Lietuvos tnip greitai, 
kaip Lietuva norėtų. Tokiu 
budu mes galime prarasti sa
vo neprigulmybę visai.

Nejaugi tat dabar turim? 
pi kleisti progą atsiimti iš len
kų Vilnių su kitomis Lietuvos 
žemėmis! Progos praleisti ne
turimo, 
būdas t 
klauso 
daltar
Prancūzų k kad jos iiuinrlų 
lenkams, j6g atėjo laikas iš
eiti iš Vilniaus.

Ta darbą turi padaryti Lie
tuvos ]tasiuntiiiiai grafas A. 
Tyszkiewi(*z’ius Ijondouc ir p. 
I mbieez- Miloszns Paryžiuje. 
Tai-gidabar juodu turi gražios 
progos, pasirodyti kud veda ti
krą Liet, politiką nekenksniin- 
gn niekam, o naudingų tėvy
nei. Jeigu juodu tarylKise pra- 
d«*res Gardynų ir Suvalkus, o 
gaus galutinas ribas tarp Lie
tuvos ir L**nkijos anapus Dru
skininkų, Seinų, Cipliikių ir 
Vištyčiu, tai neturėsime per
daug pykti. D»*rylM»se ncap- 
sidna Iki nuostolių, bet tie nuo
stoliai maži'sni negu neteki
mas Vilniaus ar Klaipėdos.

Nei lmlševikų, nei Prancūzi
jos pusės nelaiko Suvienytos 
Valstijos. Jų tyli užtarti.? ši
toje Ingolo svarbioje vai a i- 
Joje urii'is kuuJabiuusiai imti- 
Alinga. Todėl kas kuomi guli
me prieiti prie intekmingų A- 
menkoje ftnonių, turipie rū
pintis tų padnnli. kati Ameri
ka duotų suprasti, jog s’rate-
giiiiai žvilgsniai reikalauju,
kad Lietuvos'armija batų tal
ki ui ūkų jmsėjo ir kad užimtų
jKizicijas dalmr lenkų laikomos
nuo Kulkiniu iki Druskininkų
į rytus nuo geležinkelio. Lbint

Lietuvos Laisves Paskola.

lietuviškos ar nelietu- 
ldlmės turėtų pasisau-

negulime užmirkti, kini 
dar tfbcturi okupavę

Pasisaugokime ir neapsi 
leiskime.

Vidau* pnskoln arini pasko
la Valstybės iš savo piliečių, 
yrn išmintingas valstybinio 
ūkio vedimus. Lietuvos res
publika vidaus paskolų dar 
praėjusiais metais paskelbė 
pačioje Lietuvoje, tlabnr-gi pa
skelbė ir vykina tarpe* savo pi
liečių čionai, Amerikoje. Niuo 
keliu **inn nt* vien Lietuva, 
bet ir kitos valstybės. Štai, 
šiomis dienomis čionai ir I^en- 
kija paskelbė savo vidujinę 
{Miskolų. Ji tikisi dabar, jx> 
ilgo prisiruošimo darlio, j vie
no mėnesio laikų sukelti pen- 
kesdešimts milijonų dolierių.

Kada lenkai, rinkdami čia 
puokuių, uagtao prikiiiin-u al
iai ir spirs nusipirkti Lenkijos 
paskolos ženklus. Lietuvos pi
liečiai 
viškos 
goti-

Mes 
lenkai
musų sostinę Vilnių ir apie 
trečdali Uctuvo* žemių. Pir
kdami paskoloj ženklus sveti
mos valstybė*, šiandien mums 
priešingos — patys sau pirk- 
tumėin okupacdjofl jungų. Bu
vusieji gyventojai Vilniaus, 
Suvalkų ir Gardvno gulierni- 
jų, vietoj pirkti Lenkijos liū
nus, turėtų nusipirkti Lietu
vos lamus, kad greičiau ]ia- 
liuosavus savo giminničiii. iš 
svetiinžciiiių okupacijos. L. L 
Paskolos sto&ų pirmininkams 
ir kitiems veikėjams prie pro
gos reikėtų .nenusimnnancius 
šiame dalyke žmones perspėti.

Amerikos Lietuviai! Prie sa
vojo durim! Nėra mums reika
lo r u pinties svetijuaig reika
lais, kada neišbreudamai turi
me savo reikalų. Prie šios pro
gas dešimteriopai padauginki 
me savo energijų Lietuvos bo
nų išpirkime, kad nereikėtų
dar-gi prieš lenkus raudonuo
ti.

Lietuvos Misija.

varo kampanijų, giria ir da
bina kandidatų, pasakoju dar

LIETUVOS MISIJOS 
PRAlfUTMAB.

bankų 
nr k’tų 
ten jnu 
pinigus

Dėl pinigų siuntimo Lietuvon.

Paskutiniu laiku daugelis 
žmonių, keliaudami Lietuvon, 
klaupiasi, kukiu budu jiems 
geriausia pargalienti savo pi- 
nigai Lietuvon.

Kai-kurie išjierka 
draftus nnt Berlyno 
bankų Europoj ir iš 
žada atsiimti savo
nusivožę savo draftus ir pas
kui {mrgabonti juos Lietu\<>n 
per vieną ar kilų kinkų.

Jeigu kuris nors čionykštis 
liaukas tur tikrai susisieki
mus su tais Europos bankais, 
ant kurių draftai yra padalyti, 
tni tnlruni bndn« t’nroitmheni- 
uiu yra visai bukumas.

Lietuvos Misija, norėdama 
eiti pagvllion tokiems keliau
ninkams, surinka kiekvienam 
išrašyti čekį ant Lietuvos Val- 
stybės Iždo vardo Kutinę ir 
lt u >»iii > be jokiu mm-
ktimo iiįfavti pažymėtą ant če
kio numą ar dolicriaūt ar mar
kėmis >ulig kurso, kursai biu 
dinioj įdavyno pinigą. Tie če
kiai yra gauti Misijoj iš Lietu
vos Valstybės Iždo ir bus duo
dami parašais Lietuvos Misi
jos narių.

Prie šios progos pranešama, 
jog pasiųstieji |**r Misiją pi 
nigai ant vietų jnu Lietum* 
\ yriausyiiės, kaip gavome ži
noti, yra išmokami. Via* pini
gai, kurie buvo siųsti per Mi
dijų. jnu yra guuti Kaune ir 
visiems bus iŽniokami I>er Li*> 
t'ivos valstybės, iždines, prie 
kurios kas arčiau gyvęi.a.

Paskutiniu laiku čekiai par
siunčiamųjų per Misiją pinigų 
išsiunčiami Li*4uvou veik kas 
savaitę.

Visais reikalais dėlei jiinigų 
Hiuntimo prašome kreipties 
šiuo adresu: Lietuvos Misija.

I

pinigų siuntimo akyrius. 237
West 71 st Street, Nev York
Cilv.

Lietuvos Misija.Lietuvos Misija.

jw ir velija *larbo žmogui vi
sokio labo. Bet ju tie visi no

CRAND P.APIDS, MTCF

Gegužės 16 d.. S. m., Motorų 
Sujungus 42 kuopa įrengė pra
kalbas. Kalbėjo Motery Dir
vos“ redaktorė Ant. Nausė
dienė iš Chicagos, kuri savo 
gražia kuliui padarė daug g*- 
ro įspūdžio. Gražiui nupiešė 
moterų Imvį ir ragino visas 
rašyties Moterų Sujungus. Jos 
kalba visus klausytojus laimi 
pat«ikino.

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

Pertraukoje dainavo Av. Pe
tro ir Povilo parapijos chorus, 
vedamas vietinio vargoninin
ko A. Mondeikos. Buvo ir do-

Antru atveju p. Nausėdjeuc 
kaliojo apie Av. Kazimiero A- 
kademiją, Chicagoje, ir tos 
Akademijom rėmėjų draugiją. 
Po pnikallios liko sutvertas 
ftv. Kar.. Ak. rėmėjų dr-jos 
skyrius. Tai pirmos tokios 
vaisingus prakailtos buvo Gru
mi, Rapids’e, Mich. Valio «ų- 
jungietės!

Reikia dnr priminti, kad 
Mot. Sąj. 42 kuopa iš savo iž
do už 50 dol. pirko Lietuvos 
laisvės Pask. lamų.

Mot. Sąj. 42 kuopų turėtų 
pu sekti ir kitos Grand llap'.d- 
s’o lietuvių draugijos.

Lakštutė.

WESTVILE. ILLWESTVILE. ILL.

Juda, krutu mus vyčiai, 
nemuiga ir moterys.

Antai, geg. Ki d. Motery 
Rnžaiieavus draugija buvo j- 
rengus vakarų, kuriam** vai
dino trumpų vaizdelį “Pa
klydėlio kelias.” Ir vyrų ir 
moterų rolėse buvo vienos 
moterys. Vaidinime dalyvavo 
sekančios moterys. Motino* 
rolėje buvo ponia M.’ Miėic-

l>Ct

dieno. Ji suprato lų rolę ir
puikiai jų atliko. Ypatingai
įspūdingas buvo vaizdas, ka
da parpuolus po kryžium
meldėsi, kad jos sūnūs su-
grįžlų aut tiezM kelio. Dau

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designmg Mokykla.

jtrftgę Vnknrty 
ir YVcstvillės kirkužih’ikni. 
Vaidinu kukį tai 
lų, liet vaidinimas 
it sugriuvusi tvora, 
žaus vaidinimo jie turely mo
kintus nuo mų. rėoterų.

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

Gražių ir sutartinų klebono 
su paraj ujo na i* darbuotę liu
dija kad i r tas faktas, jog 
skolos |»arapija turi tik vienų 
tūkstantį dolierių ir tų žadu 
atmokėti. Parapijos nuosavy- 
1>A lųikainuojama į 90 tukstan- 
1*4 l^* Al ik i iUll iMk\O ' ii
dar prie kapų žemės. Keta ku
ri lietuvių | Mira pija turi to
kios vertės nuosavylię ir tiek 
maža skolos. Jei dubartini* 
klebonas, kun. Briginana.* il
giau čia jnihus. tai žydėto žy
dės mus pnrap. Tik dar labiau 
susispieskime Itendron dar
buotėm Mainieriukas.

veika - 
buvo
Ura-

WEST PULLMAN, ILL.

Gegužės 12 divuų čionai į- 
vyko prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. dž. Mironas. Nuosekliai 
papasakojo apie Lietuvos ūkę, 
upie gyvenimų miestuose ir a- 
pie Lietuvos santikius su kai-
mynais.
paprašė.

j

Baigilamas kulbėti
kati susirinkusieji

prisidėtų sti aukomis prie &u-
šelpiruo Tėvynės.

Aukojo sekantieji
Po 5 do!.:
Kun. J. Raškauskas, A. Si- 

ciln, K. Baldauskas, J. Jonau- 
skas.

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

Fu 1 dol.: M. .Kareskicnė,
J. Dočkus, K. Palelinnaj?, Al
Vainauskus, K. Markauskai,
J. Mefiešis, J. Grundolas, S.
Aukštuolis, J. 6erj>etis. J, Bal
sis, J. Bečus, V. Raila, B.
Aiitikus, K. Kraupa, J. Meš-

Mana Irtam* Jr raškyme buds Jva 
trumpu laiku UmokMta viso ama

tą
Mo* turime dldlUuirtua ir gvrlau- 

«as kirpimo, deMgaing tr buvimo 
•kyrtim. kur kiekviena* gauna gerok 
praktiko* besimokindama*.

Vlauoa* eluvimo akyrtuaaa mailno* 
varomo* elsktroa Jlegn.

Kvkrflom* klskvtaag *t«<U Mis ko- 
kluo laiku, dico* tr ar vakarauk pa- 
auiurMi ir psaikait^u d*l eelrgy.

Patterna daromo* sulig mloroa. vi
sokie itlluua tr dydllo IA bot kurio* 
luady knygos.

MASTEB DE3IGNING
SCHOOL.

110 N. STATĖ 8THKKT. CHICZOO.
Karapa* Lako 8'.. ant 4 tt| lubų

d. r. Koaniek*. Vedėja*

I
■

I
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ADVOKATAS
<HU*u DlduUealyJ:

29 South La Šalie Street
Kambarį* BS4

Tol. Centrai 8S»0

L

1 Dr. P. P. ZALLYS S

Ltatuvis DeotistAs
$ 1OM11 Ko. HUtĮglui. Avcunr

2
VAJOU0OOI HM 1 Takam.

knuskas, J. Sinlievėia, A. Nor-gelio akyse net ašaros matė
butas, V. Renčiūs, J. Paleliu-rai ir velijimai yni klaidingi.bininkams jo nuojielnus. Jie si. l’ovylo, sirnaus, rolėje buLietuvos annijn gulėtų Imti
nas, J. Mečius, A. T verkus, 
Z. Hįlužus, V. Vimotas. M. 
Kiujielis. Jgn. Augštuolis, F. 
Simutis, V. Timinskis, ir M. 
Jntkevičiu. Kitos aukos smul
kioms. Išviso 57.20.

Nes jis turi suklaidintų širdį 
ir dvnsių ir neturi reikiumų 
jėgų ’ prisfiažinti prie savo 
klaidų, kokias platina darbi
ninkų tarjie.

Nes bocijiilizmas žmonijai kų 
gera gali duoti! Kų! jih davė 
nelaimingųjui Rusijai T

Tiek to. SocijaJistų partija 
šįmet gali iiasidžiuugti, kad 
ji turi į prezidentus uejmprus- 
tų šilkinį kandidutų.

žino, kad jų kandidatas 
bu« gyvas negaus progos 
dyti respublikų. Bet jie 
viltie* naujomis darbo žmonių 
spėkomis sustiprinti savu juir- 
tijų.

Kud įtug.ščiaus jiakclti savo 
kandidato vardų, soeijalistai 
mėgina jį įrūdyti vienuose šil
kuos**. Nori, km! jis daug kuo 
skirtųsi nuo |>apra*do darbi, 
ninku, kud jig butų pažymus 
durim žmonių miniose.

Soči jai i st y rubsiuvių unijųs 
New Yorke sutarė Debsui pa- 

ii SilVn- ulfvvIvMe. drn. 
bužiiis, apatinius rūbas, uutes 
ir net avalines. Vadinasi, nu
tarta jį aprėflyri šilkais mm 
galvo* ligi kojų. Tuos šilkinius 
padabinimus jam turi** indįlo
ti ypatingus eocijalistų komi
tetas.

Geras daiktas, knd soėija- 
listai tuip gerbia savo vadų. 
Ir to jiems niekas iirgaįi pa
vydėti. Bet kokiais tikslais 
jie pmdrinko puošti jį šilkais 
•jiem* vieniems Ležuumia.

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

Jei taip, lai jų žygiui Dfc- 
duc^> geistinų jiems pasekmių. 
Neg kas iš tu, jei koks <laik- 
tos išii. šiįtb’iiai hųz prideng
tas šilkais kodir auk-u, kad 
tuo taniu vidnrys bus mipu-i 
vęs.

Deliso širdis ir dvasia nėra 
supuvusios, kaip yra supran
tama puvėsių reikšmė. Deb- 
gal ir turi gerus norus, gal]

kol 
vai- 
turi

’ms.
Kadangi talkininkui, ypač 

prancūzai, yra labui piktu su 
bolševikais, tai Lietuvos val
džia, eidama į talkų Imlševi* 
kam-' guli tikėtis n<*gnusianti 
geniųjų Mažosios Lietuvos. 
Bolševikai suprantu, kad Lie 
turo* valdžia gali paabejoti 
ku# blogiau, ar Likti be Vil
nium, ar likti Im* Mažosios Lie. 
tuvoš. Abudu nuostoliui l»ega- 
l<i did«.|i.l.i(*ti>vn netur kito uo
sto prie juros kaip tik Klai
pėdą. Tai kas žin, ar Klaipė
da Urato* vi tu Vaimtiiis.

Norėdami pakreipti Lietu
voj, valdžią savo poaėn, bolše
vikai žadu Įmdėti varu atim- 

s 
keleriopai puvojingas. Dėl jo 
mes turėsime susipykti su tal
kininkais valdančiai* Klaipė
dą Esiuu«* susipykę su len
kais, su vokiečiais, dnr siisipy- 
ksiine au talkininkais, tai i>< - 
beliks nieko su kuo nebūtume 
susipykę. Tokia susipykimų 
politika ėjo galingi vokiečiai 
iki 1914 metų ir jie žlugo 1918 
metais. Kns žin ar ta jmlitika 
nepražudytų mus greičiau! 
Jug mes silpnesni ir mažes- 
ni nž vokiečius.

Yru dur ir kitus pavojus. 
BcKe'Vtkai laikys talkų su 
mumis kol tat bus naudinga 
jiems, t. y. kol lenkus supliek
sime. Bet kad bolševikai po to 
eitų dar irius vienu darbą dirlr- 

* ti į Mažąją Iaetuvą. tai labai 
abejotina. Bolševikai n* ra to-
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ti Klai jiedu. Tas pažadėjimas

stipresnė, reikia Mažąją Lietu
vą priskirti prie Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos vyru* į- 
traukti į 
Jug jie 
išlavinti

Hito
daug prikluuso nuo mus veikė
jų mokėjimo dirbti išvien.

Lietuvos
Lietuvos kuriuomeiię. 
yra puikini vokiečių 
kareivini.
pieno pasisekimu*-

Šilkinis Kandidatas.
Visoj šalyj įsisinbuoja poli- 

tikinių partijų k ui iii Minijos. 
Knerringinusias partijų vei
kimus pakils po jų nacijuna- 
lių suvažiavimų arba konven
cijų.

Rcpubiikonų partijos nuva
žiavimas įvyks Chicagoje, an
troj birželio savaitėj. Demok
ratų partijo- suvažiavimas bug 
miesto San Franeisco. Ir vienu 
ir kita partija parinks savo 
kandidatu* į šalies preziden
tus.

Suv. Valstijų respublikos 
prezidento rinkimai įvyks n- 
teinantį rudenį. Ligi rinkimų 
partijų vrniai pasistengs gy
ventojams nurodyti savo j»ur- 
tijų ir savo kandidatų gėru
sius ypatybes. Ir ragins pi- 
!• **i V.l——-AS liVVIUn IHUOMUM.

Socijalnitų partija, katra ti
kisi pakilti iš griuvėsių, jau 
turėjo suvažiavimų. Ir pasky
rė kandidatų į prezidentus. 
Tas kandidatas yrn Debs, šia
ndie uždaryta.* kalėjime.

Tad soeijalistai dabar jau

I

!

LIETUVOS JTEPE1GULMV 
BES MEDALIS.

Audai aprašėme Lietuvos 
Ncprigulmybda 'medalį, kurį 
padnrydino lJetuvo> Numiz
matų ir 1-lyrikų Draugijų 
Chicagoje.’ Medalio skulpto
rius yna p. Afbert L. Van der 
Bcrgben. o sumnnytojns ir į- 
vykytojn« žinomas lietuvių 
veikėjas p. A. M. ”<u'ku.-. iš 
Cicėno, III.

Dabar gavome lialandžiu 
mėnesio pa i migo je išėjusį nu
merį laikraščio “Tbe hunuz- 
matiat.” (vol. XXXIII, n. 4 

April 1920.) Tame numeryje 
tarp kitų įdomių dalykų rado
me taip-gi aprašytų JLaetuvos 
Ncprigubnybės medalį. Gnu 
«»•; nuimti**: dn imveik*.|ėlini 
parodo abiejų medalio šonų iš
vaizdų.

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

Medalio sunuun-tojanu. ir 
iŠpildytojama teisingai prikl-

vo p-niu A. Alakienė, kurių 
ir-gi gerai atliko. Kairio rolę 
vadino p-nia O. Misiūnienė, 
o Kairienės ji-nin P. Kasu- 
kuitienė. Abi gerai vaidino 
ir išrodė kaip tikri kaimie
čiai. Kaimyno rylėj buvo p- 
nia A. Vendk'ckienė, o tsoci- 
jalistų p-nioa Ona Misiūnienė 
ir P. Karatuitieuė. Ir tos mo
tery# gerai vaidino, ypač pas- 
tacusios gerai nudavė surija* 
listus.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Velian atėjusiems net sė
dynių truko. Per vaidinimų 
visa publika rainiai užsilaikė 
ir domėjosi vaizdžių vaidini
mu.

Po vaidinimu moterų cho
ras jMidmiuivo kebas daineles, 
kuriom* pijiuiu pritarė vargo
nininkas A. Stanšauskas.

Po programos jaunimas, 
vyčiai, pirm utiinai pradėjo 
žaisti ir taip linksminosi iki 
ko! reikėju skirstylira į na
mus.

Kud ir daugiau moteris į- 
rengtų tokių vakarų.

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

uusq tautiečių dėkingumas už 
gerų, gražy darbų. Tik 2.500 
varinių medulių tapo atmušta 
ir jų galima gauti pirkti. Vie
nas tapo atmuštus iš aukso ir 
tas teko Lietuvai Prezidentui J

I

J. 8.

CICERO, ILL.

“Draugo” 123 numeryje y- 
ra tilpusi iš Cicero, UI. kores
pondencija, kurioje paskelbtas 
surašąs nukiltųjų, aukojusių 
Tautos Fondan per gerb. kun. 
V. Mirono prakalbas, geg. 14 
d. Tame surašė pasitaikė sta
mbių klaidų, kurias šhiomi at
itaisau.

Kur jmvo atspausta: Po 1 
dol., turi*jo būti: Po 5 dol. 
Pirmutinė pavardė atspausta 
G. Juodelis, turėjo būti E. Le- 
caitė.

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

& Tamošaitis.
i * w

VALPARAISO. IND.

Vieša padėka.

Didžiu gerb. knu. prol. Pr. 
Būrys gegužės 9-tų dienų buvo 
atsilankęs \ alparaise. Ind. ir 
pasuke niuksh-ivūuns pautuiū- 
lumčių prakalbų. Cž tai S. M- 
R.-K. A. 2-tra kuopa kun. pruf. 
I*r. Bučiui taria uuuširdų auu.

Malonu Imtų moksleiviam* 
dažniau blankti tokį «vot|.

M. Mauzuke. kuopos ra>|

• f 
«-

JOSEPH C W0L0N 
-fetuvh Advokatas 

N UO. LA SALUC ITTREBT 
Urrealiuo T«L HumboUt SJ 

rakama MII W. n-afl MnM 
M. Rm*w«U MM 

CUIOOO. ru.
X

=4 ■a

>»

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgus Street 
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Antradienis, birželis I 1X10 DRAUGAS
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MUZIKAS JUOZAS ČIŽAUSKAS._ i
Muzikas Juozas Čižauskas. .Solistas Tenoras. Kompuži- 

torius, gabiausi* chorvedis, ilgus metus studijavęs muzikų En- 
ropoje: Kaune, Maskvoje ir Petrograde. Dabar apsistojęs Sv. 
Jurgio Parapijoje, Cleveland. Ohio, visa savo energija puikiai 
darbuojasi muzikos srityje. Po jo tai vadovyste fiv. Jurgio 
parapijos milžiniškas koncertus tankiausia ]mvyko.

DIENA IR NAKTĮ.
Jeigu nori jaustis linksmas 

visuomet, tai turėk savo na- 
įuutMie, Triners Aiueriran Elix 
ir uf Bitter Wine! Paimant 
prieš valgi duodu guru apetitu, 
prigellibti sugrumuluoti valgi, 
paėmus prieš einant gulti už
tikrina gera uiėga, taip knd 
atsikėlus išryto jautiesi pilnas 
ciMTgijus ir uoriat, dirbti. Tri- 
ners Amerieau Eli.vir of* Bit- 
ter Winc yra Žinomas lcai]M> 
geriausias vaistas Suvienytose 
Valstijose, jis yra gavus dova
na*, auksiniu* medalius ir 
grand prix Tarptaiitiškuse Pa 
rudose: London ir Brussels 
1910, l’aryžiuj ir Rymo 1911 
San Franeisco 1915 Panama 
1916. Per jiaskulinius keletn 
mėnesių nekuriu pradėjo iš- 
leideneti taipgi “bitter Avine”, 
bet musų draugai negali būti 
upviliuis, nuo jiu z; iu veriu 
Triners Amerieau Elisir ir 
kito nekuoiuet nevartos. Tavo 
vaistininkas turi visur Tnn»-nt 
vaistus savo krautuvėj. — Jo 
sepli Trinėr Comjiatiy 1333-45 
S. Ashland Avo., (‘’hic.tgo. III

(Apgr.)

«ti

Turtu patyrimu 
moterių ll*o*a; ru- 
pralindai pri bu
ri u lironv ir kudl- 
k) laike lizua

AKUŠERIU 
A.SHUSHO"

PARMOS - ŪKĖS.

as&f. So. Halai. ,1 M.. Ghlcaco. UI.

REIKALAUJA.

REIKALINGI VYRAI.

Dei Fubriko Darbo. Geru 
kurtis ir Bonus.

Atsiniukite:
K*---------------- -

Westeru Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22rus & Cravford Ave.

11)0-

M t M Uit V> — JAM rili-<*S.
ir acrublMT* taalItiM', Valan«l>M> 10 
vakurv Iki <;9<i i4 ryto kiekviena va
kar* neari aub.itoa

ataUauklt*

A AktlnU 1 -urtutMia*. 
UTIS Iii II.OIAG 
>O Senti Ii ta Nalle M.

PIRMASIS PUIKIAUSIA 
NUSISEKUS KONCERTAS 

CLEVELANDE, OHIO.

fiv. Jurgio parapijos gi e do
rių choras gegužės 16 dienų. 
Moose svetainėje surengė mil
žiniškų koncertų, kokio dar ne
girdėjo Clevelando lietuviai. 
Jame h>gi tlnlyvavo gerb. pp. 
Čižituskai iš Baltimorės. at
sižymėjusieji artistai ir nariai 
Balti mūre Opera CJo. Gi to ko
ncerto nusisukimą* priklauso 
gerb. muzikui Juozui Olšaus
kui, aėiu kurio energingam 
darbui taip puikiai pasirodė 
choras. Koncerto turinys bu
vo guna sunkus, ^bet įdomus 
ir turtingas. Apart veikalų 
dabartinių lietuvių konpozito- 
rių, kaip: Pociaus, Oižausko, 
Rimkau*, Petrausko. Karūna u 
ako ir kitų, publika išgirdo j- 
žymiinosių ir garsiųjų pasaulio 
komjHJzitorių veikalų: Beetho- 
veau. Donizetti’o Verdi'o Ro- 
ssuti’c, Gouimd'u, Mozart’o, 
ir kelių daljajtinių.

Bet gi labui malonu buvo 
regėti, kad Clevelando lietu
viai ištikrųjų jiauiylėjo muzi
kų. Lig šiol dar niekas ne- 
pamintijo, kud koncertas gu
lėti; nusisekti, kur nubus šoki
mo ]m> koncertui. Clovelandc 
kuncertai paprastai prasidėda
vo ant kokių 4 po pietų ne- 
dėliomis, u apie 8 vai. pra
dėdavo šokti ir tik tadu rin
kom publika; vargiai rastum 
kitur tukį negirtinų paprotį. 
*Gi šis koncertą* 1) prasidėjo 
lygiai 8:15 vaL vakare ir pub
lika laimi ramini klausėsi ir

pudži&is. 2) 1’ažyjiM‘tiim ma
loni jN'riuama, t. y. kad vyriu 
pradeda ne rėkti, bet ištikrų
jų dainuoti', aCKUiu būdavo, 
keno žandui dMigiansia išsi
pūsdavo, ta* buvo laikomas 
didesniu artistu. 3) Gražų įs
pūdį pndr.rč puikiuos choro *tt- 
tvarkyrna>, dcl ta tai nereikė
jo bėginėti ir rankioti daini
ninkų, IŠMskirstusių po vuų 
svetainę, kaip pirmiau būda
vo.

Prie to gi dar prisidėjo ir 
orkšatra, ktrrios dirigentą* p. 
J'avdonir daug ptuotartiavo 
prie vakaro pndailininjo. I>ė- 
ju, tik-kų truputį silpnutė bu
vo urkesim, n» stokavo neno
rių styginių instrumentų. Ru
site, neužilgo atsiras daugiau 
narių ir btų atsakanti. Vie
nok šiuomi parirodė, knd prie 
kaneerto turi dalyvauti orkeit- 
tnų o ne bena*. ' ■

ANT PARDAVIMO..
Negirdėta pnign gauti gražų 

dviem pagyvenimai* mūrinį nanuj 
ir taippnt gerai išdirbtų biznį. Pir
mo* k lesus kuygyuoa ir Cigarų 
krautuvė. Namuose nMiijauri jtui- 
oymai, kaip va: visame name ga- 
zaa, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pugyvetiiamo- 
sc, basenictita*. akmens pamato* 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindy 
baacjnente cenientinra. Garu šildt*- 
litas visas nanins. Sun»s naujausio 
įtaisymo 1-mos pagv vciiiiiių — pir
mos kieno* knygyne* ir cigarų 

Reikia ne- - krautuve kumpa* 47-tos ir Wsod

Buvo iš viso 23 veikalėliai. 
Visų negulima tinkamai apra
šyti. Tikrai malonu buvo 
regėti, kaip dirigentas gerb. 
muzikas Juozas Čižauskas tu
rėjo po savo runka visų cho
rų, — taip kaip artisto rankos 
valdė fortepianų. Visos dainos 
puikiai nusisekė ir publikai 
lubai patiko. Ypatingai rei
kia pagirti Grigaičio “Mar
ias Dninorių.” ‘‘Kantatų,” 
“Labas Ryta*” ir “Toli nuo 
Tėvynės“ — Vezca’o ir Bee-j 
thove.no muzika. P**?k:“ r- 
pamiršti, kad gerb. kun. V. |gatv«» Grindi* mūru, durja ir lan

gai ąžuoliniai. 2-iuc pagyvenime 
durja ir langui taippnt ąžuoliniai. 

Paniuiuoniu name ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja 
Europi}. Andaaukite tuojau* j

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

Vilkutuitis paraše žodžius 
toms trims dainoms.

Ponios V. Bukauskienėj ty
ra*, švelnus baisa*, visados 
žmonėms patinka ir už tai 
apturėjo puikų gėlių pluokš-

Muzika^ Juokiu* Čižauskas, 
pirmu kartu pasirodė Cleve- 
lando publikai ir iahai jattiko. 
Jo Imlaus yra gražus, tvirtas 
tenoriu* ir žavėti žavi visus.

Ponia Marė Cižauskienė jut-' 
rodė, kaip lavinimasis gali 
balsų ištobulinti. Kad žmogus 
ir gružiausj Įtaisų turėtų, ne
galės Im* tam tikro laviniiuo 
išpildyti tokia.- pilnas kolora
tūros dainas, kaip tai Dėl A- 
ųua'o ” Vilanelle,” Donize- 
tti’o ‘*Mad Scene” iš o]x-n> 
Lueia, Verdi’o “Caro nome” 
iš operos Rigoletto. Taipgi la
bui artistiškai atliko keletu 
gražių lietuviškų dainelių, ku
rios dainos iš ojterų ištrau
kos buvo truputi sunkins stį- 
prasti niusų Liaudžiai, im*s jo* 
dus y s daugiau pripratę prie 
legK-—. ! w< - 4tlU£ ItUMUI/. 1 UAIAA
iė Čižauskienė žuvėte žavėjo 
kluusytojus ir už tai gavo tris 
puikius gyvųjų gėlių pluoštus.
P-nas Jonas C'ižauskas did

žiai jmliko publikai. Retu* it 
iš guriMumiųjų kitų tautų dai
nininkų turi geresnį, jaustnin 
geanj baritonų. Jo dainos buvo 
tinkamai parinkto* ir jo dai 
naviinu utininimus ilgai užsi
liks Clcvelando lietuviuose.

Vi-°ų gerinusia pp. C’ižauskų 
buvo Ui dvi dali: Verdi’o du
etas iš openm “La Travia
ta” ir Gonnod'o duetas iš ope
ros ”Faust.” Klausant tų vei
kalų ir prastai žmogus ėmė 
suprasti, dėl ko tokios kom- 
pozitonus garma visas aunu 
rinis pasaulis. Rasite, kad 
laiku ir mes susilauksimo lie
tuvių kompozitorių, kurio vei
kalus inm girti kultūrinės tau 
tos. ' -

Apskritai imant, šitas kon-

PAKPORTC BI.ANKjMi 
PILDOME

DYKAI.

i

certa* plirudė didelį žingsnį 
pirmyn ir tikimės jog laikui 
bėgnut susilauk/ime, kud vis
kas gerai bus. Neužilgo bu.- 
didesnių veikalų ir, be abeju 
nės, dailiai bus atlikta. Beje, 
reikia nejNiiuiršti, kud tame 
koncerte matėsi svetimtaučių, 
kurie gerėjo^ ir įspudžiavo. 
Ypatingai pažymėtina* garsu- 
tu* tenoriu* ir muzika* Ed- 
munnd H. Daugins kur*, pui
kiai iiriraiikū apio koncertų, 
augštai jj statydamas ir pn 
žymėdamas, kad pirmų sykį 
jam teko matytį taip puikiai 
ir artistiškai nusisekusį lietu- 
viekų koncertų.

Tarp<« 19 ir 21 veikalėlių 
gerb. kun. V. Vilkutuiti. tu
rėjo trumpų, bet gralių pra
kalbų, kurioje pasakojo, kaip 
Bažnyčia buvo muziko* globė
ja, taip gi teikė |juguil>o* žo
di chorui, kur* taip puikiai 
prisirengė.
Tau koncertu* buvo pi nuari* 

puikiausia pavykę*. kur* bu* 
ilgai minimas ir (’levplando 
lietuviai jo nepamirš. Tad gi, 
gari** tebūnie gurk muzikui 
Juozui Čižauskui, kur# tvirta 
novo energija ir didžiais gu- 
bumai* pradėjo darbuotiem tar
pe vievctando lietuvių ir gar
ite iv. Jurgio parapijos gir
do rių chorui, kurs turėdamas 
tokį talentingų chorvedį m 
pasiryžimu darbuojasi Bažny 
Čios labui ir Tėvynės gerovei, 
j-ii -f Baniai o.

REIKALINGI 
Vyrai porterini dirbti fabrike. 

WHITE STOKES CO. INC.
3615—23 Jasper Place

Arti 37tos ir A*liltuid Ave.

REIKALINGOS
Dešimtų moterų prie rinkimo 
regsų ir popieros. Pastovu* 
darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite tuojau* gatavas prie 
darbu.
BIRK MILL & SUPPLY C0.

2100 So. Morgan St.

BIKGANAS.

T’nraltiuoda Butera* Ir Uroaernv. 
labai |>lKl*J. jGrroj vietoj, l‘rll'tu*U* 
IMllralto ant vm.' ■*.

Atalfaukito tuiju po adrvau; 
4M! W. t.'Ii St.

IU IK AtaAt.l
talborial. t)<-I ).l1rnme» fnnJr>* dar
bu. • tlil la vaJaudi;. *u luikų Ir 
PUM 1H> * VnlnntJu darbo. Getu nao- 
kretla. llani. randiuu arti kanj JU 
Bijo*.
CHJCAatl sTIJJ. FUI .M»»tr co. 

S7i<> !L KcvlaJc Ate.

IlIUlė.MJSGI
9 Vynu prl<- labor daria., pakuoti. 
Pamatyk Mr. Ja.-'tb-

JKDIV riCKISa l*f.AXT
Z5OJ Soulti .Vdilaud Avr.

r u iakujimak.
Paieiknil ptiaeasree Klx liultr.u- 

noltra, po v, f ų tatvlenės. paeinu 1* 
Kuuao rcdyb.uų Ukmergė? pavieto. 
Kuplkhto val.Aiaua. kaimo Kcgtnlų.

Seniau JI ryveno J uvrn Valstijoj. 
Turiu labui marbu reikalų.

Mstdliu ut.iAauktl pu adresu:

Mary krinu'-imiraė.
ItiOlu iolliruol.. Avr. 

tliKagu, UL

Jau <ll«ltlumaa nnt ouatojo viltie* 
kad nvbu* atplalntoa prnryvanlma* 
tr bevelk tleaa. ne* net p*U vyriau. 
Wt>0 mintojo darliarual nrralndam* 
■uruat) budo. Ka gulima datyU kud 
to įkvansun >rn dali* Iftionlų kad 
to nekenkta ka*-rl uci farmnrial 
non farmrrlnj neperka malato bet 
<ta parduodn u! k* trupiam trer* 
kaina Ir tnttaų turtu* auga kasdien 
ir moa turim tinkama ryvcnlmų noa 
noalairdi aimanavimai tauri Grr- 
biaiutejle tautiečiai Jei kurto norite 
ramaua gyvenimo tai Inarvzlkll aau 
forma kur galima runull «»ra 
vieta ne reiklu farnui taip rinklia 
nutinkama kaip kad vaikina* ten*. 
damnala vert) o rrnkaal mergina Jei- 
gu tainata nualplrkal kur farma o 
polam nebūvi utaunėdinla* tai yra pa 
tyinulmna gyvenimo kad apafvcdua 
bloga pot'la taigi me* pataraim kur 
gailiu* nurauti llnkatna vieta ugi MI- 
c h Įgano lietuvių ūkininkų tarpe me* 
čionai turim analvientjlniua ir drau- 
*>■!<-« Ir parapija* ir visokiu* pusi- 
Unkamtnlmua muau kolonijoj jau y- 
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų me* aavo tarpe turim visokia 
moMnertJų kaip tai iemdlrby*tfe 
mašinų, inlinų malūnų automobilių 
tr taip toliau. 
krelpUa prie 
kud ko kam 
Celbetim vien*

Jnu m** neprivalom 
•veUtnUuiUu r*lknl« 
pritrukus pnal-
kltnm net evetliatau-

tuma ūkininkavimo Kada lietuvi* nu
siperka ramia tai | porn moty Jau 
Ina namu* atrodo daug kilok* inc* 
pacoldaujamo kad ko daualcnuUA do
ru ir darbtClŲ tinuulu atvuJIuotų ir 
tia at>*lKyv«>ntu paa mui. Gerbia
mi,? kaa aor'-daml pirkti uka kreip
ki! lo* prie doru irteialncu žmonių o 
no prie Unaudotojy aaantij kuri* ne 
paklaUi Dievo ne «victo Ilk doreli 
taltrt kreipki t Ir* prie Ar. Antano 
Lirauttjratė*. Caater Mlcblcan kur 
vial dori ir t«J»n<i ūkininkai pri* 
kiauao tuea turim?tam tlkalu ntu- 

I klrta kotnlaija kuri Jum* pa tarną u, 
ir po laiku ncimkyai. kad agentą* 

i apKnvo unt 9900 ar Jauniau kur 
tanklaualu taip a tat tinka au dautriau 

| informacijų kreipkite* tuo odrenu:

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

M**V***t»>MI«t

LABAI PIGIAI.
Turime parduoti sekančius 

Namus.
4512 8. llinuitagc ave. medinis 
įminąs, Karčema sale, ir keturvS 
pagyvenimai Preke $7,000.
Muriuia namas 4346 S. Wood Si. 
šešių }iagj-veiiimu už $Š,200.
5012 8. Morgui: St. medinis dviejų 
pag."’-nimŲ už $2,700.
8127 Kerfool ave. medini* dviejų 
pug.v»enuuu. 
pėdų pločio 
44,200.
027 W. 54th
ir puikių ftata* už $3200.
1708 W. 47th St. dviejų flutu, ant 
biznuvo* gatves už $8.000.

Ir daugybes mūriniu imuiiu gra
žio, apygardose kn-ijikites j*a*.

ZOLP & BARČUS
4547 S. Hermitage Av. Chicago

Tel. Y&rda 145 |

«u M,'ptinia*dduiutya 
kmupiuea žeme*. už

St. medinis, štonlis

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA
SVARBI

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.

(cv.vafcAAZD .v/m)
Turi liuli pirmutinė mintis. Trja geni kurtė* molinų 
p.*unvn<bivo jtmmi. Englc Rnind labai n-konictiihioja- 
mn* ir palarianuta daktarų delei jo švarumo, Kampi
nio, lengvai prinnginio ir gatavu nu virškinimo. 
Jeigu ju*ų kūdiki* neturit* kaip reikia. jc> ji* De' 
ramu* ir pikliui—tai gal muistą* jam kenkia. PaAiųa- 
kit iinndicn mums kuponų ir mes dykai priaiųMute 
jukų kai Iki je apie muitinimo instrukcijos, taipgi 
|H<iike«duuuits keturių p n*!, knygų upie kūdikius, kur 
uiurtkoma, knip užlaikyti kūdikiu rtvirtaia ir avuiluu*. 
Eagie Brand, padaryta* i* gcrinunio karvės pieno ir 
muilo cukrau*, tinkamiausia* dd stalo—jj galinta 
naudoti visur kur reikalinga pieno ir rukraua. ir ji* 
yra daug pigesnis. Bandykit jj su knvu n r bu šokoladu

Ai* tabeli* Ir Vania* 
>rn Jums G varmui ta

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groserių krautuv.

The Borden Company 
108 Hudson St. New York

Kklrpk kuponu palymuk no 
rims knyrutę ir prialŲak Jj 
mum* aiANDIKN.

Mr* ..
Street
Cltjr ..
mala
... .Nurodymai apie Valaiua 

‘ .... K udlklt) Gerovė
U- -------------------------------------------------------

nrsnaGTA is&: m.
Kiti Itortlcn I*nMluklal;

llorden’a Kva pora tad M ilk Borilau'a Mallad Miik
Bordoa'a condenactl coff»o Bordva'a MOk Chocolata

IŠĖJO IS BPAUD08
Amerikos Katalikų Vyskupų •.

Ganytojiško Laiško Ištraukos
Kaina 10c.

Imant daugiau nuleidžiamas nuošimtis. Ka* norite gau
ti. tuojau* užsisakykite, nes jnu nednugiausin atlieka. 

Adresuokite

“DRAUGAS” PUBUSHING C0.
1800 W. 46-th St., .Cbcaso, UL

ilIlililiiUHIUHIMIIIIIIUItUKJIIIUIttlUlUUUlIilIlHUIIUUilINat*VM*****M*Mttt«t*f*M

NEGIRDĖTA PROGA.
>*anUdu<Mtn Hrtgliton Parke, pina) 

b: ko lava viola, muoaa, 4 mota) kaip 
pala aurinlukoa rtate. upatloja yru 
grvoorn.. tK-iniaga. ketvirta* tueiuu j 
kaip uliULi ag rutinala VlrAul di
delių C kauiUirlų nata*. clrklro* 
•virau vanu* ir gana* vtaaino tuunv.

ItaalUll^ »*• ..iii.lii.a ludollo 4V*u-* 
taa Ir lota* granai aptalaytaa V la
ka* vert** l«.*t>0. pardi.uetii.e ur 
47.900. muku ūkite per u-tolonų McK- 
inl»» Btta

Kaa pirmu* to lalaiė.

SERGĖKITE SAVO AKIS. =

. dumtunoa garai pritaikinu akintai 
< bu* prdcngvinlinu dėl Juaų aklų. 
, Kuomet tų kenti nuo galvon akau- 
l dėjimo, kuomet raidės lu^aal I kr u 
i v*, kuomet akaital ar siuvi ar ta- 
> kai. UI tuomet yra tankina, kad 
( reikta Jum* akinių. Mano J S metų 

p* tyrimą* priduos J urna geria uat* 
■ paiarnuvirne ui prieinamų kaina 
į net taip temai nat iki f 109.

JOHN SMETANA 

Akių Specijalistas 
1801 S. Ashland Av. Chicago 

laraamlnaa MrlHklamoa dykai, 
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WESTPULLMANIECIAl!

Atkreipiame Jūsų rtydų, 
kad fms Jus dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Klūpė
ti* 12115 So. Haltded 8L

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Drangų”, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dienraštį.

i

A

f" •

Ypač tinkama einantiems prie Pirmo* Komunijos. Knygelė 
in<didelė, italti kauliniai apdarai, ant apdaro V. .Jėzaus pa veik
alu*. uždaroma sagutė.

Kama — $1.75 (ra kryželiu viduje) 
1.60(btkrytdio)

Norėdami gauti kreipkitės j

“DRAUGAS” PUBUSHING C0.,
1800 W. 46 th Street, Chicago, BĮ.

Užsiprenumeruok “Vytį”
1>r. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, jmrmžė 

virš 300 įdominusių Lietuvos iliustrucijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužes 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas inikrašėio skiltvsna. Daltar Lietuvos 
iliustracijomis puožime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu ko> kilu yru taip iškalbingu, knip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turini ilgiausia 
kalini neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurio* iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduojn turiningų Uetuvoa 
gamtų.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kauta: Metams $2.50.

<

‘ VYČIO” Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. 
.......... ... ----- ...........................  ..........saaį

thove.no
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9 DRAUGAS Antradienis, birželis 1 1920

CHICAGOJE.
........ -.........................—š 
DAR TRYS ŽMONĖS PAS 

MERKTA MIRIOP.

.......................—------- -

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

1Antradienis, birželio 
šv. Firma*.

Trečiadienis, birželio 
šv. Marcelinas

d.,

IS BRIDGEPORTO.

2 d..
Dabar 10 žmonių laukia tos 

bausmės.

KOLEGIJOS PADARO 
DAUG RADIKALŲ.

Taip tvirtina Amerikos moks 
lo jstaigu žinovas.

“Revoliuci joninis socijaliz 
mas šiandie yra amerikoniš
ka įstaiga. Tas soči ja lizinas 
platinamas iš penkių ar š«*šių 
šimtų musų šalies kolegijų. Ir 
kas metai iš* tų mokyklų su tuo 
Ynnksht išleidžiama apie 4tiO.- 
U(»0 studentų.”

Toki šios šalies mokslo įs
taigoms ir profesoriams ap 
kaltinimą pastalė* Georgo Wlie 
eler Hinnian iš \Vimietka. bu 
vęs laikraščio Inter Occan lei
dėjas ir ilgus metus buvęs pr»*- 
zidentas Mnriettn kolegijoje, 
Ohio valstijoj.

Hinman taip sakė* kalinda
mas Evnnstono Knights of 
l'olumbus tarylsis stisirinkiine.

‘‘Nebūtinai yra reikalinga 
kreipties j Bill Hayvvoodn ir 
Eugeno Debsii dol rcvoliuciji- 
nių doktrinų”, sakė jis. “Dir- 
Ftelkiti* j profesorius kitlegi- 
jos<*. Knikurių musų didesnių 
universitetų profesoriaišiandie 
daug rašo argumentuodami už 
revoliucijinį socijalizmą. So- 
cijalizmas šiandie čia jau ne- 
sisknito rusu arba vokioč"*, 
doktrina. Europa tolesniai ne- 
siskaito socijaliznio lopšys.

“Jis čia visur atvirai ir lai
svai Nkiepijamas į juunus mu
sų vyrų ir moterų protus.”

Hinman šukė*, kati kuomet 
vyriausybė pradėjo deportuo
ti radikalus, nuo to įniko sn- 
cijnlistai sustoja viešai reikę, 
kovoję prieš vyriaiisyls*. pla
tinę savo pragaišti ligas žmo
nijai pažiūras. Sustojo jie kai 
Ims apie socijalizmą sakę vie
šose salėse ir net musų moky 
klosi*. Bot nesustoja sis’ijaliz- 
lito doktrinų skleidimas iš mo
kslo įsfaigij.

“Aš pasakysiu jums nieko 
neslėpdamas,” sakė* kalbėto 
jas, “jog kartais pačiam ma 
nyje mintys apie socijulizmą 
prikelia tokius nesmagumus, 
knd aš sutikčiau verčiau maty
ti snv<» sūnų apkninubusį soči 
jalisto Dėbso kojas, knip pa
siųsti jį į rytines teologijos ; 
(protestantų) seminarijas. Te- | 
nai. kur vyrų mintys turi būt 
užnrtuojamos, kur turi būt i 
pnkeltn nioralylM* ligi aug 
šriausiojo laipsnio, veikia- i 
si aršus dniktai. (ii i 
kaip šalis, tnip kongresas mi'*- | 
g»”

Praeitų penktadienį krimi
naliam teisme dnr trys žmog
žudžiai pripažinti kaltis žmog
žudystėse ir pasmerkta ruriop 

Jie yra: Joseph Constaiup, 
Antonio Lopez ir Nanniel Ser- 
rnra. .Tie visi trys buvo nu
žudę Antonio Varchetto sau
sio 15 dieną, š. m.
Tnd dnlmr Chicagoje yrn jau 

dešimts žmogžudžių teisino pa
smerktų miriiip.

Keli dnr teisinmi. Tų kan- 
didntų skaitlius pasidaugins.
Žmogžud vėtės ('liicntroįe tnip 

prasi pintinu, kati šiandie apm 
tni kalbama ir rašonin Ik* jo
kio nusiminimo.

ČEKAS GIRIASI SU CUK
RUM.

]Š 
nt kol i avęs 
prezidento .Mnsnryko suims, 
.Inu Mnsnrvk, kurs šioj šalyj 
atstovauja savo vyriausybę.

Jis pastigusiems cukraus 
Chicagos žmonėms pranešė, 
kad Cekijoj-Slovnkijoj netruk
si:! cukraus. Suko, šįmet tenai 
cukrinių burokų busią 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 esą 
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.

TEISMAS PRIPAŽINO 
$15,000 ATLYGINIMO.

1919 metų pradžioje Halsted 
gatvėje, ties 3$ gnt.. gntvckft* 
ris pagavo 3 metų vaiką 
vardą McDonnell.

Vaikui nupjauta viena 
ja ir jis pagijo. Dabar 
mas pri|>ažino jum nuo 
vekarių kom f Minijos 
atlyginimo.

Ed

ko- 
l<4s- 
gai-

$l5,trxJ

ĮTRAUKA SVEIKĄ DANTĮ.

Dentistas R. I. Ia-utk, 25 E. 
Vaahington gnt., Miss Malio! 
Fonrtierg per klniilą vietoje 
negero ištraukė* sveikų dantį.

Miss Fosberg daluir jmt 
teismą nuo dentisto reikalau
ja $20,000 atlyginimo.

Washington Chieagon 
Čekijos-Slovnk ijn.- 
Masaryko

NEMATYTA. KAIP PAČI 
JENTR IŠKRITUS PER 

LANGĄ.

West Side ligoninėj sirgo ir 
buvo slaugojnma Mik. S. Vis- 
sinan, 1301 Artesian avė. Jai 
buvo padaryta ojicrncija. Ir 
buvo lieveik jMisveikusi ir no
rėjusi apleisti ligoninę.

Aną dieną nelaimingoji at
rasta negyva gatvėje. Iškritu
si per langų iš 4-tojo ligoninės 
augšto ir ant vietos žuvusi.
Ligoninėje niekas nematęs ir 

niekas nieko nežinąs, knip ji
nai iškritusi. Gal jinai žiūrė
dama per langą netekusi lyg
svaros, o gnl pasiil.'iriusi 
lą.

Vcilarni tardymai.

gn-

IŠtJO ATOSTOGOSNA.

Porai mėnesių atostognsna 
pnsiliuosavo Chicagos gaisri
ninkų viršininkas (FCotmor. 
Sergąs.

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS.

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

Birželio 1 Nnsliun, N. H. 
Ž ManciicsuT, N. II.

3 liaverliill, Mnss.
4 -Meriden. Conn.
8 lA*wiston, Me.
9 Rniuford, M c.
10 Nnugatnek Conn

99

99

99

99

99

prielankiai kalbėti apie raus 
vertelgas ir neri mauti. Tan
kiausia būva taip, kml kas a- 
pie ką kalba, tai ir išknllm.

Taigi, vertelgos, pirkite l*>- 
nų kiek galite.

Kaiknrie gali pasakyti: “ką 
jie man padarys, n* nieko ne- 
bijau.” Toksai tegul n t si mc- 
nn. kad jis iš vvrtelgystė’s gy
vena. Negali žinoti, kas gali 
Kuli tada, kada pa-irodys, jog 
nerėmei 1‘askolo- nepirksi ba
lių. Vertelgos, pn minty kit npie 
tai.

S. A.

IS NORTE SIDES.
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Tūkstančiai žmonių

tą sako apie

I 
a

yrn da- 
pnskoln. 

iš ĮHlliti- 
klnusiinu.

Geg. 16, š. m., Sv. Jurgio 
parap. svetainėj lmvo prakal
bos, surengtos Liet. L. Pask. 
reikalais. Kalbėjo L. Misijos 
narys, kun. J. Žiliu® ir p. J. 
.L Bielskis. Publikos suėjo 
lieveik pilnn svetainė. Vienok 
rengiant prnkalbns buvo ti
kėtasi daugiau.

Kadangi tų pačią dieną ir 
tuo pačių metu prakalbos bu
vo ir ant Toxcn of I^ake, tni 
kun. J. Žilius ir .1. J. Bielskis 
turėjo knlbeti pasimainydami.

Inėjus kun. .1. Žiliui svetai
nėn, susirinkę pagerbė jį at
sistojimu. Po to vietinis kle
bonas. kun. M. L. Knisas, pra- 
tnreu keletą žodžiu i publika, 
perstatė* kalliėti kun. J. Žilių. 
Jis kalbėjo npie dvi valandi, 
aiškindamas ir faktais tuos 
niškinitnus remdamas, kaip 
reikalinga Lietuvai 
kartinė* amerikiečių

Pabaigus k«llH*t.j 
kos buvo duota du
kuriuos aiškiai ir gražiai iš
aiškino. *

Kadangi laikas buvo važiuo
ti i Town of Lake, tni po išaiš
kinimo klausimų abiem Brid- 
geporto L. K P. stočių iždinin- 
knin 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 
Kaunan tą pačią dieną ir knd 
padengimui lėšų butų padary
ta rįnkliava. .Jeigu butų su
rinkta danginu, negu re*kn- 
lniis telegramos persiuntimas, 
tai likusius pinigus, sykiu su 
telegrama, pasiųsti St. Sei
mui. Sumanymas lmvo pri
imtas ir padaryta rinkliava. 
S*, iktn tiek, km! nu telegra
ma pasiųsta Kaunan ir tūks
tantis auksinų.

Po to pardavinėta lamai ir 
tuo taqm pribuvo nuo Town 
of Imke antras kalbėtojas p. 
J. J. Bielskis, kuris ir užėmė* 
vietą. Jo kalba lmvo smarki 
ir energinga. Kalbėjo, dan
ginusia, apie tai. ką savo 
a':imis matė* būdama? Lietu
voje. ibi pasakojo ir apie Lie
tuvos kariuomenę, kaip ji su 
neapsakomu narsumu kovoja 
už tėvynės laisvę.

I’o jo prakallmi vėl prasi
dėjo darbuotė* pardavinėjimo 
L. L. P. luinų. Kadangi pasa
kė*. kad dabar jau galite gauti 
lionų. tuojaus pasidarė bruz
dėjimas visoje publikoje. Kie
kvienas norėjo pirmiau gauti 
lamą, pamatyti jj ir kitam pa
rodyti. Bonai lmvo <lim<lnmi 
tik tiems, kurie tą dieną buvo 
pirkę ir pilnai užsimokėję.

Pn/.yiiietinns yi<> iriusų kolo
nijos vertelgų (biznierių) nt- 
šuliimis nuo tėvynė? n-i kalų. 
.Iii* netik kml nesilanko į to
kias prakalba? ir ne|iurodo tė
vynės meilė*?, bet atsilankius 
į jų namus, kada pradedi knl- 
liėti apie tėvynę, tai viskam 
pritaria, liet paprašius Pasko
los, tni jis netik kml pasako 
imskolinsiąs. Imt, kartais, net 
nemandagiai apsieina.

Ir šitom* prakalbom* susirin
kę bnvo tik paprasti darbinin
kai ir pirkusieji įmaus. Ver
telgų nebuvo visai. Todėl ir 
lamų nedaug teišpirkta. Ziuo- 
ma, darbininkai žmonės nega
li pirkti lamų už tiek, už kiek 
£uii VvrivlgOr, ::.U-
tvti. kad katras nors hutų 
jSirkęs už kokius $500. Dau
giausia už $50.00, kitas už 
$100 ir už $200. Girdėti, kad 
paprasti darbininkai ima ne-

4 ?

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 3-ėias skyrius, gegu
žės 18 <1., laikė susirinkimą, ku
riu narės buvo šaukiamos per 
atvirutes. Bet vis-gi ne pusė 
jų ncatsilankė. Metines mokes

nis ir gi dnr no visos n’MniA. 
kėjo.

Moterys! Jeigu jau niekas 
musų nclietraukia prie dar
buotės, tai nors kitų kolonijų 
moterų darbuotė teparagina. 
Kitų skyrių Akademijos retuo
ju dr-jos narių skaičius žymiai 
nuga, <» mes ar pasiliksim! Ne. 
Užsimokėkime visos motinos 
mokestis, lankykime* j susirin
kimus, darbuokimės iš vieno.

Rengiamasis vakaras neįvy
ko dėl (o, kad niekur negalė
jom gauti svetainės, o vielinės 
parap. svet. buvo per 
scenorija tam veikalui, 
turėjo būti vaidintas, 
vakaras ir neįvyko.

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

maža 
kuris 

Dėl t.

B.

LIET. VYČIŲ 36 KUOPOS 
NARIŲ DOMEI.

1
nėjo įvyks nepaprastas 
Vyčių 36 kp.

Ttarninko vakare, birželio 
d., McKinlev'parko svetni- 

Liet. 
susirinkimas.

Janu* bus balliama apie šei
miniu] išvažiavimą, kurį pra
eitus susirinkimą* nutarė? į- 
rengti nedėlioj, birželio G <1. 
Išvažiavime galės dalyvauti 
tik tie, kurie atvyks šin susi- 
rinkiman ir užsiregstmos. Ta-i 
lai visi narini ir narės kvie
čiami susirinkti.

Valdyba.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Brighton Pnrko L. L. luinų 
komiteto susirinkimas bus u- 
tnrninke,. 1 d. birželio, 1920. 
|»anq»ijos svet. (prie 44 ir So. 
Fnirfiehi Avė.) 8 vnlnndą va
kari*. Visi, turiatieji knygu
tes, malonėkite atsilankyti. 
Taipgi kveiėiaine ir kitų ko
lonijų lionų pardnvinėtojus, 
kurie pardavinėjo luinus Bri- 
gliton Pnrke, nes turime svar
bių svarstymų luinu klausime.

Norintieji pirkti luinų ir-gi 
prašomi atsilankyti.,

J. A. M ckeliunas, pirm. 
4403 So. .Mozart St.

Po valgiui Dei.tmlrik. kad geriau 
alų vaistas tavo vkllrlul yra BATO- 
NIC. l>r*A«lir'» v|eu* nesmagumus 
ruvlrlklntroo. o uis reiškia, kad rel 
kis pamėginti >nna Perd rodama 
pa* visus aptiek ori aa

I I
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Peoples Stock Yards Statė Bank I

Kampas 47th ir Ashland Avenue

X X

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos

Ji yra Statė Bank po kontrole ir Priežiūra Iilinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių.

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant “vyrai sto

rinti užpakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity

rimu.

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena šimtą Milijonų Dolierių.

t

t

3

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku turi 

savo pinigus pasidėję šiame Banke.
3

y. f

DR. CHARLES SEGAL
Pvrkėlc Ntin oti*<i |m> num. 

4729 S. Ashland Avenue 
S|xx4nll«ta« dllmr. moti-rp Ir vy
ru Hku-

Valandos nuo 10 Iki lt Jtryto; nuo 
I Iki t po ploty: nuo 7 iki 1:30 
vakare. Ncdėllomlo 10 Iki i.

Telefonas Drevei SIMO

DR. G. M. GLASER
«

-K

FrukUkuoJa SS tu* tu 
Ofl-uu, SIU So. Morgan NU. 

Kertė 12-no Nt.. Chk-a£o. IH.
SPECI JAUSTAS 

Motsrtikv, Vrrtkku. taip*! r.hro- 
Diftkv ligų-

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki S po piety. nuo • Iki S ralan. 
da vakare.
Kedėllotula nuo 9 IkJ 3 po piet. 

Telefono* Yarda 48T
9

A PrTMATt* B FABUOMAt

A. BETRATI S & CO.
MOKtGAGE tSftNK 

fflll ESTATC INb JRANCC 

Europeah AmericanBurfau 
S»Un«>a •••♦••f*** lAŠirvMrlA*

MOT Atfl.ll ŠAS 
n<» U. M»til«ė Ibtet. Cteun . llt.Mii 

TcLcrttoKC Boulivcio «1I

K-

V-

K
o r-

AA, ADOMAS A. KAKALtACBKAtt, KKKAKdAI RAJU C.

Ai labai tirran per I metua. nualabn<-J«a pilvelis bnvo. Plepep- 
•lja. neririnlrnaa pilvelio, nualabnėjlmaa. Kraujo, Inkstu Nervų ir 
ebelnaa >pėkq nustojtmas viso kūno. Ir buvau nuatoJta vilties, kad 
begyvenant. Visur leOkoJuu sau pecelbos. nesicallėjas vlaoje Ameri
koj ir ui rūbelių, bot niekur necavau savo svelkrtai pafolboa

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistų. Hitlerio. Kraujo valyto
jo. Nervatons. Inkstų ir Reumatlaino gyduolės, tai po suvartojimui 
mlnitos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, remi dirbt. 
Kraujas ifadvalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Iteu- 
maeismas pranyko, diegliai nebebadė po krutino. Vidurių ritime* 
Unyko po utmuOlmuJ visų ligų. Bėgiu 1 mėnesių lėgerdsvau ku sa
vaitė po buulj Selutara*. Butoną. Ir po » n>ėn. savo paveikslų pa
maliau tokj skirtumą kaip tarp dienos tr nakties. Dabar Jeučluoe 
smagiai ir esu linksmu Ir 1090 sykių d-kojų Salmanu myliotų ge- 
radtjul tr linkiu nosims savo draugams kreipties prie Haiutaru-

KALI TARAS,
CHEM1CA1. IMbTITFTIOV J. Brukai*. ITof.

1.O3 Ko, Ilablrd 8t_ Trlcphom: (tenai M1T, dhk-aro. III.

OIDZIAUSIA ĮlETUVlSM [RAUHVE CHICAGOJE

B.PSAM. OUBBN KONCSKTUlA 3

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė— viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodamo už žcniiaoną kaina, kur kitur taip ne<Ba«i. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofito darbams yra naujau- 
aioa mados. Uflaikom visokius laikrodžius, žiedus, fiinbi- 
niua ir deimantinius; gnunafonui lietu vilkais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiikų ir prūsiškų iidir- 
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių- tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
——--:i-»l:«V.,» trn otmkankiai

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

Telefonas: DROVER 7309
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