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Nutarta Pakelti Karę prieš 
/ Turkus Nacijonalistus 
Bus Atnaujinta Prekyba su 

Rusija 
T A L K I N I N K A I P A R E I K A 
LAUSIA 25 M I L I J A R D Ų 

D 0 L . 

Graikijai , turbūt , teks Smirna. 

Boulogne, birž. 23. — Pasi
ba ig i čia talkininkų ministe-
rių pirmininkų konferencija. 
Dalyvavusieji konferencijoje 
išvažinėjo namo. 

Konferencijoje nu ta r ta du 
svarbiausiuoju daiktu — pa
kelti karę prieš turkus naci
jonalistus ir Įkūnyti taikos su
tart į , padarytą su Vokietija. 

Kit i klausimai buvo apta
riami. Bet nieko galutina ne
nu ta r ta . Sekanti konferencija 
įvyks mieste Brusselyj liepos I 
— 

Graikijai pavesta Smirna. 
Kadangi be karės su turkais 
graikai negali apsieiti, leista 
jiems kar iaut i . o 

Atlyginimo klausimas. 

Nors Prancūzijos ministeris 
% p i rmininkas MiHerand smar

kiai* priešinosi, kad nuo Vo
kietijos norima pareikalauti 
mažesnės sumos atlyginimo, 
bet pasipriešinimas neturėjo 
pasekmių. 

Millerand visas laikas sto
vėjo už tai, kad ant Vokieti
jos užkrauti milžinišką sumą 
ir nepaskir t i laiko, kada Vo
kietija tu r i išmokėti. 

Bet ministeris pirmininkas 
Lloyd George pripažino, kad 

užteks tą 120 milijardų markių 
($25^)00,000^000) atlyginimo. 

Su tuo paga l i am sutikta. I r 
apie tai bus praneš ta Vokie
ti jos 4 vyriausybei. 

Leis dirbdint i lėktuvus. 

Sulig taikos sutar t ies sąly
gų, Vokietijai su liepos 10 d. 
leidžiama dirbdinties reikalin
gus lėktuvus. 

Maršalas Focb teciaus pa
siuntė Vokietijai pranešimą 
tame klausime. Pranešime pa
reiškė, kad lėktuvdi tik tuomet 
bus leidžiami dirbdinti vokie-
-}\i ns nnootąoA )9HKNU| 'sureio 
sidėjimu pildysią kitas visas 
taikos salvgas. 

Prelcyba su Rusija. 

Konferencijoje pagal iaus 
nutar ta atnaujinti prekybą su 
Rusija, patar iant augščiausią-
jai talkininkų tarybai . 

Vo konferencijos Anglijos 
ministeris pirmininkas buvo 
Klausiamas, a r tas prekybos 
atnaujinimas reikš, kad talki
ninkai pripažįsta bolševikų 
valdžią. 

Ministeris atsakė, kad kuo
met tik bus pradėta prekyba, 
tuomet bolševiku valdžia bus 

I 

pripažinta de f acto. Bet ne-
kuomet de iure. 
• Lloyd George sakė, jog pri

pažinimas de facto butanai rei
kalingas, nes šiandie juk bol
ševikai valdo Rusiją. 

P A K E L I A M A KARĖ P R I E Š 
TURKUS. 

Anglai neapleidžia Ismido. 

SUGRIUVO N A U J A S V 0 - > L E N K A I ATMUŠĖ BOLŠE 
KIEČIŲ KABINETAS. 

J a m e nebuvo nei vieno 
socijalisto. 

Berlynas, birž. 23. — Vokie
tijos nacijonalio seimo pirmi
ninkas K. Fabrenbacb tomis 
dienomis buvo suorganizavus 
naują vokiečių ministerių ka
binetą. 

Naujan kabinetan atsisakė 
ineiti socijalistai. Tad apsieita 
ir be jų. 

Ka ip ir buvo pramanomi, 
po pusantros dieno* gyvavi
mo naujas kabinetas sugriu
vo. Nes seimas, ka t ram svar
bią role lošia socijalistai, ne
išreiškė pasitikėjimo naujuoju 
kabinetu. 

Reiškia, kad Vokietijoje iš-
naujo prasideda betvarkė. Cen
t r o i r demokratų par t i jos ne
sutinka su socijalistų par t i ja . 

Tos parti jos kviečia socija-
listus bendran darban. Soci
jalistai sutinka, bet jie nori 
turėt i^didžiumą narių kabine
te. Su tuo nesut inka anos par-
tijos. 

VIKUS. 

Varšava, birž. 23. — Anot 
oficijalio pranešimo, SmilgaH 
Szacina (?) apylinkėse lenkai 
atmušė bolševikus ir padarę 
j iems didelius nuostolius. 

Lenkų"gen. Romerio kariuo
menė pasekmingai veikianti 
Ukrainoje prieš bolševikų rai-
tariją, kuriai vadovauja gen. 
Bude n n v. 

Ukrainų kariuomenė pavy
kusiai užpuolusi Babyčynec 
šiauriniam upės Dniestro šo
ne. Paimta kiek arti lerijos. 

Konstantinopolis, birž. 24.— 
— Turkų nacijonalistų spėkos 
pakilo prieš augius aplink Ts-
mido užlają, ties Marmora 
jūrėmis. Turkai puolasi prieš 
patį miesteli Ismid. Nori iš
mušti iš ten anglus. 

Seniau anglai buvo prane
šę, kad jie pasitraukia iš Is
mido. Bet šiandie pasirodo, 
kad jie nusprendę ginties. Nes 
jei Ismid tektų turkams, tuo
met anglams nebūtų vietos nei 
užlajoje. 

Seka mūšiai. Čia aiškiai gir
dimi anglu karės laivu armo-
tn baubimai. Tie laivai bom
barduoja turkus . 

Pranešama apie paneštus 
anglų ir turkų nuostolius. Vie
tos gyventojai nerimauja. Ki
ną kalbos, kad nacijonalistai 
gali veikiai užimti ir patį 
Konstantinopolį. 

Talkininkai gins miestą. 

Čia paskelbta, kad talkinin
kai prieš turkus nacijonalis
tus pakelia karę ir gins kaip 
Konstantinopolį, taip Darda-
nelius ir apylinkes. 

Anglija į Marmora jūres su
traukia karės laivus. Sugabe
nama skaitlinga kariuomenė 
s «£fch*ikija įgal iota pradėti 
karės veikimą prieš turkus na
cijonalistus iš Smirnos šono. 

Žodžiu tar iant , talkiu i akai 
nusprendę patvarkyt i turkus 
nacijonalistus ir suskaldyti 
Turkija. 

Daugiausia nukenčia gyvento
jai. 

Sulig oficijalių pranešimų, 
aplink Ismid užlają mūšiuo
se anglai praradę 30 kareivių 
birželio 15—21 laikotarpiu. 

Bet užtaigi nckariaujantie-

A I R I A I PUODĄ VĖJO 
T E I S Ė J U I . 

New York, birž. 24; — " I -
risli P r o g r e s s i v e " Sąjunga 
čia turėjo mitingą. Buvo ap* 
tariami Airijos respublikos 
reikalai. 

Karčia is sodžiais atsi ' iepta 
apie Ne\v ^forko augštesniojo 
(eismo t^isiįą Daniai Ooha-
lan, kurs darbuojasi Airijos 
pragaiščiai. 

Mitinge pareikšta, kad tasai 
teisėjas darbuojasi : už nepri
pažinimą Airijai lai-vės, už 
išvarymą iš Amerikos de Va
lei os, už nepirkimą Airijos 
bondsų, ir kt. 

DAUGIAU LĖŠŲ KOVAI 
P R I E Š KOMPANIJAS. 

Matyt , bus pasipriešinta tam 
reikalavimui. 

ANGLIJA GRŪMOJA 
STREIKININKAMS. 

Londonas, birž. 24. — Ant 
kai-kurių Airijos geležinkelių 
Ws da r streikuoja dprbim,.kai. 
j «c. atsisako geležinkeliais ga
benti anglų kariuomenę ir a-
municiją. 

Vyriausybė, sakoma,, imsis 
prieš juos priemonių. Sako
ma, bus paskelbtas įsakymas 
dainininkams dirbti. Ki ta ip 
jie bus pašalinti iš darbo. 

Bet jei tas įsakymą.: kar
tais pakeltų generalį streiką, 
lūcmet vyriausybė yra suma
niusi visai uždarvti visus gele-
v* r. kelius. 

. Cbieagos advokato speeija-
lis asistentas, kurs veda kovą 
prieš 4'ompanijas gatvekarių, 
gazo, telefonų ir kitas už kėli
mą kainų, tai kovai vesti pa
reikalavo daugiau lėšų nuo 
miesto tarybos, į 

v. 

Pareikalavo asignuoti dar 
$513,464. 

Ligšiol tam tikslui jau iš
leista $323,858.40. I r su tais 
pinigais negauta jokių pa
sekmių, jokių miesto gyven
tojams palengvinimų. 

OI i dabar norima dar dau-

Radikalų Veikimas Suv v 

Valstijose 
BOLŠEVIKŲ AGENTAI 
DARBUOJASI S. VALS 

T U O S E . 

Savo pusėn nori pa t raukt i 
juoduosius. 

gi a u. 
dabar 

PRINCAS ĄRTHUR VAL 
DYS APRIKOS UNIJĄ. 

Londonas, birž. 24. — Cene-
raliu gubernatorių Aprikos 
Unijos paskir tas princas Ar
tini r Connaught vietoje vice-
grafo Buxton. 

Bet tam naujam reikalavi-
mui atsiranda priešininkų. 
Nes jei bus paskirta nauja 
reikalaujamoji suma, tuomet 
pasidarys didelė krūva išlai
dų. (Ii naudos iš to vargiai 
bus. 

Kai-kurie aldermanai neiš
kentė pareiškia, kad perdaug 
pinigų išeikvojama visokios 
rūšies ekspertams. Tad nori
ma j a u - p a t v a r k y t i tą nerei
kalingą pinigų mėtymą. 

KOMPANIJA REIKALAU 
J A " I N J U N C T I O N " . 

Merit Dress kompanija, ku
rioje streikuoja darbininkės, 
prigulinčios prie Internatio
nal Ladies ' (Jarment Workers ' 
unijos, augštesniojo tesino pa
reikalavo jai išduoti " injune-
t i o n " prieš streikininkes pi-
ketninkes. 

Aną dieną viena piketninkė 
suareštuota. J ina i užpuolė ir 

. Paryžius, bir i . 23. (Rašo an
gį, laikraščiuose, koresporid). 
— Ką bolševikai mano pada
ryti su pasauliu? Ant ko jie 
atremia visą savo viltį suo-
kalbiaudami prieš Angliją ir 
varydami revoliucijine propa
gandą Suv. Valstijose I 

Komunistų revoliucijos Ru
sijoje vadai darbuojasi del 
vieno tikslo. J i e nori pakelti 
revoliuciją visam pasauly. J ų 
tikslas — kiekvieną šalį pa-
darvt i lygia šiandieninei Ru-
sijai socijaliu žvilgsniu. 

ji gyventojai labai daug nu
kentėję. Daugiausia nukentėję 
krikščionvs. 

Pranešama, jog Mustaydios apdraskė poliemoną 
Kernai armija nužudžiusi 200 
graikų ir sudeginusi kele'ą 
sodžių. 

P I R K I T E LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

DAUGIAU NEBUS VAIDI
NAMA V I E Š P A T I E S 

KANČIA. 

Lošėjai pavargę, nėra prie
monių. 

GAL NIEKO N E B U S IŠ 
KRASSINO MISIJOS. 

Londonas, birž. 23. — Iš 
Maskvos oficijaliai skelbiama, 
jog vakaruose nuo Rešica len
kų kariuomenė neatsilaiko 
prieš bolševikus i r visu grei
tumu traukiasi atgal. 

Londonas, birž. 23. — Bol
ševikų atstovo Krass ino su 
Anglijos vyriausybės atsto
vais konferencijoje pakilo 
krizis. I r tas gali pasibaigti 
be jokių pasekmių tarybose. 

Anglijos atstovai reikalauja 
nuo bolševikų gvarantuotų už
tikrinimų anglų finansistams 
už jų darbavimąsi Rusijoje. 

Bet Krass in to nežada. J i s 
sako, jog tasa i klausimas bu
siąs išr iš tas busiančiose tai* 
kos tarybose. 

P I R K I T E KARĖS TAUPY. 
110 Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

. .Berne, Šveicarija, birž. 5 
(korespondencija). — Aišku, 
kad pasaulis daugiau nematys 
vaidinant Viešpaties kančios 
mažam Bavarijos miestelyj 
Oberammergau. Tenai kas de
šimti metai buvo sulošiama ta 
istorinė misterija. 

Paskut inis lošimas buvo 
1910 mėtau?. Normaliais lai
kais šįmet lošimas turėtų bu t 
at l iktas. Bet taip nebus. Ka
rė ir vargas pr ispaudė to 
miestelio žmones, katr ie da
lyvaudavo vaidinimuose. Daug 
žmonių žuvo karėje. Ki tus 
vargas nuvarė^į kapus. 

Šiandie siaučianti šalyj ne
ramybė dar labjaus suspaudė 
žmones. 

Ka ip šįmet dešimtys tūks
tančių iš viso pasaulio keliau
ninkų turėtų sukeliauti į Obe
rammergau pasižiūrėti tos ne
paprastos misterijos. 

Bet ta ip nebus. Šįmet ir, 
turbūt , jau nekuomet nebus 
vaidinimų. 

Yra priežasčių. 

" P i r m kelių dienų teko 

man kalbėti su Antanu Lang, 
kurs vaidinimų metų užimda
vo *'Išganytojo vietą ," rašo 
korespondentas. " J į a t radau 
puodus dirbant. J i s eina 50 
metus. Turi dideles* mėlinas a-
kis ir juosvus plaukus, apdri
busius ant pečių. 
* "Pak laus i au jo, kodėl šį
met negali but vaidinimo." 
. " Y r a keletas priežasčių," 
atsakė Lang. "Personal ia i aš 
labai mylėčiau vaidinti da r 
nors kartą. Su tuo sutinka ir 
didesnė dalis kitii buvusiu lo-

O V -lis nerimauja, negalima 
venti su nesudrumsta mintimi 
kokį ilgesnį laiką. 

Bet ta ippat svarbi priežas
tis ir ta, kad miestelio žmo
nės neturi* ne tik užtektinai 
maisto, bet ir pinigų. (Ji be 
pinigų negalima gauti reika
lingų rūbų. 

Pagal iaus pačių lošėjų tar
pe įvykusios atmainos. Kai-
kurios merginos ištekėjusios. 
Jos jau negali dalyvauti vai
dinime. Štai tokia " J u d o " 
duktė — Marja Zwing, ištę

sėjų. Bet matai , tamsta, vai- ( kėjo. Anos vieton dar nesu-
dinimas tik tuomet butų ge
ras daiktas, jei ijsduoųokios 
nors naudos mūsų tautai . Bet 
vargiai galima sulaukti iš to 
geistinų pasekmių. Nes žmo
nės perdaug sugedę, mažai 
juose doros . " 

Nesama energijos. 

Toliaus tasai doras žmoge
lis Antanas Lang pasakojo, 
jog lošėjams t rūksta energijos. 
Skurdas ir s treikai viską iš
eikvojo. Žmonėms nėra kas 
valgyti , mintys užimtos kito
kiais reikalais. Tuo ta rpu to
kiam vaidinimui reikalingos 
Maivios, nieku nesudrumstos 
mintys, atsižadėjimas žemiš
kų rūpesčių. 

Oi šiais laikais, kuomet ša-

rasta t inkama. 

Lang nenori turtų. 

Lang pasisakė, jog viena 
Amerikos kompanija jam bu
vo pasiųlusi ger* sumą, kad 
jis keliautų į Suv. Valstijas 
ir tenai vaidintų kančią. 

Bet Lang,nesut inka su tais 
pasiūlymais. Visųpirma jis ne
nori įgyti kokių nors turtų, 
paskui — neturi noro apleis
ti sžvo tėviškės i r saviškių, 
kad būti svetimoje šalyj kai
po kokiam pasvirusiam med
žiui. Sako, verčiau' nekuomet 
nevaidinti , kaip keliauti sve
tur. 

Taigi šįmet Obermmergau 
kančios misterija nebus vaidi
nama 

Stovi už prievartą. 

Pasaulinės revoliucijos pro 
pagandistas Kari Radek, kai 
bedamas apie savo ir jo drau- i 
gų veikimą, taip sako: ' 

"Amer ikos vyriausybė yra 
taip žiauri, kokia tik gali gy
vuoti. J i vadovaujasi prievar
ta. Tad yra vilties, kad ir 
prieš ją bus pavartota prie
varta. Tas įvyks ne greffaf. 
Bc-t už kelių metų ištiknjjų 
įvyks svarbios atmainos. Ne
rimavimai inemstrijoje y ra bu
tini praskinti kelią revoliuci
jai . Svarbus klausimas Suv. 
Valstijose y ra nigerių (juodų 
žmonių) klausimas. Dešimts 
milijonų nigerių reikalauja 

sau lysių teisių su baltaisiais. 
Tie visi nigeriai yra prielan
kus Įsteigimui komunizmo A-
merikoje ." 

Pavar toja priemones. 

Komunistų vadai pavartoja, 
įvairiausias sau prieinamas 
priemones sugriauti visas va
karines v\ riausvbes i r vieto-
je anų padėti revoliucijoninę 
diktatūrą. Visa propaganda 
vedama iš Maskvos. 

Suv. Valstijose bolševikiniai 
agentai kol-kas nieko kita ne
atlieka, kaip tik sukursto dar
bininkus streikuosna. Varu ^ie-
pia darbininkams streikuoti už 
neva pagerinimą būvio. Kal
tina demokratų valdymą. 

Aitr i propaganda ypač ve
dama ta rpe nigerių. I r tas da
roma tik su vienu tikslu — su
griauti gyvuojančią vyriausy
bę. 

Iškeliavo agentas. 

Iš Maskvos į Suv. Valstijas 
vienas iš paskesnių agentų iš
keliavo kažkoks Malki n. J i s su 
amerikonais kituomet veikė Si-
berijoje pašelpos reikalais. 
Tarnavo vienoj amerikoniškoj 
paSelpinėj organizacijoj ir po
draug agentavo sovietų vai-
dziai. 

Malki n su savimi išsivežė 
reikalingų dokumentų Ameri
kos komunistams. JTs keliauja 
su paglemžtu aVuerikonišku 
pasportu. Turi su savimi daug 
deimantų ir pinigų. 

PRANCŪZŲ LAIVAI A P 
ŠAUDO TURKUS. 

\ 
Paryžius, birž. 2S. — Laik

raštis Temps vakar paskelbė, 
jog turkai nacijonalistai už
puolė Mersina, ties Tarpže-
mių jūrėmis, pietvakaruose 
nuo Adana. Prancūzų karės 
laivai apšaudė turkus. 

RIAUŠĖS KUBOS KONGRE 
SO BUTE. 

Havana,, sala Kuba, birž. 
23. — Vakar vietos kongreso 
bute liberalų part i jos nariai 
pakėlė riaušąs. Pirmininkas 
buvo pr ivers tas uždaryti sesi
j a 

18 DIENŲ IŠBUVO VAGO 
NE. 

ITALAI ATMUŠĖ AL-
BANUS. 

— \ 

Rymas, birž. 23. — Albani
joj vietomis seka >smarkų§ su
sirėmimai italų su albanais. 
I talai sakosi atmuša albanų a-
takas. 

Dixon, 111., birž. 22. — Al-
bert Campbell, iš Cliicagos, 
buvo Windsore, Kanadoj . Iš 
ten norėjo pigiai parkeliauti 
namo. j i s įlindo vienan trauki
nio vagonan, kuriam buvo su
krau ta medinė košelė dirbti 
poperą. Tas vagonas buvo ski
riamas į Illinois valstiją. 

Geležinkelio valdininkai va
goną uždarė ir užrakino. Cam
pbell per 18 dienų išbuvo be 
gėrimo ir maisto. I r t ik čia 
buvo vagonas at idarytas . Ne
laimingas keliauninkas kaip 
koks pabludėlis išvestas iŠ 
vagono. 

BAISI VĖSULA P A L I E T Ė 
NEAPPOLĮ . 

NUBAUSTI CHIGAGOS 
MOKYKLŲ TARYBOS NA 

RIAI . 

Tesėjas Scanlan vakar nu
baudė kalėjimu ir pinigine pa
bauda dešimts Chicagos mo
kyklų tarybos narių už praša
li nimą' mokyklos superinten
dento Chadsey. 

Neapolis, birž. 23. — Aną 
dieną čia pakilo audra ir pra
kiuro debesys. Lietus ir le
dai padarė didelius nuostolius 
pačiam miestui ir apylinkėms. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 21 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos steriiagų svarui $4.001X> 
Lietuvos 100 auksinų ^ 2.78 
Vokietijos 100 markių 2.78 
Lenkijos 100 markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 f r. 95 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 47 
Italijos už 1 dol. 16 1. 10 
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nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ilperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Pavyzdingas 
Pilietis. 

Koselande, 111. 10824 prie 8. 
Mieliigan ave. yra rūbų, ava
lynės ir kitokių daigtiį san
krova. Jos savininkas yra lie
tuvis Pijus Paznokas. J i s yra 
sumaningas ir sąžiningas pir
klys kaip daugelis kiti}. J i s y-
ra išmintingas asmuo neinė-
tantis savo turto nei žibu
čiams, nei barškalams, nei sau 
pasididžiuoti. Ta ypatybė jau 
kur kas retesnė tarp mušu 
žmonių. 

Bet rečiausias daigtas, kad 
jis gailėdamasis pinigo sau, 
nesigaili jo viešiems g^r enis 
reikalams. P . Paznokas su
pranta kiek naudos daro visuo
menei seserys mpkintojos. Jo 
vaikai mokinasi seserų veda
mose mokyklose. Mylėdamas 
tėvynę jis nori, kad seserų mo
kintojų butų ir Lietuvoje. 

Nepersenai Paznokas paty
rė, kad penkios seserys — ka-
zimierietės važiuoja į Lietuva, 
žadėdamos tenai įkurti savo 
vienuolyną, ir tenykštes mer
ginas patraukti, kad apašta
lautų mokintojaudamos. Pro
tingas ir darbštus žmogus su
prato to sumanymo nauuų. 
Kiti |a siunanyma pagyrė ir 
pagiria žodžiais. Paznokas at-
skirė iš savo rūpestingai už
dirbto turto penkis šimtus io-
lierių ir įteikė juos seserims 
ant kelionės. Kol kas mes ne
žinome antro lietuvio pirklio 
ar pramoninko panašiai mo
kančio ir norinčio paremti vie
ša naudingų tėvynei darbą. 

Nesakome, kad tokių neatsi
ras . Jei jų butų, mokėtume ir 
jiems ištarti nuoširdų padėkos 
žodį. Bet šiuoini tarpu džiaug
iamės Paznoko pavyzdinga au
ka. 

Tiesa, netoli atsiliko nuo jo 
Ona Protašienė aukojusi ketu
ris šimtus dolierių toms pa
čioms seserims. Apie tų mote
riške, mums neteko nieko pa
tirti viršaus, kaip kad yra 
paskelbta aukotojų sąraše. Bet 
ta trumpa laikraščio eilatė, 
kuri paminėjo jos aukų, dau
giau reiškia negu visi ilgi 
straipsniai gražių išvadžioji
mų. 

Jei Lietuva turėtų daugiau 
tokių piliečių kaip Paznokas ir 
Protašienė, tai ji butų laimin
ga šalis. 

Pripažins Bolševi-
kv Valdžią. 

Tomis dienomis talkininkų 
(ententės) ministeriai pirmi
ninkai turėjo konferencija 

ji klausimai. I r tarp kitko nu
tarta kuoveikiaus atnaujinti 
prekybą su sovietine Busija. 

Po konferencijos Anglijos 
ministeris pirmininkas Lloyd 
George laikraščių atstovu 
klausiamas pareiškė, kad kuo
met talkininkai atnaujins pre
kybų, tas reikš, kad jie pripa
žįsta " d e facto" Kusijos bol
ševikų valdžią. 
" D e fac to" pripažinimas nė

ra pilnas pripažinimas. Bet 
nors jis nėra pilnas, visgi jau 
kaipir tikras. " D e facto** pri
pažinta valdžia turi teisių tu
rėti savo oficijalių atstovų to
se viešpatijose, katros jų pri
pažino. Tas daug reiškia. 

Kaipgi tas nuotikis gali at
siliepti į Lietuvos respublikų? 

Nors dalinis talkininkų pri
pažinimas Rusijos bolševikų 
valdžios — Lietuvai svarbus 
daiktas. 

Atsiminkime, Lietuva veda 
taikos tarybas su sovietine 
Rusija. Padarytas taikos są
lygas talkininkai pripažins 
leisotomis tiek, kiek jie piipa-
žjs teisota bolševikų valclžV. 
riitą valdžią jie, kaip jau žino
ma, pripažins '4de facto". IVd 
ir taikos sutartis, padą*vta 
Lietuvos su sovietine Rusija, 
bus pripažinta " d e facto." 
Bolševikai Lietuvai pripažins 

Vilnių, katrą šiandie laikosi 
pagrobę lenkai. Tuomet talki
ninkai ir tą sąlygą pripažins 
" d e facto." 

Taigi tame ir yra svarbus 
Lietuvai daiktas tas taikiniu-' 
kų pripažinimas bolševikų val
džios. 

Negalvoję mums talkininkų 
apsiejimas su bolševikais. Bet 
jei iš to apsiejimo išeina nau
dos musų Tėvynei, reikia pa
sidžiaugti. Žinome, kad bolše
vikai yra aitrus mušu prieši
ninką^ Bet lygiai turime žino
ti, £ad jų valdžios ž^dis, tar
tas Rusijos vardu, bus legalis, 
kuomet bus pripažinta jų toji 
valdžia. 

t Lietuva fr Italija. 

Susivienijimo 
Seimas. 

Organizacija turinti 253 sky
rius ir 12 tūkstančių narių bei 
206,000 dolierių vertės uu ^ 
yra, be abejonės, didelė. Jos 
dvimetinis seimas yra didelis 
nuotikis Amerikos lietuvių 
gyvenime. Svarbu yra tokį 
nuotikį perleidus apsisvars-
tyti, kas jame taisytina, kas 
pagirtina ir paliktine. 

JSeime buvo gana daug įta
rimo dvasios. Vieni kitais ne
pasitikėjo. Iš to kilo gana skau 
džių ginčų, sugaišinusių 4aug 
brangaus laiko. Yra du budai 
panaikinti įtarimus: vienas 
yra vaikiškas* kitas yra vyriš
kas. Vaikiškas būdas vietoje 
įtarimo deda neapribotą ir ne
pamatuotą pasitikėjimą visu 
kuomi ir visais. Vyriškasis bū
das organizuoja aiškias vie
šas, sniuikineniškas ir doku
mentuotas apyskaitas. 

Susivienijimo valdyba į savo 
priedermes žiurėjo rimtai. 
Prezidento, Sekretoriaus ir 
Iždininko raportai tapo išdub
ti raštu. Jie matomai, buvo ab-
niintyti ir prirengti. Sitį, ra-
portavimo būdą naudinga bu
tų sekti ir mažesnėms organi
zacijoms. Kuo greičiau ir kuo 
pilniau panaikįsime improvi
zaciją iš mųs raportų išdavi
nėjimo, tuo veikiau išgis vie
šojo gyvenimo žaizdos. 

Šįmetmiarne Susivienijimo 
Seime buvo trys ar keturi pa
vojingi sūkuriai, kurie galėjo 
paskandyti organizacijos vie
nybę. Tie opieji dalykai buvo 
šitie: a) namo pardavimas ir 

Prancūzijos mieste Boulogne. pirkimas, b) Detroit'o kuopos 
Aptarta svarbesnieji bėgantie-'į parapijos dalykus jsimalšy-

Nežinau, ar anuose laiš
kuose esu pranašes šią žinią. 
Užkviečiau į Lietuvą atosto
goms privatdocente Italijos 
karališkojo universiteto kun. 
Turchi. Tai jaunas, gabus-vy
ras. Dar man neatvažiavus į 
Rymą, mėgo tyrinėti naujų 
valstybių organizuotę; dar pir
miau studijavęs Irlandų rū
pesčius, su kuriais pamatė 
bendrų idėjų pas lietuvius ir 
kitas atgijančias buv. Rusijos 
teritorijoje tautas. Buvo va
žinėjęs Irlandijoje, tai lengvai 
davėsi prisikalbint į Lietuvą. 
Apie musų dabartinius vargus 
jis karts nuo karto parašyda
vo straipsnį laikraštyje " i i 
Tempo." Šiais metais dažniau 
sueidavo su lietuviais, tai vi
sa atliekama jo sielos energi
ja suaikvota lietuvių klausi
mams. Kuomet Amerikos pat-
r i jotų būrelis pažadėjo Atsto
vybei daug lėšų, buvo sutarta 
parašyt ir išleist veikalas " L a 
Lituania." Prof. Turchi apsi
ėmė darbuotis ir nelaukdamas 
paskatinimų ėmė skaityti lite
ratūrą prancūzų kalboje apie 
musų tėvynę. — Apie prof. 
Turchio gerus norus ai šitaip 
galvojau. J i s teisingai mums 
gero nori ir gali ilgainiu daug 
gero padaryti. J i s gali tapti 
Lietuvos tikras žinovas, ir 
kaipo knygų ir plunksnos žmo
gus, pamėgęs šį specijalumą 
gali mums virsti Italijoje an
tru profesorium Niemi, kurs 
beveik kas vasarą atvyksta iš 
savo tėvynės, pasilsi, pasivai
šina, patyrinėja ir parvažiavęs 
parašo; tautiečiai ir mokyti 
skaito, ir musų tėvynei simpa
tijos dauginasi. Po tokį Niemi 
mes rastume kiekvienoje sve
timoje šaly, tik reik jo ieško
ti, suradus prisisavinti, prisi
vilioti. Kol dar nežinojau a-
pie prof. Niemi, labai būdavo 
gėrėjuosi prof. Volteriu, kaip 
jis atostogomis pas mųs dai
nas rankioja besisvečiuodamas 
Šilavote pas a. a. kun. Radu
sį; paskui ėmė veikalus leisti. 

I tiško apsileidimo. J i s man at
siuntė savo- tautos aprašymą 
vokiečių kalboje už nusiusiąs 
jam kelias knygeles lietuviškų 
dainų. Apie Lietuvą jis daug 
žinojo iš lietuvių studentų Fri
burge ir ,turbut jų buvo gerai 
užintriguotas apie musų tautą, 
kad man vienam laiške užsi
minus gana nedrąsiai nuo at
silankymo į musų sodžius, kur 
dainas galima grynam origina
le regėti, šis mokslo mylėto
jas, prof. ir pirmasis univer
siteto rektorius, pagyrė pa
kvietimą. J is butų atvykęs, 
jei gražiau butų paprasvtas. 
Dabar, po laiko, gaila. Būtu
me turėję Šveicarijoje musų 
vardo skelbėją, musų sielos 
teisių konsulą arba tylų am
basadorių. 

Yra daug vilties^ kad į eilę 
musų mylėtojų užsienyje, mo
kslo žmonių, gali įstot dabar 
pi oi'. Turchi. Turėdamas uni
versitete dėstomu mokslu suly
ginamąją religijų istorijų, jis 
Lietuvių mitologijoje rašęs 
,daug savo speeijalumui me
džiagos; musų kalbos senohiš-
kumas, formų turtingumas, 
musų pasakos, liaudies dainos, 
musų atgijimo istorija, musų 
atgijimo didvyrių darbai jį 
žavėte žavi. Kiekvieną gerą 
i'unutę apie dabartinius mųs 
rūpesčius jisai kuomaloniau-
siai .gaudo. Išvažiuos iš Rymo 
apie liepos 10 dieną ir apie 
15 pasieks Kauną. Tenai jau 
sutarta su prof. Bielskum ir 
kun. Staugaičiu, kur svečiui 
viešėtis. 

Vienok pilnesnis Lietuvos 
supažindinimas su Italija rei
kalautų dar bent dviejų spcci-
jalistų. Musų liaudies melodi
jose specijalistas iš Dievo ma
lonės rastų neišsemiamų me
džiagų valsams, sonetams, o-
verturoms, operoms. Svetim
taučių muzikų mums būtinai 
reikia. Savų nežinia ar greit 
sulauksim tokių, kuriems pa
vyktų atkreipti domę svetur 
musų šios rųšies "žalią mc 

kokių lietuviams tyrinėtojams 
nepavykdavo pagaminti: jis ir 
lėšų surasdavo savo darbams, 
ir nekokio užmokesnio neroi 
kalaudavo. J is veikė iš savo 
specijalunA) meilės. Dar lL/08 
metais aš nusirašiau laiškais 
su Friburgo universiteto pro
fesorium Decurtins, užmirštos 
nedidelės Šveicarijoje rėto-
romanų tautos budintojo i& tau 
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mas, c) mokesčio pakėii.nas 
del influenzos epidemijos, ir 
d) " G a r s o " straipsniai apie 
Šv. Jurgio parapiją. 

Aiškiai matyti tų keturių 
klausimų dvejopa rųšis. Fir
mas ir trečias buvo grynai e-
kominiai, antras ir ketvirtas 
buvo bažnytiniai. Iš' to maty
tis, kad musų tarpe lygiai e-
konominiai, kaip' ir bažnyti 
uiai dalykai gali sukelti labai 
karštų jausmų ir sudaryti di
delių pavojų organizacijoms. 
Todėl Visi, kam rupi visuome
nės sveikata, turi žiūrėti, kad 
kuorupestingiausiai ir kuoat-
sargiausiai apseitų ėfu abejos 
rųšies dalykais. 

Reikia pasidžiaugti, kad ši
tame Seime visi pavojingieji 
klausimai1 praėjo laimingai. 
Seimo didžiuma buvo rimta. 
Nesuvaržydama užsikarščia-
vusių laisvės, davusi kajbėti 
beveik daugiau negu reikėjo, 
rezoliucijose prisilaikė vidurio 
ir teisybės. 

Nėra reikalo daug aprašinė
ti koncertų, teatrą ir vaka ,; • 
uę, kurie įvyko trijų seim > 
dienų vakarais. Gerai kad ren
gėjai juos pagamino, nes po 
darbo reikia ir pasilinksminti. 

lagą >> Mūsiškiai talentai 
vysta, skursta ir vargiai išbu
jos šiuose kovos už nepriklau
somybę laikuose. Kompo?i to
rius italas, man rodos, Lietu
vą pamėgtų ir sugebėtų jos 
vardą Italijoje paskelbti. 

Naudinga dar Lietuvai bu
tų, jei ji turėtų simpatizuo
jantį, pap mus pabuvusį, žur
nalistą italą. 

J; N. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMASi 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo šiandien iš Kauno 
nu 0 " E l i a " sekančias kable-
gramas: 
Lithuani^t, 

Wasiiington, 

"Naujojo Kabineto sąsta
tas: Dr. Kazys Grinius, so-
cijalistas liaudininkas, pirmi
ninkas; Juozas Puryckis, kri
kščionis demokratas, Užsienio 
Ministeris; Rapolas Skipitis, 
santarietis, Vidaus Ministe
ris; Pulk. Liet. Žukas, soc, 
liaud. Krašto Apsaugos; Ka
roblis^?) nepartinis, Teisingu
mo; Galvanauskas, nepartinis, 
Finansų, Prakybos ir Pramo
nės Ministeris ir Susisiekimo 
Ministerijos Vaduotojas(?); 
Kazys Bizauskas, krikšč. de
mokratas, Švietimo; agrono
mas Aleksa, nepartinis, Žemės, 
Ūkio ir Valstybės Turtų; Dv. 
Soloveičikas, .Žydų reikalams, 
be portfelio; Siemaška, (Judų 
reikalams be portfelio. 

Kaune ketvirtą kartą buvo 

didelis gaisras. Sunaikinta la
bai daug namų. 

Tą pačią die»$ gauta se
kanti antra kablegrama: 

Lithuania, 
Washington, 
"Smulkesnės žinios apie 

gaisrą: sudegė tarp 150 iki 
200 namų tarpe Katedros, Be
nediktų -bažnyčios ir Vilijos. 
Nuostoliai siekia keletą mili
jonų." 

Generalis štabas organizuo
ja padegėliams greitą pagel-
bą, kur jie galės gyventi. Gai
sre daugiausia darbavosi ka
reiviai. 

Lietuvos Atstovybė Amerik. 
Per 

M. J. Vinikas. 

& % 
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LIETUVOS MISIJOS PRA 
NEŠIMAS SIUNTĖJAMS 

PAŠELPĄ Į LIETUVĄ. 

Matant, kaip keli metai Ame
rikos lietuviai negali susisiek
ti su savo giminėmis Lietuvo
je ir persiųsti jiems taip di-
dei reikalaujamos pašelpos, 
Lietuvos Misija apsiėmė lai
kinai lietuviams tame patar
nauti. (Jautus giminių pašeį-
pos pinigus Misija persiuntė 
kurjierais Lietuvos Valstybės 
Iždinei. 

Šiomis dienomis Misija ga
vo iš Valstybės Iždinės toki 
raštą: "Prisiųstus per jūsų 
kurjierą siuntinius (pinigų 
kvitas), pradedant nuo 1 lig 
2000 jau išsiuntinėjome iždi
nėms, o visiems piliečiams iš-
siutinėjonie (paštą) praneši
mus, kad nuvyktų į praneši
muose pažymėtas iždines pini
gų atsiimti. 

Iždinių vedėjams ir knyg-
vedžiams įsakoma mokėti "če
k u s " tiktai grynais pinigais, 
jokiu būdu nesiųlyti bqmj^r 
netrukdyti pinigų išmokėjimo. 
Paskutiniomis gautomis žinio
mis iš iždinių "ček ia i " apmo
kami labai smarkiai — kiek
vieną dieną prisirenka į iždi
nes daug žmonių, kaip per jo-
marką. Kaikurie piliečiai pra
šo išsiųsti jiems pinigus į ar
timiausią pašto įstaigą, kad 
nereikėtų toli keliauti pinigų 
atsiimti — pastariesiems siun
čiame paštu." 

Per pasiųstą Valsty
bės kurjierą Misija ga
vo visa pluoštą "kvi
t ų " su priėmusiųjų pinigus 
parašais. Gautąsias kvitas pi
nigų siuntinio skyriuj jas iš
siuntinėjo Amerikos siuntė
jams. Iždinė praneša, kad kvi-
tos nuo No. 1 iki No. 3401 y-
ra jau išsiųstos iždinėms j 
apskričius, o apskričiams Įsa
kyta, kad kuogreičiausia iš
mokėtų. No. 3401 iki 4050 tai-
p-gi gauti ir išsiuntinėjami 
iždinėms. Kartu paštu yra iš
siuntinėjami piliečiams prane
šimai, kad nueitų į artimiau
sią iždinę atsiimti pinigus. — 
Valstybės iždinė rašo: "Pra
šome paskelbti visiems siun
tėjams, kad turėtų kiek kant
rybės. Darome viską, kad 
žmonėms pinigai butų išmo
kami kuogreičiausia.'' 

(Pasirašo) Finansų ir Pra-^ 
monijos Ministeris, 

Galvanauskas, 
(Pasirašo) Departamento Di
rektorius Dulskis. 
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Palaikykite 
Pavyzdi. 

A TMAINOS oro labai 
daug kenkia telefono 
bizniui. 

\jžėjuš vėtroms, kaip ka
da greitas patarnavimas ne
negalimas, ir tuomet reika
laujama daug kantrybės iš 
prenumeratorių pusės. 

Po tokiai vėtrai pataisy
mas nukirstų dratų, sulau-
žyt4 stulpų atsieina labai 
daug. Vienam Chicagos pri
emiesty j - padaryta blėdės 
ant $399,914. 

Šios pataisymui išlaidos 
ir kitos palaikymui tiesiai 
padaro negalimu išsiversti 
ant dabartinių telefono kai-

CHICAGO T E L E P H O N E 
COMPANY 

HE • 

* 

Išmok Gerą Amatą. Už-' 
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. VietoB atdaros. Speoijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 
, MASTfiR SCHOOL 

190 N. State Sti\ 
Kampas I;akc str. ant 4tu lubų. 

M—— . . . . . - S 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų ligų. 
Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefoną* Drexcl 2880 

» • — 

Dr. M. Stiipnicki 
3107 So. Morg&ii otreet 

CHICAGO, ILLIUOIH 
Telefoną* Y*rd» ftOSt 

Valandos: —• 8 iki 11 ii ryto: 
S po pietų iki t rak. NedėUo-
mia nuo 5 iki 8 vaL vakar*. 

• 
I 
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

Nedėliomis nuo Ik iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

— K 

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

Kamp. 49 Court 
Bos. 1229 W. 4t Avenue 

Telefonas Cicero 8658 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME ULTUV16RA1 
X_~~-~ 

§ • • • • • 

AR ŽINAI? 

Jog išmatos turi būti laiko
mos siauroje skardinėje ir in
das turi būti ištuštintas du 
syk į savaitę, vasarą dažniau. 

Jog tvartai turėtų ^urėt nu-
bėgimug ir stiprius tr^šų a-
ruodus. 

Jog gimimo raportai reika
lingi kūdikio gerovei. 

I V. W. RUTKAUSKAS 

5 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street § 
Kambaris 324" K 

TeL Central 3390 $ 

Vakarais, 812 W;- 33 St I 
Tel. Yards 4381 

f Dr. C. Z. Vezetis 
LIETUVIS DENTDJTAb 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND A VENĮ K 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. 1. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
Roaelande: lS90t 8*. Mchlsaa Ave. 

TvlefMiM PaUman 841 Ir Pallmaa 8184 
ChicagoJ: 4515 So. Wood Ssr. 

Tik Ketv«rr« rakate nuo 6:30 Iki 7:00 
Tel«f« Tardo 783. 

:: 

ty^$/»a«*%Syfy9>«*%««%ft*%t/s>**# 

Rcsid. 1139 Indepeadeaoe Blvd. 
Telefonas Vau Buren 294 

DR. A. A. ROTU, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 Be. Etefetfed S*., Chicago 
Telefonas Drover 9393 

VALANDAS: 10—11 ryto S—S po 
pietų 7—8 vak. Medėllpntis 10—11 s\ 

" DnM.T.STRlK0L'IS 
LTETtJVIS 

Gydytojas ir Chirurgas • 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

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

t 9 iki 12 rytais. 
Tel. Boulevard 130 

Res. 2914 W. 43rd Street. 
TeL McKinley 233 

- : • : 

' Telephone: Tards 6492 

AKUŠERKA 
A.SHUSH0 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

C] kj laike ligos. 

3255 So. Halsted St., 
' » ' ' " J 1 — ' • • • 

Chicago, 111. 

: • : — — — 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago, I1L 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

I 
i 

M 

ii 
i 

M 
i ' 
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S. D. LACHA W1CZ 
HETUVYS GRABOR1LS 

Patarnauju. lafdotuvėae ko pigiausia. 
Jleikale meldžiu . ateiiaukti. o mano 
darbu husito, užgonėdinti. 
2314 W. 23 P t Chicago, Hl. 

TeL Oaaal 2 i t t . * 
•rnirn 

r - M 

DR. S . NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR OHIRCROAS 
Ofisaa lr Gyvenimo vlet* 
3252 So. Halsted Str. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
TelefMma Y&i-da S644 

= 

' • • » » ^ <m i • 

— — • ' « • * 

J0SEPHCW0L0N 
lietuvis Advokatas 

»» SO. LA SALLE KTREKT 
Glrvenimo Tei. Hamboldt 97 

v«karals S 911 W. M-nd ttraaC 
TeL Rnokwell C989 

CS3CAOO. I*x. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
-U 

WAUKEGANIEČIAMS. 
— 

Is tikėtiuiĮ šaltinių patyriau, 
kad pereitoje nedėlioję Wau-
kegan 'o lietuviu svetainėje 
vienas asmuo gaudydamas na 
rių organizacijai, vadinamai 
" S a n d a r a " melavo, buk ir 
as pr ie tos organizacijos pri
klausąs. Nežinau to melagio 
vardo nei pavardės, bet turiu 
pranešt i gerbiamiems vvauke-
ganiečiams, kad nei prie 
" S a n d a r o s " , nei prie pana
šios organizacijos nekuomet 
neprigulėjau, nei neprigulėsiu 
nes <esmi katal ikas ir dėlto su 
" S a n d a r a " nieky bendra tu
rėt i negaliu. 

Kun. Pranciškus Bučys, 
" D r a u g o " Redaktorius, bu

vęs šv. Baltromiejaus klebo
nas, \Vaukegan, 111. 

GEARGATON. ILL. 

Birželio 12 ėia įvyko P a 
kaluos. Kalbėjo Westvillės lie
tuvių katal ikų klebonas, kun. 
L. Br igmanas . J i s išrodinėjo 
nezaliežninkų klaidas. Perspė
jo brolius lietuvius, kad nesi
duotų bile kam išnaudoti. 
Ka ikur iems Mickaus pasekė
jams net karš ta pasidarė ir, 
it elektros paliesti, nešėsi iš 
svetainės 

i Prakalbos pavyko. 
Prakalbose buvęs. 

CUSTER, MICH. 

Šitoje lietuvių ūkininkų ko
lonijoj gyvuoja t rys draugijos. 
Teko girdėt i , kad y ra susitvė
rus ir ketvir ta , būtent J a u n u 
Vaikinų Pasil inksminimo kliu-
bas. Iš .yjsų kciuviu draugijų, 
veikliausia v r a Šv. Antano dr-

0 

j a . Narių skaitlius n-uolahjs 
auga. 

Birželio 13 d. Šv. Antano 
dr-ja laikė nepaprasta susi
rinkimą, kad pas i ta r t i apie 
i>igijimų nuosavos svetainės. 
Pasirodė, kad Custerio mieste
lyj randasi pardavimui sena 
jnokvkla. Apkalbėjus šitg, da
lykų Šv. Antano dr-ja nutarė 
tą namų nupirkt i , nukelti wtt 
savo žemės i r perdirbt i Į s"e-
taiuę. T a m tikslui tapo išrink
ta komisija, kurion inėjo: K. 
Pušis, K. Daunoras , J . Vasi
l iauskas i r P . Bagdonas. 

P o to nu t a r t a įrengti pikui 
ka nedėlioj, 11 d. liepos, š. m., 
ant Kand Lake kranto. Bus 
dainų, žaidimų ir kitokių pa-
marginimų. 

Šv. Antano dr- ja darbuojasi 
netik savo naudai , bet ir para
pijos labui. 

Custerietis. 

ROSELAND, ILL. 

Birželio 8 d. brolių Stru
milų svetainėje buvo įrengtas 
vakiu-a.- su gražia programa 
pagerbimui keturių jaunuolių, 
važiuojančių Lietuvon, kad 
Midėti nars-iai jos kariuome-
A . 

aei kovoti už laisvę ir nepri
klausomybę. Vakarų a t idarė 
p . I*. Samoška. Po to benas 
Lšpildė Amerikos imnų. Pas-
ka". " f i r a luano brangi ' solo 
padainavo p . J . Pivoriūnas ir 
'*<a£iie sodo r y i n a v o " N. Pa

r p e i us. Paskui dainavo vyrų 
k.'arfeta>. P-lės Jerukaič iu tė 
ir Peėivikaičiutė padainavo du
etą " J a u n ų j ų tėvynainių im-
fta*" ir dvi angliškas daįnas. 
" N e s a k y s i u " gražiai padekle-
ruavo p-lė Jerukaič iutė . 

Paskui buvo prakalbos ir 
išvažiuojantiems įteikta dova
nos — rankiniai , kareiviams 
tinkami laikrodėliai. Po to pa
kviesta iš publikos* p-lė Pes-
kinaitė dar įteikė visiems po 
tris dovanas ir po gyvų rožę. 
Č'ia reikia pastebėti , kad Ro-
selando lietuvaitės yra dide
lės patri jotės ir pilnos tėvy
nės meilės. 

Paskui išvažiuojantieji (S. 
Mikncvičia, A. Cikas, J . Ma-
karis ir J . Matužis) karštais 
ii jausmingais žodžiais atsis
veikino su roselandicčiais, lin
kėdami vienybėje, sutikime 
uvventi ir darbuotis tėvvnės 
—Lietuvos labui. Programa 
užbaigta Lietuvos imnu. Pro
gramai pasibaigus, prasidėjo 
kokiai, kurie tęsės iki vėlai 
nakčiai. 

Padėka lai būva p . Strumi
lai už suteikimų svetainės vel
tui,taip gi benui,kuris ir-gi vel 
t ui patarnavo, o podraug ir 
visiems dainininkams ir pub
likai už atsilankvma. 

Birželio 9 d. visi keturi jau
nuoliai tapo nulydėti į ' stotį 
ir pradėjo kelionę tėvynės 
linkui. 

Viršui paminėti vaikinai bu
vo įžymus darbuotojai rose 
laudiečių tarpe. (Jeros kloties 
kelionėje i r pasisekimo visuo
se užmanymuose. 

Tenai Buvęs. 

kaip gyvenu, ant vietos. Priežastis 
pardavimo pirkėjas pat i rs ant vie
tos. 

Atsišaukite: 
3«25 S. Halsted Str. Chkago. III. 

\ 

EXTHA BTIIGENAS ' 
parsiduoda 6 kambarių rakandai 
parduodu pigiai. 

J. G. 
2883 So. EmeraM Ave. Chioago. IU. 

ant antrų lubų. 

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

?J 

(ierbiamieji Tamistos: 
Viename " D r a u g o * ' numa 

ryj patėmijau paskelbta L. L. 
P. stočių surašą, kiek y ra iš
pirkta bomj ir kiek tur i išpirk
ti. 

Malonėkite pataisyt i centro 
klaidas. Visados paduoda 
\Yau\vatosa, \Vis. Tai ne \Vau-
watosa, tik Milvvaukee, Wis. 
Wauwatose gyvena stoties iž-
dainininkas ir tik viena lietu-
vi u šeimyna. 

Daug Mihvaukees lietuvių 
piksta už tokį skelbimą. 

Malonėkite kaip g a l v l a m i 
L. U P . Centre tas klaidas pa
taisyti . 

Su pagarba , 
J . Bereišis. 

Nuo red. Mes negalime tai
syti Centre klaidų ir prisiųs
tuosius skelbimus dedame taip, 
kaip buvo prisiųsti . Tokias 
klaidas gali pata isyt i tik Liet. 
Finansinė- Misija. 

LAIŠKAS LIETUVOS 
MISIJAI. 

meldžiu 
su šituo 

P C T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

- • • I N S ' J R A N C E 

EUROPEANAMČRICAMBURFAU 
Siunci* Pinigas P-. duoda La«voliort«s 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So Halsled Street. Chiea?o. Iliinoia 

T E U C H O N E BOULEVAHC 611 

Gerbiamoji Misi ja: 
Labai širdingai 

Tamstejių paieškot 
adresu mano brolį Jūoza_ Šiug
žda., a rba Stanislovų Česlevi-
ėių, iš Aleksto. Sunūs Jono 
Šiugždos i r Marijonos Šiugž-
dienės išvykęs į Amerika karo 
metu. Mano a d r e s a s : Lietuva, 
per m.. Kaunu, į Aleksotu, 
Locnas namas, Alenos g-vė. 
No. 8, Antanui Šiugždai a rba 
Marijoaąi Šiugždieneį. 

Je igu surasite, ta i p rašau 
parašyti ' man jo adresų, o jei
gu ne rastumėte, tai prašau pa
rašyti man laiškelį apie tai . 

Su pagarba, 
Antanas ir M. Šiugzdai. 

Kaunas , 1920 nu 
gegužio mėn., 5 dienų. 

A . R . K . D A R B I N I N K A M S Parsiduoda "Dry Gooda" Krautuvė 
f l A P R A C sreitu laiku. Biznis išdrbtas 3 metai 

> 

Washington, — Padėjimas 
Centrinės i r Rytinės Europos, 
kur naujai gimę. kūdikiai iš
nešti iš motinystės ligonbueių, 
apvynioti laikraščiuose, ir kur 
vyrai ir moterys be t inkamų 
drabužių, priverčia Amerikos 
Raudonąjį Kryžių kreipties 
prie savo darbininkų visoje 
šalyje, prašant skyrių išnaujo 
pradėt drabužių siuvimą. 

Pranešimai iš Europos, kur 
ligos, skurdas ir badas vis nai
kina žmones rodo, jog reikės 
padidint Raudonojo Kryžiaus 
darbuotę, jeigu norėsime pa
lengvinti padėjimą ir pagelbė
ti toms tautoms normaluka i 
save atsi taisyti . 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriai prašomi kreipti 
atydą į šį atsišaukimų. 

Neprašo, kad skyriai steng
tųsi atl ikti tiek darbo, k'ek 
buvo at l ik ta laike karės. Xe! 
Tik tiek, kiek skyriai galės 
dykai duoti. Suprantama, sky
rius tur i nešti visus kaštus, 
i r siutime atmokėti visas iš
laidas lig New Yorko, kur 
vyriausias skyrius ims visų 
atsakomybę, t 

Pa tar t ina , moterims susitar
ti ir kaimvniškai at l ikt i dar-
bą, i r išr inkti vieną >motorį, 
kuri susipažino su darini laike 
karės, prižiūrėti visą darbą. 

i 

Fpff YOUR sroMAcrr$ $AKTA 

Po ralfflul neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N1C. Prašalina visua nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia parnešinti viena. Parduodama 
pat> visus aptlekorins. 

ANT PARDAVIMO. 

PAIEŠKOJIMAI. 

• v 
is Vanda Silvestraviėaitė 

Vaiguvos (Kauno g.) ieško sa
vo brolių, giminių ir gerai pa 
žįstamų, gyvenančių Ameriko
je. Atsiliepkite per laiškus, 
turiu svarbių reikalų. Mano 
adresas : Lietuva, M. Skapiš
kis, Rokiškio aps., Kauno gub. 

Konstancija Patackai t ė iš 
Papil io ieško savo brolio Anta
no ir se,veis Jogasė>/Rašyki t 
man : Lietuva, Kauno gub. Ro
kiškio ap»; m. Skapiškis, Kle
bonija. 

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti pasilsio (vaka-
eijų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Leniont 's Resort Parmos, So-j 
dus, Mieli.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passiranduos su lovo-
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir groeernė — .yra 
pristatomi nnt vietos kožna 
diena, per buėerių iš Benton 
llarbor. 

Norite platesniu žinių, mel
džiu rašyti pas 

A. J. LEMONT, 
Lemont's Resort Farm, 

Sodus, Michigan. 

Mūrinis namas 5 ir 6 kambarių, 
vandeniu apšildomas. Lotas 30x125 
pėdu. namas naujas, gerame padė
j ime ir gražioj vietoj 594? So. Ko-
ckv.-ell St. parsiduoda už $10,000.00. 

Medinis namas skiepas muro 2 
pagyvenimu 5 ir 5 kanrbariŲ* vanos, 
elektros šviesa su viškais geras na
mas ir geram padėjime. Lotas 50x125 
kampas vieta 2902, W. 39th St. 
Urighto:} Park parsiduoda tik už 
$6300.00. 

Medinis namas, 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gazo šviesos. 
Biznio vieta namas geram stovyje. 

-Lotas 50x125 vieta 5311 So. Hals-
ted St. arti Bulvaro parsiduoda la
bai pigiai tik už $0300.00. 

*/ith theP^O ...INE. -oundthetop 

Mūrinis namas 2 pagyvenimų 7 
ir 8 kambarių garu apšildomas elek
tros šviesa. "Garagė" del dviejų au
tomobilių namas labai geras ir gra
žioj vietoj arti Halsted St. and Oar-
fieM Bulvaro prekė tiktai $12,000.00. 

Del visųvvirš minėtų namų kreipki
tės prie: , « 

Izidorių Pupauską,, 
3402 S. Halsted St. 

Tel. Yards 5379 

THE STREETS CO. 

Leiberiai 

S T I P R I S VAIKAI. 
Suvirs 17 metų amžio. Pastovi vieta' 
Htinriam vaikui draskyti drukuotus 
hipus ir dirbti press ruimyj. 48 val
andos savaitėje. 

Atsišaukite 
Mr. llulItM'k. 2nd floor Buterrick 

PuhJishing Co. 2239 So. P a r k Ave. 

(iera mokestis ir darbo są
lygos, ir pastovas darbas. 

Atsišauki te 

West 48th ir So. Morgan St. 

REIKALINGI 

T ~ 

S 

Papras t i Leil>eriai. A t j 
aukite 

THE STREETS CO. 

Proga 

karų taisytojams, karų taisy
tojų pagelbininkams truckų 
taisytojams i r malioriams dir
bti nuo štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freight karų. Geros d a r b 0 sų-
lygos ir ])astovus darbas. 

Atsišaukite 

West 48th St. ir So, Morgan st. 

Jos B. Clow & Sons 
534 So. Franklin St. 

Reikalingos: vietos mažiems vaiku
čiams, geruose namuose. Paliudiji
mai .reikalingi. Atsišaukite j '( hihl-
ren's Home Comniision, City Hali, 
VVaterbury, Conn. tarpe 11:00 ir 
1:00, arba rašykite prisiųsdami pa
liudijimus. 

ANT PARDAVIMO 
puiki ir garzi Grosernė ir Saldainių 
krautuvė. Puikfc>j vietoj. Iiietuvių ir 
ir Lenkų apgyventoj. B'iznis išdirb
tas per 8 metus. 

Atsišaukito: 
KAZ. VENCKUS, 

4332 So. Hermitagc Ave. 

Parsiduoda groeernė labai puikioj 
vietoj ir kas norėtų užsidėti bučerne, 
nes an t viršaus yra keturi kamba
riai. Meldžiu tuojaus atsišaukti nes 
bus greitų laikų parduota. 

S. Kanopecka.s 

2058 LK>we Ave. 

L Extra Proga Biznieriams! 

Paklaus Vyrų, Kurie 
Juos Nešioja 

Ąr nori sutaupyti pinigus ant kasyklinių ba
tų? Je igu nori, tai nešiok Goodrich " H i - P r e s s " 

Pasiklausk bent vieno iš savo draugų, kurie juos 
nešioja, o jie pasakys tau kiek jie sutaupo. 

J iems nereikia puspadžių " H i - P r e s s " tvir
kti ir gerai nešiojasi. Tie balti " H i - P r e s s " pa
dai, tvir tesni už patį plienu. Šie batai nepra
kiurs, ir nenusilups ir beto labai smagus nešio
t i 

Neimk imitacijos. Reikalauk tikrų Goodrich 
" H i - P r e s s " — juos galima pažinti, nes tur i 
raudonų Eilutę ant viršaus. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. 
Akron, Ohio. 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber ! ! • 
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Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. a r t i 
lieuvių šv . Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo y r a ga
ragė, kuriuose gali t i lpt i 3 automobiliai. 

Norėdami gaut i informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago, 111. 

• • • 
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DIDŽIAUSIA ĮIEBVISKA KRA'JfflE CHICKOJE 

GE£a L QUBBN KONCBKTINA 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena i i didžiausių Cbicagęje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

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

Telefonas: DKOVEB 7309 

• • 

$20.00 

DOVANŲ PRANEŠU $20.00 

DOVAAV 

sayo kostumieriams i r visiems lietuviams, kad pas 
muis dabar eina 

$ 

J 

R E I K A L A r K J T E 

Joe L. Zukowski 
v 

ASST. MGH. 

LOCAL OFFICK 

6810 \V. ROOKKVELT ROAD 

(12tU Stroct) 

SFFCIATJ8 lftPARnAVT3fAS 

1 aisiduoda pigiai ir an t pi
gių išmokėjimų mūrinis name
lis (bungalow) 6 kambarių ir 
2 lotai, šioje savaitėje turi bū
ti parduota. Kaina $2800.00. 

Taipgi turime ant pardavi
mo labai pigių lotų, gražioj vie
toj su pilnais "improvementais" 
Lutai pločio 27 % pėdos, ilgio 13<1 
Kaina $500.00 ir augsčiau. 

Kas šitą pagarsinimą atsi
neš nedėlioję birželio 27tą 1920 
gaus $20.00 kredito. (įfisas at
darąs 10 iš ryto iki 4:30 vai. 
vakare. / 

Wm. D. Murdock & Ce. 
RttAL K8TATK 

MAIN OFFICE 

17 N. LA SALLE ST. 

TELEFONAS FRANKLIN 25S 

CHICAGO 

i ! i i_ ^ 

Paieškau Jokūbo Cheenulevičlaus, 
kuris pražuvo 10 d. 1 šio m.'"mcr3io 
(birželio) apie 60 metų senumu 5 
pėdų 10 colių, augšeio, biskutj raupuo
tas, kairės i^nkua piršto notl;.-: ;r 
tiesios kojos 4 pir ;,t^. Jis pailgo m<>-
1erį nuiludnuė r J vaikučiu.?, vie
nas 2 nedėtių. 

Jis pats arba kas apie ji žinotu
mėt, meldžiu pranešti šiuoadresu: 
o gausite dovaną. 

J O S E P H CHESNCLEVICZ, 
20S Forest St. 

Bi-islow, Pj;nna 

Reikalingos prie Cafeteria 
Jauno* moterys dirbt i trum
pas valandas mūsų generalio 
office cafeteria (valgykloj). 

Atsišaukite 
s 

SVVIFT & COMPANY 
Employment Division 
Oeneral Office U. S. Yards, 

file:///Vaukegan
file:///Yau/vatosa
file:///Vau-
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DRffUGAS Ketvir tadienis , birž. 24, 1920 
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CHICAGOJE. 
K- " K 

KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, birž. 24 d., 
šv. Jonas Krikštytojas. 

Penktadienis, birž. 25 d., 
Šv. Vilhelmas. 
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NUO LIEPOS 1 D. "DRAU
GO" PAVIENI NUMERIAI 

PARSIDUOS PO 3c, 
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GAZO K O M P A N I J A PADI
DINO INVESTINIIuUS. 

Deja komisijatai susekė. 

Kuomet gazo kompanijai 
pr ireikė nuo žmonių išgauti 
daugiau pinigu už suvartoja
mą gazą, kompanija padvi
gubino savo investinimus, tą 
dokumentą padavė State Pu
blic Utilities komisijai. Pas
taroji, pasiremdama tuo do
kumentu, padidino gazui kai
ną. 

Pirmiau gazo vartotojai 
kompanijai turėdavo mokėti 
85 centus už UMM) kubiniq pė
da, gazo. Komisija gi kainą 
pakėlė ligi $1.15. 

Bet štai tuojaus savo tyri
nėjimu išvadas paskelbė ki
ta komisija. Ta komisija su
sideda iš ekspertų, don inei-
na kaip miesto, ta ip kompa
nijos ekspertai. 

Aitą komisija paskelbė, jog 
gazo kompanijos investinimai 
yra pusė vertės tiek, kiek 
kompanija y ra padavusi Sta
te Public Utilities komisijai. 
I r todėl bereikalo šita komi
sija yra pakėlusi kainą su/ 
vartojamai gazui. 

Dabar nežinia, kas toliaus 
bus daroma. Tik* žinoma, jog 
State Public Utilities komisi
ja, skirdama gazui $1.15, pa
reiškė, kad ji , komisija, vi
suomet galinti tą kainą at
mainyti . 

Rasi, komisija ir sumažins 
kainą. 

Sitam atsitikimo paaiški 
kompanijos gudrybė. 

Dešimties metu laikotarpiu, 
nuo 1906 ligi 1915 m., gazo 
kompanijai Įsigyti nuosavy
bes, kaip tai žemę ir trobesius, 
atsiėjo truputį daugiau 50 mi
lijonu dolierių. 

Karės metu kompantya ne
pirko nei žemės, nei s tatė tro
besiu. Taigi jos visas investi
nimai gludo tuose 50 milijo
nuose. 

Bet kompanija tuos gatavus 
savo investinimus apkainavo 
sulig šiandieninės gvvnoj-ėios 
'brangenybės, ta rytum ji šian
die butą pirkusi žemę, staty
dinusį trobesius ir atlikusi ki 
tokius pagerinimus. 

Todėl ji ir padavė i n vest i -
n imams dvigubą kainą — 100 
milijonu dolierių. 

KODĖL? 
Pabrangus spaustuvės reik

menims dvigubai, o poperos 
kainai iškiulus keturissyk tiek, 
ka ip buvo prieš metus, ar pu
santrų, leidimas dienraščio da
rosi sunkiai pakeliama našta. 
Šimtai laikraščių, tvirtesnių 
finansiškai už lietuviškus, jau 
sust&jo ėję. 

Kad palengvinus išleidimą, 
priverst i esame pakelti pavie
nių numerių kainą, o ta ippat 
reikės padary t i i r su prenu
meratą. 

Daugelis pačių mūsų Gerb. 
Skaitytojų apie pakėlimą kai
nos mums priminė nekartą. 

Tai darome. 
D R A U G O " ADMl!?ISTR. 
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Daug žmonių kreipėsi į "Drau
go" knygyną, norėdami gauti j -
vairių " Gaspadinių-Virėjų'' arba 
aiškinus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų #7.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 

" M E I L Ė S G A L Y B Ė " 
Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo.adresu 

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, 111. 
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IŠ BRIDGEPORTO. 
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DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
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uždarė kelią automobiliui su 
pinigais. 

"V 

Pastarasis buvo priversta-; 
sustoti. Sustojo i r anuodu. Ir 
tuojaus iš anudvieju išlipo 
penki plėšikai su revolveriais. 

Išvarė jie iš automobiliaus 
šoferį ir bankos pasiautėją ir 
nuvažiavo visais trimis auto
mobiliais. 

šoferis su pasiuntėju pali
ko gatvėje be automobi liaus 
i r be pinigu. 

Policija paieško plėšiką. 
Nuomoniaijja, akd tas darbas 
at l iktas su žinia kokio nors 
bankos darbininko. Nes ki ta ip 
juk plėšikai negali žinoti KO-
kiuo laiku vežami pinigai. 

BLAIVININKAI TURĖS 
SUVAŽIAVIMĄ. 

PLĖŠIKAMS TEKO $2,340 
N I K E L I A I S IR CENTAIS. 

Policija ieško 7 plėšikų. 

Cook County State banką, 
19 No. Cicero, a ve., dienos me
tu pasiuntė $2,340 j Continen
tal & Comereial State banką. 
Pinigai buvo vieni nikeliai ir 
centai. Nikeliu buvo 23 krep
šiukai, kiekvienam po $100. 
Pinigai buvo vežami automo
biliu, i 

AV'asbingtono boulevardu 
c* 

važiuojant paskui automobiliu 
pasirodė du kitu nedideliu au
tomobiliu. J i e važiavo greta. 

Vienas iš jų mėgino pra
lenkti .automobilių, katram 
buvo vežami pinigai. Bet ne
pavyko tai padaryt i . 

Bet ties Kilpatrick a ve. štai 
ga abudu, paskui važiuojanėiu 
automobiliu, šniokštelėjo a-

Tllinois valstijos Katal iku 
Pilnųjų Blaivininku Sąjunga 
turės 40-tą metini suvažiavi
mą (l i icagoje. 

Suvažiavimas įvyks ateinan-
tį sekmadienį po pietų, Kni 
ghts of Columbua salėje, 165 
\Vest Madison gat. 

N A U J A S MEKSIKOS PA 
SIUNTINYS VVASHING-

TONE. 

Washington, birž. 24. — 
Meksikos pasiunt imu Suv. 
Valstijose paskir tas I š m a n 
umo Iglesias Calderon. J i s 
veikiai čia a tke l iaus Turės 
ambasadoriaus rangą. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

BEETHOVENO KONSER
VATORIJOS MOKINIŲ 

KONCERTAS. 
Penktadienio vakare, birže

lio 25 dieną. Mark Wbite 
Square svetainėje (29 ir HaL 
sted gat v.) bus Beetlioveno 
Konservatorijos mokiniu kon
certas. Didelėje svetainėje, 
prie puikaus Stefivajaus pi Ja
no mokiniai išpildys platų ir 
Įvairu programą. Koncerte da
lyvaus dainininkai, pijanistai 
ir smuikininkai. Apart įvairių 
muzikos veikalu, skambins pi
jami garsiąją Schuberto ne
užbaigtą simpboniją, mažos 
mergaitės dainuos duetą iš o-
peros " L a Nozzi di F i g a r o . " 
Mergaičių choras išpildys B r a 
hmiso ir Denzo veikalus. Į-
žanga dykai. Jžangos t ikietus 

Birželio 17 d. Šv. Ju rg io pa
ra]), svetainėje buvo šeiminis 
koncertas. Programą išpildė 
" K a n k l i ų " choras, prie Šv. 
J u r g i o parapijos, kur iam va
dovavo p. B. Janušauskas . 

Uždangai pakilus, pirmiau
sia choras padainavo: "Geguži 
nė, "L ie tuva , tu brangi žemė" . 
Solo " X o margi sakalė l ia i" ir 
" V a i m o č i u t e " padainavo 
Šulckaitė. J i turi gražų balsą. 
Už graži} padainavimą buvo 
įteiktas gražus gėlių bukietas. 
Paskui tenoras p . J . Ramanau
skas solo padainavo: " T u 
plauk l a ive l i " (iš "Kornev i -
lio V a r p ų " ) ir " M a t i n a t a " . 
Labai gerai savo užduotį at
liko. 

Solo ant smuikos "Liebes-
f r end" išpildė p-lė J . Urbiu-
tė. Nors ji dar jaunutė , bet 
labai gerai valdo smuiką. A-
teityj j i bus įžymi smuikinin
kė. 

Po rb choro vedėjas p r a : 

nešė, kad be to, kas minėta 
programoj, dainuos dar iš ry
tų svetys — dainininkas p. Sa
bonis. J o padainuota " V a k a r i 
nė d a i n a " ta ip publikai pati
ko, kad net tr is sykius buvo 
iššauktas. Kiekvieną sykį iš
šauktas padainavo naują dai
ną. 

Vėl choras pada inavo-"Pau
kš tužėl i , " "Vienas žodis ne 
T neką ." 

Paskui solo " V a i verčia, 
l a u ž o " ir " P o platų sv ie tą" 
(iš " K o r n . V a r p ų " ) solo pa
girt inai atliko p. J . Balsis. 

Solo " M e i l ė " gražiai padai
navo p-lė Bereckaitė. 

P o to pasirodė p-nia M. 
Janušauskienė. J i padainavo 
"Le i sk i t į t ėvynę ' ' ir Arya (iš 
operos " L u c i a " . P-nia Janu
šauskienė visiems y ra gerai 
žinoma dainininkė. 

Šitame koncerte jai įteikta 
net du gėlių bukietu. 

Ant galo choras dar padai-
n avo ' ' K arvel ėl i , ' ' * K u r n amas 
m u s " ir "Kare iv ių m a r š a s . " 
Visos dainos labai gražiai iš
ėjo. 

Reikia tik pažymėti , kad 
koncertas, kur is gerai pavyko, 
pradėtas i r užbaigtas , be tau
tos inmo. Tokiame vakare 
negalima buvo be jor apsieiti. 

Z-ja. 

$2500.00 
Dovanoms 

$2500.00 
Dovanoms 

Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Lotu 
Už tokią p r e k ę kokia p i rkėjas pasiųlis. Lotai randasi gražioj dalyj miesto 

Morgan Park Gąrden Subdivizin 
Ant 113-tos gatvės ir Ashland Avenue (Važiuojant Halsted 111 karais) 

I špardavimas prasidės Birželio ( J u n e ) 2 5 , 2 6 ir 2 7 dieną, 

PETNYČIOJ, SUBATOJ IR NEDELIOJ 

2 karius dienoje, vienas 2 vai. pb pietų, antras vak. kožną dieną, tik minėtas 3 d. ant 113-tos ir Ashland Aye. 
$2500.00 Dovanomis bus išdalinta visiems tiems, kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant, kurie 

pirks lotų ar ne,*o dovanų galės gauti. 

Nepraleiskite šios progos, nes kita tokia nebus, lotai bus parduoti už tiek, kiek kas įvarys ant licitacijos 
(Auction Sale) Taipgi bus duodama ant lengvų išmokėjimų. , * 

Liberty Bondsai ir Liberty Land & Invest. Co. Šerai bus priimami už pilną vertę. 
Ateikite į Ofisą 3301 So. Halsted St., bus daug Automobiliu, kurie Jus nuvež už dyka tiesiai prie li

citacijos lotŲ ir dovanų. 

Dovanos bus parodomos nuo Ketvergo, Ju. e 24, Ezerskio Salėje, 4690 So. Paulina St. 
Patįs visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus, jeigu kurie lotu nepirksite, tai nors dovanu išlaimėsite. 

I 

3301 S. Halsted St. i Phone Boulevard 6775 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 

• 
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IŠ NORTH SIDĖS. 

•<->< 

galima gauti Beethoveno Kon-
biem pusėm ir, kai]) bematai servatorijoj ir pas mokinius. 

Šiomis dienontis vietinis u 
R. K. Rėm. skyrius gavo iš 
Centro dėžutes del dovanų ka
reiviams. Lietuvoje mūsų ka r 
žygiai kaujasi su priešais. J i e 
savo galvas deda, kad iškovo
jus neprigulmybe ir išlaikius 
į* 

Daugelis iš mūsų visai apie 
juos nesirūpiname. Mūsų y va 
pareiga juos gerbti, jų neuž
miršti, j iems dvasios i r ener
gijos priduoti . Nevienas ka

reivis Lietuvoje y ra užmiršta i. 
ypatingai tie, kurie neturi tė
vų, nė giminių. -

Kuomet Amerikps kareiviai 
buvo karo lauke, jie nebuvo už
miršti. Nuo giminių arba nuo 
Amerikos Raudonojo Kryž. 
gaudavo tai šiokia, tai tokia 
dovanėlę. Kareivis tada jau-
ėia, kad j is nėra užmirštas. 
Tada su nauja dvasia eina ko
von. 

1 pr is iųstas dėžutes gali 
dėti kas ką nori. Bet labiausia 
pageidaujama šitų daiktų: 
panoiakų, pirštinių, poperos 
ir konvertų laiškams rašyt i ir 
tt. 

Šitų dėžučių gavome neper-
daugiausia. Ta t kuogreieiau-
sia reikia jas pripildyti . No
rint gauti dėžučių, reikia krei-
pties į L. R. K. R. 43 sk. val-
dytų arba į Tautos Fondo 
pirmininkų bei raštininką. 

-Taigi, pasiskubinkite. 
Jaunut i s . 
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* m " 'ss" 1 PASKUTINE SAVAITE!! I 

PRANEŠIMAS. 

kvjeėiu visą senąją :vi ec 
vis 

Šuom 
valdybą ir Tisus išrinktu j na
rius suseiti peržiūrėti * Liet?. 
Vyčių Chi. Aps. choro knygas 
ketverge, birželio 24 d. į na-, 

Parke , 8-ta vai. vakare. 
Prašomi laiku susieiti, nes 

tur ime apkalbėti daag svar
biu dalyku, t. v. kas ir kada 
priduos Apskričiui apka i tą ir 
pinigus. 

Zof. Mastauskaitė, 

senoji rast . ; 

IŠ TO^VN OP, LAKE 

INSIGYTIPASPORTUS f 
Kurie norite važiuoti Lietuvon šimet. 

savo prašymus prieš * Pasiskubinkite ir-riduokite 
Birželio 30, 1920, Nes vėliaus pasportai nepiliečiams ne
bus išduodami. 

Norint gauti gera ir teisinga patarnavimą kreipki 
tės pas 

i L. L. Paskolos valdyba ir par
davinėtojai būtinai privalo atsi
lankyti į nepaprasta, susirinkimą 
pėtnyčiojo, birželio 25 d., 8 :00 vai. 
vak., į unijos ofisq 4539 S. Marsh-
fipld A ve 

T U , Z 'labai svarbiu dalyku § LITHUANIAN-AMERICAN INFORMATION BUREAU \ 
kas link užbaigimo paskolos. 

Visus kviečia 
Bendra Lietuvių 
L. P. Stoties Valdyba. 

| 3 1 1 4 So. H-ls ted St. Chicago, 111. Į 
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CICERO LIETUVI? DOMAI. | T r e č i a s M e t i n i s U k i n i k u 
Kas tiktai iš Cicero norite 5 «**%** . <* Piknikas' gaut i " D r a u g ą " arba paduoti 

į jį apgarsinimą,, a r kokį dar
bą (jobą) kreipki tės prie p . 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas ji galima gaut i malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

E taisymo. Mano kainos 25c. pigesnės negu k i tur mokė-
= si, jei netiki persit ikrink. Darbą atlieku gerai, greitai 
E ir pigiai, už darbą savo garantuoju. = 
E Taip-pat tur iu senos mados eeverykų, parduodu po = 
I $2.50, $3.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o bu- ' E 
I site užgaatdint i E 

I į'l«į JUOZAS BŪDVYTIS, 1 
E 3239 Auburn Ave. E 
= S 
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Ant šventės 4 Liepos, Lietuvių Ūkininkų Susivie
nijimo Hart , Michigan, GURNEY P A R K E , gražiame 
Miške ant kranto upės. Programoj dalyvaus ponia M. 
Dundu lienė su burių giedorių. Panelė Aldona Grušaitė, 
smuikos ir korneto solo ir dainuos G. Wit ingas smui
kas solo. Wit ingas ir p-lė B. Matuliutė smuiką ir pijano 
duetas. Mergelių deklemacijos. Bus žaislų, skanių už
kandžių i r gėrimų. Atsilankykite kur bus gera proga 

žiūrėti mūsų gražios Lietuvių kolonijos. Vietos 
E bus pas mūsų Ukinitikus pabūt kad ir ilgai. Mūsų ko

mitetas lauks ant stoties su automobiliais subatoj, ir 
nedėlioj. 

Vardan Draugių Ignas Smetona, Prot . ras t . 

I 
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REIKALINGI L E I B E R I A I 

del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 

L INK B E L T CO. 

39th i r Stewart Ave. 

PASPORTŲ BLAŠKAS 
y PILDOME 

DYKAI. 

Baltlc Oonsoltatkm Bareau, Inc. 
S5 So. D«u*born St. Chicago. 

Room SOC A 
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