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ANTROJI LAIDA

Boševikai Pakels Puo-
PAKELIAMA KARĖ PRIEŠ 

TURKUS.

Anglai neapleidžia Ismido.

Simą ant Vilniaus
Prieš Airius Pavartojami3—

• ————
KULKOSVAIDŽIAI PAVAR 

TO J AMT LONDONDERRY.
LENKAI MOBILIZUOJA 

VISUS VYRUS.

Londonas, birž. 24. — Sulig 
naujausių pranešimų iš Lon- 
dondi^ry, riaušininkai ten 
buvę tefriartinę į kareivių kn- 
zarmea. Tad kareiviai prieš 
anuos pavartoję kulkosvai
džius.

Visam mieste teisus padė- 
jhnas. *

Į Belfastą Anglija pasiunti* 
daugiau kariuomenės, lo.- da
li* jau pasileidusi ant Ijundon- 
(b'i ry.

Tno tarpu darbininkai ant 
gt ležinkclių vis dar streikuo
ja. Kariuomenė ten n o pri ve
žama. Kareiviai iš tolimų apy
linkių turi paskuoti pėsti.

Darbininkai pakėlė streikų. 
’ ntateikvdnmi vašft antrin 4ca- 

nuomonę ta tuniunciją,—
NEPERTRAUKIAMOS 

RUUSĖS LONDONDERRY.

Riaušininkai užpuolė katalikų 
kolegiją.

50 divizijų koncentruoja 
bolševikai.

Londonas, birž. 24. — Airi
jos mieste Ixmdonderry va
kar riaušės visu smarkumu 
buvo ntainaujinuKiuK. Išpat 
ryto prasidėjo smarki kova 
tinijuiiistų su nacijonabstais. 
Kai-kuriose vietose j barika
das šaudyta jiapliupn. Naktį 
buvo prasidėję plėšimai.

Kareiviai j susi rėmimus ne
si maišė. Tik visas laikas nuo 
gatvių varinėjo jiašalinius 
žmones, katrie išdrįso apleisti 
namus* kokiais nors reikalais.

Visos svarlrosnėsės gatvės 
aptilsi ėjusios. Nes. tose gatvė-, 
ne seka riaušininkų susikirti
mai.

Riaužininkai dominuoja.

Didesnėj miesto dalyj domi
nuoja riaušininkai. Ligšiol no- 
galima sotinou tikrus nnken- 
tėjosiu žmonių skaitlius.

Uudininkai pannkoja. jog 
kaikuriose gatvvM- tehugulj 
nužudytų žmonių lavonai.

Lindi n inkai podraug fium- 
koja, kml angių kareiviai pa
syvini atsineša į rinuši 
Kuii-iviui uuilo, kaip g 
ii riaušininkų būriai marituoja 
j savo poeirijaii ir jų nesulai- 

/ 
jlMngeHs gyventojų spleidlis 

miestą. Anglijos vyriausybė 
j londomlerry pasiuntė dau
giau karinometsėic Ta kariuo- 
mcjie u» iriMtaraiuta mylių nuo 
miesto apleido traukioj ir 
vioAkaliais maršuuja. Trauki-

vo pavojaus.

Sulig Centrai Neva

_ %
Variavo, biri 24 (Rašo an

gį. lnifcr. korespondentas). — 
Kuomet lenkų vyriausyliė nūs 
hiliziiuja visus tinkamus ka
reiviauti vynui, telševikni iš
ilgai up<* Bcrezinos ir toliaus 
į šiaurius prieš lenkus sutrau
kia skaitlingą karinomenę.

Sngryžę iš karės fronto neu
traliai tėmytojai praneša, jog 
telšcvikai tose apylinkėse jau 
turi sutraukę dvidešimts vie
nų divizijų. Ir kasdien prane
šama, jog dar vis naujos ka
riuomenės divizijos hugnliena- 
mte.

Vienas žino vi pareiškia. 
4wl Mokantį -mėnrej bmš-viluu 
ten juieš lenkus turėsiu su
koncentravę penkiasdešimtis 
d.vizijų.

Bolševikai pulsis ant 
Vilniaus.

A beina i nuomoniaujanui. jog 
bolševikai ten naują puolimą 
prieš lenktis pradės j savaitę 
arte dešimtį-dienų laiko

Naujas puolimas bus iškel
tas šono Polocko. Borioovn, 
Mnsko ir Bobruisko. Puoli- 
laas aioirc;ns net ligi 1-atvi- 
į<* fronto, kur ligšiol veikimas 
nebuvo gnlima dėl jiolkiuotų 
teritorijų.

Aiuo kartu telševiki; puoli
mo tikslns mesties ant Vil
niaus, paimti tą niekią ir, 
IniImt, hriauties toliaus.

Nelenkai kariniai žinovai 
tvirtina, jog lenkams yra lu
tei lilogar padėjimas-. Tno tar
pu lenkai nepasirodn turį ko
ki- s-nors teino& Jie viešai 
užgina, kad Lenkijai Imtų ko- 
Hio nors pavojaus.

Ukrainoje bolševikai pa
1

f

dopeė<w

žangiuoju

Pietiniam fronto šone, ty. 
Vkrainoj, bolševikai nei>cr- 
t raukia puolimo prieš lunkus 
ir visur pažnngiuoja.

lankai atsimeta visa linija, 
pradėjus pietinio šono deši
niuoju ų|>arnu ir baigų* upe 
Berezina. •

15 Tx»ndnndrrry.' unponistai 
(protestaųtai) riaušininkai už- 
puftlė ir apšaudė ton katali
kiškų kolegijų.

liuUiup gatveju, kur jra. u»j» 
katalikiška įstaiga, nužudytas 
vienas žmogus vardu McKen-

Depcšoje j Ekdutnge Tele- 
grapli Co. pranešama, jog
Loudonderrj gatvėse guli visa 
eilė nužudytų žmonių lavonų.

Konstantinopolis, birž. 24.—
— Turkų micijonnlistų spėkos 
pakilo prieš nugins aplink ls- 
miilo užlajų, ties Murmora 

, jurėmis. Turkai puolasi prieš 
! pati miestelį Istnid. Nori iš- 
‘ mušti iš ten anglu*.

sę, Matl jie jiusitrauKią iš Ls- 
niidn.l Bet Šiandie pnsirmlo. 
kad jie nusprendę ginties. Nes 
jei Isniid tektų turkams, tuo
met anglams nebūtų rieto* nei 
užlajoje.

Seka mūšiai, čia aiškiui gir
dimi anglų karės laivų anuo
tų baubimai. Tie laivai bom- 
tenluoja turkus.

Pranešama npie paneštus 
anglų ir turkų nuostolius. Vie
tos gyventojai nerimauja. Ei
na knltes, kad Uncijoinilistai 
gali veikiai užimti ir jiutį 
Kanstnntinnpolj.

Talkininkai gins miestą.

Čia paskelbta, kad talkinin
kai prieš turkus nacijonali*- 
tns pakelia karę ir ginu kaip 
Konstantinopolį, taip Darda- 
ndius ir apylinkes.

Anglija į Marmora juros su
traukia kari* laivus. Sugate- 
namn skaitlinga kariuomenė

Graikija įgaliota pradėti 
karės veikimų prieš turkus na- 
cijonalistus iš Smirnos šono.

Žodžiu tariant, talkininkai 
nusprendė patvarkyti turkas 
naci jonai is t us ir suskaldj’ti 
Turkiją.

Daugiausia nukenčia gyvento 
jai.» •

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

Bet užtaigi nekariaujantie-

AIRIAI DUODA VĖJO'
TEISĖJUI.

New birž. 24. — “I-
rišli Progp-s> 
čia turėjo zuit 
tariami jUrij 
reikalai.

Karčiais .žodžiais atsiliepta 
apie Neu Yorko aug^ieaniojo 
teismo piečių Daili »J Coha- 
lan. kurs larbnojasi Airijos 
prneaisčini

DAUGIAU LĖŠŲ KOVAI 
PRIEŠ KOMPANIJAS.

>ssive” Sų junga 
iiitingų. Buvo sp

iri jas respublikos

Matyt, bus pasipriešinta tam 
reikalavimui.

Tuštėja Rusijos Miestai
e

  

DAUGIAU NEBUS VAIDI 
NAMA VIEŠPATIES

KANČIA

Lošėjai pavargę, nėra prie
monių.

.Berne, Aveicarijn, 
(kort’hjiondrncijn). — Aišku, 
kad pasaulis daugiau nematyt: 
vaidinant Viešpatie.“ kančios 
mažam Bavarijon miestelyj 
Oterammergau. Tenai kas de
simti metai buvo *ulu£ianui to

biri 5

larbnojaai Airijos 
_____L’ ‘

teisėjas įtartoinjasi: už nopn- 
ižinimų Airijai laisvė?, iiž 

išvarymų iš Amerikos do Vn- 
leroa, už nepirkimų Airijos

lėmėjas 
pažinimą

asignuoti dari

tikslui jnu iš-

Miestuose Negirdėta Brangenyl■
RUSIJOS MIESTUOSE MA 
2ĖJA SKAITLIUS GYVEN 

TOJŲ.

Tas darosi dėl stokos

ANGLIJA GRŪMOJA 
STREIKININKAMS.

J______
Londonan, birž. 24, — Ant 

kai-kurių Airijos ge’cžinki •lių 
v--; dnr streikuoja derbini..kai. 
j.’c n t si sako geležinkeliais ga- 
Is’iiti anglų kariuomenę ir a- 
mmiicijų.

Vyriatmyte. sakoma, imsis 
prieš juos priemonių. Sako
ma, br.s pft«kribtnx įsakymas 
dnrbtiiinknms dirbti. Kitaip 
jie bns rašalinti iš dariai.

Bet jei Ma įsakymą, kur- 
t.i’K pnkeltų generali streikų, 
tucinct vyriausybė yra suma- 
•iiimi visai išdaryti viašb g* le- 
'•i'-keliua. ,

-------- 1---------------  
PRINCAS AKTHUP. VAL 
DY8 APRTKOS UNIJĄ.

Londonas, birt. 24. — Gene- 
raliu guiierruitoriu Apribos 
Unijon paskirtas princas Ar- 
thur Coniunight vietoje vi<«e- 
grafo BiiNtou.

Cbieagos advokato specijn- 
lis asistentas, kurs veda kovų 
prieš kompanijas gatvekariu, 
guzo, telefonų ir kitas už kėli
mų kainų, tai kovai vesti pa
reikalavo daugiau lėšų nuo 

• ė » •tavynffl
Parvikalnvo 

$513.4C»4;
Ligšiul tam

leista $323,858.40. Ir su tais 
pinigais m*gaiita jokių |ia- 
sokmių. jokiu miesto gyven
tojam palengvinimų.

Gi dnter norima dnr dau- 
ginti-

Bet tam naujam raikalnvi- 
inui ntsiranda priešininkų. 
Nea. jei bus paskirta nauja 
reikalaujamoji suma, tuomet 
pasijlnrys didelė kniva išlni- 

’dų. Gi naudos iš to vargiai 
bus.

Kni-kurie aldermanai neiš
kentė fuiraiškia. kad perdaug 
pinigų ^eikvojama visokios 
rųšies eks-jiertams- Tad nori
ma jau patvarkyti tų nerei
kalingų pinigų mėtymų.

KOMPANIJA REIKALAU
JA “INJUNCTION”.

ji gyventojai labai daug nu
kentėją. Daugiausia nukentėję 
krikščionys.

Pranešama, jog M ub tapte* 
Kernai armija nužudžiusi 
graikų ir sudeginusi keta ų 
sodžių.

Merit Ibi*.* kompanija, ku
rioje streikuoja darbininkės, 
prigulinčios prie Iulcraii liū
nai fjjoiies* (lanncnt Workers’ 
unijos, augėlesniojo tcsnio j»a- 
reikalavo jai ifidnoti “injunc- 
tion” prieš st reikininkes pi
ketam kės. t

Ani) dienų vienn piketninkė 
snareštuota. .linai užpuolė ir 
apdraskė poliemoną.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ.

man kalbėti su Antanu taing, 
(urs vaidinimų metu užimda
vo “Išganytojo virtų,” rašo 
korespondentai. “Jį atradau 
puodus dirbant. Jis eina 50 
metus. Turi di<irb*s mėlinas n- 
kin ir juosvus'plaukus, apdri- 
biinius ant {iečių.

“PaklmiMau jo, kodėl šį
met neguli Imt vfcidimino.”

“Yra kriptas prieža»«'ių.” 
atsakė luing. “Personidini aš 
labai mylėčiau vaidinti «iar

lis nerimauju, negalima gy
venti su nesudrumsta mintimi 
kokį ilgesnį laikų.

Bet taippat svarbi priežas
tis ir ta, kad miestelio žmo
nės neturi ne tik užtektinai 
maisto, tet ir pinigų, (ii be 
pinigų negalima gauti H'i ka
lingų rūbų. ,

Pagaliam* pačių lošėjų tar
pe įvykusios atmainos. Kai- 
kurios merginos ištekėjusios. 
Jos jnu negali dalyvauti vai-

nors kartų. nu tuo sutinka ir 
didesne dalis kirų buvusių lo-’ 
Sėjų. Bet matai, tamsta, vai-, 
dinima- tik tuomet butų gv- 
ras daiktu-, jei ijndmiųokios 
nors naudos nmsų tautai. Bet 
vargini gnlitim sulaukti iš ta

istorine misterija.
Paskutinis lošimas buvo 

1910 metais. Normaliai* lai
kai* šįmet lošimas turėtų būt 
atliktas. Bet taip nebus. Ka
rė ir vargas prispuiulė to 
miestelio žmones, katrie da
lyvaudavo vaidinimuose. Daug geistinų p.i-ckrnių. žmo- 
Žiuuuių žuvo kalėje. Kiliu 
vargus nuvarė į kupos.

Aiundia siaučianti šalyj ne
ramybė dar labjaus suspaudė 
ffnom^.

Kaip šįmet dešimtys tūks
tančių iš viso pasaulio keliau
ninkų turėtų Aukeliauti j Ote- 
mniincrgnu paeiki urvu tos ®o- 
paprastos misterijos.

Birt taip nebuK Aįniet ir.

uė» perdaug sugedę, mažai 
juose doros.”.

Nesama energijos.

Tolinu. ta«ii doht“ žmoge
lis Antrino- l-ang pa Mik o jo. 
jog lošėjam;- trūksta energijos. 
Skurdo* ir streikai viską iš
eikvojo. Žmonėms nėra kal
vai gyti, mintys užimtos kito
kiais reikalais. Tuo tarpu to-

turoui, jau nekuomet nenus 
vaidinimų.

TS% jnvčžoovių.

“Pirui kelių dienų teko

auun vaiuuuunu matuingur 
blaivios nieku nesudrumsto* 
minty.*, ataižadėjimus žemiš
kų rūpesčių.

Gi iiais laikais, kuomet ša-

dinime. Atni tokia ‘.‘Judo” 
duktė —• Maria Zuing, ište- 

, kėjo. Anos vieton dar nesu
rasta tinkama,

Lang nenori tartų

Lang pasisakė, jog viena 
Amerikos kompanijų jani bu
vo jia.-iųlus: gerą sumą, kud 
jis keliautų j Suv. Valstijas 
ir tenai vaidintų kančią.

Bet Lang nesutinka su tais 
ps«ii)lynmis. Vlstjpirmn ji* ne
nori iį^ti kukių nors turtų. 
pn*kui — neturi noro apleis
ti savo tėviški* ir saviškių. 
Kad buu svetimoje šalyj kai- į 
po kokiam pasviruzi/nn ined- ‘ 
žiuL Sako, verčiau nekuomet | 
nevatuinu, kaip keliauti sve
tur.

Taigi šįmet Oternuimrgsu
kančios misterija nebus vaidi
nama.

Paryžius, birž. 24. (Rašo an
gį. lnikra.Vių korosjioiidcntas). 
— Maskvos ir Petrogrado gy
ventojai badmiriiivo, kuomet 
nš n j įleidau tuodu miestu ge
gužės nn'u. Badauja jie no. vi
soj to žodžio prasmėj, te*t li
teratai. Gyventojų mirtingu
mas didėja įle) stokos maisto.

Danginu knip per du metu 
didžiuma miestų gyventojų 
nri vienų kartų negavo pro 
gos sočiai pavalgyti. Duonoje* 
yrn tlidesnė dalis šiaudų, pe- ’ 
Ių ir visokių nošvnryhių. .Xr-! 
luitą — tni beržų lapii. Nei-, 
kia žinoti, jog ta dnann ir ar l 
Imta — tni svarbiausias gy-1 
ventojų maistas. Bet ir lo’ 
inaisto nėra užtektinai.

“Tamsta negali turėti su
pratimo,” sakė man vienas 
jaunas žmogus dirbantis bol
ševikų įstaigoje Petrograde, 
“Irol kokį laika ėin nmsn 
tarp*’ ne|iagyv<*n.*i. žinom** 
išnikę per dienų dienas Išal- 
kusjeins nelengvu atsilaikyti 
prieš visokias ligas. |)o| ba
davimo Petrogrado gyventojų 
skaitliu* raniažėjo ligi pusės, 
sulyginus su prieškariniu sto
viu. Darbininkai atsisako mie
ste gyventi, jei jir nujaučia 
sau genesnes sąlygas so<lžime 
m*. Likusieji turės suklupti nr| 
ankM'iau ar vėliau.”

AMERIKOS RADIKALAI 
MĖGINA GELBĖTI 

RUSIJAI.

Paragina darbininkus nekrau 
ti medžiagos Lenkijai.

Washington, birž. 24. — Ko
mu nistų partijos Amerikoje 
vykdomoji valdyte paskelbė 
proklamacijų. Vienų tos kopijų' 
gavo teisi In* departamentas.1 

Komunistai proklemncijoje i 
atailiepia į da riti ni likus, kml 
jie atsisakytų krauti j laivus 
medžiam, siunčiamą Isuikijni* 
ir Japonijai arlm ir kitai koU 
kini šaliai, kariaujančiai prieš i 
Isilševikinę Rusiją.

Padėtis Maskvoje.
• J 

Maskvoje tokia pat padėt bu i 
Kituomet Maskva skaitė du 
milijonu gyventojų. Šiandie 

4nH -nnt r-inwn rrrtltlnėri?- 
ir eis skaičius KamUeii U«ų>- j 
sniškai mažėja.

Iš visų Mnskvos gyventojų’ į 
gili dešimta* nuošimtis aptu
ri maisto šalę telševikų val
džios jinlvnrkyme «l»linti Į 
iiinistą.

..Prie tos gyventojų rųšivn - 
prikimšo bnvnMoįi turtingi I 
žmoni*, katrie turi parduoti j 
kokių nors hrnngesiū ravo dai
ktų. Tnipjmt visokie telševi- 
kiniai valdininkai ir -pvkulta- 

i ,a*‘
Aito* rųšies žmonč- turi ja 

kn dažniau nusipirkti teita* | 
duonos, sviesto, daržovių, ge- j 
icsiič* arklienos ar kitko.

Svarui baltos duonos Mask
voje reikia mokėti dukart 
tiek, kiek vienas darbininkas 
uždirbu jht ilienų. priskničinjt 
ir duodumą bonusą.

Arkliena —'bjauri. • J

i ‘arda viugjaiuu žmonėms nr-. 4 
kliena yra labai nešvari ir 
bjauri mėsa.

Daug kurtų man toko ma
tyti, knip gatvėmis vežimais 
vežama j krautuves nieku ne
pridengta arkliena.

Tokiu lųėsa yra tinkama 
tik klijų dirbtuvėm*. Bet su 
ja penimi išalkę žmonės. Ir 
te lo dar brangi, ne kiekrk- 
nam prieinama.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS LOS 3 
ANGELESE.

Los Angeles, Cul.. birž. 24.-— j 
Jau kelinta diena oin atjauda
mi didesni ir mažesni žemi“* J 
ilrebėjiuuii. Kaip čia, taip a- 
pylinkė*e |iadnryta jau ir nuo- j 
stalių.

Smarkiausia* rlrebėjimaii t 
Imvo praeitų pirmadienį.

Los Angeles, CuL, birž. 24.

PALIUOSAVO 14 SVE
TIMŠALIŲ.
— 'sH 

ouatMU, iii ra. it. — į
__ »• j _ i ...i______ -A

BUS REPREZENTUOJA 
MOS IR S. V.

Washington. birž. 24. —|
Talkininkai turės ateinu kon- j*ariijn. 
feivnrijų liop«is 2 mieste Brus- 
seJyj. Al nuoma, jog toje kon
ferencijoje bus rejirezentuo- 
jamos ir Suv, Valstijos.

Fvderatrt teisėjas Andemun 
paliuoravo 14 suareštuotų 
svetimšalių. |»nskirtų de|Nir- 
lunti.

Teisėjas atrado, knd komu- i 
ristų Įnirti j n; prie kurios iio J 
prigulėjo, nėra jokios prievar i

BIRŽELIO 24. 1920.

ytucugu >r iNDeiUKačuu. — 
šiandie ir rytoj graiun onw; 
t n n peru (u ra kįla.

Vakar nugšėinuMn temperatūra 
baro G4 l.; žernUaain — 55 L

Saulė teka 5:15; leidžia*: 829.
Mėnuli* leidžiasi 1:33 po pu-

Riaunakčio.

8vetimų viešpatiją pinigą w- 4 
tė mainant nemažinu 125,000 Ma
želiu 23 d. buvo tokiu sulig M*r- | 

sekanto Luan £ T rust Co,: 
Anglijo* Nicrlingi) svarui 
Lietuvon !0u auksinų 
votictijoa įoo markių Z.7O
Leukijt*. 100 markią .70
Praocurijolt ui 1 dolierį 12 fr. U0 
Avcicarijoa oi 1 duberį 5 fr. 4<i 
Italijoa ui 1 <1x1 K 1. Ar»

43J9 J

2.W j
3



t DRAUGAS Ketvirtadienis, birž. 24, 192*'

UXTWTV KATALIKŲ DLENRASTU

“DRAUGAS”
tUu kMditoa Ifakyru* ncdMdlcalu*.

PRENUMERATOS KAINA: 
csiicagoj ir vfsiijnrjKt *

Metama ......................................18.00
Pu>c4 Mcttt juvl* - **jhjLA. SAU 

BVT. VAL4.T.
Alctmnn •••••• v*- • • .-<■ • • 48.00
Puad Melu • •■■••»••••••. 8.00 

Praftumorata moka*! UUtalno. Lai
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Pavyzdingas 
Pilietis.

Koselantie, lll. 10824 prie S. 
Michigan avė. yra rūbų, ava
lynės ir kitokių daigtų san
krova. Jos savininkus yru lie
tuvis Pijus Paznukus. Jis yru 
sumaningas ir sąžiningus pir
klys kaij> daugelis kitų. Jis y- 
ra išmintingas asmuo įlenk
iantis savu turto nei z;bu- 
ciamą, nei barškalams, nei t nu 
pMididžiuoli. Ta ypatybė jau 
kur khs retesnė tarp luošų 
žmonių.

Bet rečiausias daigius, kud 
jis gailėdamasis pinigu sau, 
nesigaili jo viešiems gervins 
reikalams. P. Paznokus su
pranta kiek naudos daru visuo
menei seserys mokintojus. J c 
vaikai muknuisi seserų veda
mose mokyklose. Mylėdamas 
tėvynę jis nori, kad seserų mo
kintojų butų ir Lietuvoje.

Nepersenai Pazaukas paty
rė, kad jienkios ses^ąys — ku- 

* azmerietės važiuoja j Lietuvą, 
žadėdamos lenai įkurti savo 
vienuolyną, ir tenykštes mer
ginas patraukti, kąd iipaštu- 
laulų niokintujaudamos. Pro-

■

ji klausimai. Ir tarp kitko nu
tarta kuoveikiaus atnaujinti 
prekylią tra sovietine Rusija.

Po konferencijos Anglijos 
ministeris pirmininkas Lloyd 
George laikraščių atstovų 
klan«lnmn.« pareiškė, kad kuo
met talkininkui atnaujins pre
kybą, tas reikš, kad jie pripa
žįsta “de facto” Rusijos bol
ševikų valdžią.
“De facto” pripažinimas nė

ra pilnas pripažinimas. Bet 
nors jis nėra pilnas, visgi jau 
kaipir tikras. “De facto“ pri
pažinta valdžia turi teisių tu
rėti savo oficijalių atstovų to
se viešjMitijose, katros ją pri- 
jMižino. Tas daug reiškia..

Kaipgi tas nuotikis gali at
siliepti į Lietuvos respubliką?

Nors dalinis talkininkų pri
pažinimas Rusijos bolšr-vikų 
valdžios — Lietuvai svarbus 
daiktas.

Atsinunkime, T.inluv.n veda' 
taikos tarybas su sovietine 
Rusija. Padarytas taikun są
lygas talkininkai pripažins 
teisėtomis tiek, kiek jie pri|»a- 
žįs teisota bolševikų vnldž'v. 
šitą valdžią jie, kaip jau žino
ma. pripažins “de facto”. T'id 
ir taikos sutartis, pada**. ta 
Lietuvos su sovietine R’isijn, 
bus pripažinta “de failo.” 
Bolševikai Lietuvai pripažins 

Vilnių, katrų šiandie laikosi 
fiagrobę lenkai. Tuomet talki
ninkui ir tą sąlygą pripužins 
“de facto.”

Taigi tame ir yra svarbus 
Lietuvai daiktas tas t 
kų pripažinimas Imlšcv 
džius.

Negalvoję mums talkininkų 
njisiejimas su bolševikais. Bot 
jei iš to apsiejimo išeina nau
dos musų Tėvynei, reikia pa
sidžiaugti. Žinome, kad l> >’šc- 
vikai yra aitrus musu prieši
ninkai. Bet lygiai turime žino- 
t:, kad jų valdžios žodis, tar
tu/ Rusijos vardu, liūs legali s, 
kuomet bus pripažinta jų toji 
valdžia.
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Lietuva ir Italija
Nežinau, ar linuose laiš

kuose esu pranešęs Siią žinią. 
Cžkviečiau j Liotuvą atosto- 
i*om< priret-dneenhĮ Ttnlljoa 
karališkojo universiteto kun. 
Turėki. Tai jaunas, gabus vy
ras. Dar man neatvažiavus į 
Rymą, mėgo tyrinėti naujų 
valstybių organizuot?; dar pir
miau studijavęs Irlandų ru- 
pėsčius, sn kuriais pamatė 
bendrų idėjų pas lietuvins ir 
kitas atgijančias buv. Rusijos 
teritorijoje tautas. Buvo va
žinėjęs Irlandijoje, tai lengvai 
davėsi prįsikallnnt į Lietuvą. 
Apie musų dabartinius vargus 
jis karts nuo karto jmrašvda- 
vo straipsnį laikraštyje “ii 
Tempo.” šiais metais dažniau 
sueidavo su lietuviais, tai vi
sa atliekainn jo sielos energi
ni «nnikvntfl kinti-’
inams. Kuomet Amerikos pat-1 
rijotų būrelis pažadėjo Atsto
vybei daug lėšų, buvo sutarta 
parašyt ir išleist veikalas “La 
Lituania.” Prof. Turchi apsi
ėmė darbuotis ir nelaukdamas 
paakatinimų ėmė skaityti lite
ratūrą prancūzų knlboje apie 
musų tėvjnę. — Apie prof. 
Tui'cibto gerus norus nš šitaip 
galvojau. Jis teisingai mums 
geru nori ir gali Ugniniu daug 
(įero padaryti. Jis gali tapti 
Lietuvos tikras žinovas, ir 
kai]K> knygų ir plunksnos žmo 
gu*, pamėgęs šį speci jai urną' 
gali mums virsti Italijoje an
tru profesorium Niemi, kurs 
lieveik kas vasarą atvyksta iš
savo tėvynės, pasilsi, pusi vai- kun. Staugaičiu, kur svečiui 
šina, jMityrinėja ir jmrvažiavęs 
j m rašo; tautiečiui ir mokyti 
skaito, ir musų tėvynei simpa
tijos dauginasi. I’o tokį Niemi 
mes rastume kiekvienoje sve
timoje šaly, tik reik jo ieško
ti, suradus prisisavinti, prisi- 
S’iliuti. Kol dar nežinojau a- 
pic prof. Niemi, labai.būdavo 
gėrėjuosi prof. Volteriu, kaip 
jis atostogomis pas mus dai
nas rankioja besisvečiuodamas 
Šilavote pas a. a. kun. Radu
sį; ] Miškui ėmė veikalus leist j. 
cukių lietuviams tyrinėtojams 
nepavykduvo pagaminti: jis ir 
ėšų surasdavo savo darhuuis, 
ir nekokio užinokesniu ne re i 
calaudavo. Jis veikė iš savu 
specijaluiuu meilės. Dur luutj 
metais aš suRirašiau laiškais 
su Friburgo universiteto pro
fesorium Decurtins, užmirštus 
nedidelės Šveicarijoje rėtu- 
romanų tautus budintojo i» tau

liško aprileidiino. Jis man at
siuntė savo tautos aprašjuią 
vokiečių kalboje už nusiųstas 
jam kelia* knvjjelos Rettvittų 
dainų. Apie Lietuvą jis daug 
žinojo iš lietuvių studentų Fri
burge ir turbut jų buvo gerai 
užintriguoliM- apie musų tautą, 
knd man vienam laiške užsi
minus gana nedrąsiai nuo at
silankymo j musų sodžius, kur 
dainas galima grynam origina
le regėti* šis mokslo niylėh:- 
jas, prof. ir pirma-is univer
siteto rektorius, pagyri iš
kvietimą.* Jis butu atv/kęs, 
jei gražiau bntų paprašytas. 
Dnlmr, jmi laiko, gaila. Būtu
me turėję Šveicarijoje musų 
vardo skelliėją, nmsų sielos 
teisių konsulą arba tylų ani- 
baradorių.

Yra daug v'ilth \n.Y p ilę 
musų mylėtojų užsienyje mo- 

jkslo žmonių, gali istol dabar 
piof. Turchi. Turėdamas uiii- 
verritete dėstomu mokslu suly
ginamąją religijų istoriją, jis 
Lietuvių mitologijoje Tąsęs 
daug savo specijalumui me
džiagos; musų kalbos s«»nol»iš- 
kuinas, formų turtingumas, 
musų pasakos, liaudies dainos, 
musų atgijimo istorija, musų 
atgijimo didvyrių durimi jį 
žavėto žavi. Kiekvieną gerą 
žinutę npie dabartinius mus 
numačius jisai kuonialoniau- 
siai gaudo. Išvažiuos iš Rymo 
apie lie)Nts 10 dieną ir apie 
15 pasieks Kauną. Tonai jau 
sutarta su prof. Bielokum ir

didelis gaisras. Snnaikinta la
imi daug namų.

j
Tą pačių dieną gauta se

kanti antra kableframa: 

Lithunnia,
AVasiiiugtua,
“Smulkesnės žinios apie 

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

Generalis štabas organizuo
ja padegėliams greitų pagel- 
bą, kur jie galės gyventi. Gai
sre <laugiuiu*iu darbavosi ka
reivini.

Lietuvos Atstovybė A įnori k. 
Per

M. J. Vinikas.
e

LIETUVOS MISIJOS PRA
NEŠIMAS SIUNTĖJAMS 

PASELP4 | LIETUVĄ*,

Susivienijimo 
Seimas.

tingus ir darbštus žmogus su- 
, prato tu sumanymo mukią. 
(1 Kiti lj suiiiunyuuj pagj'l'ė ir 

pagina žodžiais. 1‘azuuku* at
dari iš nivu rupc-aLingiu už- 

, dirbto turto peukm šmitus lo- 
, bėrių ir įteikė juos seserims 
. uiit kelionės. Kol kas mea ne- 
, žinome antru lietuvio pirkliu 
t ar pramoninku panašiai mu- 

. t kančių ir norinčio parun.li vie- 
įšą naudingą tėvynei dalbą.

Nesakome, kad tokių nealai-

. ras. Jei jų butų, mokėtuiui- ir 
jiems ištarti nuoširdų padėkos 
žodį. Bet šiuuini tarpu džiung

kas

įta-
jic-

V* viešėt Mfc
Vienok pilnesnis Lietuvos 

siipnžindiniium* su Italija rei
kalautų dar bent dvieju speci- 
jnlistų. Musų liaudie* melodi
jose specijalistas iš Dievo ma
lonės. rastų neita* iniamų me- 
džiugų valsams, nortctams. o- 
verturoms, operom*. Svetim
taučių muzikų minis Imtinai 
reikia. Savų nežinia ar greit 
sulauksim tokių, kuriems pa
vyktų atkreipti donię svetur 
musų šios rųšie* “žalią tnr 
džiagą.” Mūsiškiai talentai 
vysta, skursta ir vargini išbu
jos šiuose kovos už nepriklau
somybę laikuose. Ktmtporito- 
rius italas, man rodos, Lietu* 
vjf jmmėgtų ir «ugėbėtų jos 
vardų Italijoje paskelbti. .

Naudingu dnr Lietuvai bo
tų, jei ji turėtų simpatizuo
jantį. j mis mus pabuvusi, žur
nalistą italą.

J. N.

: ras. Jei jų butų, mokėt ūme ir 

t hune* Paznoku pavyzdinga au
ka.

. Tiesu, netoli atsiliko nuo ju 
i Ona.Prutašicnė uukujusi keta- 
‘.-rtt fantus dolierių toms pu- 
tėloHJs seserims. Apie tą mute- 

riėkę Biurus neteku nieko pa
tirti. viršaus, kaip kad yra 
paskelbiu uukutujų sąraše*. Bei 
tu trumpu laikraščiu ubiiė, 
kuri paminėju jos auką, dau- 

■ giliu reiškiu negu visi ilgi 
su lupsimu gružių išvudžioji-

1 mų. 9
Jei Uctuvn turėtų daugiau 

■ tokių piliečių kaip Paimokas ir 
- J'rutušienv, tai ji butų luiumi- 
| gn šalis.

[Pripažins Bolševi- 
kp Valdžią.

r Tomis dienomis talkininkų 
(riitmtės) miuistrriai pirmi- 

t inukiii turėjo Konfereucij^ 
Piju kuzi j<»* mieste Boulugne.

• vai be*irieji bėgonlie

Organizacija turinti 253 sky
rius ir 12 tūkstančių narių bei 

dubenų vertės «u.
yra, In1 abejonės, didelė. Jus 
dvimetųiis šeinius yra didvlis 
nuotikis Amerikos lietuvių 
gjvenime. Svarbu yra tokį 
nuotikį perleidus a psis vars
tyti, kas jame taisytina, 
pagirtina ir ptdiktina.

Seime buvo gana daug 
rimo dvasios. Vieni kitais
pusitikėjo. Iš to kilo ganu skitu 
tižių ginčų, sugaišinusių daug 
brangaus laike. Y’ra du budai 
jianaikinti įtarimus: vienas 
yni vaikiškas, kitas yra vyriš
kas. Vaikiškas būdas vietoje 
įtarimu deda neapribotą ir ne- 
pauiatuutą pasitikėjimą visu 
kuuuti ii imnis. l yriškasis bū
das organizuoja aiškios vie
šas, ennllkmeniškas ir doku- 
lueutuotas npysknitns.

.Susivienijimo valdyba į savu 
priederme* žiurėjo rimtai. 
Prezidentu, Sekretoriaus ir 
Iždininko raportai tapo išdut*- 
ti raštu. Jie nuitomui, buvo ab- 
mintyti ir prirengti. Šitą ra- 
l»ortavimu būdą nuudinga bu
tų sekti ir mažesnėms organi
zacijoms. Kuo greičiau ir kuo 
pilniau jmnuikįsime improvi
zaciją iš mus raportų išdavi
nėjimo. tuo veikiau išgis vie- 

gyvenimu žaizdos.
ŠjmetiniauK* Suni vienijimu 

Seimo buvo trys ar keturi |m- 
vnjingi suktinai, kurio gal*'*jo 
fuiskandyti orgtiniziirijta vie
nybę. Tie opieji dalykai buvo 
šitie: a) muuo pardavinuMi ir 
pirkimas, b) Detroito kuopos 
I jmrapijoB dalykus įsunaišy-

mas, c) mokesčiu pakėlimo* 
dėl jnfluenzuti epidemijos, ir 
d) “Garso” atraipsnini apie 
Šv. Jurgiu parapiją.

Aiškiai matyti tų keturių 
klausimų dvejopu rųšie. Pir
mas ir trecias buvo grynai e- 
kominiai, antras ir ketvirtas 
buvo hnžnytiuiai. Iš tu maty
tis, kaa musų tarpe lyguu e- 
kutiominiui. kaip ir, hąžnytt 
inai dalykai gali* sukelti Jubai 
karštų jausmų ir sudaryti di
delių pavojų organizacijoms. 
Todėl visi, kam rupi visuome
nės sveikata, turi žiūrėti, kad 
kuuruja-stiiigiausiai Ir kuuat- 
surgiausiui apscilų su aliejus 
rųšies dalykais.

Keikia jiasidžiaugti, kati ši
tame .Seime visi pavojingieji 
klausi nuii praėjo laimingai. 
Seimo didžiumų buvo* rimta. 
Nesuvaržyduma užnmarštin- 
vusių laisvės, davusi kalbėti 
lieveik daugiau negu reikėjo. 
rezoliucijoec1 prisilaikė vidurio 
It teisybės. j

Nėra reikalo daug upia'inė-I 
ti koncertą, teatrą ir vnk’i *: * 
uę. kurie įvyko trijų seim» 
dienų vakarais. livrai kad ren
gėjui juos pagamino, no po 
darbo reikia ir pa*iiuik«Tni'*tI- 
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS.

Lietuvos AtsOrvyla- Ameri
koje gavo šinndięn iš Knuno 
nuo “Elta” sekančias knble- 
irraniM':
Lithuania.

W«shingtim.

“Naujojo Kabineto sąsta
tas: Dr. Kazys Grinius, so- 
cijalistas liiiudinihkas. pirmi
ninkas; Juozas Poryekis, krl- 
kščionis demokratas, Užsienio 
Mmi-teris; RmįsiIms Skipitis, 
sąnla rietis, Vilimu Ministe
ris; Pulk. Liet. Šukas, SOC. 
liauti. Kraštu \(mango*; Ku 
robli>( J) jiejMiitiius, Teisingu
mo; Gulvuiuiuskmi, nepartinis, 
Finansų, Prekvliot ir Pramo- 
nės Ministeris ir Ru*Jsiekim<> 
Ministerijos Vaduotoja*! f); 
Kazys Bizauskas, krikšč. de
mokratus. švietimo; iigron<»- 
nm- Aleksa, ir purtini.-, ^eri.>. 
l'kiu ir \’nJstylH*s Turtų; Dr. 
Suloveiėikas, Zx dų reiknlMihs, 
Im* portfelio; Sieinnškii. Gmlų 
reikalams Im* {sirtfdio.

Kaune ketvirtą- kartą buvo

Mntnnt. kaip keli metui Ame
rikos lietuviai negali susisiek
ti su savo giminėmis Lietuvo
je ir persiųsti jiems tąip til
dei reikalaujamo* p»šeli»<is, 
Lietuvos Misija apsiėmė bu
kinai lietuviams tame patar
nauti. Gautus giminių jaisel- 
pos pinigus Misija persiuntė 
kurjienūs Lietuvos Val.-tybi-s 
Iždinei.

Šiomis dienomis Misija ga
vo iš A’aIštylant Iždinės toki 
raštą; “Prisiųstus per jūsų 
kurjivrą »siuntinius (pinigų 
kvitas), prmlislant nno 1 lig 
21MMI jau išsiuntinėjome iždi
nėms, o-visiems piliečiams iš- 
siutinėjoiue ({Kišta) praneši
mus, kud nuvykti} j jimneši- 
muore pnžyinėtas iždines pini
gų atsiimti.

Iždinių vedėjams* ir knyg- 
vedžuuus įsulAmia mokėti •‘če
kus” tiktai giyuais piuiguis, 
jokiu budu nesiųlvti bulių ir 
netrukdyti pinigų išmokėjimo, 
i'askutinioinis gautomis žinio
mis iš iždinių “čekiai” njirno- 
kami* laimi smarkiai — kiek
vieną dieną prisirenka j iždi
nes duug žmonių, kaip per jo- 
inarką. Kilikurie piliečiai pra 
So išsiųsti jiems-pinigus į ar
timiausią pašto įstaigą, kad 
inreikėtų toli kelinuti pinigų 
atsiimti — |Kibturi(*s'»ems siun
čiame {vištų.”

Per pasiųstą Valsty- 
Im’s kurjierą Misija gu
vu visą pluoštą “kvi
tų*’ su priėiuusiųjų pinigus 
parašais. Gauta.-ius kvitas pi
nigų siuntimu skyrius jA> iš
siuntinėjo a Ameriko* siuntė
jams. Ižtiinė praneša, kad kvi- 
tos nuo No. 1 iki No. 341)1 y- 
ru jau išsiųstos iždinėnui j 
Mpskričius,' o ajiskričiimis įsa
kyta, kad knognt'ičiatiriu ii- 
mokėtų. No. 34IH iki 4050 tai
p-gi gauti ir išsiuntinėjami 
iž<linėi!u. Kartu pgMu yra iš
siimi ifaėjiuiii piliečiams nranc- 
šimni, kad nueitų į artimiau 
šią iždinę atsiimti pinigą*-. — 
Valstybė* iždinė rašo: 
šome paskelbti visiems 
tėjnms. knd turėtų kiek 
rybi»s. Darome viską, 
žmonėms pinigui butų 
kami kuogreičiausla.”

(Pasirašo) Finansų ir .Ptn- 
monijos Mmisteri*.

Gaivananskas, 
(Pasirašo) Dejiartamento 
rektorius Dulskia.

“Pru- 
siun- 
kaitt- 

knd 
iSino-

AR ŽINAI’

Di-

jo# išmatos turi būti laiko
mos siauroje skardinėje ir in
das turi būti Btužtintas du 
syk j savaitę, vąsarą dažniau.

Jog tvartui turėtų turėt nti- 
bėgnnus ir stiprius trąšų a- 
ruiMius.

Jog gimimo* raportui rcika-
liogi kudiluo gtrorėi.

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

Palaikykite
Pavyzdi.

Atmainos oro ubai 
daug kenkia tcJcIeno 
bicuiui.

Vžėjn« vėirnin*. kaip ka* 
<in rreito j>aunu>rimtt ne- * 
negalimai, ir tuomet reika- 
lanjama daug kantrybės M 
prenunieraiorių puma.

Pu tokiai vėtrai p*taisy
mai n u kinti} dratą, aulntt- 
šytų stulpų rbdeirat labai 
daug. Vienam Chicngus pri- 
eniintyj padaryta hhslėa 
ant 1399.914.

Sii« pataisymui iilaiilu* 
ir kito* palaikymui tkviai 
padaro negalimu Bsivcnrti 
ant dabartinių telefono kai-

C1UCAGO TTXI--riiONE 
cormAKY

f

X ■a

Buk kirpėju. Ki
rpėjai viaar rei
kalą ujami. Clr- 
risurtaa amato*, 
m ta Umoklnanis 
| keletfl savai - 
Bu. prltyrtinua 
d uodaitiaa moki

nanti**. Virta* atdaro*. SperIJuli* 
KrtautyMėa Skirto*, mokala* uJ- 
oanMlti* viau*

MASTF3R NCHINII. 
1M> W. Stale fttr. 

Kampan 1-agr atr. ant tlu lut>«.

£

I - ■  ..............  -K

Dr. M. Stupnicki 
5107 So. Morgui Streot 

CHJGAGO.^njZM^M 

VoUaa**: — • Iki 11 U ryt*; 
* po putu iki * *ak. N*d«Uo- 
mi* nuo s iki 8-r»L ntm

Jlcrtd. HM IndiiM-oiJ’Mttv Blvd. 
TrkJonu V»n Bartai SIU

Dr. M. T. STtUKOLlS 
LDDTVVIS 

Q įAstoju Ir Oi Irane** 
Oftats: t»T V. 41tfc Su.

(47 ir TFood gBt.) 
Volaadoa: 30 ryto Iki » po ts«t4* 
0:10 Iki 0:10 vakar* N^dHloml* 
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WAUKEGAN1EC1AM8.

A. B. K. DARBININKAMS
DARBAS

Jš tikėtinų šntthrrių patyriau, 
kad pereitoje nedėliojo AVau- 
kegan’b lietuvių rvetainėji- 
vienas asmuo gaudydamas na 
r;ų organiailcijai. vndinnuiai 
“Sandara’’ melavo, buk ir 
aš prie tos organizacijos pri- 
klausus. Nežinau to melagio 
vardo nei pavardės, bet turiu 
pranešti gerbiamiems waukc- 
ganivči&ms, kad nei prie 
“Sandaros“, nei prie pana
šios organizacijos nekuoniet 
neprigulėjau, nei neprigulėsiu 
nes esmi katalikas ir dėlto su 
“Sandara” nieko bendra tu- 
vSti netndbi.

Kum. rraauiMLUb Hucya,
“Draugo“ Redaktorius, bu

vęs šv. Baltrontipjaus klebo
nas, \Vaukegan, III.

GEARGATON, ILL.

Birželio 12 čia įvyk© pra
kalbos. Kalbėjo Westviilės lie
tuvių katalikų klebonas, kun. 
L. B raginimą s. Jis išrodinėjo 
nezaliežninkų klaidus. Perspė
jo brolius lietuvius, kml nesi
duotų bite kam išnaudoti. 
Kaikuriems Mickaus pasekė
jams net karšta pasidarė 
it elektros paliesti, nešėsi 
svetainės.

Prakalbos pavyko. .
Prakalbose buvęs.

ir, 
ii

CUSTER, MICH.

Šitoje lietuvių ūkininkų ko
lonijoj gyvuoja trys draugijos. 
T«*ko girdėti, kad yra susitrė- 
rusur ketvirta, būtent Jaunu 
Vaikinų !*arilfriksiirinini(> kiln
ias. Ii visų keturių draugijų, 
veikliausia yra Šv. Antano dr- 
ja. Narių skaitlius nuolatos 
auga.

Birželio 13 d. Šv. Antano 
dr-ja laikė nepaprastu susi
rinkimų, kad pasitarti apie 
įsigijimų nuosavos svetainės. 
Para rodė, kad Custerio mieste
lyj randasi pardavimui sena 
mokvlda. Apkalbėjus šitų da 
tykų šv. Antano dr-ja nutarė 
tų namų nupirkti, nukelti imt 
savo itanės ir perdirbti į sve
ikinę. Tani tikslui tapo išnak
ta komisija, kurion inėjo: K. 
Pušis, K. Daunoras, J. Vaši- 
Rnuskas ir P. Bagdonas.

Po to nutaria įrengti pikui 
kų nedėlioj, 11d. liepos, š. m., 
aut Rami Imke kranto. Bus 
dainų. žaidimų ir kitokių ]»- 
marginimų.

Šv. Antano dr-ja darbuojasi 
netik savo naudai, liet ir ]>ara- 
pijos laimi.

rūsčius. Paskui dainavo vyrų 
kvartetas. P-lės Jerukaiėiutė 
ir Perinkaiciutė padainavo du- 
et<i “Jaunųjų tėvynainių im- 
lutji” ir dvi angliška* dainas. 
“Nesakysiu’’ gražiai padokle- 
’hayo p-lė Jemkaiėiutė.

Paskui buvo prakalbos ir 
i&važiuojantiems įteikta dova
nos — rankiniai, kareiviams 
tinkami laikrodėliai. Po to pa
kviesta iš publikos p-lė Pes- 
kinaitė dar įteikt- nsiems po 
tris dovanas ir po gyvą rožę. 
Čia reikia pastebėti, kad Ro- 
<elando lietuvaitės yra dide
lės pat ri jot ės ir pilnos tėvy
nės meilės.

P««lcn» ff9
Mikmvviviu,. A. Likus, J. Mu- 
karis ir J. Matužis) karštais 
ir juusiuingais žodžiais atsis
veikino su roselandiei’iais, lin
kėdami vienybėje, sutikime 
gyventi ir darbuotis tėvynės 

Lietuvui- labui. Piugiamu 
užbaigta Lietuvos imnu. Pro
gramai pasibaigus, prasidėjo 
šokiai, kurie tęsės iki vėlai 
nakčiai.

Padėka lai būva p. Stninii- 
lui už suteikimų svetainės vel
tu i. tai p-gi bennijcuris ir-gi v<-1 
t ui patarnavo, o podraug ir 
visiems dainininkams ir pub
likai už atsilnnkymų.

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

Viršui pnminėti vaikinai bu
vo įžymus darbuotojai ruse 
huidii-rių tarpi*. Genu idoties 
kelionėje ir paaisckiino visuo
se užmanymuose.

Tanai Buvęs.

Wasbington, — Padėjimas 
Centrinė- ir Rriinės Europos 
kur naujai gimę kūdikiai iš
nešti iš motinystės ligonbuėių. 
apvynioti laikraščiuose, ir kur 
vyrai ir moterys be tinkamų 
drabužių, priverčia Amerikos 
Raudonąjį Kryžių kreipties 
prie savo darbininkų visoje 
žalyje, prašant skyrių ikrui ujo 
pradėt drabužių siuvinių. - 

l*ranešimai iš Burnpos, kur 
Ilgos, skurdas ir hadas vis nai
kina žmones rodo, jog reikės 
padidint Raudonojo Kryžiaus 
darbuotę, jeigu norėsime pa- 
lengvinti padėjimą ir {iHgrlliė- 
ti toius tautoms normnliškai 
save atsitaisyti.

Amerikos Raudonijo I<ry-

utvdų j šį atsišaukimų.
Neprašo, kad skyriai steng

tųsi atlikti tiek darini, k*<k 
buvo atlikta laike karės. Ne! 
Tik tiek, kiek skyriai galės 
dykai duoti. Suprantama, sky
rius turi nešti visus kaštus, 
ir siutime atmokėti visas iš
laidas lig New Yorko, kur 
vyriausias skyrius ims visų 
alsakuruyltę.

Patartum, moterims susitar
ti ir kaimyniškai atlikti dar
bų, ir išrinkti nonų moterį,J 
kuri susifiažinu su darbu laike 
kun-s, prižiuri-ti visų darbų.

------- 1---------------------------
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LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Parota uodą “firy CJotrt*" Krautuvė 
miltą laiku Tlicnlr Mrbta* 1 mttnl 
kaip UV'rtlU OM visto*. Prlrlurtl* 
pnrdhvtnio ptrkSjan imt Iro ant vlo- 
to*

ALK tauklte;
MM K. Mtr (Vtlr»«n W.

KZTRA RTROKKA.S 
pat-rtduodn C tam Imi r tu rnljndnt 
pardundu i>l*lnl.

J. G.
SMSS Hn. K.mornM A ve. <lih-ain> III. 

ant antra lubų

VASARNAMIAI ANT 
RAND0S.

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti pasilsiu (vaka- 
rijų) dienas, o labjausia šęi- 
įnynoa. tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottagcs) 
arba pavienių kambarių ant 
jati senai Lietuviams žinomos 
Ttomontyn. i-orl Faunus, Šū
dus. Mieli.)

Vasarnamiai ir jiaviefti ka
mbarini passiranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir (įTOcemė — yra 
pristatomi aut vietos kulną 
diena, per buėerių iš Benton 
Hnrbur.

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas

A. J. LEM0NT. 
Leiuont’s Resort Farra,

Sodus, Michigan.

ANT PARDAVIMO.

M odiniu numna nklrpnn muro I 
PUKyvcnlniu 5 ir 5 kmub.irtų vanotų 
clrktme Aviena bu vL*kala ceriui nn. 
tnna Ir ircraiti |<:i<lvjhne. Lolita 50xlSI> 
knmna* vintu t!W3 W. S»tli 81 
Brlalitoa Purk pnruldiiudu tik ui 
|«t00.00.

Lotu* 10x125 
Cvraino |indv- 
59<2 Bo. Ko. 
Ui *10.000.00

Murini* narna* t Ir C kambtirių, 
vandeniu nfiAililoma*. 

t |i<Mu naru a* nauja*.
Jloie Ir grntloj virtoj 
ekv rll t*t. l>nr»lt!u<xln

Po t Birt ui oeutmlrik. ka.1 goriau- 
•**• r«’*»** tavo aklinu] rra BATO 
N1C* Pralal!na visut nmniacumun 
■uvlrikiaimo. o tat raMkta. kad r»- 
kla paminti vtana Parduotum* 
vo> vlana aptiekonea

7 luini bari y vnnoa Ir kaxu Aviuau*. 
Bitinu virta narna* Kartini *tov>Jc. 
lrtlna 50X125 vieta MII So. Hnln- 
trvl 84. arti ltuKuro ]yinililuo4n la
bai nuritu tik nt c«909 no.

Murinta nainaa 2 1'aKjvrnliuu T 
Ir * kambariu p,ru K|tAII4nfuaa rlek- 
trua Svlrm. “GamiS'' i!«-1 dvlrju ■*•- 
tomoblllu natnnn laimi ircru« Ir ara- 
tloj virtoj arti Hal»:<«! St. arui Gar- 
flolil H«tlvur<> |>rrk, tiktai HS.ofO.N* 

r»*! vtav.vlr* mini'tu namu kralpkl* 
tta pri*: <

Izidorių Pupauską, 
3402 S. Halsted St. 

Tel. Yards 5379

Paklaus Vyrų, Kurie 
Juos Nešioja

Ar litui sutaupyti pinigus nnt kasyklinių Im
tų’ Jeigu nori, lai nešiok Goodrich “Hi-Press“

Pasiklausk lient vienu iš aavu draugų, kurie juos 
nešioja, o jie pasakys tau kiek jie sutaupo.

Jiems- nereikia puspadžių “Hi-Press” tvir
ti ir gerai nešiojasi. Tie luilti “Hi-Press“ jm 
dai, tvirtesni už patį plieną. Šie Imtai noprn- 
kiurs, ir nonusilups ir Imto laimi smagus nešio
ti

Neimk imitacijos. Reikalauk tikrų Goodrich 
“Iii l’ress” — juos galiniu pažinti, nes turi 
raudonų Eilutę ant viršaus.

THE B. F. GOODRICH RUBBER C0.
Akron, Ohio.

CusU rietis.
>

R0SELAND ILL
I ta*,,.-

Birželio 8 d. brolių Mtni 
milų KTvUiinėjc buvo įrengia*: 
vakaru* su gražia programa 
pagerbimui keturių jaunuolių, 
važiuo^aučių Lietuvon, fend 
4<udėt4 Aąraiai ju» kariuome
nei kovoti už laisvę Ir nepri- 
klatuomybę. Vakarų atidarė 
p. 1*. SumuAkn. Pu tu lietm* 
BjUMė Amrriko- 1 trinų.
k d* “Kra tnan<> brangi” solo 
pūdai navo p. J. Pivoriūnas ir 
“Gale sodu rymavo’4 X Pa-

Gerbiamieji Tamistos:
Viename “Draugo” numa- 

ryj patėmijau paskelbtų L. I*. 
P. stočių surašą, kiek yra iš
pirkta bonų ii* kiek turi išpirk
ti.

Malonėkite pataisyti centro 
klaidas. Visados padutala 
\Vauwatotia, Kis. Tai ne Kau- 
watoM, tik MHvaukee, Kis. 
W«uw»tose gyvena stoties iž- 
dainininkus įr tik viena lietu
vių Šeimyna.

Daug Milwaukees lielutių 
pikšt a už tokį xk vi bintų.

Malonėkite kaip gal’-tami 
L. L. P. Centre tas klaidas pa
taisyti. ,

Su pagarlm.
J. Bereikia.

Nuo red. Mes negalime tai- 
syti Centro klaidų ir prisiųs
tuosius skelbimus dedauie taip, 
kaip būvu prisiųsti. Tokias 
klaidas gali putaisyti tik Liet
F’mansiuė Misija.

LAIŠKAS LIETUVOS 
MISIJAI.

a

Į

A. PJETRATIS & CO.
Mortgage Bank

R£At CtrfAtC. (hS JHANCt 

Europeaii Americšh Buruu
IMtrt AMLIL

Gerbiamoji Misija:
Labai širdingai meldžia 

Tamstelių paieškot su šituo 
adresu mano brolį Juozų Šiug
ždą, 'arba Stanialovą Cerievi- 
čių, iš Aleksio. Simus Jono 
šiugždus ir Marijonos ftiugž- 
dienes išvykęs į Ameriką karo 
metu. Mano adresas: Lietuva, 

j per m. Kauną, j Aleksotą, 
J I-ocJUii namas, Alenos g-vė.
No. 8, Antanui Žiugždai arba 
Marijonai ftjugždienei.

Tr>irm lot omluHta ' -o- ••k*— .. > . J ~
parašyti nrnn ju itdrcėų, o jei
gu nerastuiiH Ut, tai 'įrašau pa- 
rašyti num laiškelį a iic tai.

Su {lagariia.
Antanas ir *

KauHftn, L92U m. - 
gegužio mėn., 5 dienų.

THE STREETS CO.• v
1S

Leiberiai

sę-

West 48th ir So Morgan St.

REIKALINGI

Atri-

Bt.THE STREETS CO.

West 48tli Si ir So. Morgas st.

Gera mokestis ir darbo i 
lygos, ir pastovu- darbas.

Atsišaukite’

Jos B. Clow & ,8ons
534 So. Franklin

Hvlkallliyo* ilrl<« iiiiiNi-iita valkų. 
čuttnK, rrnii*, numiioar. I'AiiiidlJi- 
mal reikalingi. Atiutauklte I t lilld- 
ren*. Il<mw CommMon. <’Hy 11*11, 
W«terblirx. Crmn tarp* lltOO Ir 
1:00, urba rūkykite rri^iųadainl pu* 
11 tfdljltnu*.

NTll’HI’S VAIKAI.
K u viri 1, melu aiiitto. Pakloti virta 
atlprlniii valkui drnak.vtl dnikuotua 
lnt>iui ir dirbu i>rna* rubnyj. 41 val
uti don aavaltėjc,

Al*:4auklle
Mr. Iiullock. 3nd floor Butorrlcjc 

Pnltli-liitl* (Vi. 2239 So. I*nrk lw.

Parsiduoda “Draugo” mūrinis namas. Stovi gero * 
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių 6v. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

Paprasti Išbertai, 
šaukite

“DRAUGAS” PUBL. CU.

1800 W. 46th 6tr. Chicago, UI.

Extra Proga Biznieriams!

I

IKM'AKl

visiems lietuviams, kad pas

3893E 3E3E

KLIKAI. U Kili.

Joc L. Zukovrski
AS8T. MOVI.

ŪKAI. oiiici;
nOO«erBLT llOAD 

(19111

Wm. D. Murdock & Co.
KKAL IMTATK 

MAltV ofuci:
17 M. l.A KALLE HT.

TKUiruffAS KR ANKI J w SM

CHKAOO

l*al*ta*u JokulK> Clivanulc-vIfiaOK ! 
kurta pralitm 10 d. 1 rin tn/tivoin ' 
O'irtollul apie C0 turtu (M«lM S I 
|><my •« c-uiiy aMimiu, uimuu laupau- į 
ta*, kalrč* r.otd(i pirAlė artu.-. »r 
rrailue kojų, 4 |»lr , JI* «n<>. 1
i»t| nutiud'riu r 7 vaikučiu •. vie- 
m* t oodeiiy.

J ta l'UU artai k*» M|>1* J) cunotu- 
tart. tuHrtMu prantiAti ktun-iilnau: j 
u gaaail* dbtutu,

KTECI.IMK HrtRf»tVIMU!

i uia<Juo4n p<*i*l Ir ant pl- 
*4ų linini:(JImu marinta na ma
lta <l>utiKaluW) 0 kambariu tr 
2 lotai. Aioji- mvmIujc turi bū
ti parduota Kaina SISOO.OO.%

Talpai turimo ant pardavi
mo luli*i plaių lotų. aruLioj vW- 
Uij bu miliutai “imprcvemenuia“ 
Lotnl Pločio 77 H pr'-doa. ličio 11* 
Kaina KOK.OO l» aurVlau.

Kaa Altf, puEarainiinit u tol- 
nvl n<i<!< liuj* birtalKi 2lu> KZC 
gana 120.00 kredito, (ifutiui at
daru* 10 M ryto tkl 4:10 vai. 
vakaro.

Sus l uoil NL
RriUon. I'.aina

J.‘7

N'iu.du • Si Ive.-lra vielutė 
Vaiguvos (Kauno g.) ieško sa
vo brolių, giminių ir gerai pa
žįstamų. gyvenančių Ameriko
je. Atsiliepkite ]»vr laiškus, 
turiu svarbių reikalų. Mano 
adresas: Lietuva, M. Skapiš
kis, Rokiškio aps., Kauno gub.

Konstancija Patackai tė iš 
Papilio ieško savo brolio Anta
no ir .•mw»nį Jogiisės. Rašykit 
man: Lietuva, Kauno gub. Ro
kiškio epu. ul Skapiškis, Kle
bonija.

AXT PARIiAVIMO
puiki Ir carai GroaemA Ir Saldainiu 
krautuvė. Puikioj virtoj. Uottrrlu Ir 
ir Lenku aptarventoj. liiania iMlrb- 
tuo por I uiodua

Atoitauklkr
K.A7.. VESCKl R. 

43X2 So. iif-rtnliacf A iv.

Puralduislu pwcmo labai puikioj 
virtoj ir kaa norėtų ulnidėtl imterno. 
ne* ant virtau* rra k.-turl kamba- 
naL Melililų tuojau* titaltaukti 
bu* arelių laikų parduota.

S. Kauirpet-kn*

2V3O lame Avr.

Goodrich
Hi-Press 

Ruhber Footwear

Proga

karų taisytojams. karų taisy
tojų pagalbininkams t niekų 
taisytojams ir midioriaius dir
bti uno štukų ir uždirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freigbt knnp Geros darbo su
lygo* ir pasiuvus darbas.

Atsišaukite

I

■
■ 
w
B 
B
B

i 
i

IH»VAXV PRANEŠU
savo kostumicriams ir 
mus dabar eina

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iž 'Udžiausiu Chicagoje
Parduodame ui iemistuių kainų, kur kitur taip nrgauai. 

Mušinrlių laiškams drukpoti ir ofiso darbanu yra naujau
sios mados. Utiaiknm visokiua laikrodžius, žiedo*. Oiobi- 
ntea ir deinmntinlns; gramaftnma licturiftaia reknrdaia ir 
kvūv«;:'MM«ų ’ė :r
bysfiių. Balalaikų, sitarų ir aniuikų, kokių tik reikta. Dir
bame viaokiu* ženklu* draugyabnia, taiaomo laikrodžiui b 
muzikaltlkus instrumentini atifikanišiBi

Steponas P. Kazlawski
ASHLAND AVK, CHICAGO, ILL.

TekfobM: DHOVER W3

Reikalingos prie Cafeteria 
Jaunos moterys dirbi i trum
pas valanda* musų generalio *' 
uffice eafeteriu (valgykloj).

Atsišaukite

SWIFT & COMPAjn? 
Eniployment Division 
General Offics U. S. Y&rda.

> •' _
... •. *L SU- . A
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

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

Penktadienis, birž. 25 d., 
šv. Vilhelmas.

GAZO KOMPANIJA PADI
DINO INVESTINIMUS.

Deja komisijatai susekė.

Kuomet guzo konųtanijai 
prireikė nuo žmonių išgauti 
dauginu ]>inigų už suvartoja
mą gazri, luimjMinija piulvi 
gubino savo investininms. lą 
dokumentą padavė Stato Pu- 
blir Utilities komisijai. Pas
taroji, jMisitvmdamn tuo do
kumentu, padidino gazui kai
ną.

kompanijai turėdavo mokėti 
S5 centus už 1JKM) kubiniu jie
du guzo. Komisija gi kainą 
pakėlė ligi $1.15.

Bet štai tuojaus savo tyri
nėjimų išvadas paskelbė ki
ta komisija. Ta komisija su
sideda iš eksjiertų.. Jon inei- 
nn kai]) miestu, taip kompa
nijos eksjiertni.

• Aitą komisija paskelbė, jog 
gnz<> kompanijos i ii vestini nitu 
yra jmsė vertės tiek, kiek 
kompanija yra padavusi Sta
to Publie l'tilities komisijai. 
Ir todėl liurcikalo šita komi
sija yrn jmkėlusi kainą su
vartojamai gazui.

Daluir nožinin, kas tolinus 
bus daroma. Tik žinoma, jog j 
Etate Publie Utilitios komisi
ja, skirdama guzui $1.15. jwi- 
reiškė, kml ji, - komisija, vi
suomet galinti* tą kainą at
mainyti.

Rasi, komisija ir sanuižtuš 
kainą.

Aitam atsitikime paniški1 
kompanijos gudryhė.

Dešimties motų laikotarpiu, 
nuo 11M1G ligi 1915 m., guzo' 
konųuinijni įsigyti nuusnvy-' 
lies, kaip lai žemę ir trobesius, 
atsiėjo truputį dnugiau 5o mi
lijonų dolierių.

Karės metu kompanija no. 
pirko nei žemės, nei statė tro
besiu. Taigi jos visas investi- 
ninui- gludo tuose SO milijo
nuose.

« Bet kompanijn tuos gntuvns 
šavo investinimus ujikninavo 
sulig šiandieninės gyvuoj-čios 
brnagenybės, tarytum ji šian
die hutų pirkusi žemę, stuty- 
dinitsi trobesius ir atlikusi ki 
tokius juigeriniinus.

Todėl ji ir Įuidnvė investi- 
himnins* dvigubą kuiną 1(H) 
milijonų dolierių.

KODĖL?
Pabrangus spaustuvės reik 

menims dvigubai, o poperos 
kainai iškiulus keturissyk tiek, 
kaip buvo prieš metus, ar pu
santrų. leidimas dienraščio da- 

' rosi sunkiai pakeliama našta, 
šimtai laikraščių, tvirtesnių 
finansiškai už lietuviškus, jau 
sustojo ėję.

Kad palengvinus išleidimą, 
priversti esame pakelti pavie
nių numerių kainų, o taippat 
reikės padaryti ir su prenu
merata.

. Daugelis pačių musų Gerb. 
Skaitytojų apie pakėlimų kai- 
nos mums priminė nekartą. 

Tai darome.
“DRAUGO” ADMINISTR.

iiiimiiiiniitiimniuiiiiiitiiniiuiimimn 
uždarė kelią automobiliui su 
pinigais.

Pastarasis buvo priver ta-; 
sustoti. Sustojo ir anuodu. Ir 
tuojaus iš anųdviejų išlipo 
penki plėšikai su revolverini.“.

Išvarė jie iš automobiliaiis 
šoferį ir įlankos pnsiuntėją ir 
nuvažiavo visais trimis auto
mobiliais.

šoferis *u pnsinntėju pali
ko gatvėje Im- nntoinobiliaus 
ir be pinigų.

Policija |Miii-ško plėšikų. 
Nuomnniaujn, akd tas darbas 
atliktas sii žinia kokio nors 
bankus darbininko. Nes kitaip 
juk plėšikai negali žinoti ko- 
kino laiku vežami pinigai.

Daug žmonių krripėri j “Drau
go"'knygyną, norėdami gauti }- 
vairių “Gaspadiuių-Virėjų” arba 
aiškinus sakant knygą, knip ga
minti valgiui. Taigi pranriuimo, 
knd jati lokių knygą turime. .Ji 
vadinasi:
“VALGIU GAMINIMAS”

.Jos kaina tie apdarą .... $1.25 
su a|Mlarnis .. .*.................. $1.50

Taippat turime kitų labai gra
žių didžiai naudingą knygų:

“MEILĖS GALYBĖ”
Kaina su apdarais.............  75c.
Kaina be apdarų ................. 45c.
.Užsakymus siųskite šiuo adresu 

“Draugas” Publ. Co.
1800 W. 46 Str., Chicago, DL

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimtni

IŠ BRIDGEPORTO.

PLĖŠIKAMS TEKO 52,340 
NIKELIAIS IR CENTAIS.

Policij® ieško 7 plėšikų.

Cook ('minty Statė tunika, 
19 N p. Cicero, avė., dienos me- 
tu pasiuntė $2.349 į Cimtinen- 
tal •& (’oiuereinl Statė liauką. 
Pinigai buvo vieni nikeliui ir 
centai. Nikelių lmvo 23 krep
šiukui, kiekvienam jh» $100. 
■Pinigai buvo vežami automo
biliu.

Wasliingtono liuulevardii 
važiuojant pankui automobilių 
pasirodė du kitu nedideliu nn- 
tomobiliu. Jie važiavo g-reta. 
. Viena- iš jų mėgino pra
lenkti automobilių,, katnuu 
buvo vežami pinigui. Bef ne
pavyko tai jsidnryti.

Bet tie- Ii ili,nt riek n Ve
ga abudu. paskui važiuojančiu 
Automobiliu, šniokštelėjo n 
biriu pusėm ir, knip b*-uiatai

d»» t .

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS

BLAIVININKAI TURĖS 
SUVAŽIAVIMĄ.

lllhini“ vul-lijn.“ Katalikų 
Pilnųjų Blaivininkų Sąjunga 
turės 49-tą metinį suvnžinvi- 
mą (’hicagojv.

Suvažinvimns įvyks ateinan
ti M-kmadicaį po pietų, Kni 
gilt* of (’olnmhtis salėje, 1G5 
West Mmlison gal.

NAUJAS MEKSIKOS PA 
SIUNTINYS WASHTNG- 

TONE.

Washington, birž. 24. — 
Miksi kos pasiuntirfi) Suv. 
Valstijose paskirtas P'-rnaa- 
<hno Iglesias Calderon .lis 
veikiai ėia atkeliaus. Turės 
pmlmsadoriaus raugų.

Iš CHICAGOS LIETUVIU£

BEETHOVENO KONSER
VATORIJOS MOKINIŲ

KONCERTAS.

Penktadienio vakare, birže
liu 25 dierui. Mark \Vlfite 
SiĮuan- Hvetninvje (29 ir Ilai
stei! gatv.) kils Beetlioveim 
Konservatorijos mokinių kon- 
eerln«. Didelėje svetainėje, 
prie puikaus Rtenvųjan.“ pija 
uo mokiniai išpildys platų ir 
įvairų programą. Koncerte da
lyvaus ihiiuininkni, pijanistai 
ir smuikininkai. Apart jvnirių 
muzikus veikalų, skambins pi
jami garsiąją Schulierto ne
užbaigtą simplioniją, mažos 
mergaitė.- dainuos duetą iš u- 
peroi* “I-a Nozzi di Figaro," 
Mergaičių choras išpildys Bra 
hmia? ir Dcssa vcib&lUe. J- 
žangn dykai. Jžangos tikietus 
imi ima gauti Beethovcno Kon
servatorijoj ir jms mokinius.

Birželio 17 d. flv. Jurgio pn- 

komt-riiis. Programą išpildė 
“Kanklių” choras, prie Sv. 
Jurgio parapijos, kuriam va
dovavo p. B. Janušauskas.

Už/langni pakilus, pirmiau
sia choras padainavo: “Geguži 
nė, ••Lietuva, tu brangi žemė”. 
Solo "Ne margi sakalėliai" ir 
‘‘Vai močiute” padainavo 
Sulckaitė, Ji turi gražų balsą. 
Už gražų pndninavimą buvo 
įteiktas gražus gėlių bukietas. 
Paskui tenoras p. J. Ramnnnu- 
skns solo padainavo: “Tu
plauk laiveli” (iš “Kornevi- 
lio Vnrpų”) ir “Matinnta”. 
Labai gerai savo užduotį at
liko.

Solo ant smuiko* “Liebee- 
frvml” išpildė p-lė J. Urbiu- 
tė. Nors ji dnr jaunutė, bet 
labai gerai valdo smuiką. A- 
teityj ji bus įžymi smuikinin
kė.

Po to choro vedėjau pra
nešė, knd be to, kas minėta 
programoj, dainuos dar iš ry
tų svetys — dainininkas p. Sa
bonis. Jo padn i n uotą “Vakari
nė duinu” taip publikai pati
ko, kad net tris sykius buvo 
iššauktas. Kiekvieną sykį iš
šauktas padainavo nnują dai
na.

Vėl choras padainavo 
kštužėli,” 
Šneka.”

Paskui 
laužo” ir
(iš "Korn. Varpų”) solo pa
girtinai atliko p. J. Balsis.

Solo "Meilė” gražini padai
navo p-lė Bereckaitė.

Po to pasirodė p-nia M. 
Janušauskienė. Ji padainavo 
“Leiskit j tėvjmę” ir Arya(iš 
operos “i-ucia”. P-nia Jonu
šą tutkienė visiems yra gerai 
žinoma dainininkė.

Aitame koncerte jai įteikta 
net du gėlių bukietu. ~

Ant galo choras dnr padai
navo ” Karvelėli/’ * Kur munas 
mus” ir “Kareivių maršas.” 
Visos dilini)* luluii gražiai iš-

“Pau-
“ Vienas žodis ne

solo “Vai verčia, 
“Po platų svietą”

• • • ' ėjo.
Reikia tik pažymėli, kad 

koncertas, kuris gerai puvyko, 
pradėtas ir užbaigtas be tau- 
tos imno. Tokiame vakare 
negalima buvo bo jo apsieiti.

Z ja.

IŠ NORTH SĖDĖS.

U. 
iš

Šiomis dienomis vietinis 
H. K. Rėm. skyrius gavo 
Centro dėžutes dėl doVnnų ka
reiviams. Lietuvoje musų knr 
žygiai knujasi su priešai*. Jie 
savo galvos deda, kml iškovo
jus ncpriguiiuybę ir udaikiuą 
ją.

Daugelis iš jnusų visai Apie 
juiio urrii upinnurv. Musų yra 
jmrciga juos >*rbti, jų neuž
miršti, jiems dvasios ir ener
gijos priduoti. Nevienas ka-

■ f

$2500.00 
Dovanoms

Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Lotų .
• /

Už. tokią prekę kokia pirkėjas pasiųlis. Lotai randasi gražioj dalyj miesto

$2500.00
♦^Dovanoms *

Morgan Park Gardęn Subdivizin
Ant 113-tos gatvės ir Ashland Avenue (Važiuojant Halsted 1 i i karais) 

Išpardavimas prasidės Birželio (June) 25, 26 ir 27 dienų,

PETNYČIOJ, SUBATOJ IR NEDELIOJ
*

%
2 kartus dienoje, vienas 2 vaL po pietų, antras vak. kožną dieną, tik minėtas 3 d. ant 113-tos ir Ashland Avė. 

$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, lojai 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 pilnų vertę.
Ateikite j Ofisą 3301 So. Halsted St., bus daug Automobilių, kurie Jus nuvež už dyka tiesiai prie li- 

citacijos lotų ir dovanų.

Dovanos bus parodomos nuo Ketvergo, Ji.e 24, Ezerskio Salėje, 4600 So. Paulina St 
Patįs visi atvažiuokite ir atsiverkite savo draugus, jeigu kurie lotų nepirksite, tai nors dovanų išlaimėsite.

3301 S. Halsted St.
9

4

Phone Bo u Ieva r d 6775

LIBERTV LAND & INVESTMENT CO.
*! ---- "

reivis Lietuvoje yrn užmirštat 
ypatingai tie. kurie neturi tė
vų, nė giminių^

Kuomet Amerikos kareiviai 
buvo knru lauke, jie nebuvo už
miršti. Nuo giminių arba nuo 
Amerikos Raudonojo Kryž. 
gaudavo tni šiokią, tni tokių 
dovanėlę. Kareivis tada jau
čia. knd jis nėrn užmirštas. 
Tada su nauja dvasia eina ko
von.

J prisiųstas dėžutes gnli 
dėti kas ką nori. Bot labiausia 
pageidaujama šitų daiktų: 
pančinkų, pirštinių, jioporiis 
ir konvertų laiškams rašyti ir 
tt.
’fiitų dėžučių .gavome nejier- 

daugiausia. Tat kuogreiėiau- 
sin reikia jas pripildyti. No
rint gauti dėžučių, reikia krei
pties j L. R. K. R. 43 sk. vnl-. 
dybą arba j Tautos Fondo' 
pirmininką liei raštininką.

Taigi, ]Misiskubinkite.
Jaunutis.

mus, |m» numeriu 2920 IV. 10 
th PI. (1-inų lubų) Brighton 
Parko, 8-tn vnl. vaVare.

Prašomi laiku susieiti, nes 
turime apkalbėti daug svar
bių dalykų. t. y. kns ir kada 
priduos Apskričiui atskaitą ir 
pinigus.

I

Zof. Mastauskaitė, 
senoji rnšt.!

Iš TOWN OF LAKE

L. Paskolos valdytai ir par
davinėtojai Imtinai privalo aini- 
lankyti j nepaprastą Ktisirinkinią 
jH’tiiyėiojr, birželio 25 d., 8:00 vnl. 
vak.. j unija* ofisą 4539 S. Marah- 
field Avė.

Turime labai svarbią dalykų 
link užbaigimo pankolo*. 
Virta kviečia

Kendra Litluviy
L. P. Rlotict Valdyba.

lt

L.

kan

PRANEŠIMAS.

Suomi krierin visą senąją 
valdybą ir visus išrinktu na
rius suseiti peržiūrėti l.iet. 
Vyčių Chi. Ajai, choru knygas 
ketverge, birželio 24 d. j na-

. .
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI)

Kas tiktai ii Cicero norite 
gauti “Draugą” arba paduoti 
j jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus

1442 So. 49-th Avė.
Pas jj galima gauti malda- 

knygių ir kitokių knygų. 
Paain&udokita.

PASKUTINE SAVAITEI!
INSIGYTI PASPORTUS

Kurie norite važiuoti Lietuvon ši met

Pasiskubinkite ir;"duokite savo prašymus prieš 

Birželio 30, 1920. Nes vėliaus pasportai nepiliečiams ne

bus išduodami.

Norint gauti gera ir teisingų patarnavimų kreipki

tės pas

L1THUAN1AN-AMERICAN INFORMATION BUREAU 

3114 So. H-lsted St Chicago, Dl.
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I Trečias Metinis Ukiniku i

| Piknikas I
Ant iventės 4 Liepos, Lietuvių ūkininkų Btuivie = 

= nijimo Hari, Michigan. GURNE Y PARKE, gražiame 1

♦

’"Į

I
I

Extra Pranešimas!
diuorni pranešu savo koshuuieriams, knd nš sugry- 

žnu iš ligonlmrio jr vėl pradedu savo dnrlią Oeveryicų 
taisymo Mano kainos 25c. pige-mės negu kitur mokė
si, jei netiki persi tikrint. Darbą atlieku gerai, greitai 
ir pigiai, už darbą savo garantuoju.

Taip-pat turiu amo* mados čeverykų. parduodu po 
$2.50. $3.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pnsmane, o bu
site U r as n.'įtinti

JUOZAS BŪDVYTIS.
3239 Auburn Ava.
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Miške nnt kranto Upės. Programoj dalyvaus ponia M. 
Dumiu lienė su burių giedorių. Panelė Aldona Grušaitė, 
smuikoė ir korneto aulo ir tlainuo* G. Witingai« cinui- 
kus solo. Witingas ir p-lė B. Matulaitė smuiką ir pijano 
duetas. Mergelių dek ir mari jos. Bus žaislų, skanių už
kandžių ir gėrimų. Atsilankykite kur bu* gera proga 
pasižiūrėti musų gražios Lietuvių kolonijas. Vieta* 
bus pa* musų Ūkininkus pabūt'kad ir ilgai. Musų ko
mitetą* lauks ant stoties au automobilinis sukatoj, ir 
TMMlėlioj.

Vnnlnn Draugių Ignas Smetona, Prok rašt.
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PASFOKTŲ UI.AMKM 
v PILDOME

r? - ------ -- - ------------- --------------“

REIKALINGI LEIBERIAI 

dėl fabriko darbo. Pastovus 

darbas.

LINK BELT CO.

39th *ir Stevart Avė.
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