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Bosevikai Pakels Puo
limą ant Vilniaus 

PAKELIAMA KARĖ PRIEŠ 
TURKUS. 

Anglai neapleidžia Ismido. 

Prieš Airius Pavartojami 
Kulkosvaidžiai 

KULKOSVAIDŽIAI PAVAR
TOJAMI LONDONDERRY. 

Londonas, birž. 24. — Snlig 
naujausių pranešimų iš Lon
donderry, riaušininkai ten 
buvę besiartinę Į kareivi ą ka-
zarmes. Tad kareiviai prieš 
anuos pavartoję kulkosvai
džius. 

Visam miesto Įtaisus padė
jimas. 

Į Belfastą Anglija pasiuntė 
daugiau kariuomenės. To.-, da
li^ jau pasileidusi ant London-
d»«iry. 

Tuo tarpu darbininkai ant 
g< i"/.inkelių vis dar streikuo
ja. Kariuomenė ten neprive-
žama. Kareiviai iš tolimų apy
linkių turi paskuoti pėsti. 

Darbininkai pakėlė streiką. 

LENKAI MOBILIZUOJA 
VISUS VYRUS. 

56 divizijų koncentruoja 
bolševikai. 

?L 

mos. 
atsisakydami vesti anglą ka- Vienas žinovų pareiškia. 
nuonjenę ir amuniciją, 

NEPERTRAUKIAMOS 
RIAUŠĖS LONDONDERRY. 

Riaušininkai užpuolė kataliku 
kolegiją. 

Varšava, bir i 24 (Rašo an-
laikr. korespondentas). — 

Kuomet lenkų vyriausybė mo
bilizuoja visus tinkamus ka
reiviauti vyrus, bolševikai iš
ilgai upės Berezinos ir toliaus 
i šiaurius prieš lenkus sutrau
kia skaitlingą kariuomenę. 

Sugryžę iš karės fronto neu
traliai tėmytojai praneša, jog 
bolševikai tose apylinkėse jau 
turi sutraukę dvidešimts vie
ną diviziją. Ir kasdien prane
šama, jog dar vis naujos ka
riuomenės divizijos sngal>ena-

[Wl 
ten prieš lenkus turėsią su
koncentravę penkiasdešimtis 
divizijų. 

Bolševikai pulsis ant 
Vilniaus. 

Londonas, b i r i 24. — Airi
jos mieste Londonderry va
kar riaušės visu smarkumu 
buvo atsinaujinusios, Išpat 
ryto prasidėjo smarki kova 
unijom stų su naeijonahstais. 
Kai-kuriose vietose i barika
das šaudyta papliūpa. Naktį 
buvo prasidėję plėšimai. 

Kareiviai Į susirėmimus ne-
simaišė. Tik visas laikas nuo 
gatvių varinėjo pašalimus-
žmones, katrie išdrįso apleisti 
namus'kokiais nors reikalais. 

Visos svarbesnėsės gatvės 
aptuštėjusios. Neštose gatvė-, 
se seka riaušininkų susikirti
mui. 

Riaušininkai dominuoja 

Didesnėj miesto dalyj domi-

Abelnai nuomoniaujama, jog 
bolševikai ten naują puolimą 
piieš lenkus pradės \ savaitę 
arba dešimt}' dienų laiko 

Naujas puolimas bus pakel
tas šone Polocko, Borisovo, 
Mn:sko ir Bobruisko. Puoli
mas atsirems net ligi Latvi
jos fronto, kur ligšiol veikimas 
nebuvo galima del pelkiuotų 
teritorijų. 

Šiuo kartu bolševikų puoli
mo tikslas mesties ant Vil
niaus, paimti tą me>stą ir 
iurbut. briauties toliaus. 

Nelenkai kariniai žinovai 
tvatina, jog lenkams yra la
bai blogas padėjimas: Tuo tar-

1 x>n lenkai nenasirodo turi ko-
į h--s-nors baimes. Jie viešai 
užgina, kad Lenkijai butų ko-

t 

Konstantinopolis, birž. 24.— 
— Turką nacijonalistų spėkos 
pakilo prieš anglus aplink Is
mido tižiąją, ties Marmora 
jūrėmis. Turkai puolasi prieš 
patj miesteli Ismid. Nori iš
mušti iš ten anglus. 

.Sonian Ančiai huy,> uruiu. 

šę, kad jie pasitraukia iš Is
mido. { Bet šiandie pasirodo, 
kad jie nusprendę ginties. Nes 
jei Išniki tektų turkams, tuo
met anglam.* nebūtų vietos nei 
užlajdje. 

Seka mūšiai. Čia aiškiai gir
dimi an^lų karės laivų armo-
tų baubimai. Tie laivai bom
barduoji turkus. 

Pranešama apie paneštus 
anglų ir turkų nuostolius. Vie
tos gyventojai nerimauja. Ei
na kalbos, kad nacijoįralistai 
gali veikiai užimti ir patį 
Konstantinopolį. • 

Talkininkai gins miestą. 

Oia paskelbta, kad talkinin
kai prieš turkus nacionalis
tus pakelia karę ir gimę. kaip 
Konstantinopolį, taip Darda-
nelius ir apylinkes. 

Anglija Į Marmora jūres su
traukia karės laivus. Sugabe
nama skaitlinga kariuomenė 

Graikija įtraltoJba pradėti 
karės veikimą prieš turkus na
ci jonaiistus iš Smirnos šono. 

Žodžiu tariant, talkininkai 
nusprendė patvarkyti turkus 
nacijonab'stus ir suskaldyti 
Turkiją. 

Daugiausia nukenčia gyvento-
jai. 

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

Bet užtaigi nekariaujantie-

AIRIAI DUODA VĖJO v 

TEISĖJUI. 

New York. birž. 24. — " I -
rish Progressive" Sąjunga 
čia turėjo mitingą. Buvo ap-
«.„_:..•«.; A^..:: v i : » — 

reikalai. 
Karčiais žodžiais alsiUepta 

apie New T°rko augėlesniojo 
teismo Kisėją Daniai Coba-
lan, kurs larbuojasi Airijos 
pragaiščiai.' 

Mit i :^ reikšta, kad tasai 

DAUGIAU LĖŠŲ KOVAI 
PRIEŠ KOMPANIJAS. 

Matyt, bus pasipriešinta tam 
reikalavimui. 

Cbicagos advokato specija-
lis asistentas, kurs veda kovą 
prieš koropilnijas gatvekarių, 
gazo, telefonų ir 'kitas už kėli
mą kainų, tai kovai vesti pa
reikalavo daugiau lėšų nuo 
imr>?u ta rybos . 

Pareikalavo asignuoti dar 
$513,464. 

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

Gi dabar norima dar dau-
Londoaas, birž. 24. — Ant giau. 

kai-kurių Airijos geležinkeliu Bet tam naujam reikalavi-
\'žs dar streikuoja darbim.Jcai. Į mui atsiranda priešininkų. 
j «e_ atsisaką geležinkeliais ga- Nes. jei bus paskirta nauja 

reikalaujamoji suma, tuomet 
pasidarys didelė krūva išlai-

vargiai 

teisėjas daipuojasi: už nepri
pažinimą Airijai laisvės,' už 
Išvarymą is. Amerikos de Va-
loros, už nepirkimą Airijos 
l»ondsų, i r m. 

ANGLIJA GRŪMOJA 
STREIKININKAMS. 

Tuštėja Rusijos Miestai 
Miestuose Negirdėta Br 

RUSIJOS MIESTUOSE MA
ŽĖJA SKAITLIUS GYVEN 

TOJŲ. 

— 

Tas darosi del stokos 
maisto. 

Paryžius, birž. 24. (Rašo an
gį, laikraščių korespondentas). 
— Maskvos ir Petrogrado gy
ventojai badmiriavo. kuomet 
aš apleidau tuodu miestu ge
gužės mėn. Badauja jie ne. vi
soj to žodžio prasmėj, bet li-

Padėtis Maskvoje. 

Ma.skvoje tukia pat padėtie 
Kituoniet Maskva skaitė du 
milijonu gyventoji}. Šiandie 
įniro ''•{;: >»ti \ i*.'!::.' Milil ",>"** 

Ir šis skaičius kasdien laip
sniškai mažėja. 

Iš visų Maskvos gyventojų* 
gal dešimtas nuošimtis aptu
ri maisto šalę bolševikų val
džios patvarkymo dalinti 
maistą. 

benti anglę kariuomenę ir a-
municija. 

Vyriausybė, sakoma., imsis f du. (Ii naudos iš to 
prieš juos priemonių. Sako
ma, bus ĮNMĮkelbtas įsakymas 
dnrbininkaiBS dirbti. Kitaip 
jie bus pašalinti iš darbe. 

Bet jei tas įsakymai kar
tais pakeltų generalį streiką, 
tūcmet vyriausybė yra suma
niusi visai nfdaryti visus gcle-
žn.kelius. , i 

PRINCAS 
DYS 

Londonas, birž. 24. — Gene-
raliu gur>ernatoriu Aprikos 
Unijos paskirtas princas Ar-
tbur Connanght vietoje vice-
grafo Buxtoa. 

bus. 
Kai-kurie aldermanai neiš

kentė pareiškia, kad perdaug 
pinigų išeikvojama visokios 
rūšies ekspertams. Tail nori
ma jau patvarkyti tą nerei
kalingą pinigų mėtymą. 

Prie tos gyventojų rnšie* 
teraliai. Gyventojų mirtingu- priklauso buvusieji turtingi 
mas didėja del stokos maisto, i žmonės, katrie turi parduoti 

Daugiau kaip per du metu Į kokių nors brangesni savo dai-
didžiuma miestų gyventojų j ktų. Taippat visokie bolševi-
nei vieną kartą negavo i>ro- j kiniai valdininkai ir spekulia-
gos so<'iai pavalgv'ti. Duonoje' tai. 
yra didesnė dalis šiaudų, pe
lų ir visokių nešvarybių. Ar
bata — lai beržų lapai. "Rei-

KOMPANIJA REIKALAU
JA "DSJUNCTIONM. 

Merit Dress kompanija, ku
rioje streikuoja darbininkės, 
prigulinčios prie Internatio
nal Ladies'Garment Workers' 
unijos, augštesniojo tesnio pa
reikalavo jai išduoti "injunc-
tion" prieš 
ketninkes. 

streikiniakes pi
ji gyventojai labai daug nu 
kentėję. Daugiausia nukentėję Aną dieną viena piketninkė 
krikščionvs. 

Pranešama, jog Musrapbos 
Kernai armija nužudžiusi 2j» 
graikai ir sudeginusi kele ą 
sodžių. 

i suareštuota. Jinai užpuolė ir 
apdraskė poliemoną. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

DAUGUU NEBUS VAIDI 
NAMĄ VIEŠPATIES 

KANČIA. 

Lošėjai pavargę, nėra prie
monių. . ' 

. .. . . . T • v- , Ifio nors pavojaus. 
nuoja riaušininkai. Ligšiol no-. r rf 

galima sužinoti tikras nuken- Ukrainoje bolševikai pa-
Tejnsių žmonių skaitlius. 

Liudininkai pasakoja, jog 
kaikuriose gatvėse tebiurulį 
nužudytų žmonių lavonai. 

Liudininkai podraug pasa
koja, kad angių kareiviai pa
syviai atsineša į riaušinšikus. 
Kareiviai mato, kaip ginkluo
ti riaušininkų būriai rnaršnnja 
į savo pozicijas ir jų nesulai
ką. t ; ^ 

Daugelis gyventojų apleidžia j i-5 

miestą, Anglijos vyriausybė 
i Londonderry pasiuntė dau
giau kariuomenės.- Ta kariuo-
menė už trisdošinits mylių mio 
miesto apleido trauk.:-; ir 
vieškeliais niaršuoja. Trauki
niu keliauti pačian miestan bu
vo pavofaus. 

žanginoja, 

Tietiniam fronto šone, ty. 
Ukrainoj, bolševikai neper
traukia puolimo prieš lunkus 
ir visvsr j^ažanginoja. 

Lenkai atsimeta visa linija, 
pradėjus pietinio š<uio deši
niuoju sj)artm ir baigia upe 
Benziną. 

^ulisr Central News •!'',rto 

Londonderry, unijonistai 
[(protęstaatai) riaušininkai už-
! jjuolė ir apšaudė ten katali-
. kiška kolegija. 

B:s]:<.p gatvėje, kur yra toji 
katalikiška įstaica, nužudytas 

i vienas žmogus vnrdn McKon-
ina. katalikas. 
i DeneŠoje į Ex''iuu 
jgraplt Co. iranoša 
[londonderry gatvėse 
' f'ib* UUŽudvtli JįtlTHi'u 

Trlo-

. . Berne, Šveicarija, birž. 5 
(•korespondencija). — Aišku, 
kad pasaulis daugiau neraaty;; 
vaidinant Viešpaties kančias 
mažam Ba\iaTijos miestelyj 
Oberammergau. Tenai kgs de
šimti metai buvo sulošiama ta 
istorinė Biisterija. 

Paskutinis losimas buvo 
1910 metais. Normaliais lai
kais šimet lošimas turėtų but 
atliktas. liet taip nebus. Ka
rė ir vargas prispaudė to 
miestelio žmones, katrie da
lyvaudavo vaidinimuose. Daug 
žmonių žuv0 karėje. Kitus 
vargas nnvarė Į kapus. 

Šiandie siaučianti šalyj ne
ramybė dar labjaus suspaudė 
žmonas. 

Kaip šimet dešimtys tūks
tančių iš viso pasaulio keliau
ninkų turėtų sukeliauti į Obe-
rammergaii pasižiūrėti tos ne
paprastos misterijos. 

Bet taip nebus. Šįmet ir, 
turbnt, jau nekuomet nebus 
vaidinimų. 

man kalbėti sn Antanu l>ang,;lis nerimauja, negalima gy-
furs vaidinime -metu užimda-l venti su nesudrumsta mintimi 
vo "Išganytojo vietą," rašo kokį ilgesnį laiką. 
korespondentas. " J į atradau 
puodus dirbant. Jis eina 50 

Bet taippat svarbi priežas
tis ir ta, kad miestelio žmo-

metus. Turi dideles mėlinas a- j nės neturi ne tik užtektinai 
kis ir juosvus'plaukus, apdri- į maisto, bet ir pinigų. Gi be 
busius ant pečią. pinigų negalima gauti reika-

"Paklausiau jo, kodėl šį- lmgii rnbų. , 
met negali but vaidinimo." Pagali aus pačių lošėjų ta r-

"Yra keletas priežasčių,"j pe įvykusios atmainos. Kai-
afeakė Lang. "Personaliai aš j kurios merginos ištekėjusios, 
labai mylėčiau vaidinti dar; Jos jau negali dalyvauti vai-
nors kartą. So tuo sutinka ir dinime. Štai tokia VJudoM 

didesne dalisKttų buvusių Io-'duktė'—* Maria Zvving, ištę
sėjų. Bet matai, tamsta, vai-(kėjo. Anos vieton dar nesu-
dinimas tik tuomet butų ge
ras daiktas, jei ijsdHoųokios 

Šitos rūšies žmonės turi iš 
Į ko dažniau nusipirkti baltos 

. . . i duonos, sviesto, daržovių, ge-
kia žinoti, joc ta duona ir ar-! m. „ ,,. , ... 
, . . . . . ivsnes arklienos ar kitko 
batą — tai svarbiausias gy-1 

Bet ir to ' Svarui baltos .duonos Mask
voje reikia mokėti dukart 
tiek, kiek vienas darbininkas : 
uždirba per dieną, priskaičius 

ventojų maistas 
maisto nėra užtektinai. 

"Tamsta negali turėti su
pratimo." sakė man vienas 
jaunas žmogus, dirbantis bol
ševikų Įstaigoje Petrograde, 
"kol kokį laiką čia mūsų 
taTpe nepagyvensi. Žmeaės. 
išalkę per dienų dienas. Išal
kusiems nelengva atsilaikyti 
prieš visokias ligas. Del ba
davimo Petrogrado gyventojų 
skaitlius sumažėjo ligi pusės, 
sulyginus su prieškariniu sto
viu. Darbininkai atsisako mie
ste gyventi, jei jie nujaučia 
sau geresnes sąlygas sodžiuo
se. Likusieji turės suklupti ar 
anksčiau ar vėliau." 

ir duodamą bonusą. • 

Arkliena —'bjauri. . 

Pardavukįjania imoBėajs ar
kliena yra labai nešvari i r 
bjauri mėsa. 

Daug kajių man teko ma-. 
tyti, kaip gatvėmis vežimais 
vežama į krautnves ojeku ne
pridengta arkliena. 

Tokia ntėsa yra tinkam^ 
tik klijų dirbtuvėms. Bet sflh 
ja penimi išalkę žmonės. Ir į? 
be to dar brangi, ne kiefcritį 
nam prieinama. 

visa' 
"P i .m kelių dienų teko 

nors naudos mūsų tautai. Bet 
vargiai galima sulaukti iš to 
geistinų pa sėkmių. Nes žmo
nės perdaug sugedę, mažai 
juose doros." 

Nesama energijos. 

Toliaus tasai doras žmoge
lis Antanas I,ang pasakojo, 
jog lošėjams trūksta energijos. 
Skurdas ir streikai viską iš
eikvojo. Žmonėms nėra kas 
valgyti, mintys užimtos kito
kiais reikalais. Tuo tarpu to
kiam vaidinimui reikalingos 
blaivios, nieku nesudrumstos 
mintys, atsižadėjimas žemiš
kų rūpesčių. 

Gi šiais laikais, kuomet ša-

PALIUOSAVO 14 SVE
TIMŠALIŲ. 

BUS REPREZENTUOJA
MOS IR S. V. 

Washington, birž. 24. — 
Talkininkai turės abelną kon-

rasta tinkama. 

Lang nenori turtų. 

Lang pasisakė, jog viena 
Amerikos kompanija jam bu
vo pasiųlnsi gerą sumą, kad 
jis keliautų į Suv. Valstijas j forericiją liepos 2 mieste Brus-
ir tenai vaidintų kančią. įSftiyj. Manoma, jog toje kon-

Bet r,ang nesutinka su tais j f«jrencijoje bus reprezentuo-
pasiulymais. Visųpirma jis ne-; j a m o s j r sUV- Valstijos, 
nori ij^yti kokių nors turtų, Į ^^ 
paskui - neturi noro apleis- B I R 2 E L I 0 ^ ^ 
ti savo tėviškes ir 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. 

AMERIKOS RADIKALAI ! ŽEMĖS DREBĖJIMAS LOS 
MĖGINA GELBĖTI ANGELĖSE. 

RUSUAL 
Los Angeles, Cal, birž. 24— 

Paragina darbininkus nekrau-. Jau kelinta diena čia atjaučia 
ti medžiagos Lenkijai. į m i didesni ir mažesni žemes" 

j drebėjimai. Kaip čia, taip a> 
Washinglon, birž. 24. — Ko- į pviinkėse padaryta jau ir nuo- S 

munistų partijos Amerikoje stolių 
vykdomoji valdyba paskelbė S m a r k i f 

prokfemacija. Vieną tos kopiją b n V ( ) p r a e i t a p i r m a ( , i e n j 
ga%o teisybės departamentas. 

Komunistai proklemacijoje 
atsiliepia į darbininkus, kad 
jie atsisakytų krauti j laivus 
medžiagą, siunčiamą Lenkijai 

, . . . , . , . . . , Boston, Mass., bir/.. 24. — ir Japonijai arlia ir kitai ko- • T, , , . , . . . ' , T i • • v V •' , v • virėuernirs teisėjas Airaerson-
kiai saliai, kariaujančiai pnesj _ r* 

i palmosavo 14 suareštuotų 
svetimšalių, paskirtų depor-
'tuoti. 

Teisėjas atrado, kad komu 
ristą partija; prie kurios lio | 
prigulėjo, nėra jokios prievar--
tos partija 

bolševikinę Rusiją. 

• 

• 

-

Cbioago ir priemiesčiai. — ebants Loan & Trost Co. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver- ? 

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 23 d. "buvo tokia sulig Mor-

Šiandie ir rytoj gražus OTHS; 
temperatūra kjla. 

Vakar augš<?iausia temperatūra 
buvo 64 L; žemiausia — 55 L 

Sauiė teka 5:15; leidžiasi 8 -29. 
Mėnulis leidžiasi 1 :.*$ po pu-

Riaunakeio. 

Anglijos sterlingi} svami 
Lietuvos 100 auksinu 
Vokietijos 100 markią 
Lenkijos 100 markių 

•3*8 1 
2.fS 
2.75 
.70 ^ 

Prancūzijos už 1 doliori 12 fr. 00 j 
Švei«irijos už 1 ėoSeĄ S fr. 4fi \ 
Italijos už 1 dol 16 !. % 

http://Ma.sk
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u r r r r n KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
«*F>0 A J! T A A C » 

tasrtiena, išskyros aedėldlenius. 

D 

Ii 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams ••-••^ HM 
Pusei Metę ......^£..»:..,. 8A0 

6UT. VALST. 
Metams . . . . . ; . - . . . . 95.00 
Pusei Meto .' S.00 

Prenumerata moltaal iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos 
Be nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti išperkaat krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus ] 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, DL 

Pavyzdingas 
Pilietis. 
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Koselaiide, 111. 10824 prie S. 
Michigan ave. yra rub^, ava
lynės ir kitokiu daigtų san
krova. Jos savininkas yra lie
tuvis Pijus Paznokas. Jis yra 
sumaningas ir sąžiningas pir
klys kaip daugelis kitų. Jis y-
ra išmintingas asmuo neiuė-
tantis savo turto nei žibu
čiams, nei barškalams, nei tau 
pasididžiuoti Ta ypatybė jau 
kur kas retesnė tarp musy 
žmoni ir. 

Bet rečiausias daigtas, kad 
jis gailėdamasis pin'go sau, 
nesigaili jo viešiems geroms 
reikalams- P. Paznokas su
pranta kiek naudos daro visuo
menei seserys mokintojos. Jo 

« vaikai mokinasi seserų veda
mose mokyklose. Mylėdamas 
tėvynę jis nori, kad sesory IIICK 
kintojų butir ir Lietuvoje. 

Nepersenai Paznokas paty
rė, kad penkios sesjrys — ka-
zimierietės važiuoja j Liecuvę, 
žadėdamgs tenai įkurti savo 
vienuolyną, ir tenykštes mer
ginas patraukti, kad apašta
lautų mokintojaudamos. Pro
tingas ir darbštus žmogus su-

'v-* 

u 
It* 

« . 

r: 

prato to sumauymo nauuą. 
Kiti ^į sumanymą, pagyrė ir 
pagiria žodžiais. Faznokas 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-

iiaudinga. 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 keiu-

širstas dolierių toms pa-

* 

" ėionis seserims. Apie tų mote
riškę mums neteko nieko pa
tirti viršaus, kaip kad yra 
paskelbta aukotojų sąraše. Bet 

; ta trumpa laikraščio eil-uė, 
kuri paminėjo jos aukų, dau
giau reiškia negu visi ilgi 
straipsniai gražiu išvadžioji-

Jei Lietuva turėtų daugiau 
tokių piliečių kaip Paznokas ir 
'rot&šieiiė, tai ji butų laimin-

šalis. 

Vipažins Bolševi
ke Valdžią. 

Tomis dienomis talkininkų 
|enlentos) rriinistoriai pirmi
ninkai turėjo konferencija 
Prancūzijos mieste Boulogne. 

I aptar ta ivatfbfegBteji bėgantis 

ji klausimai. Ir tarp kitko nu
tarta kuoveikdaus atnaujinti 
prekybų su sovietine Rusija. 

Po konferencijos Anglijos 
ministeris pirmininkas Lloyd 
George laikraščių atstovų 
klausiamas pareiškė, kad kuo
met talkininkai atnaujins pre
kybų, tas reikš, kad jie pripa
žįsta "de f acto" Rusijos bol
ševikų valdžių. 
' 'De f acto" pripažinimas nė

ra pilnas pripažinimas. Bet 
nors jis nėra pilnas, visgi jau 
kaipir tikras. "De f acto" pri
pažinta valdžia turi teisių tu
rėti savo oi'icijalhi atstovų to
se viešpatijose, katros jų pri-

Kaipgi tas nuotikis gali at
siliepti i Lietuvos respublika? 

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

Atsiminkime, Lietuva vpda 
taikos tarybas su sovietine 
Rusija. Padarytas taikos są
lygas talkininkai pripažins 
teisotomis tiek, kiek jie pripa-
žjs teisota bolševikų valdž'n. 
žitų valdžių jie, kaip jau žino
ma, pripažins "de facto". TV1 
ir taikos sutartis, padą "j ta 
Lietuvos su sovietine Rusija, 
bus pripažinta "de faclo." 
Bolševikai Lietuvai pripažins 

Vilnių, katrų šiandie laikosi 
pagrobę lenkai. Tuomet talki
ninkai ir tų sųlygų pripažins 
"de facto." 

Taigi tame ir yra svarbus 
Lietuvai daiktas tas talkini n-
kų pripažinimas bolševikų val
džios. 

Negalvoję mums talkininkų 
apsiejimas, su bolševikais. Bet 
jei iš to apsiejimo išeina nau
dos mūsų Tėvynei, reikia pa
sidžiaugti. Žinome, kad bMe-
vikai via aitrus musn prnši-
j.iukai. Bet lygiai turime žino
ti, kad jų valdžios ž^dis, tar
tas* Rusijos vardu, Ims legalis, 
kuomet bus pripažinta jų toji 
valdžia. 

Lietuva ir Italija. 
Nežinau, ar anuose laiš

kuose esu pranešęs *šia žinia. 
Cžkviečiau į Lietuvų atosto
goms privat-doeentą Italijos 
karališkojo universiteto kun. 
Turclii. Tai jaunas, gabus vy
ras. Dar man neatvažiavus į 
Rymų, mėgo tyrinėti naujų 
valstybių organizuot?; dar pir
miau studijavęs Irlandų rū
pesčius, su kuriais pamatė 
bendrų idėjų pas lietuvius ir 
kitas atgijančias bu v. Rusijos 
teritorijoje tautas. Buvo va
žinėjęs Irlandijoje, tai lengvai 
davėsi prįsikalbiiit \ Lietuvų. 
Apie mūsų dabartinius vargus 
jis karts nuo karto parašyda
vo straipsnį laikraštyje "ii 
Tempo." Šiais metais dažniau 
sueidavo su lietuviais, tai vi-j teisių konsulų arba tyli 
sa atliekama jo sielos energi- Į baeadorių. 

tiško apsileidimo. Jis man a t 
siuntė savo tąsios aprašymų 
vokiečia kalboje už nusiųstas 
jam kelias knygeles lietuviškų 
dainų. Apie Lietuvų jis daug 
žinojo iž lietuvių studentų Fri
burge ir turbūt jų buvo gerai 
užintriguotas • apie mūsų tautų, 
kad man vienam laiške užsi
minus gana nedrąsiai nuo at
silankymo j rausą sodžius, kur 
dainas galima grynam origina
le regėti, šis mokslo myluo
jąs, prof. ir pirmasis univer
siteto rektorius, pagyrė pa-
, v > " ••""<(• u i S BUIU aivj't^-s, 
jei gražiau butų paprašytas. 
Dabar, po laiko, gaila. Butur 
me turėję Šveicarijoje mūsų 
vardo skelbėjų, mūsų sielos 

am-

ja suaikvota lietuvių klausi
mams. Kuomet Amerikos pat-

Yra daug vilties, kad j eilę 
inusų mylėtojų užsienyjs. mo-

ri;otų būrelis pažadėjo Atsto-jkslo žmonių, gali istol dabar 

Susivienijimo 
Seimas. 

Organizacija turinti 253 sky
rius ir 12 tūkstančių narių bei 
20(j,000 dolienų vertės m.. . 
yra, be abejonės, didelė. Jos 
dvimetinis seimas yra didelis 
nuotikis Amerikos lietuvių 
gyvenime. Svarbu yra toki 
nuotikį perleidus apsisvars-
tyti, kas jame taisytina, kas 
pagirtina ir paliktina. 

iSeime buvo gana daug Įta
rimo dvasios. Vieni kitais ne
pasitikėjo. Iš to kilo gana skau 
džių ginčų, sugaišinusių daug 
brangaus laiko. Yra du budai 
panaikinti Įtarimus: vienas 
yra vaikiškas, kitas yra vyriš
kas. Vaikiškas būdas vietoje 
Įtarimo deda neapribotų ir ne
pamatuotų pasitikėjimų visu 
kuomi ir visais. Vyriškasis bū
das organizuoja aiškias vie
šas, smulkmeniškas ir doku
mentuotas apyskaitas. 

Susivienijimo valdyba i savo 
priedermes žiurėjo rimtai. 
Prezidento, Sekretoriaus ir 
Iždininko raportai tapo i š d ė 
ti raštu. Jie matomai, buvo ab-
mintyti ir prirengti. Šitf ra-
portavimo būdų naudinga bu
tų 'sekti ir mažesnėms organi
zacijoms. Kuo greičiau ir kuo 
pilniau jmnaikjsiine improvi
zaciją iš mųs raportų išdavi-
uėjimo, tuo veikiau išgis vie
šojo gyvenimo žaizdos. 

Sįnietiniame Susivienijimo 
Seime buvo trys ar keturi pa
vojingi sūkuriai, kurie galėjo 
paskandyti organizacijos vie-
nyby. Tie opioji dalykai buvo 
šitie: a) namo pardavimas ir 
pirkimas, b) Detroito kuopos 
j parapijos dalykus }si:r:aišy-

vybei daug lėšų, buvo sutarta 
parašyt ir išleist veikalas "La 
Lituania." Prof. Turchi apsi
ėmė darbuotis ir nelaukdamas 
paskatinimų ėmė skaityti lite
ratūrų prancūzų kalboje apie 
uiusų tėvynę. •— Apie prof. 
Tutcliio gerus norus aš šitaip 
galvojau. Jis teisingai mums 
gero nori ir gali ilgainiu daug 
gero padaryti. Jis gali tapti 
Lietuvos tikras žinovas, ir 
kaipo knygų ir plunksnos žmo
gus, pamėgęs šį specijalumų 
gali mums virsti Italijoje an
tru profesorium N ienų, kurs 
beveik kas vasarų atvyksta iš 
savo tėvynėn, pasilsi, pasivai-J 
šina, patyrinėja ir parvažiavęs 
parašo; tautiečiai ir mokyti 
skaito, ir mūsų tėvynei simpa
tijos dauginasi. Po toki 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-

didelis gaisras. Sunaikinta la
bai daug namų. 

' J 

Tų pačių dienų gauta se
kanti antra kableframa: 
Lithuania, 

WasMngton, 
"Smu&esnės žmioe apie 

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

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

Lietuvos Atstovybė Amerik. 
Per 

M. J. Vinikas. 

M %č> £fci kZMZž^ 
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LIETUVOS MISIJOS PRA
NEŠIMAS SIUNTĖJAMS 

PAŠELPĄ Į LIETUVĄ. 
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Palaikykite 
Pavyzdi. 

labai 
telefono 

piof. Turchi. Turėdamas uni
versitete dėstomu mokslu suly
ginamųjų religijų istoriją, jis 
Lietuvių mitologijoje rašęs 
daug savo specijalunini me
džiagos; mūsų kalbos seitobiš-
kunias, formų turtingumas, 
mūsų pasakos, liaudies dainos, 
mūsų atgijimo istorija, mūsų 
atgijimo didvyrių darbai ji 
žavėte žavi. Kiekvienų gerų 
žinutę apie dabartinius mųs 
rūpesčius jisai kuomaloniau-
siai gaudo. Išvažiuos iš Rymo 
apie liepos 10 dienų 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 speti-
jalistų. Mūsų liaudies mc-b»di-
jose specijalistas iš Dievo ma
lonės, rastij neišsemiamų me
džiagų valsams,* T»iretams, o-
verturoms, operoms. Svetim
taučių niunkų mums būtinai į 
reikia. Savų nežinia ar greit 
sulauksim tokių, kuriems pa-

A TMAINOS oro 
daug kenkia 
bizuiui. 

"Užėjus 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
žytu stulpų atsieina labai 
daug. Vienam Chieagos pri-
emiestyj padaryta blėdės 
ant $399 914. 

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

CHICAGO TELEPHONE 
COMPAKY 

nas rankioja besisvečiuodamas 
Šilavote pas a. a. kun. Radu-lvyktų atkreipti domę svetur 
ši; paskui ėmė veikalus leisti, j mūsų šios rųšies' " žalią mo 
kokių lietuviams tyrinėtojams 
nepavykdavo pagaminti: jis ir 
lėšų surasdavo savo darbams, 
ir nekokio užmokesnio nerci 
kalaudavo. Jis veikė iš savo 
specijalumo meilės. Dar VJOS 
metais aš susirašiau laiškais 
su Friburgo universiteto pro
fesorium Deeurtins, užmirštos 
nedidelės Šveicarijoje rėto-
romanų tautos budintojo iš tau 

inas, c) mokesčio pakėii.nas 
del influenzos epidemijos, ir 
d) "Garso" straipsniai apie 
Šv. Jurgio parapijų. 

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 mūsų tarpe lygiai e-
konominiai, kaip ir% bažnyti 
niai 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 su abejos 
rųšies dalykais. 

Reikia pasidžiaugti, kad ši
tame Seimo visi pavojingieji 
klausimai praėjo laimingai. 
Seimo didžiuma tarot rimta. 
Nesuvaržydama užs&arščia-
vusių laisvės, davusi kalbėti 
beveik daugiau negu reikėjo, 
rezoliucijose prisilaikė vidurio 
ir teisybės. i 

Nėra reikalo daug apra'nu-
ti koncertą, teatrų ir vakT " • 
uę. kurie įvyko trijų seii:> > 
dienų vakarais. Gerai kad ren
gėjai juos pagamino, nos JM> 
darbo reikia ir pasiiinkspuVii. 

džiagą." Mūsiškiai talentai 
vysta, skursta ir vargiai išbu
jos šiuose kovos už nepriklau
somybę laikuose. Kompozito
rius italas, man rodos, Lietu
vą* pamėgtu ir stigebėtų jos 
vardą Italijoje paskelbti. 

Naudinga dar Lietuvai bo
tų, jei j i turėtų simpatizuo
janti, pas mųs pabuvusi, žur
nalistą italą. 

J. N. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo Mandięi iš Kauno 
nuo "Elta' ! sekančias kable-
granias: 

Lithusnin, 
Wasbington, 

"Naujojo Kabineto sąsta
tas: Dr. Kazys Grinius, so-
cijalistas liaudininkas, {urmi
ninkas; Juozas Poryckis, kri
kščionis demokratas, Užsienio 
Ministeris; Rapolas Skipitis, 
santarietis. Vidaus Ministe
ris; Pulk. Liet. Žukas, soe. 
liau(L Krašta Apsaugo*; Ka
roblis^') nepartinį, Teisingu
mo; Galvanauskas, nepartinis. 
Finansų. Prekyl>os ir Pramo
nės Ministeri> ir Susisiekimo 
Ministerijos Vaduotojas( ?); 
Kazys Bizauskas, krikšč. de
mokratas, Švieiiino; agrooo-į 
inas Aleksa,nepartinis. Žentas, 
Ūkio ir Valstybės Turtų: !V 
Solovoičikas Žydų reikalams, 
be portfelio; Sioiuaška. Gudų 
reikalams 1*> jx»rtf(lio. 

Kamie kehirtų kartų buvo' 

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 pašel-
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 bonų ir 
netrukdyti pinigų išmokėjimo. 
Paskutiniomis gautomis žinio- j 
mis iš iždinių "ček ia i " apmo
kami'labai smarkiai — kiek
vienų dieną prisirenka j iždi
nes daug žmonių, kaip per jo-
niarkų. Kaikurie piliečiai pra
šo išsiųsti jiems -pinigus i ar
timiausią pašto jsiaigų, kad 
nereikėtų toli keliauti pinigų 
atsiimti — pastariesiems siun
čiame paštu." 

Per pasiųstų Valsty
bės kurjierų Misija ga
vo visų pluoštų "kvi
t ų " su priėmusiųjų pinigus 
parašais. Gautąsias kvitas pi
nigų siuntimo skyrius jas iš
siuntinėjo > Amerikos siuntė
jams. Iždinė praneša, kad kvi
tas nuo Xo. t iki No. 3401 y-
ra jau išsiųstos iždinėms i 
apskričius,' o apskričiams iša
kyta, kad kuogreičiausia iš
mokėtų. Xo. 3401 iki 4050 tai-
p-gi gauti ir išsiuntinėjami 
iždinėm^. Kartu paštu yra iš-
sinntihėjami piliečiams prane
šimai, kad nueitų Į artimiau
sių iždinę atsiimti pinigus. — 
Valstybės iždinė rašo: "Pra 
šome paskelbti visiems siun
tėjams, kad tutftų kiek kant
rybės. Darome viską. kad 
žmonėms pinigai butų išmo
kami kuogreičiausia.'' 

(Pasirašo) Finansų ir »Pra-
monijos Ministeris. 

Galvanauskas, 
(Pasirašo) Departamento Di
rektorius Dnlskis. 

s. L -K » -

įsmek Gerą Amatą. Už-
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

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

nanties. Vietos atdaros. Specijalis J 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

M ASTKR SCBOGL 
1W X. Stalo Str. 

j Kampas Lako sir. ant 4tu iubu. 

Dr. L L MAKARAS 
Ltetavta GydytoiM ir 

Cklcacoj: 4615 Bo. Woo« 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nona. 

4729 S. Ashland Avenoe 

!
Specialistas džiovŲ. motoru ir -*f-
ru Vgą. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 

J vakare. Nedėliomis lfl iki 1. 
Telefonas Drcicl 2880 

i 
• » • • • • • » • • » « • • • • « » • • • • • • • . ; 

; Besid. 1139 Indcpcndence Blvd. 
Telefonas Van Buren 2*4 

URi Ai AI nOTil) 
Rnaas gjijtopm tr CUrui^m 
Specialistas Moterišku. VrriJfc* 
V a * * tr rtoą chruMBfcm Hf9 

SS54 80. Babted St., CUtmęo 
Telefonas Drorer NtS 

VALAHDA8: 10—11 ryto S—S po 
7—8 Tik. KoMUomto 10—M C 

«— 

Dr. M. Stupnicki 
S107 So. Morgai Street 

cmcAflo, ELLoron 
TiMfuMO T a r * S n 

Vate«*»: — 8 fkn 11 « ryto: 
t po pletu Iki 8 rak. Nedėlio
mis nuo 6 Iki g ral. «akar*. 

.1: 

' Dr. M. T. STKVOLIS ) 
LIETUVIS 

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

(47 ir Wood gal.) 
Valandos: 10 ryto iki Ž po pietų, ] 
6:30 iki S:30 vakare Nedėliomis | 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boolcvard 160 
Bes. 2914 W. 4Srd Street 

Tcl. McKinley 263 
> • . . . . . . . . . . . . . . . . . S 

Telephone: Tards 1492 

i . 

S 

DR. 6 . M. GlASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan S t 
j Kertė S2-ro St , Chicago. m. 

SPECIJALISTAS 
j Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1© ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan-

j da vakare. 
NedėHomie rj-uo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

OR1HT 
Toriu patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-
kj laike ligos. 

! 8285 So. Balsted St. Chicago, UBU 

JS» - m I 

i 
— R « » | . | 

1 • 

m, J. SKINGLMAN 
Gydytojai ir Chininas 
tyrimnm joort Trr 

- T 

*** m 
Kamp. 48 Oosrt 

Ras. 1328 W. * t Avenae 
Telefoną* Cicero 2864 

Ofl»o Cicero 4» 
KALBAME LEETrVBKAI 

Telefonas Boulevard 9199 

BR. 6 . KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halstcd Str. 
Chlcaco. 111. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—S P. M. 

a~ 

•K 

i 
-X 

S. D. LACHAWI€Z 
Liirrrvj's GKARORFIS 

Reikale meldJhu ataiSaiflct:. c rruino 
d»Hw htwit<> ai|į<Aiel!Hml 
2318 « . 23 PI. Cliic-ųto. tll. 

Te*. Oaaal « • • . 

> V. W. RUTKAUSKAS j 
i ADVOKATAS 

AR ŽINAI? 

Jo£ iJniatos tnri būti laiko
mos siauroje skardinėje ir in
das turi būti ištuštintas du 
syk i savaitę, v^a rą dažniau. 

Jog tvartai tnrotu turėt nn-
bėgimus ir stiprius tralu a-
riUKius. 

Jog giniimo' raportai reika
lingi kudiluo gėrovai. 

! 

! 

orisas DidmlcstyJ: 
29 South La Salle Street 

Kamharis 324 
Tcl. Oeartral 6989 

812 W. 33 Sf. 
Tel TaMf 4*S1 • 

w • 

• • • • • • • • • • • 8 

DR, S, NAKAIS 
LIETtJVIS 

<;vnvT<>JAs m CHTKITIGAS 
orisa." 'r Gyvenimo »'•** 
SS53 So. Halsted ttr. 

Ant Viršaus l iiivcrsal SUte Bank|| 
V.-jlnR'los nuo 3"' :k: ir ryte: nuo 
i -\ 4 py pirtv.: Tir.ti T iki 9 vak.i 

N'cd''i'>niis T.-f 3 0 k̂: 2. i 
Trl^fona* Vardą 1S44 

ProVft T u « ; ; 8 — 

į Dr, C. Z Vezelis i 
i n-rrrvis M;VI?KTAS • 

j T » : , i R . ; « ' *r,c. 9 r, to <!;. 5 vok ' • 

4713 SO. ASRt.ĄVn į V K f i P 1 

SQ8E?H C WOlON ] 
lietuvis ArJvo/*tas * 

fu »<>. LA 8AI.LK KTRKlSt j 
;>-»»nHao Te!. Huffiboldt »7 | 

T'iiara;r 1911 W. ll-nd Street I 
Tai. Ročka**!! tas* f 

cWrcaoo. rr.L j 
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WAUKBGANIEeiAMS. 

]> tikrtiiiŲ kaitini;; patyriau, 
kad pereitojr nedalioje Wau-
keiran'o lietuviu svetainė jt-
vienas asmuo gaudydamas n* 
rių organizacijai, vadinamai 
"Sandara" melavo, buk ir 
aš prie tos. organizacijos pri-
klau.-as. Nežinau to melagio 
vardo nei pavardės, bet turiu 
pranešti gerbiamiems wauke-
ganiečiams, kad nei prie 
*'Sandarom", nei prie pana
šios organizacijos nekuomet 
aeprigulėjau, nei neprigulėsiu 
nes esmi katalikai ir dėlto su 
"Sandara" niek0 bendra tu
rėti negaliu. 

Kun. Pranciškus Bučys, 
"Draugo" Redaktorius, bu-

*cs šv, Baltroiniejaus klebo
nas, \Yaukegan, III. 

GEARGATON. ILL. 

Birželio 12 čia jvyko pra
kalbos. Kalbėjo Westvillės lie
tuvių kstalikų klebonas, kun. 
L. Brigmanas. Jis išrodinėjo 
nezaliežninkų klaidas. Perspė
jo brolius lietuvius, kad nesi
duotų bile kam išnaudoti. 
Kaikuriems Mickaus pasekė
jams net karšta pasidarė ir, 
it elektros paliesti, nešėsi iš 
svetainės. 

Prakalbos pavyko. 
Prakalbose buvęs. 

CUSTER, MICH. 

Šitoje lietuvių ūkininkų ko
lonijoj gyvuoja trys draugijos. 
Teko girdėti, kad yra susitvė
rus »ir ketvirta, būtent Jaunų 
Vaikinų Pasilinksminimo kriu-
bas. Iš vfefl teitrig i r a^ i jų , 
veikliausia yra Šv. Antano dr-
ja. Narių skaitlius nuolatos 
Siga. 

Birželio 13 d. Šv. Antano 
dr-.ja laikė nepaprastą, susi
rinkimą, kad pasitarti apie 
įsigijimą nuosavos svetainės. 
Pasirodė, kad Custerio mieste
lyj randasi pardavimui sena 
mokykla. Apkalbėjus šitę. da 
lyka. Šv. Antano dr-ja nutarė 
ia namą nupirkti, nukelti f.nt 
savo žemės ir perdirbti j s~e-
tainc. Tam tikslui tapo išrink
ta komisija, kurion inėjo: K. 
Pušis, K. Daunoras, J. Vasi
liauskas ir P. Bagdonas. 

Po to nutarta Įrengti pikui 
ką nedėlioj. 11 d. liepos, š. m., 
ant Rand Lake kranto. Bus 
dainų, žaidimų ir kitokių pa-
marginimų. 

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

Custerietis. 

E03ELANB, į i j į j . 

Rirždio 8 d. brolių Stru
mila svetainėje buvo ireniria< 
vakarą;- su srražia proirra:un 
pagerbimui keturių jaunumių, 
važiuojančiu Li";-iv.»i. k;'.'! 
pa<U''U nar>iai .]<>> kariuome
nei kovoji už laisve ir nopri-
klau&om} Iv. Vakarą atidarė 
p. P. Samoška. !'<> t<> lwia> 
i.-pUa'' A:ncriko> i::ina. Pas-
k J* "Kra mano brangi" solo 
padainavo p. .1. Pivoriūną- ir 
"< iU ,e x) ( io :-\ p.iiv-i ' X, i'a-

Bftrfius. Paskui dainavo vyrų 
k.-artetas. P-lės Jerukaičrutė 
ir Peeiukaičiutė padainavo du
etą "Jaunųjų tėvynainių im-
L i V ir dvi angliškas dainas. 
"Nesakysiu" gražiai padekle-
iiiavo p-lė Jerukaičiutė. 

Paskui buvo prakalbos ir 
išvažiuojantiems j teikta dova
nos — rankiniai, kareiviams 
tinkami laikrodėliai. Po to pa
kviesta iš publikos p-lė Pes-
kinaitė dar Įteikė visiems po 
tris dovanai ir po gyvą rožę. 
Čia reikia pastebėti, kad Ro-
selando lietuvaitė* yra dide
lės patrijotės ir pilnos tėvy
nės meilės. 

Paskui išvažiuojantieji (S. 
Miknevieia,. A. Cikas, J. Ma-
karis ir J. Matužis) karštais 
ir jausmingais žodžiais atsis
veikino su roselandiečiais, lin
kėdami vienybėje, sutikime 
gyventi ir darbuotis tėvynės 
—Lietuvos labui. Programa 
užbaigta Lietuvos imnu. Pro
gramai pasibaigus, prasidėjo 
šokiai, kurie tęsės iki vėlai 
nakčiai. 

Padėka lai būva p. Strumi-
lui už suteikimą svetainės vel-
tui,taip-gi benuijkuris ir-gi vel 
tui patarnavo, o podraug ir 
visiems dainininkams ir pub
likai už atsilankymą. 

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

Viršui paminėti vaikinai bu
vo įžymus darbuotojai rose 
landiemi tarpe. Geros kloties 
kelionėje ir pasisekimo visuo
se užmanymuose. 

Tenai Buvęs. 

R. K. DARBININKAMS 
DARBAS. 

Parsiduoda "©rr Coods" Krautuve 
greitu laiku. Biznte isdrbtas 3 rnet;ii 
kaip gyvenu ant vietos. Priežaatits 
pardavimo pirkėjas patirs ant vie
tos. 

Atsišaukite: 
S«25 S. Hal-Nil 8*r. Chirago. H!. 

Wasbington, — Padėjimas 
Centrinės ir Rytinės Europos, 
kur naujai gimę kūdikiai iš-
nešti iš motinystės l i g o n b u č i ų . ! 1 > . M a u c K l . " n „ , : T , : ' ' H V ^ , 
apvynioti laikraščiuose, ir kur j parduodu pigiai. 
vyrai ir moterys be tinkamų i ^ £ . , *„«* , Aw. o»«,Ko. in. 
drabužių, priverčia Amerikos j a B t a n t r ų h , b l ; 

Raudonąjį Kryžių kreipties 
prie savo darbininkų visoje 
salyje, prašant skyrių išnaujo 
pradėt drabužių siuvimą. • 

Pranešimai iš Europos, kur 
ligos, skurdas ir badas vis nai
kina žmones rodo, jog reikės Kurie i-engetės ant ilgesnio 
padidint Raudonojo Kryžiaus į Uuko praleisti pasilsio (vaka-
darbuote, jeigu norėsime pa- tdjų) dienas, o labjausia šei-

with the RĘI) LiNfc round thetop 
Po valgtnl neužmiršk, kad geriau 

s!as vaiataa tavo skilviui yra EA.TO 
NIC. Prašalina rtsus nesmagumus 
suvirškinimo, o ta i reiškia, kad re! 
k i s pam*«lnti viena. Parduodam* 
pat rimu aptlakorioa 

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis namas 5 ir 6 kambariu, 

vandeniu apšildomas. Lotas 30x125 
i pėdų namas naujas, gerame padė

jime ir gražioj vietoj 594;' So. Ito-
ckvvelt S t parsiduoda už $10.000.00. 

lengvinti padėjimą ir pagelbė
ti toms tautoms normaliv-kai 
save atsitaisyti. 

Amerikos Raudonijo Kry
žiaus skyriai prašomi kreipti 
atydą į šį atsišaukimą. 

Neprašo, kad skyriai steng
tųsi atlikti tiek darbo, k;ek 
buvo atlikta laike karės. Ne! 
Tik tiek, kiek skyriai galės 
dykai duoti. Suprantama, sky
rius turi nesti "visus kaštus. 

mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 

Medinis namas skiepas muro 2 
pagyvenimų 5 ir 3 kambarių vanos, 
elektros šviesa su viškais geras na
mas ir geram padėjime. Lotas 50x123 
kampas rietą 2902 W. 39th St. 
B r i g h t o j Park parsiduoda tik už 
$6300.00. 

( l A » m o n t ' s R e S O r t F a r n i O S , S o - I Medinis namas. 2 pagyv 
] . . į r . L \ 7 kambarių vanos ir ga dus, Mieli.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passiranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokio valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 

•enimų 7 ir 
gazo Šviesos. 

Biznio vieta namas geram stovyje. 
Lotas 50x125 vieta 5311 So. Hals -
te<i St. arti Bulvaro parsiduoda la
bai pigiai tik už $6300.00. 

ir siutime atmokėti visas iš- į diena, per bueerių iš Benton 
laidas lig New Yorko, kur į Harbor. 
vyriausias skyrius ims visą; Norite platesnių žinių, mel-
atsakomybę. i džiu rašyti pas 

Patartina, moterims susitar- į 
ti ir kaimyniškai atlikti dar-' 
bą, ir išrinkti vieną moterį,' 
kuri susipažino su darbu laike 
karės, prižiūrėti visą darbą. 

PAIEŠKOJIMAI. 

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

Sodus, Michigan. 

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 Gar-
field Bulvaro prekė tiktai $12.000.00. 

Del visų.virš minėtų namų kreipki
tės prie: « . 

Izidorių Pupauską, 
3402 S. Halsted St. 

Tel. Yards 5379 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

Gerbiamieji Tamistos: 
Viename "Draugo" numa-

ryj patėmijau paskelbtą L. L. 
P. stočių surašą, kiek yra iš
pirkta bonų ir kiek turi išpirk
ti. 

Malonėkite pataisyti centro 
klaidas. Visados paduoda 
\Vauwatosa, Wis. Tai ne Wau-
vatosa, tik Milvvaukee, AVis. 
Wauwatose g>-vena stoties iž-
dainininkas ir tik viena lietu
vių šeimyna. 

Daug Milvvaukees lieiuvią 
piksta už tokį .skelbimą. 

Malonėkite kaip gal *< !ami 
L. L. P. Centre tas klaidas pa
taisyti. 

Su pagarba. 

Vanda * Silvestrąvieaitė iš 
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 Patackaitė iš 

Papilio ieško savo broiioAnta-
no ir sesers, Jogasė.s. Rašykit 
man: Lietuva, Kauno gub. Ro
kiškio aps. m. Skapiškis, Kle
bonija. 

THE STREETS CO 

Leiberiai 
r 

Gera mokestis ir darl>o są-
1/gos, ir pastovus darbas. 

Atsišaukite » 

Nuo red. Mes negalime tai
syti Centro klaidų ir prisiųs
tuosius skelbimus dedan>e taip, 
kaip buvo prisiųsti. Tokias 
klaidas gali pataisyti tik Liet. 
Finansinė Misija. 

LAIŠKAS UETUVOS 
MISIJAI. 

West 48th ir So. Morgan St. 

S T I P R I S VAIKAI. 
Suvirs 17 metų amžio. Pastovi vieta 
stipriam vaikui draskyti drukuotus 
lapus ir dirbti press ruimyj. 48 val
andos savaitėje. 

Atsišaukite 
Mr. Ilullock. 2nd floor Buterr:ck 

Publishiiųt Co. 2239 So. Park Ave. 

Paklaus Vyrų, Kurie 
Juos Nešioja 

Ar nori sutaupyti pinigus ant kasyklinių ba
tų? Jeigu nori, tai nešiok Gocdrieb^Hi-Press" 

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

Jiems nereikia puspadžių "Hi-Press" tvir
ti ir gerai nešiojasi. Tie balti "Hi-Press" pa 
dai, tvirtesni už patį plieną, šie batai nepra
kiurs, ir nenusilups ir l>eto labai smagus nešio
ti 

Neimk imitacijos. Reikalauk tikrų Goodrich 
' 'Hi-Press" — juos galima pažinti, nes turi 
raudoną Eilutę ant viršaus. 

• 

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

Reikalingos: vietos mažiems vaiku
čiams, geruose namuose. P;»)iudiji-
mai reikalingi. Atsišaukite į t l i i l d -
riti'.s Home Commfeaon. City Uall . 
\Yaterbury. Conn. tarpe 11:00 i r i 
1:00, arba rašykite pridusdami pa
liudijimus. 

Goodnch 
Hi-Press 

Rubber Footwear 

REEKALINGI 

Paprasti 
šaukite 

Ijeiberiai. Atsi-

THE STREETS CO. 

Proga 

karų taisytojams, karų taisy
tojų pagelbininkams truckų 
taisytojams i r malioriams dir
bti nuo štukų ir užtrirbti di
delius pinigus prie taisymo 
freight karų. Geros darb0 są
lygos ir pastovus darbas. 

Atsišaukite 

Jos B. Clovv & ,Sons 
534 So. Pranklin St. 

AVT PARDAVIMO 
puiki ir garzi Groaernė ir Saldainių 
krautuvė. Puikioj vietoj. Lietuvių ir 
ir Lenkų apgyventoj. Biznis išdirb
tas per S matus. 

Atsišaukite: 
KAZ. VENCKUS. 

4S32 So. Hermitage Ave. 

Parsiduoda gTocerne labai puikioj 
|vietoj ir kas norėtų užsidėti bučerne, 
t nes ant viršaus yra keturi kamba

riai. Meldžiu tuojaus atsišaukti nes 
bus greitų laikų parduota. 

S. RanopccJcas 

2958 Lotre A T C 

West 48th St ir So. Morgan st. 

Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero-' 

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
Heuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga
ragė, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gautj informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUBL. Ca. 

1800 W. 46th Str. Chicago, GI. 

• • • I 
S 
I 
S 

i 
i i i 

meldžiu 
su šituo 

(•įprl'.ijiiiioji M i ^ ' j a : 

realiai širdįngai 
Tamstelių paieško1 

adresu mnrv- hmlĮ Jumą Šiiig-
ždą. ari>a Stanislovą česlevi-
r\ų. iš Aleksto. Sunūs .lono 
š i u š i o s ir Marijonos Šiugž-
dienės išvykęs į Ameriką karo 
motu. Ma'" adresas: LioMiva. 
per m. Kauną, i Aleksotą, 

* P r T » » T I S rABUONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
M O R T G A G E BANK 

R E A L E S T A 7 E I N S J R A N C E 

EuROftiiN AMERICAN BUREAU 

1 , " O T , ; I - • ; i , : - . a ^ . 

No. š. AVii:: ; :! 

Mavi/onai S ; :u; 

;?a:aM'i i:.a:: .!'• 
iru !iet'Hs!lHi!'''f. 
raŠĄi; man laišk 

Su nacaii'a. 
Antaisas ir 

I Kaunas. 1021! r... 
gegužio mėn., "> 010114. 

Alenos g-vė. 
<:ui:ž!i;i:. a:-ba 

.... . . . . . . . 
resą, o j* 
prašau ]• 

apie lai . 

M. šr.:«:'. 

W 

P'DZUUSU ilf.TUVlSU ĮįrUUTUVE nHIGABŪJE 

PB*8L Ot̂ SB'*' KUSCBRT1NA. i." £ 

NEMOKĖSI PINISl'S B E R L I K A L O 
Musu krautuvė—viena :. :;džiaunu Cbicagoje 
Parduodame oi feraiausią kaina, kur kitur taip negauei. 

ItdHiBta laiškam* druksoti ir ofiso darbams yra naujau-
p;r>̂  mados. Uflaifcnm visokias laikrodžius, žiedna, šiiubi-
r.ius - -if ,rrui:.;nins; pramafonna lietuviškais rekordais ir 
k. r ••.:!'•" gerisuKiiį, anTroniinj nudOTŲ ir pmsiStŲ isdir-
bys- ,; Rruhlaiku, gitarų ir smuike, kokig tik reikia. Dir-
buoe v.s-.k'i- yrnklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaližkus instrumentus atsakančiai 

Steponas t-
J. 

ACIO C « ACCTT A V T . A ' T CHICAGO, n.T. 

D O V A S į ' PRANEŠU $20.00 

DOVAKV 

savo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad pas 
mus dabar eina 

SMBOMHfe IŠPARDAVIMAS 

iu is iUuoda i>igiai ir ant pi-
jfių iSfnofcojimg mūrinis name
lis <bnngaIow) 6 kambarių ir 
2 lotai, š ioj* savaitėje turi bū
ti parduota. Kaina $2860.00. 

Taipgi turime ant pardavi
mo labai pisiu lotų. gražioj vte-
toj su pilnais '•inipro%cm€ntais" 
Lotai pločio 27 % podos. ilgio 136 
Kaina $500.00 i» augvfiau. 

Kas Šita paparsinimą atsi-
birw iio •:' = :• Ittit 

gaus $20.00 kredito. Ofisas at
daras 10 iŠ ryto iki 4:30 vai. 
vakare. 

Wm. D. Murdock & Co. 
REAI. rtAMM 

MAIX OFFICK 

17 S . LA SALLE ST. 

TKLEFOKAS FRA>"KIJ> 2iS 

CBUMiO 

r 

RK1KALAIKITK 

Joe L. Zukovvski 
ASST. MGR. 

LCK\\L O r t l C E 

6S10 W. ROOSEVKLT R O A D 

(12th Stroct) 

3S 

V 

Reikalingos prie Cafeteria I'aioskau Jokūbo Chesnulcvii'iaiJS". r 
kuris pražuvo 10 d. 1 5io m^n^sio : 

(SirtoHo) apie so metu neitum t: s J .Jaunos mot^rvs dirbti truni-
pčdų 10 colių augSčio, biskutį raupuo- į -
tas, kairėm i'.mroa piršto finu.-. ?r ]>a> valandas įiiusu generalio 
tiesios kojos 4 pir>*.^. Jis pcdik'? m«> 
it'.rj nvilludimo r -' vaikučiu:, vi< 
n*> 2 nedėliu. 

Jis pats arba kas apie jj a n o t u 
m'-t, meldttu pranerti Siuoadresu: 
i gausite dovana. 

4<>SKPH C f l U s M I.K\ 1GZ, 
208 ! \*ri-M St. 

Brtskm-, l'.-nn.i 

'c] offire cafeteria (valgykloj). 
Atsišaukite 

SWITT & COMPANY 
Emplovment Division 
General Office U. S. Yards. 

::' 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.! ,««nii»miiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiHiiiH?B 

M ^ r m . J NUO LIEPOS 1 D. VDRAU-
* £ £ E m c. GO" PAVIENI NUMERIAI 
SvViihetaas. I PARSIDUOS PO 3C. 

GAZO KOMPANIJA PADI
DINO INVESTINIMŪS. 

Deja komisijatai susekė. 

Kuomet gazo kompanijai 
prireikė nuo žmonių išgauti 
daugiau pinigų už suvartoja-

koiiipar.i j " i 

KODĖL? 
Pabrangus spaustuvės reik-

1 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 

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

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

Tai darome. 
"DRAUGO" ADMINISTR. 

gubino savo investinimus, i? j snsto:o ėję 
dokumentą padavė State Pu
blic Utilities komisijai. Pas
taroji, pasiremdama tuo do
kumentu, padidino gazui kai
ną. 

Pirmiau gazo vartotojai 
kompanijai turėdavo mokėti 
8T) centus už 1 .(MM> kubinių i>ė-
dų gazo. Komisija gi kainą 
pakėlė ligi $1.15. 

Bet štai tuojaus savo tyri
nėjimu išvadas paskelbė ki-
ta komisija. Ta komisija su
sideda iš ekspertu. Jon in«*i-
na kaip miesto, taip kompa-

* Šita komisija paskelbė, jog 
gazo kompanijos investinimai 
yra pusė vertės tiek, kiek 
kompanija yra padavusi Sta
te Public Utilities komisijai. 
Ir todėl iH'rcikalo šita komi 
sija yra pakėlusi kainą su 
vartojamai gazui. 

Dabar nežinia, kas toliaus [ ir be pinigu, 
bus daroma. Tik žinoma, jog j Policija paieško plėšiku. 
State Public Utilities komisi- j Nuomoniauja, akd tas darbas 
ja, skirdama gazui $1.15, pa- atliktas su žinia kokio nors 
reiškė, kad ji, komisija, vi- į bankos darbininko. Nes kitaip 
suomet galinti" tą kainą at- j juk plėšikai negali žinoti ko-
mainyti. I kjuo laiku vežami pinigai. 

Rasi, komisija ir sumažinsi -
kainą. 

Daug žmonių kreipėsi j "Drau
go " ' knygyną, norėdami gauti j -
vairių "Gaspadinių-Virėjų" arba 
aišKiaus sakant knygą, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią kuygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdaru $125 

su apdarais . . . ' $1.50 
Taippat tnrime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 
_Užsakymus siųskite šiuo adresu 

"Draugas" PubL Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, DL 
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DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
$2500.00 

-̂Dovanoms 
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uždarė kelią automobiliui su 
pinigais. 

Pastarasis buvo priverstas 
sustoti. Sustojo ir anuodu. Ir 
tuojaus iŠ' anųdviejų išlipo 
penki plėšikai su revolveriais. 

išvarė jie iš automobi liaus 
šoferi ir bankos pašinu t ė ją ir 
nuvažiavo visais trimis auto
mobiliais. 

Šoferis su pasiautėju pali
ko gatvėje be automobiliaus 

Šitam atsitikime paaiški 
kompanijos gudrybė. 

Dešimties metą laikotarpiu, 
nuo 1906 ligi 1915 m., gazo 
kompanijai įsigyti nuosavy
bes, kaip tai žemę ir trobesius, 
atsiėjo truputi daugiau ")0 mi
lijonų dolieriu. 

Karės metu kompanija ne
pirko nei žemės, nei statė tro
besiu. Taigi jos visas investi-
nimas gludo tuose 50 milijo
nuose. " • 
* Bet kompanija tuos gatavus 

savo investinimus apkainavo 
sulig šiandieninės gyvuoj-ėios 
brangenybės, tarytum ji šian-
die butą pirkusi žemę, staty
dinusi trobesius ir atlikusi ki 
tokius pagerinimus. 

Todėl ji ir padavė investi
ciniams* dvigubą kainą — 1(H) 
milijonu dolieriu. 

BLAIVININKAI TURĖS 
SUVAŽIAVIMĄ. 

Illinois valstijos Kataliku 
Pilnųjų Blaivininku Sąjunga 
turės 49-tą metini suvažiavi
mą Cliieagoje. 

Suvažiavimas Įvyks ateinan
ti sekmadieni po pietų. Kni 
ghts of Columbus salėje, 1(>5 
West Madison gal. 

NAUJAS MEKSIKOS PA
SIUNTINYS WASHING-

TONE. 

Washington, birž. 24. — 
Meksikos pasiuntinei Suv. 
Valstijose paskirtas F'-rnan-
diuo Iglesias Calderon. Jis 
vvikiai čia atkeliaus. Turės 

| ambasadoriaus rangą. 

PLĖŠIKAMS TEKO $2,340 
NIKELIAIS IR CENTAIS. 

Policija ieško 7 plėšiku. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
ąONIJŲ, 

BEETHOVENO KONSER
VATORIJOS MOKINIŲ 

KONCERTAS. 
Cook County State banką. 

19 Xp. Cicero, ave.. dienos me
tu pasiuntė $2.340 j Continen
tal.& Comereial State banką. 
Pinigai buvo vieni nikeliai ir 
centai. Nikelių buvo 23 krep
šiukai, kiekvienam po $100. 
Pinigai buvo vežami automo
biliu. 

\Vasbingtono boulevardu 
važiuojant paskui automobiliu 
pasirodė du kilu nedideliu au
tomobiliu. Jie važiavo greta. 

Vienas iš ją mėgino pra
lenkti automobiliu., katram 

Penktadienio vakare, birže
lio 25 dieną, Mark Wlfite 
Square svetainėje (29 ir llal-
sted gatv.) bus Beetboveno 
Konservatorijos mokiniu kon
certas. Didelėje svetainėje, 
prie puikaus Stenvajaus pija-
no mokiniai išpildys platų ir 
Įvairų programą. Koncerte da-
lyvaHs dainininkai, pijanistai 
ir smuikininkai. Apart Įvairiu 
muzikos veikalų, skambins pi
jami garsiąją Scbuberto ne
užbaigtą simplioniją, mažos 
mergaitės dainuos duetą iš o-

Birželio 17 d. Šv. Jurgio pa
ra p. svetainėje buvo šeiminis 
koncertas. Programą išpildė 
"Kanklių" choras, prie Šv. 
Jurgio parapijos, kuriam va
dovavo p. B. Janušauskas. 

Uždangai pakilus, pirmiau
sia choras padainavo:'"Geguži 
nė,'"Lietuva, tu brangi žemė". 
Solo "\"e margi sakalėliai"ir 
"Vai močiute" padainavo 
Šulekaitė, Ji turi gražų balsą. 
Už gražų padarą vimą buvo 
įteiktas gražus ,<ėlių bukietas. 
Paskui tenoras p. J. Ramanau
skas solo padainavo: "Tu 
plauk laiveli" (iš "Kornevi-
lio' Varpų") ir "Matinata". 
Labai gerai savo užduotį at
liko. 

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

Po to choro vedėjas pra
nešė, kad be to, kas minėta 
programoj, dainuos dar iš ry
tų svetys — dainininkas p. Sa
bonis. Jo padainuota "Vakari
nė daina" taip publikai pati
ko, kad net tris sykius buvo 
iššauktas. Kiekvieną syki iš
šauktas padainavo naują dai
ną. 

Vėl choras padainavo "Pau
kštužėli," "Vienas žodis ne 
Šneka." 

Paskui solo "Vai verčia, 
laužo" ir "Po platų svietą" 
(iš "Kom. Varpų") solo pa
girtinai atliko p. J . Balsis. 

Solo "Meilė" gražiai padai
navo p-lė Bereckaitė. 

Po to pasirodė p-nia M. 
Janušauskienė. J i padainavo 
"Leiskit į tėvynę" ir Arya (iš 
operos "Lucia". P-nia Janu
šauskienė visiems yra gerai 
žinoma dainininkė: 

Šitame koncerte jai įteikta 
net du gėlių bukietu. 

Ant galo choras dar padai
navo "Karvelėli," 'Kur namas 
mųs" ir "Kareivių maršas." 
Visos dainos labai gražiai iš
ėjo. 

£«.'itvia ttiv J K i / . ' i i i f i i , t\rm 

koncertą*, kuris gerai pavyko, 
pradėtas ir užbaigtas be tau
tos imno. Tokiame vakare 
negalima buvo be jo apsieiti. 

Z-ja. 

$2500.00 
Dovanoms 

Per 3 Dienas Turės Būti Išparduota 300 Loty 
Už tokią prekę kokia pirkėjas pasiiilis. Lotai randasi gražioj dalyj miesto 

Morgan Park Gardęn Subdivizin 
Ant U3-ios gatvės ir Ashlariu Aveuue (Važiuojani Haisted i i i karais) 

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

PETNYČIOJ, SUBATOJ IR NEDELIOJ 

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

pirks loty ar ne, o dovanu galės gauti. 

Nepraleiskite šios progos, nes kita tokia nebus, hjįai bus parduoti už tiek, kiek kas jvarys ant licitacijos 
(Auctiori Sale) Taipgi bus duodama ant lengvu išmokėjimu. 

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

citacijos lotu ir dovanu. 

Dovanos bus parodomos nuo Ketvergo, Ju.:e 24, Ezerskio Salėje, 4601 So. Paulina St 
Patjs visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus, jeigu kurie lotu nepirksite, tai nors dovany išlaimėsite. 

Į f 

1 

3301 S. Haisted St. Phone Boulevard 6775 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
i 

Iš NORTH SIDĖS. 

buvo vežami pinigai. Rot ne- i poros "La Nozzi di Figaro," 
pavyko tai padaryti. Mergaičių ehofas išpildys Bra 

Bet ties Kilpatriek ave. štai- hmiso ir Denzo veikalus. J-
ga abudu, paskui važiuojančiu j žanga dykai. įžangos tikietns 
automobiliu, šniokštelėjo a- galima gauti Beetboveno Kon-
biem pusėm ir, kaip bematai sorvatorijoj ir pas mokinius. 

Šiomis dienomis vietinis u 
R. K. Rėm. skyrius gavo iš 
Centro dėžutes del dovanu ka
reiviams. Lietuvoje mušu ka»" 
žygiai kaujasi su priešais. Jie 
savo galvas deda, kad iškovo
jus neprigulmybę ir išlaikius 

Daugelis iš jnusų visai apie 
juos nesirūpiname. Mušu y-a 
pareiga juos p rb t i , JŲ neuž
miršti, jiems dvasios ir ener
gijos priduoti. Nevienas ka

reivis Lietuvflffe yra užmiršta*, 
ypatingai tie, .kurie neturi tė
vų, nė giminųjį. 

Kuomet Amerikos kareiviai 
buvo karo lauke, jie nebuvo už 
miršti. Nuo giminių arba nuo 
Amerikos Raudonojo Kryž. 
gaudavo tai šiokia, tai tokią 
dovanėlę. Kareivis tada jau
čia, kad jis nėra užmirštas. 
Tada su nauja dvasia eina ko
von. 

Į prisiųstas dėžutes gali 
dėti kas ką nori. Bet labiausia 
pageidaujama šitų daiktų: 
pančiakų, pirštinių, poperos 
ir konvertų laiškams rašyti ir 
tt. 

'Šitų dėžučių .gavome neper-
daugiausia. Tat kuogreičiau-
sia reikia jas pripildyti. No
rint gauti dėžučių, reikia krei-
pties j L. R. K. R 43 sk. val
dybę arba Į Tautos Fondo 
pirmininką l>ei raštininką. 

Taigi, pasiskubinkite. 
Jaunutis. 

mus, po numeriu 2920 \Y. 40 
th PI. (1-mų lubų) Brigl'.ton 
Parke, 8-ta vai. vakare. 

Prašomi laiku susieiti, nes 
turime apkalbėti daug svar
bių dalykų, t. y. kas ir k a d a ' 5 
priduos Apskričiui atskaitą ir 
pinigus. 

Zof. Mastauskaitė, j § 
senoji rast. j S 
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IS TOWN OF LAKE 

L. L. Paskolos valdyba ir pa r- į S 
darinėtojai būtinai privalo atsi- j E 
lankyti j nepaprastą susirinkimą Į S 
pėtnyčioje. birželio 25 d., 8:00 vai. 
vak.. j unijos ofisą 4539 S. Marsh-
field Ave. 

Turime lal>ai svarbių dalykų 
kas link užbaigimo paskolos. 

Visus kviečia 
Bendra Lietuvių 
L. P. Stoties Valdyba. 

PASKUTINE S P I T E ! ! 
INSIGYTIPASPOETUS 

Kurie norite važiuoti Lietuvon šįmet. | 

Pasiskubinkite irpridaokite savo prašymus prieš I 

Birželio 30,1920. Nes vėliaus pasportai nepilieciams ne- s 

bus išduodami. | 

Norint gauti gera ir teisingi patarnavimą kreipki- s 

tės pas s 

I UTHUANIAN-AMERICAN INFORMATION BUREAU f 
Į 3114 So. H?l$ted St. Chicago, E | 
S ^ s 

PRANEŠIMAS. 

Suomi kviečiu visą senąją 
valdybą ir visus išrinktu: na
rius suseiti peržiūrėti Liet. 
Vyčių Cbi. Aps. ehoro knygas 
ketverge, birželio 24 d. Į na-į 
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CICKEOLIITCVICDÔ JĮ Trečias Metinis Ukiniku | 
Kas tiktai iš Cicero norite'! 

Piknikas gauti "Dranga" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (joba) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda-

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudojate. 

Ant šventės 4 Liepos, Lietuvių ūkininkę Susivie
nijimo Hart, Michigan, GURNIY PARKE, gražiame 
Miške ant kranto upės. Programoj dalyvaus ponia M. 
Dundu lienė su burių giedorių. Panelė Aldona Grušaitė, 
smuiko ir korneto M>io ii dainuos G. Witingas smni-
ka.< solo. Witinga< ir p-lė B. Matnlintė smuiką ir pijano 

žau iš ligonbueio ir vėl pradedu savo darbą čeveryku 
taisymo. Mano kainos 2.V. pigesnės negu kitur mokė
si, jei netiki persitikrink. Darbą atlieku gerai, greitai 
ir pigiai, už darbą savo garantuoju. 

Taip-pat turiu senos mados čeverykų. parduodu po 
$2.50, $T>.00 ir $3.50. Reikale kreipkitės pasmane, o bu
site užganėdinti 

S duetas. Mergelių deklamacijos. Bus žaislų, skanių už
kandžių ir gėrimų. Atsilankykite kur bus gera proga 
pasižiūrėti mūsų gražios Lietuvių kolonija< Vietos 
bus pa.s mūsų Ūkininkus pabūt'kad ir iigai. Mūsų ko
mitetas lauks ant stoties su automobiliais subato.į. ir 
nedėlioj. 

| 5 Vanian Draugių Igrias Smetona, Prot. rast. 
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JUOZAS BŪDVYTIS. | 
3239 Auburn Ave. 5 
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REIKALINGI LEIBERIAI 

del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 

LINK BELT CO. 

39th 'ir Stewart Ave. 

PASPORTŲ BLA5KA0 
PILDOME 

DYKAI 

Baltlc OonMftatlOB 
Sft So. Dmibtsm S*. Ohlc*co> 

Rooa 2M 

file:///Vasbingtono



