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.Lietuva Ratifikavo 
•—• 

Bombarduojamos Išlauki
nes Varsa vos Tvirtumos 
Bolševikai Atmeta Anglijos 

Reikalavimus 

—— 

LIETUVOS SEIMAS RATI
FIKAVO TAIKOS SU

TARTĮ. 

Talkininkų Ministeriai Pirmininkai 
Turi Konferenciją 

BOMBARDUOJAMOS VAR 
SAVOS TVIRTUMOS. 

..Londonas, Rugp. 9. Iš 
Berlyno bevieliu telegrafu pra
nešama, kad bolševikai antro
ji diena jau bombarduoja iš-

. laukines Varsa vos tvirtumas. 
Lenkai i bolševiku šaudymus 
atsako šaudvmais. 

BOLŠEVIKAI ARČIAU 
VARŠAVOS. 

Seka žiaurus mūšiai 

savo stipriausias spėkas. To
kių mušiu dar nėra buvę nuo 
pradžios "ofensy vos. 

TALKININKŲ PREMJERAI 
SUVAŽIAVIME. 

Bolševikai nesutinka su jų 
"iikalavimais. 

Varšava, Rugp. 9. — Žiau
rus mūšiai seka išilgai upės 
BuKo, kur abi p u ^ . pastatuL , ,u ' t l) ™ ? > l \ ~ J l l Pasiūlymus. 

Hythe, Anglija, Kugp. 9. — 
Anglijos ir Prancūzijos prem
jerai su būriais savo palydovų 
turi čia suvažiavimą. Suva
žiavimas prasidėjo vakar. Kon 
t'ereiu'ija, matyt, tęsis dar ir 
šiandie. 

Suvažiavimo tikslas — ap
tarti, kokiomis priemonėmis 
pagelbėti Lenkams prieš bol
ševikus, katrie atsisako pildyti 
talkininku reikalavimus ir at-

Atmestas Anglijos pasiūlymas. 

Pirm poros dienų Anglijos 
ministeris pirmininkas LIovd 

Bolševikai laipsniškai pasi- j ( J ( i ( ) r ^ L o w l o i i e turėjo jrtar 
varo vis arčiaus V aršavos. Į ywm k ( m ) v m , ( . į j a s u R u s į j 0 8 
Vakar jie galėjo Imt nuo muv b o l ^ v i k l l valdžios atstovais 
to už kokiu .°>7 mylių. 

Lenku armijos štabas skel-
bia, jog vietomis bolševikai 
atmušami s u dideliais nuosto
liais. 

L'enkai atsiėmę Tiraspolį. 
Pietuose nuo Brest-Litovsko 
Lenkai bolševikus atbloškė 
atgal per Būgą ir atsiėmę 
miesteli Mokran. 

Vakaruose nuo Brest-Lito
vsko bolševikai pasirodo sti
presni. Jie ten pažangiuoju. 

Vyriausybė pasilieka 
Varšavoje. 

Ministeris pirmininkas Wi-
tos pranešė, kad Lenkų vy
riausybė pasiliksianti Varsa-j 
voje ligi paskutinės valandos. 

Podraug pranešta, jog Šven
tojo Tėvo delegatas Varšavo
je, kardinolas Ratti, neaplei
stus miesto, nors jį ir užimtų 
bolševikai. 

Civiliai gyventojai apleido 
miestų. Laikraščiai pasmerkia 
tų žmonių pasielgimų. Sako, 
tokiems žmonėms paskui tu
rėtų but uždrausta sugryžti 
miestan. 

Darbuojasi visi. 

Tūkstančiai Lenkų pristaty
ta prie įvairių aplink miestų 
darbų apsiginimo tikslais. A-
tokiai nuo Varšavos Vislos 
pakraščiais daromi apkasai ir 
pylimai. 

Varšavoje skersai Vislos y-
ra du tiltu. Vienu tiltu naudo
jasi geležinkeliai. Kitu tiltu 
šiandie būriai valstiečių pa
bėgėlių traukia Varšavon. 

Priemiestis Praga pilnas 
valstiečių pabėgėlių. 

COPENHAGEN, Rugp. 9. 
— Specijalėj depešoj iš Kauno 
laikraščiui Berlinske Tidende 
pranešta, kad Lietuvos Seimas 
praeitą penktadienį ratifikavo 
taikos sutartį su Rusija. 

Sulig padaryto sutarimo, 
bolševikai apleidžia okupuo
tas Lietuvos teritorijas ir ViL 
nių. 

LIETUVOS ATSTOVO PRA 
NEŠIMAS. 

WASHINGTON, Rugp. 8 — 
Rugpjūčio 7 d. Lietuvos At
stovybė Amerikoje yra gavu
si tokią "Eltos'' kablegramą: 

Steigiamasis Seimas Rug
pjūčio 6 diena ratifikavo tai
ką su Rusais. Opoziciją darė 
tik dalys socijalistų ir jų ne 
visi. šiaip visi buvo už. 

šiandie baigiamos Kaune de
rybos su Rusais del evakuaci
jos užimtų teritorijų. Rusai 
atsitrauks. 

Jonas Vileišis. 

Kamenevu ir Krassinu. 
Po tos konferencijos Angli

jos vyriausybė pasiuntė Mas
kvon dar vienų bolševikų val
džiai pasiūlymų — sustabdy
ti mūšius dešimčiai dienų 
Lenkijos fronte. 

Anglija pažadėjo, kad tuo 
metu iš Lenkų pusės nebus 
daromi jokie prisirengimai, 
bet bus dedamos pastangos a-
bi pusi sutaikinti. 

Šičia ministerių pirmininkų 
konferencijoje apturėta bolše
vikų atsakymas į ta Anglijos 
pasiųlymą. Bolševikai nesuti
ko su juo, ty. atmetė. 

Tariamasi apie pagelbą. 

Po šito talkininkams nieko 
daugiau neliko, kaip tik tar
ties apie greitų pagelbą Len
kams. 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas tečiaus painformuo
tas, jog tasai bolševikų atsa
kymas nėra galutinas. 

Tad vakar suvažiavime ne
padarytos gulutinos . decizijos. 
Nutarta konferencijų atnaujin
ti šiandie. 

Gauta žinių, kad Lenkų ar-
misticijinė delegacija jau pa
siekusi Minsku. I r dabar tenai 
turėtų but vedamos tarybos. 
Bet apie tarybas nėra žinių. 

PRIERAŠAS. Pasiųstoji Ry 
gon Pabaltijos delegacija iš 
Dr. šaulio, karininko Natke
vičiaus ir Dr. Zauniaus, ma
tyt, savo žinioj turi kitus 
klausimus, o ne Vilniaus ir ki 
tų Lietuvos okupuotų dalių 
klausimą. Ta delegacija daly
vauja posėdžiuose drauge su 
Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 
Suomijos atstovais. 

Jonas Vileišis. 

VATIKANAS APIE LEN
KIJOS IŠGELBĖJIMĄ. 

BERLYNAS, Rugp. 9. — Iš 
Varšavos pranešta, kad tenai 
Šventojo Tėvo delegatas pa
informavęs Lenkų vyriausybę, 
jog Vatikanas nusprendęs 
kreipties į visas krikščioniš
kas viešpatijas eiti pagelbon 
Lenkijai, kad išgelbėti tų šalį 
nuo bolševikizmo, 

Varšavon atkeliavusi Unga-
rijos delegacija. J i Lenkams 
pasiųlusi Ungarų pagclbų. 
Pasiųliisi kariuomenės, amu
nicijos ir kviečių. 

VARŠAVOS POLICIJA 
KARO FRONTAN. 

PALIU0SU0TAS AMERI 
KONIŠKAS KAREIVIS. 

Varšava, Rugp. 10. — čia 
atkeliavo paliuosuotas iš bol
ševikų nelaisvės amerikoniš
kas kareivis Cook. J is nelai
svėn buvo paimtas mūšių me
tu aplink Minską. 

VARŠAVA, Rugp. 9. r - Vi
sa Varšavos policija, apie 1,-
000 vyrų apginkluotų angliš
kais šautuvais, pasiųsta karės 
frontam Policijos vietą čia 
užėmė žmonės, katrie perseni 
kariauti. 

_ 

ITALIJOS KONSULIS REI 
KALAUS ATLYGINIMO. 

BOLŠEVIKAI UŽKRAUNA 
AUGŠTĄ KONTRI

BUCIJĄ. 

BERLYNAS, Rugp. 9. — 
Iš Prosken specijalėje depešo-
je pasakyta, jog bolševikai nuo 
Baltstogės gyventojų parei
kalavę kontribucijos — 50* V 
000,000 lenkiškų markių. Tuo 
tikslu užstatan jie užėmę di
džiausias ten išdirbystes. 

Kareiviai pagavo du žmogžu
džiu. 

Benton, 111., Rugp. 10 —Ap
rimo West f>ankrorto goveda, 
kuomet ten nuvyko daugiau 
valstijos kariuomenės 

Riaušės aną dieną buvo at
sinaujinusios; kuomet du bro
liu piktadariu užpuolė italų 
Carrara ir bjauriai šita nu
žudė. Kareiviams pavyko pa
gauti abudu žmogžudžiu. Jų 
pavardė Moseley. 

Italijos konsulis Picco apsi
lankė West Frankforte. Pasi
kalbėjęs jis su savo tautiečiais 
pranešė, jog tų riaulių ir žmo
gžudžių svarbiausias mfltivas, 
tai tautinis neapsikentimas ir 
plėšimai. 

Nuo valstijas jis pareikalaus 
5 tūkstančių dolierių Carrara 
našlei ir vaikams. Gi mieste
lis West Frankfort turės at
lyginti už sužeidimus ir skriau 
das padarytas italams riaušių 
metu. 

NESUSITAIKO TURKAI SU 
TURKAIS. 

— 

Sultano vyriausybė nesutinka 
su Kemalo sąlygomis. 

Demokratų Iškilmybes Daytone 
KANDIDATAS KALBĖDA
MAS PALIETĖ SVARBIAU 

SIUS KLAUSIMUS. 
v 

Buvo suvažiavę žymiausieji 
demokratai. 

TURKAI PERSPĖJAMI NE 
SĖBRAUTI SU BOLŠE 

V ĮKAIS. 

Neleidžia taip elgties turkų 
religija. 

.Konstantinopolis Rugp. 10. 
— Magometanai negali nieko 
bendra turėti su bolševikais 
nepametę savo religijos. 

Konstantinopolis, Rugp 9.— 
Sultano vyriausybės atstovai 
turėjo tarybas su Mustapha 
Kernai pašos, Turkų nacijona-
listų vado, atstovais. Šitie pa
davė savo sąlygas susitaiky
mui. Bet sultano didysis ve-
ziras Ferid paša, turėdamas 
už savo pečių Anglus, atmetė 
nacijonalistų sąlygas. 

Pripažįsta patrijotizmą. 

Sultano vyriausybė pagiria 
naci jonai i stus už jų patrijo-
tižma, pripažįsta jų gerus no
rus, bet nesutinka, kad jie tu
rėtų priešinties Graikijai. 

Sako, taip Vlgtie's yra tuš-
čias daiktas. Nes Graikiją pa
remia Anglija, gi prieš" Angli
ją Turkams negalima staty-
ties. 

Su tokiais išvedžiojimais 
nesutinka nacijonalistai. J ie 
sako, kad Turkija negali but 
skaldoma. Ir jie kariausiu 
prieš visus tuos, katrie nori 
Turkijai pragaišties. 

Turkas susilpnėjo protu. 
Graikų paimtas nelaisvėn 

Adrianopolio apginėjas Jafar 
Tayar pasirodė turįs nusilpusį 
protą. Tai įvykę del nuolati
nio proto intempimo apginti 
Adrianopolį ir Trakiją. 

Graikų karalius jam šimpa-
Taip sakoma naujoj prokle- t i z u o j a jh pažadį0 jį m' jo 

šeimyna pasiųsti Anglijon, macijoj, kokią paskelbė Tur 
kijos didysis veziras Ferid 
paša į visus tikinčiuosius tur
kus, j 

Tąja pačia proklemacija 
Ffc*>id paša pasiųlo abelną am
nestiją visiems turkams naci-
jonalistams, išėmus jų vadus, 
jei jie tuojaus paliaus karia
vę prieš graikus ir anglus. 

kur jis galėtų sau ramiau gy
venti. 

Nes tolesnis nacijonalistų 
kariavimas, sako/didvsis veži-
ras, dar labjaus pakenks ne
laimingajai Turkijai ir šalis 
dar labiaus bus suskaldyta. 

_ — ^ 

PRANCŪZIJA GRŪMOJA 
VOKIETIJAI. 

Sako, Varsailleso taikos su
tartis turi but pildoma. 

Paryžius, Rugp. 9. — An-
gštuose Prancūzų vyriausybės 
sluogsniuose tvirtinama, kad, 
regis, Prancūzijos vyriausy 
bė pasiųsianti aštrią notą Vo-
kietijai. 

Toje notoje pa sakysiant i, i-
dant vokiečiai nedvejotų apie 
Versailleso taikos sutartį, kuri 
turi but pildytina. Sąlygos tu
ri but pravestos pilnai kaip 
rytinėj Europoj, taip vaka
ruose. Kitaip Vokietija kar
čiai turės atsakyti. 

Priešginiauja talkininkams. 

Prancūzijos vyriausybė ypač 
nepatenkinta tuomi. kad, kiek 
girdima, Vokietija suokalbiau-
ja su rusų bolševikais su tiks 
lu sugriauti Le* kijo* rube-
žius, kuriuos perniai nustatė 
talkininkai. 

Be to, Vokietija talkinin-

jiems pakenkti, kad jie nega
lėtų duoti reikalingos pagelbos 
naujai Lenkų respublikai. 

Pastaromis dienomis Pran
cūzai siuntė karės medžiagos 
į plebiscitui skirtus plotus Au-
gštojoj Silezijoj. Tą medžiaga 
Vokietijoje sulaikė Vokiečiai 
geležinkeliečiai ir kiti darbi
ninkai. 

Sutartis nėra popergalis. 

Toliaus Prancūzai kaltum 
Vokietiją tanie, kad komunistų 
partija rytinėj Prūsijoj su di
deliu pasiilgimu laukia rusų 
bolševikų. 

Vokiečiai nesmagumų yra pa 
darę Danzige. Pagalimis dar 
galutinai nepabaigtas reikalas 
su Prancūzų vėliavos įžeidimu 
Berlyne. 

Oficijalėse sferose pareiškia
ma, jog toksai padėjimas ne
gali but pakenčiamas. Pran
cūzai turi parodyti Vokie
čiams, kad Versailleso' taikos 
sutartis nėra koks popergalis. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
kams priešginiauja ir mėgina IMO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Dayton, Ohio, Rugpjučno 9. 
Praeitų šeštadienį čia įvyko 
didelės manifestacijos. Buvo 
suvažiavę žymiausieji demok
ratų partijos vadai ir šiaip 
tūkstančiai partijos šalininkų. 

Ohio gubernatoriui Cox'ui, 
demokratų partijos komitetas 
formaliai pranešė, kad tos 
partijos konvencijoje «jis no
minuotas kandidatu J šalies 
prezidentus. 

Miesto gatvėmis įvyko mil
žiniškas parodavimas. Paskui 
pranešimas, kalbos. 

Buvo ir Roosevelt. 

Komitetui, kurs padarė for-
malį pranešimą, pirmininkavo 
buvęs pirmininkas konvenci
joje San Franci sco, senatorius 
Robinson iš Ąrkansas valsti
jos. 

Bend rai su kandidatu Cox'u 
ant pagrindų buvo ir demo
kratų kandidatas į viceprezi
dentus, Franklin D. Roosevelt, 
kurs jau atsistatydino iš 
užimamos vietos karės ^aivv-
no departamente. 

Skaitlingas susirinkimas į-
vyko parodos plote, kur bu
vo specijaliai pataisytas am
fiteatras keliems tūkstančiams 
žmonių. 

Ką pasakė nominatas. 

Savo priimančioje nominaci
ją kalboje kandidatas į pre
zidentus Cox pasakė ilgą kal
bą. Palietė jis svarbiausius 
šalies ir užrubežių klausimus, 
kaip į tuos klausimus židri 
ir atsineša demokratų parti-
• 
ja-

Tai kai pi r platus papildy
mas ir išaiškinimas partijos 
platformos, padarytos nacijo-
nalėj konvencijoj San Fran-
ciseo. 

Pirmojon vieton jis padėjo 
taikos sutartį ir tautų sąjun
gą. Sakė, demokratai stovi už 
padarymą taikos knoveikiau-
siai, taippat už tautų sąjungą 
su reikalingais paaiškinimais. 

Republikonų partija taippat 
nori greitos taikos, tik be tau
tų sąjungos arba su žymiomis 
atmainomis, nežiūrint to, nors 
prisieitų daryti taiką su 'Vo
kietija visai atskirai. 

Gyvieji klausimai. 

/ Toliaus kandidatas iš eilės 
palietė visus gyvuosius klau
simus ir reikalus ir pažymė
jo, kaip jo partija ir jis į tai 
žiuri ir kaip atsineša. 

Neprisiminė jis prohibici-
jos klausimo. Tik pareiškė, 
kad įstatymai pravedami di
džiumos balsais. Prie didžiu
mos norų turi prisitaikinti ir 
mažuma. Tai svarbiausias de
mokratijos principas.. 

Pravesti didžiumos įstaty
mai turi but pildomi. Įstaty
mus turi pildyti visi. Bet tuos 
įstatymus didžiuma taippat 

dytų šaliai netinkami arba net 
ir kenksmingi. 

Darbo ir kapitalo klausimas. 
Palietė jis pokarinį šalies 

atgaivinimą (rekonstrukciją), 
karės mokesčius, kuriuos reik 
sumažinti. Toliaus nerimavi
mus šalyje, radikalus, žemdir
bystę, susisiekimus (transpor-
taciją), bankas su piniginė
mis apyvartomis, Meksiką, ka? 

•-į, 

reiviams pagelbą, apšvietą, 
moterų lygiateisę ir tt. 

Darbo ir kapitalo klausime 
kandidatas pasipriešino varto
jimą teismų draudimo (injun-
etion). Sutaikinti darbą su ka
pitalu reikalingi įstatymai su 
definitivių pareiškimu, kas 
darbininkams ir darbdaviams 
leistina daryti ir elgties ir kas 
neleistina. 

Kandidatas Cox veikiai lei
sis kelionėn su kampanijos 
kalbomis. 

BOLŠEVIKAI PASIŲLO 
T A K Ą RUMUNIJAI. 

PARYŽIUS, Rugp. 9. — L ž-
rubežinių reikalų ofisas pain
formuotas, kad Rusijos bol
ševikų valdyJa pasiųlusi taiką 
Rumunijaj ir nurodžiusi, kad 
taikos tarybas galima turėti 
Cferrkove, LTkrainoje. 

Čeko-Slovakijos vyriausybė 
paskelbė, kad ta šalis busianti 
neutralė atsinešime į Ru«ų-
Lenkų nesutikimus. 

SUSEKTAS BOLŠEVIKŲ 
SUOKALBIS. 

VARŠAVA, Rugp. 9. — Čia 
susektas suokalbis suplaišioti 
gjeneralio štabo trobvsį. Sako
ma, tai bolševikų darbas. 

Suareštuota daug intariamų. 
Senojoj Rusų katetroj susekta 
ir sukonfiskuota daugybė gin
klų ir amunicijos. Ta katedra 
stovi priešais štabo trobesy, 
kitam gatvės šone. 

10,000 LENKŲ MARŠUOJA 
PER RUMUNIJĄ. 

Konstantinopolis, Rugp. 10. 
— 10,000 Lenkų kareivių mar-
šuoja per Rumuniją su tikslu 
susijungti su gen. Wrangelio 
kariuomene pietinėj Rusijoj, 
ir bendrai veikti prieš bolševi
kus. 

Kareivių tarpe, sakoma, e-
santi žymi dalis Rusų, katrie 
bendrai su Lenkais jau yra 
kariavę prieš bolševikus. 

Toledo, O., Rugp. 8. —- Del 
blogos šalyje transportacijos 
geležinkeliais čia iš automo
bilių dirbtuvės Wiilys-Over-
land Co. paleista 2,000 darbi
ninkų. 

PINIGU KURSAS. 
_ _ _ _ _ _ / 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 7 buvo tokia sulig Mer-
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.67V2 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už 1 dol. 

gali atmainyti, jei tie pasiro- Italijos už 1 dol. 

2.22 
.48 

2.2?. 
13 fr. 70 

19 1. 40 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenius. 

P R E N U M E R A T O S KAINA: 
CHICACIOJ I R UŽSIENYJE: 

Metams , $8.00 
Puse i Metų . . ^ . . a j . . . . . . . . . 4-00 

6UV. VALST. 
Metams $6.00 
Puse i Metu $.00 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing C a 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

>*&*< 

-

-
S 

: 

sostinės, ar ne jis tiktai Šian
dien y ra vienatinis " lietuvy
bės' ' atstovas Vilniuje. 

Pripratę prie bolševikiško 
rašymo mes žinome, kad so
vietų suorganizavimas Vilnių* 
je, pastačius Kapsuką tų so
vietų priešakije bolševikams 
paranku vadinti Rusų pasitrau 
kimu iš Vilniaus. Bet Lietuvai 
tas pasitraukimas tiek nau
dingas kiek sapno valgis. P-
nas Kapsukas Lietuvių tautos 
nepripažįsta, o Rusijos sovie
tų įsakymus pildo. Lietuviai 
nerinko p. Kapsuko, o jis val
dys Lietuvos žemes. Brookly-
no " L a i s v ė " paaiškina tos ga
lybės šaltinį, būtent sovietų 
kariuomenės pirmyneigę. 

Kam Kapsukas artymesnis 
už Steigiamąjį Lietuvos Sei
mą, gal džiaugtis, kam ne, 
tas rūpestingai laukia dau
giau žinių. 

= 
DRAUGAI Antradienis, Rugp. 10 1920 m. 
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Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

Lietuva ir Bolše-
vikija. 

Iš rinito šaltinio 27 Liepos 
rašiusio mums gavome šitokią 
žinią. 

"Bolševikai Lietuvoje va
ro smarkią agitaciją. Jie 
bando steigti savo sovietus. 
Pasak ministerio Galvanau-
skio, bolševizmo akcijai rim
tos dirvos nėra Lietuvoje. 
Liksiąs iš bolševizmo vien 
antkvietys, kurio nusikraty
ti nesunku tautiniu kalėji
mu, kur dažniausiai paten
ka mūsų jaunieji inteligen
tai iš kairiojo sparno ar
čiau bolševikų." 

Tie žodžiai šiek tiek pai
nus, bet iš jų aiškiai mat\ t i , 
kad Lietuvoje yra bolševikų, 
kad vietomis susidarė net so-

Darykim Rezo
liucija. 

Daug svarbių nuotikių įvyk
sta šiandien ir nežinome k£ 
atneš rytojus. Jei mes nesiru-
pįsime savo reikalais, niekas 
kitas jais nesirupįs ir mųs ne-
prigulmybei % gali pasidaryti 
daug vargo. Todėl dabar už
eina laikas, kad turime smar
kiai kreiptis prie Amerikos 
Vyiiausybės reikalaudami, kad 
ji pripažintų Lietuvos nepr i -
gulmybę. 

Čia paduodame rezoliucijos 
projektą, kokį gali priimti 
kiekviena Lietuvių kolonija. 
Projekte parašyta, kad revo
liucija priimama del Vilniaus 
atgavimo. Ivas abejoja apie 
bolševikų aU i traukimą iš Vil
niaus, tas gaii tą sakinį pra 
leisi i. 

o A kur Žmonėms del koki1* 
jjtotH priežasčių nėra progos 

vietų, kad mųs p a č h ] i n t e l i § ^ r \ i t a i p s u s i r i l l k t i , jie gali ne-
tijos dalis palinkusi prie bol
ševizmo, bet dažnai iš jo pa
tenka į "tautini kalėjimą." 
Du pastaruoju žodžiu reikia 
suprasti taip, kad bolševikai 
tovynės meilę vadina kalėji
mu, ir kad gyvenimas dažnai 
bolševikų šalininkus išmokina 
mylėti tėvynę. Tokiu būdu jie, 
bolševikiškai kalbant, patenka 
į tautinį kalėjimą. 

Christian Science Monito
riaus pranešimas, kurį du
kart minėjame, labai patvir
tina ir faktais apšviečia mus 
informatoriaus žodžius. 

Lietuvių Atstovybė, nors vė
lokai pranešė mums Ch. S. 
Monitoriaus žinias, bet pati 
mųs Atstovybė Washingione 
visai nepasiduoda įspūdžiams 
pareinantiems iš Londono. 
Drįstame spėti, kad bauginan
čios žinios, pareinančios iš 
Londono, perėjo per tenykštę 
Lietuvos Atstovybę. J i , mato
mai, nuliūdus. AVashingtoniškė 
Lietuvos Atstovybė, matomai, 
linksma. Londonas mums sa
ko, kad bolševikai Vilniuje 
žiauriai elgiasi su žmonėmis. 
AYashingtoniškė Atstovybė ne
sako, kad tai netiesa, tik ji y-
ra linksma ir kitus ragina 
linksmintis. Aišku,kad dvi 
stambiosios Lietuvių Atstovy
bės gyvena nevienokiais jaus
mais. Mes turime žinių, kad 
Paryžiaus Atstovybė yra nusi
minusi taip pat, kaip ir Lon
dono. 

Šeštadienije 7 Rugpjūčio iš 
Kopenhageno atėjo į Chkagą 
telegrama, kad Lietuvos Par
lamentas patvirtino savo at
stovų padarytą taikos sutartį 
su bolševikais, ir kad bolševi
kai pradėjo kraustytis iš tų 
Lietuvos vietų, kurias buvo 
užėmę. Mes labai norėtume 
gauti žinių, ar jie išėjo iš Vil
niaus, ar p. Kapsukas su sa
vo sovietais pasitraukė iš mųs 

dėlioję, tuo po Sumos suseiti 
ten, kur laiko parapijos susi
rinkimus, perskaityti rezoliu
ciją, ją užgirti ir pasiųsti Pre
zidentui, Valstybės Sekreto-
riui, savo Senatoriams ir kon-
gresmonams.. Tą viską galima 
atlikti į penkiolika minučių be 
mažiausio nuostolio sau su 
didele nauda Lietuvai. 

Kuo iškilmingesnis bus su
rinkimas tokiai rezoliucijai, 
tuo bus geriau. Neiškilmingu 
galima pasitenkinti ten, kur iš
kilmingo negalima surengti. 

RESOLIUTIONS. 

(adopted by such and such an 
organization, or by American 
citizens o t' Lithuanian origin 
of such and such a place) 

The (čia reikia įdėti orga
nizacijos vardas, arba nors 
paminėti "American-Lithua-
nians" pridedant miesto'Var
dą) at a meeting held at (čia 
reikia paminėti vieta ir diena) 
to celebrate the resto-
ration to the Lithuanian 
people of Vilna, their historic 
capital city, unanimously a-
dopted the following resolu-
tions: 

VVHEREAS the people of 
Lithuania declared their inde-
pendence nearly three years 
ago and sinee that time, in 
spite of the devastations oi' 
the great war have organized 
and equipped an army, have 
successfully withstood in turn 
the aggressions and invasions 
o£ Russian Bolshervists, Ger-
mans and Poles, have estab-
lished railroad, postai and te-
legraph Conununications, reha 
bilitated agriculture, restored 
and greatly expanded the 
sehool system, eleeted by po-
pular universal suffrage (mo-
r e t h a n 8 0 p e r e e n t o £ t h e T O -

ting population participating) 
a Constitueut Assembly, and 

Dti naujų derybų su Rusais. 

Bugpjučio 2 dieną iš Kauno 
tapo pasiųsta " E l t o s ' ' ka-
blegrama,. iš kurios matome, 
jog Lietuvos valdžia yra pa
siuntusi Rygon delegacija iš 
trijų narių: d-ro Jurgio Šau
lio, kaipo pirmininko, Stei
giamojo Seimo sekretoiiaus, 
karininko Natkevičiaus ir Lat
vijos atstojo d-ro Zaunio. 
Drauge su delegacija iškeliavę 
yra i r reikalingi ministerijos 
ekspertai. Matomai, jog pir-
miaus pasiųstoji delegacija iŠ 
T. Noraus, advokato Rozen-
baumo ir pulkininko Kliaus-
činskio arba pati atsisakė to-
liaus vesti derybas su Rusų so
vietų respublikos atstovais, 
arba buvo pačios valdžios pa
keista kitais asmenimis iš 
kairesniojo sparno. (Dr. Šau
lys, nepartijinis, artimas so-
cijal.-liaudininkams, Natkevi
čius soc.-liaud. ir d-ras Zau
nius socijal-demokratas). 
Ikišiol nėra patvirtinta, kad 

T. Norus butų išrinktas Liet. 
prezidentu, I r jeigu spėti, kad 
pirmiau pasiųstoji delegacija 
tapo pakeista, tai vargu ar jis 
šiuo momentu bus išrinktas 
Lietuvos prezidentu. Praneš
damas, jog T. Norus esąs ap
skelbtas prezidentu, kun. Ja
kaitis, veikiausia, pabrėžęs yra 
tik partijinį krikščionių-demo
kratų nusistatymą. 

Svarbiausiuoju šios delega 
cijos uždaviniu yra spręsti a-
pie Vilniaus ir kitų Rusų o-
kupuotų Lietuvos kraštų. Su
lig padarytosios Liepos 12 
dieną su Rusais taikos, rods 
jokio klausimo apie Vilnių ir 
kitus kraštus būti neišgalėjo. 
Todėl ir Lietuvos vyriausybė 
turėjo svarstyti klausimą, a r 
reikia sutikti priimti Rusų pa-
siųlymą sudaryti bendrą ko
misiją, kad vėl iš naujo svar
styti tą klausimą. Nutarta 
vienok pasiųsti delegacija iš 
minėtų trijų Rygon. Rusai y-
ra pareiškę pageidavhną iš
vengti visko, kas galėtų su
ardyti gerus santikius tarp 
Rusų ir Lietuvių, bet, mato
mai, tarp pačių Rusų atsira
do nauja srovė, kuri visai ne
nori skaityties su tuomi, ant 
ko dar taip nesenai patys vi
sai buvo sutikę. įsigalėję Len
kijoj, šie komunistai-imperi-
jalistai laužo sudarytas sutar
tis, o jiems pagelbon paskubo 
Lietuviai komunistai priešaky
je su V. Kapsuku, kad tą už 
grobtą Lietuvos dalį vėl pri
jungus prieRusijos.Visus tuos 
santikius geriausia nušviečia 
gautoji mūsų atstovo Londone 
Lietuvos valdžios telegrama, 
tilpusi " T h e Christian Science 
Moiutor," Rugpjūčio 2 dieną* 

"Bendra padėtis Vilniuje 
yra didžai apverktina ir kas
kart darosi blogesnė. Revo-
liucijinis teismas smarkiai 
darbuojas ? ir areštuojamųjų 
skaičius kasdien didėja. Daug 
įžymių asmenų buvo suimta, 

VAIKŲ TEATRAI. 

tarp jų grovas Tyškus ir lei
dėjas laikraščio "Echo Lit-
w y ' \ Visi laikraščiai, išsky
rus tuos, kurie yra bolševikų 
leidžiami, tapo uždaryti. Visi 
žmonas, kurie tik buvo atsi
kreipę prie Lietuvių kariškos 
valdžios, prašydami užtarimo, 
buvo lygiu būdu areštuojami. 

i * Miestas — yra išgrobiamas 
po priedanga taip vadinimų 
rekvizicijų, prekės paimamos 
be užmokesnio ir daugiausia 
be jokio raštelio išdavimo. 
Bolševikų kariuomenės vadai 
yra paskelbę, kad Vilniuje ir 
jo apskrityje tur but įvesta 
Tarybų valdžia ir kad iš pra
džios visa prekyba tur but 
nacijonalizuota, veifc . visos 
krautuves tapo uždarytos ir 
užpečetytos. Bolševikai yra su 
savim atsivežę fš Rusijos taip 
vadinamus Lietu vius-bolše vi 
kus ir drauge su jair organi
zuoja viptos civilę valdžią su 
p. Kapsuku priešakyje, kuri 
reikalauja, kad butų iš naujo 
taikos sutartis peržiūrėta, i-
dant užimtoji Lietuvos dalis 
butų prijungta prie soveitų 
Rusijos. Šie bolševikai yra pa
skleidę po kraštą Rusų Tary
bos propogandos literatūrą ir 
norėjo iššaukti sukilimą visoje 
Lietuvoje sovietų valdžios 
naudon. Visi protestai Lietu
vos valdžios buvo paliekami 
be pasekmės ir padėtis darėsi 
vis labiau įtempta. Bolševikai 
reikalavę ir garvežių ir vago 
nų, kad galėtų važiuoti Į Gar. 
dyną ir grasino sušaudyti 
grova Tyškų." 

Tokia tat telegrama. 
Kaip žinoma, iš kitų šalti

nių, Lietuvos valdžia yra ne
tik atsisakiusi duoti trauki
nių, bet dar išsprogdinusi ke
letą tiltų, kad užkirtus bolše
vikams kelią grųstis į Lietuvą. 
Lietuvos kariuomenė pasiliko 
Vilniuje ir pradėtos Rygoje 
derybos jau yra atnešusios 
Rugpjūčio 5 dieną naują žin»j 
per Kopenhagą, jog bolševi
kai sutikę jau evakuoti Vilnių 
ir užleisti jį Lietuviams. 

Liet. Atstovybė Amerikoje, 

Telepbone: Tardą 64 81 

Tik ką iš spaudos išėjo dvi 
gražios knygutės '— vaikų te
atrai, labai tinkami mokyklų 
užbaigimui. Abejose telpa po 
tris veikalėlius. Pirmoje kny
gutėje telpa: "Pagalvok, k$ 
dara i" , " Jono Laimė" ir 
"Pasakyk mano laimė." Ant
roje knygutėje telpa: "Išbir
sime paskui, V Antanukas naš
lai t is" ir "Mėginimas." Su
rinko ir išleido S. K. D. ir N. 

Abi knygutės turi po 32 pu
slapiu. Kaina kiekvienos 20c. 
Ją išleidėme nedidelį skait
lių. Užsisakykite tuojau. {Rei
kalaukite pasižiūrėjimui, o ti
kri esame, kad patiks. ' 

Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: ' 

S. P. Kneižis, 
244 Broadway, 

Boston, 27, Mass. 

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI. 

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
2634 W. 67-tfa str., Chicago, 
m. 

Kun. J . J . Jakaitis, vice pre 
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass. 

Kazys česnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn. N. 
y. 

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster ave., Detroit, 
Mich. 

K. J . Krušinskas, iždinin
kas, 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y. į 

Iždo globėjai: 
Kun. M. Pankus, 443 Park 

ave., Bridgeport, Conn. 
L. Simutis, 456 Grand str., 

Brooklyn, N. Y. 
. — .1 Į f I M • I I II I I "* 

AKUšERKA 
A. SEMT 

Turiu p a t y r i * * 
moterių «»©•• : rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kudl 
kl la ika l lgoa 

* 
S255 So. Halsted St., Chicajro, III 

'm m m — — * • 

j DR. CHARLES SEGAL 
Į Feffcėlė sftro oftaa p o ntfto. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas dikjTy, moterų Ir vy
rų l igų. 

Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
2 iki B po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis 10 lkl 1. 

Telefonas Dreze l 2890 

Umok Gerą Amatą. Už
dirbk $ 3 5 iki $ 7 5 Savaitėj 

Buk kirpėju. K i 
rpėjai Tiaur ral-
kaiaujami. Ge
riausias amatas , 
m e s i šmokiname 
į ke le tą savai
čių, prityrimas 
d u o d a m a s moki -

nas t i e s . Vie tos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius , moks la s už
ganėdina visus . 

M A S T E R 8CHOOL 
190 IT. State Str. 

K a m p a s L a k e str. a n t 4tų lubų. 

% . . . . . . i • i. • - - II 
— 

I 
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i 
Vakarais,. 812 W. 33 St. ! 

Tel. Tart i 4*81 p 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmlestyj : 

29 South La Saite Street 
Kambarls 834 

TeL Central M M 

S. D. LACHAWICZ 
L I B T C T T S G R A B O R I U 8 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o 
darbu busite u*sonedtttiti. 
2814 W . 38 I t 

TeL Canal H M . 

mano 

3 
DR. S. BIEŽIS. 

I J I E T U V I S G Y D Y T O J A S IR 
C H I R U R G A S 

8801 Wea* 82nd Street 
Tel. Canal 6222 
R e s . 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

j.P.WAITCHES 
ATTOBJnBT AT LAW 

U B T U T I f l A D V O K A T A S 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedė l iomis 11 iki 1. 

4609 S. yfehlasfd Are . Chlcaso , BĮ. 
Pl ione Yards 1058 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chlrorcas 
Bttmlamtfwt ltSSt S*. MloMsaa Ava 

IsisfsMM Psllm— S4t Ir P a l t a m tltV 
Chtcikgo): 4516 8o . Woo8 M8. 
rik Kst^srss rtJumxt mum 5iS» Uri TiM 

Telsfsaas T ards TS1. 

<mm m»mmm~»~m~~~mm mm mmmtmmį 

Tai. Vrorm 7 i 4 f ' 

Dr. C. Z. Vezmlis 
LBCTI7Y1S ©EITIMTAS 

Valandos: suo 9 ryto lkl 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4718 BO. AHHLAHD AVfcifMC 
mrtt . 47 -tos Gatvės 

» • » » » » • » • . • > » » - • . » » — » • • s> 

/S — = r 
mm*. ws.s. 

VARSAVINGSSTAMPS 
ISSUF.D BY THE. 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

DR. S. NAIKELIS 
LIKT L'VIS 

GYDYTOJAS EK CBTRCRGAM 
Ofisas ir G^anlmo vtets 

8858 So. Hals ted Str. 
A n t Viršaus Universal State B a n k 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: n u o 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 

i 

tmMmt m tH »m--m~ 

Dr. M. Stupoicki 
» » m m l't 

ii 

3107 So. Morgin Street 
CHICAGO, tUAMOlM 

Telefomas Yards 5088 
Valandos: - I f t l 11 » ryto; 
i po pieta Hri S rak. Nedal io
mis nuo 6 lkl 8 raL r a k a r a 

> • » • • • • • • • « } { įjm m .m m • • • * « * • ! 

Tele fonas B o a l e v a i d 8188 

Bft. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

' SS81 S. Hals ted Str. 
VALANDOS: 9—12 A- M. 

1^—6; 7—g p . M. 

* • • • • " • • • 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
Perke l ia of isą į P e o p l e Teatrą 

1816 W . 47 Str. Te l . Boul . 180 
Valandos: 1 Iki S po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl . 10 iki 12 ryte. 

B e s . 8814 W . 4Srd Street . 
N u o ryto iki piet. 
TeL McKinley 888 

H S r t S j t/mmĖ m m 

"» 

Lietuvos Misijos Adresas: 
267 We*t 71 str., New Tork, 

— 
PASIŠVENTIMAS. 

Nedėlioję, 18 LiepoK dvi 
raergaitėn išėjo mauda i s \ 
Spirit Lake, Idalio valstijoje. 
Atargareta Costiganiutė sto
vėdama ant liepto, pamatė, 
kad jos draugė skęsta. Nemo
kėdama plaukti Costiganiutė 
Šoko gelbėtidraugę.Tuomtarpu 
pro šalį ėjo kunigas. Išgir
dęs riksmą ir pamatęs mer
gaites skęstant jis šoko į van
denį kaip buvo su visais dra
bužiais. Vieną jis išvilko ant 
kranto, kitos nepagavo. Tik 
už 20 minutų išplaukė jos kū
nas. Tai buvo Spokaniutė. J i 
nuskendo gelbėdama draugę. 

H I H « l — • K i l i u • 

entered into diplomatic rela-
tions with all the great Euro-
pean powers and many of the 
lesser ones; be it therefore 

BKSOLVEO that theso 
facts demonstrate absolutely 
to the world the de facto in-
dependenee and so vėrei gnty of 
the Lithuanian Kepublic, 
which ought to be recogiuzed 
by all other Governments, and 
be it further 

BBSOLVED that we here-
by respectfully reąuest the 
Government of the United 
S t a t e s t o i m m e d i a t e l y r e c o g -

niae the independence of Lith
uania and be ir furthei 

BESOLVED that a copy 
o f these Resoliutions be sent 
to Mis Excellency the Presi-
dent of the United States, to 
the Honorable Seeretary o f 
State, to each of the Senato r s 
o f the United States from 
this State and to the Bepre-
aentative in the United Sta
tes Cmigre8S from this dis-
triet. 

(organizacijos vardas) 

C h a i r m a n ( o r P r e s i d e n t ) 

. . > . • . ' . -

Seeretary 

A.PETRATIS 

f 

S. L. F ABI AN 

—— 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & S. L. FABIAN Vedėjai 

• 

• 

Persikėlė į savo naają vietą 

8 0 9 West 35th Street 
mmm 

mmmm 

(Kampas Halsted ir 35th St.) 
Kviečiame visus savo rėmėjus atsilankyti į musy patogu naująjį ofis$, nes jau 

esame gatavai prisirengę jums patarnauti kogeriausiai. Siunčiame pinigus ir par

duodame laivokortes \ visas svieto dalis. I aip-gi parūpiname pašportus tiems žmo

nėms kuriems galima gauti, t. y. tiems lietuviams kurie yra Amerikos piliečiais, nes 

nepiliečiai tuo tarpu negali gauti pašportu. ' * 

» 
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Antradienis, Kngp, 10 11/20 m. DRAUGAS 
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LIRTUVIAI AMERIKOJE. 
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WESTVILL1, ILL. 

Ilugpjueio 3 d. Lietuvos Vy
čių 85 kuopa laikė mėnesini 
susirinkimą, kuris buvo gana 
skaitlingas. Svarstyta apie 
busiantį Vyčiu; seimą, Išrink
ta atstovas ir sudaryta pluoš
tas nauji] seimui įnešimų. 
Kalbėta taip-gi ir apie reika
lą vyčiams spaustuvės. 

Po susirinkimo pažaista ir 
draugiškai išsiskirstyta. 

Westvilles vyčiai uoliai dar
buojasi. Nežiūrint šilumos jie 
rengiasi prie vakaro su vaidi
nimu anglu kalba, kad tokiu 
bildu arčiau supažindinti vy
čius su svetimtau. Skaitlingas 
vyčių choras padainuos gra
žių dainų, kurias dabar moki
nasi. Reikia pažymėti, kad vy
čių chore yra gerų balsų, ku
rie ir solo gali gražiai dainuo
ti. 

Darbuokitės, vyčiai, ir kelkit 
Lietuvių vardų! 

Girdintis. 

Reiškia, kad buvo geros pa
sekmės. Nes ar tik ne pirmu
tinė bus Worcesteryje drau
gija, kuri gegužinėje tiek pel
nytų. 

Toliaus buvo renkami at
stovai ir duodami įnešimai 
busiančiam T. F . seimui. Iš
rinkta J . Vaitkus ir Landžius. 

Apart išrinktų, rasis ir dau-
gians atstovų, kurie važiuor, 
savo lėšomis. 

Tautos Fondo susirinkimai 
v ra vedami rimtai ir tvarkiai, 
tik gaila, kad mažai narių at
silanko. 

Koresp. 

Markes 
Auksinus 

+* 

v 
d ijfki, 

arba 100 Markių už $2.21 
PRIE SIUNTIMO 50,000 MARKIŲ 

* - r 

į Lietuvos ir Vokietijos Bankas siuntė vaka 

State 
Kadangi kursas markiy mainosi kasdieną, o apgarsinimas vi-

IŠDALINIMAS PERGALĖS 
MEDALIŲ. 

• » 

CICERO. ILL. 

Apie Šv. Antano parapijos 
t)eno nuopelnus liudija trum
poje praeityje atlikti jo dar
bai. J i s grojo per pamaldas 
bažnyčioje, viešose iškilmėse, 
k. a. prakalbose, pasitikimuo
se atvažiavusių išLietuvos svė
rių. Ir visados veltui. Be to be 
nas rengia puikius koncertus, 
patarnauja pagrabuose, vestu
vėse, vakaruose, piknikuose ir 
t. t. 

Tikslas. 

&v. Antano parapijos benas, 
vedamas p. L. Kreksčiuuo, 
nusistatęs yra pritraukti vi
są Cicero ir Chieagos jauni-
įmi prie lavinimosi muzikoje. 
Del to nesigaili pašvesr daug 
laiko mokinimui nevisai išsi
lavinusių savo narių veltui. 
Beno nariu gali palikti kiek
vienas jaunikaitis, ar mergai
tė, mylintieji muziką. Todėl 
patartina jaunimui rašytis i 
taip veiklų benų, nes čia pui
ki proga išsilavinti muzikoje, 
kur mokinimas veltui. Mokes
tis yra tik už įstojimų. 

Mėnesiniai beno susirinki
mai ir abelnos repeticijos bū
va kiekvieno mėnesio pirmą 
ketvirtadienį, Šv. Ant. parapi
jos svetainėje. 

Lavinimosi vak. būva: pirma
dieniais, antradieniais ir penk
tadieniais. Painokos būva vie
šosios mokyklos kambaryj, 
kampas 50th A v. ir 15-os gat
vės, Cicero, 111. 

Jul. Šliogeris, i 

VVORCESTER, MASS. 

Rugp. 3 dienų, buvo Tautos 
Fondo sk. mėnesinis susirin 
kimas. Perskaičius protokolų, 
sekė raportai. Pirm. gerb. 
kun. J . Čaplikas paaiškino, kad 
nuo praeitos gegužinės gry
no pelno liko $115.00 dol. 

Aplikacijos del "pergalės 
medalių, kurie pradėta da
linti Birželio 21 d., į Karės De
partamentą ateina taip ne
greitai, jog iki šiol išduota Vos 
50,936 medalių. Reiškia, jog 
tiek tik aplikacijų gauta. 

Karės Departamentas bu
vo pasirengęs išdalinti apie 
35,000 tų medalių kasdien. 
Tai imtų kokius šešis mėnesius 
visus išdalinti. Bet praeitame 
mėnesyje tik 50,000 aplikacijų, 
gauta. Tokiu būdu imtų šešis 
metus išdalint medalius vi
siems buvusiems kareiviams. 

Visi oi'icieriai ir kareiviai 
turi kreiptis į arčiausią -sto
vykla, lagerį, stotį ar rekru
tą vimo ofisų del gavimo blan
kų, reikalaujančių "pergalės ' 
medalio. Tą gali atlikti asme
niškai arba paštu. Jeigu rei
kalausi paštu, tai blankos, su 
nurodymais, bus prisiųstos. 

Jeigu gyveni miestelyje; 
kur yra stovykla ar rekruta-
vimo ofisas, nueik į vieną iš 
tų vietų su aplikacija ir pa-
liuosavimo poperonris,. Ten 
bus nutarta, kokis priguli 
medalis ir kiek uždėt kovos 
kabukių. Jeigu bus kokių a-
bėjojimų, vyriausybė ištirs. 

Paliuosavimo poperos bus 
sugrąžintos ex-kareiviams ir 
kvatierimeistro skyriaus#N sto
ties oficieriui Philadelphijoje 
bus įsakyta išsiųsti aplikan-
tui medalį. 

Jeigu gyveni miestelyje, 
kur nėra armijos stovyklos, 
turi prisiųsti aplikacijų ir pa
liuosavimo poperas į arčiau
sią armijos stovyklą. 

Kuomet įduodi aplikaciją, 
nėra reikalo tolesnių susinėsi
mų, vientik jeigu greitu laiku 
negauni, medalio. 

Iki šiam laikui išduota 17,-
570 medalių vyrams, tarnavu
siems Suv. ValstijostTčGG—An
gį i joje, 9,569—Prancūzijoje, 3 
Italijoje, 33—Rusijoj ir 118— 
Siberijoje. 

Vi išminėti medaliai be ko
vos kabučių. Su viena kovos 
kabute išduota 4,094 medalių, 
su dviem kabutėm — 3,169, su 
penkiomis kabutėmis — 1,997, 
su šešiomis — 149, su septy-
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sada turi būti paduotas vieną dieną prieš išlaide laikraščio, tai ne-

Salim paduoti šios dienos kurso, nes nežinome, koks kursas šian-
len bus. 

JUOZAS M. KALTIS. 

DIVISION STATE BANK 

Ls ^ A 
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2 7 4 9 W . Division St.y arti California Ave. 
(arti Humboldt Park), Chieago, M. 

• 

> 

Piniųų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. Utar-
ninkais ir Subatomis visą dieną iki S-tai vai. vak. Nedėliomis nuo 10-tos vai. ryto 
iki 3 Čiai vai. po pietę. 

iTiiiitflitiiiiitiiiiiiiiiiftifitfiiiiiifiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiifiiitfiiiff faififitiiiiifBtfiHtftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiimnifF 
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niomis — 16, su aštuoniomis 
— 3, su devyniomis — 8, su 
dešimts — X, su keturiolika — 
1. Kovos kabutės išduotos pul
kams, kurie dalyvavo dides
nėse kovose. 

Jeigu ofieieris, ar kareivis, 
užmuštas karėj, ar jau miręs, 
medalis bus pasiųstas artimiau 
šiai giminei, kuri turi taip 
pat prisiųsti aplikacijų. 

SV. KAZIMIERO DR-Tfc, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
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Naujos Stasio Šimkaus Dainos 
"Kvartetas "Ilgu, Ilgu" ir Kaip atėjo rudenėlis." lygioms b a l s a m s . . 

60c. 
"Dueta i iš č igonų" $1.00. 
"Kaip raiba paukštutė" solo. augštesniam balsui .91.00. 
"Plunkia sau laivelis" duetas 75e. 
"Atsisveikinimas su tėvyne" trims sol istams: supranui, altui ir bari
tonui ir chorai prie pilamo. Daina t9 puslapių, tinkanti didesniam S 
koncertui. Imant viena egz. S1..~>0. imant daugiau kaip 10 egz. — p o 
$1.00. 

Atsisveikinimai >n gtrta" mKram chorui prie piiano 00c. 
"Darbininko daina" nrisram chorui. 60c. 
"Oi kas?" žemesniam balsui solo . $1.00. 

Imant didesnį skaitlių egzempliorių, duodasi nuošimtis. 

Adresuokite: Xavier Strumskis, Box 249, Brooklyn, N. Y. 

Taipgi gal ima gauti visas čia pažymėtas dainas pas įgaliotinį A. 
Micevičins, 903 VV. 33rd Str., Chieago, UI. Tel. Drover 3969. Taip
gi su visokiomis informacijomis, ga lma pas jį krepptis norintiems 
choro dainas dainuoti' koncertuose, Jtur imama įžangą į koncertą. 

ROKADELL STATYMO 
BENDROVĖ 

Ar tori Lietu v h) Roka«lclles 
Statymo Bendrovės serų? Jei Be
turi tai skubėk įgyti nuitipirkda-
inas nors keletą jos HCTIJ, HOH so
ros yra kožnam prieinamos po 10 
dol. viena. Duodam ir ant išmo-
kescio įmokant du dol. nuo serus 
užsirašant ir pasku į mėnesį kiek 
gali. Turi dabar tuoj pirkti serų 
jei nori 1 d. Lapkričio dideli nuo
šimti procentą gauti. Darbas L. 
R. B-vės yra pelningas už tai ir 
šerof greitai kils. Dėlto pirk sau, 
savo moterei, merginai, vaikinui, 
broliui, seserei ir t. t. Žiurek kad 
Jusu name ne butu nei vieno )>o-
piakilnios organizacijos seru. Iž-
pirk mon^y order savo miesto pae 
to ir atsiunsk ofisan pinigus o 
šeros bus tuoj prisiunstos. Arba 
klausk atstovų savo mieste o jie 
Tamistai plačiau paaiškins. Did
miesti j Chieago mušu atstovu yra 
p. S. Čekanauskas, 4546 Fairficld 
Ave., Chieago, Ilį. Racine, AVis. 
p. A. Jucius, 9G1 Mihvaukee St. 
Racine, YVis. Oary, Ind., p. Šla-
pikevičia. Detroite p. Adomaitis. 
Likusiu atstovų antrašus vėliau 
pranešime.. 

Jei nori koki aiuatcį mokintis 
kas rišasi su Statymu, murinimu, 
molevojimu, plumbenu, elektra ir 
t. t., tuoj rašyk o mušu Bendro
vė mielai pagelbės Tamista išmo
kinti ir gyvenime laimingu pada
ryti. Husu Bendrovė yra vienati
ne Bendrovė Ame rike kuri Lietu
vius mokins amatų, bet varimui 
darbo reikalingi pinigai, užtai 
norėdami sukelti kapitalą ir at
siliepiant į Jus kad palei išgales 
pirktumėt šėru. 
Siunsdamas pinigus visuomet už

dėk ši antrašą: • 
Lietuvių Rokadelles Bendrovė, 

130 Wooster Ave. 
Akron, Ohio. 
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI J 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą, kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.. 

1511 .S. 49 Court 

Pas jį galima gauti malda
knygių ir kitokiu knyga. 

Pasinaudokite. 

T. (higaliunas, pirmininkas, 
1437 So. llth str. 

Jurgte liataitis, viee-pirm., 
1428 So. l l t h str. 

Aug. Juknialis 1 rast., 
1626 New Jersey Ave. 

K.iz. Siuairlžunas 2 rast., 
1441 So. 10 str. 

Mikolas Dia utis iždininkas, 
1512 So. 11-Ji *tr. 

Kasos globėjai: Kaz. Lukšis ir 
Jon. JoJfiH, Pranciškus Daugirda 
maršalka. 

REIKALAUJA. 

Gerbiamieji Lietuviai. Pranešu, k.-id 
aft parduodu biznį ČEVERYKV 
K R A U T U V E ir taippat turiu maftfnas 
del ėeverykų taisymo. I'arduosiu viską 
kartu iš priežasties, kad. noriu važiuo
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge 
rą bianj, geroje vietoje, lietuvių apgy
ventoje. Aš darau gera biznj, aš darau 
kitame mieste taippat Ir čia darau 
gero gyvenimą. Kas norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis pb tuo adresu 
1489 M. 49 Ut. Cicero, m . 

REIKALINGI 
Pagalbininkai 

Del gcncralio fabriko dar
bo, kaip trucking, šlavimo ir 
tt. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

1 ' U l s K u . l M n v . 
Heikulingas Vargonininkas doras ir 

žinantis savo amatą ir sugabus po
draug mokytojas. Teatsll ieipa ant 
šio antrašo: 

Kun. J. Vaišnoras, 
40* i'nlinr Sir. 

Pifebargh, Pa . 

PAIRftKAfT K U i r , \ H ! o 
Reikal ingas kambarys v ienam vyrui. 
Bridgeporte, West SidėJ arba Briffn-
ton Parko apyl inkėj . Geistina, kad 
vagis butų pagaminamas namieje.. 

Atsišaukite: 

į \ \ l i l l \ M DAVNIS, 
.Sll'0 Km. ra M Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39tti & STEWART 

— — . 

REIKALINGAS P A I l t M E R l S . 
prie krutamu paveikslų teatre. Vieta 
išdirbta. Bizriia e ina gerai. Kreipki
tės tuojaus 

v. MisEneiCTfi, 
3548 So. Halsted Str. ChlcalCO, 111. 
Antros lubos. 
Valandos nuo 10 iki 2 r. diena 

ir „6 „ 8 vai vak. 
Phone:: Yards 2100. 

PAIEŠKOJIMAS 
Augusto 3 d. J/conas Aukštutinis 

išėjo jleškoti darbo ir nežinia kur 
žuvor Penimio 44 metų, 5 pėdų 6 co* 
lių augštumo. Chieagoje gyveno apie 
22 metų. 

Atsišaukti j 
STANISLOVĄ I.K KI . 

1.VJ2 So. MarAhMcId rh iengo , III. 
arba j Jokhną Ankškalnj 
1«04 JorferAon Str. uary , lml . 
Tol. »2»1 Gary. 

P A R S I D U O D A 

naminiai baldai ( furnishia i ) ant ke
turių kambarių. 

Kreipkitės: 

1*16 \Vabansia Ave. Chieago, III. 

— 

i: I IK M l \ < . \ S MANADZKRIS I R 
K A S I E R K A 

Krutamu paveikslų teatre. Abudu tu
ri būti patyrę. Tik Subatomis ir Ne 
dėliomis, Kreipkitės tuojaus; 

V. MISEVIČICTG, 
35<l!i S. Halstml St. CIffeago, HI. 
Valandos: nuo l<r iki 2 dteną 

** 6 „ 8 vai. vakare 
Ant antrų lubų. 

REIKALINGI i 
Naktiniai ir dieniniai janitorlai ir ja.-
nitorc's. Kreipkitės j vyriausiąjį Ja - ', 
nitorių. 
Michigan Botrievard Ruildlng, 

30 N. Muil inau Ave. 

PmuiiinTinTnvinnmivimniiiiiiMiniiiiHniii^ 

Dr. A. L Yuška 
1900 ą Halstcd Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 IV. ft&rd Str. t 

Tel Prospect 3466. 

I utimi imi iiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiniii 

REIKALINGI 
Leiberiai prie Samson Tractor Co., 
Janesvil le, Wise. Laivas su Bosu: ga
l ima eiti su superendentu kasdieną 
12 P. M. $5.00 Iki $6 j dieną; vaiz
bininkai ir visokie mechanikai; ma
šinistai; karpenteriai; Auolderiai; 
geri eutteriai; ir gr inderl l i ; found-
rės Kompanija duoda kambarį ir 
Bii idą. Siunčia kasdieną iš Wiscon-
sm į Michigan Miškus; teamsterlal 
ir pjovėjai $75 ikl : $100 mėnesiui. 

Kam bari s ir Valgis; Reikalaujame 
prie darbo mieste; an t ūkės; $91 
mėnesiui. K. Ir V. Kasyklose*, zlnc; 
anglių ir copperio. Svet imžemius . ve
žame j VVestus dykai kasdieną. 

DIAMOND AGENCY, 
557 W. MadLson Str. 2nd floor 
Telefonas Main 5074. 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 28 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Rertė 82-ro St., ChJcago, DL 

BPECIJALISTAB 
Moteriškų, Vyrišką, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o l t ryto 
iki t po pietų, nuo t iki 8 valan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo • iki 2 po piet. 
Telefonas Tardą 687 

ATONIG 
( r t l T O i . t t i t . i r r r . i f V ' .< 

P o nOglai neužmirtk, kad geriau-
š ias ra i s tas tarb skilriul yra BATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i mena. Parduodama 
pae r i t u s a p t i t k o n u a 

Sveiki 

*•! t1 s r* qr. 

**> 
**w " • » • TOK K U Linksmas 

. 

Kūdikiai Padare Motinas 
Atsakantis maistas ir gpera priežiūra turi 
padaryti kudykį stipriu ir lamingu. Jei
gu negali savo kūdikio žindyti, pirmiau 
sia mintis turėtų būti apie 

• 
• 

EAGLE BRAND 
(CONDEfrSČD MILK) 

Per tris gentkartes motinos vartojo jį, 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs ku-
dikiuL Beveik .kiekvienas kūdikis žymiai 
it tuojaus tarpsta kuomet padedamas ant 
EAGLE BRAND. 
Atsakantumas, saugumas ir ekonomija pastato 
EAGLE BRAND geriausiu vartojimui aut 
stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkit dėžę 
šiandien ir naudokit jį kaip pieną ir cukrų ir 
Imkit nepriklausomais nuo brangumo pieno ir 
stokumo cukraus. Jis prideda malonų skoni 
kavai, kokai ir šokoladui. 
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje ir nesu
valdomas, pasiuskit šiandien kuponą, rei 
kalaudami dykai Kūdikių Knygos ir mai
tinimo instrukcijų jūsų kalboje. • 

TFtt BORDEN C0MPANY 
N e w York 

1 n-teigta 1857 

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiandie 
M r s City 

Mreet 

Kūdikių Gerovės Knyga 

State ( 8 ) 

Nurodymų Knyga' 

iiiHiiiimiiiiiiiimnnraiJ: 
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0. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, inc 
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog į 

BREMEN ir DANZIG 
Kambarėliuose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės 

45 Broadway, New York City N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 

S ' l i f t *"'trdi 

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO 
š iuomi pranesn visiriu» l ietuviams, jog ;i> perkėl iau 

s a \ o įstaigą, iš i»o numerio 23S4 So. Oalcley Ave. į vis iems 
lahjau prie inamą ir parankesnę vietą p o rtnmcrln 2110 
\V. 22 Street, ša lę l l l ington Teatro. 

Perku ir parduodu namu.s ir lotus; .skolinu pinigus ant 
nuosavybių; apsaugoja nuo u g n i e s pafduodu laivakar-
tes; siunčiu pinigus Lietuvon; parūpinu pasportus; pa
dirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus . 

Stt visokia** reikalais meldžiu atsi lankyti ant naujo 
antrašo: 

JONAS I. BAGDZf U N AS 
2116 W. 22 St, tarpe Leavttt ir Hoyne Ave. 
Telefonas: Canal 2136. 

EXTRA! ŪKĖS EXTRA! 

Ant pardavimo arba mainymoį na
m u s 80—100—173 akerlai dirbamos 
žemės su garais budinkats, su gyvu
liais ar be gyvulių su visais javais. 
Dabar laikas pažiūrėti. N u o Chiea
gos ISO mylių Sheboygan county 
Wis. 40 l ietuviškų še imynų. Jeigu 
nori būti bagotas, važiuok apžiūrėti 
Cryno pelno | metus nuo $5000 iki 
$6000 dolierių. Kožną subata šj mė
nesį važiuosime ant uklų, Jeigu kas 
norėtų igyti gerą uke, nepraleiskite 
š ios geros progos. 

Kas norite plačiau žinoti ats išau
kite pas seną ūkininką, 

P . A. MAZfcIK V 
8315 S. Auburn Ave. CUlcago, III. 
Tel. Tards 1138. 

Resid. 1189 Independence Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR.A.A.R0TH, 
gydytoja* Ir efalrurgaa 

Vaikų ir vlaų ohroniaku Ucą 
VALiAITDAB: 10—11 ryto 9 - 4 p o 

pietų 7—9 rak, •edftttettto 19— U C 
E 9964 So. Hals ied M , C%ioago 
TelefOMU Drov«r 9992 
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
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Antradienis, Rngp. 10 1920 m. 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, D A L Y K Ų N E P A Ž I N O J I M A S . 

Antradienis, Rugp. 10 d., 
Šv. Laurynas, kank. 

Trečiadienis Rugpjūčio 11 d. 
Šv. Zuzana. 

NAUJAS PAVOJUS ŠALIAI. 

Farmeriai negauna anglių. 

Atrodo, kad farnieriams an
glys nebjitų perdaug reikalin
gos. Bet ta ip norą. Šiandie 
kaip dirbtuvės negali apsieiti 
be to svarbaus kuro, taip ne
gali apsieiti ir didžiuliai far
meriai, valdantieji po kelis 
šimtus akrų plotus, kuriuose 

auginami javai 
* 

Iš šiaurvakariniu pareina žinių, jog 
kumelių jau turi 

valstijų 
daugeli-
rtukirte 

daug javų. Bet jų negali kulti. 
Neturi auglių kūrenti kulia
mas mašinas. 

Anglių farmeriams neprista
to geležinkeliai. 

Tai vienas vargas. 
Kitas vargas tai tas, kad 

geležinkeliai nesuspėja nuo 
farmurių paimti javų. Didžiu
ma farmerių dar nuo pemiai 
turi daugybę javų. Tuos ja-
vu< laiko bendruose svirnuo
se ties geležinkeliais arba na-
namieje. (Jeležinkeliai nesus
pėja pa nuli javų. Sakosi u ei ti
ri vagonų. 

Tr jei ir tolesniai su gele
žinkeliais taip eisis, tad javai 
nebus iškulti ir grudai nepri
statyti j malūnus. Pasekmėje 
miltų kaina gali dar labjaus 
pakilti arba ateinanėia 
žiemų gali pri trukti duonos. 

Indomiai skamba pasaky
mas apie pritrukini**} duonos. 
J u k šalis turt inga grūdais. 
Bet gali bu t visaip. 

— ^ 

NORIMA PARSAMDYTI 
KALĖJIMĄ. 

Wilmette miestelio kalėjimo 
sienos jau senai mate kalinius. 
Kelintas mėnuo nesuareštuo
tas nei vienas žmogus, kad 
nors iš kur kitur koks pakliu
vęs. 

' Kol nebuvo ivesta svaigalu 
prohibicija, miestelio kalėji
mas užlaikyti apsimokėjo. J in 
daugiausia buvo uždaromi nu-
sigėrusieji. Bet su probibicijos 
įvedimu atsimainė laikai. Pra
nyko girti žmonės ir šiandie 
kalėjimas riogso sau tusėias. 

Miestelio viršininkas galvo
ja kam nors parsamdyti ka
lėjimų. Gal jis tą klausimų pa
kelia juokais. Bet policijai nė
ra jok i s juokas^ kuomet ji ne
turi užsiėmimo. Poliemonai 
gali netekti darbo, jei ilgiau 
prasitęs toksai padėjimas, 

Kasgi ėia gali sakyti, kad 
probibicija nėra igganingas 
daiktas. 

Kai-kurie pieno išvežiotojai 
paklausiami, kodėl pabran
gintas pienas, atsako, kad tam 
yra kalti geležinkeliai, katr ie 
.už pieno vežimų ima augštes-
nes mokestis ( r a tas ) . 

Pieno išvežiotojai ta ip sa
kydami yra tikrieji ignoran-
tai. 

Visųpirma, geležinkeliai 
Šiandie da r nepakėlė, mokesčiu 
už vežimų pieno. Antra — pa
didinta mokestis bus ta ip ma
ža, kad pieno kvortai išpuls 
vos dvi dešimtosios dalys een-
to. V 

Jei pieno kompanijos, kurios 
parsi t raukia pieną nuo far
merių, pakėlė pienui kainų — 
tai paėių kompanijų reikalas. 
Ir jos turi išaiškinti visuo
menei apie tą « savo pasielgi
mą, f 

Deja, visuomenė nei protes
tuoja, nei reikalauja išaiški
nimu. 

Iš CHICA60S LIETUVIŲ 

IŠ LAB. SĄJUNGOS DAR 
BUOTfiS. 

miesto majoro reilria dviejų 
žmonių. 

A Nausėda. 

NELAIMĖ BRIDGEPORT-E. 

SUAREŠTUOTI KETURI 
KOMUNISTAI. 

Detektivai netikėtai išimai-
šė raudonųjų piknlkan May-
\voode ir suareštavo keturis 
komunistus. 

Suareštuoti v ra : Alex On1-
-eli\visk, (ieorge ( l imel, Gab-
riel Kdearoduke ir AVilliam 
Coreo. \ 

Pirmutiniai trys laikinai už
daryti May\voodo policijos 
nuovadon. (Ji Coreo, kurs pa
davė savo adresą 1134 So. 
California a ve., paimtas de-
tektivų biuran ir pavestas fe-
deralei valdžiai. 

CHICAGO HEIHGTS AP 
RIMO. 

Per praėjusias kelias dienas 
miestelio Cbicago TTeiguts pa
dangės niaukėsi. Buvo kalba
ma, kad ve tuė-tuojaus pakils 
rasinės riaušės. Daugelis juo
dų darbininkų sn šeimynomis 
apleido miestelį. 

Teėiaus padangės, nors ne 
visai, ja n prasiblaivė ir yra 
vilties, kad trukšmų mylėto
jai apsimalšins. 

RETAS APSIREIŠKIMAS. 

Šiandie Cbicagoje nėra jo
kių streikų tarpe miestinių 
darbininkų. Tai labai retas 
apsireiškimas ir vertas pami
nėti. 

DĖDĖ ŠAMAS NEMIRŠTA 
KARĖS "SLAKERIŲ." 

APMUŠTAS IR SURAI 
ŽYTAS. 

August Buteber, 23f)2 Blue 
I^land a ve., susivaldė su savo 
draugais darbininkais. Šitie 
vargšą taip apmušė ir peiliais 
suraižė, kad jis veikiai mirė 
paimtas ligoninėn. 

Devyni intariami žmogžu
džiai suareštuoti. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS i 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

R E A L EST.VTE—INSURANCE 
Europeah American Bureau 

Sliniria Pinlcpis. Parduoda 
Laivckortc* 

N O T A R U I ŠAS 

1 800 \V. 35lh Slr. ChlCftgo, III. 
Teleki ion«> Ibnilrvard G11 

s :*: M, <lel neapsižiūrėjimo. 

. Washington, Rugp. 10. — 
Karės departamentas turi su
rinkęs 173.911 pavardžių "s la-
kerių", ty. tų visų, katr ie ka
rės metu pašaukti buvo atsisa
kę registruoties, arba po už
siregistravimo šaukiami nes
tojo kareiviauti ir ligšiol slap
stosi prisidengę įvairiomis 
priemonėmis. 

Karės departamentas yra 
nusprendęs tas visas pavardes 
paskelbti viešai ir tuo pačiu 
žygiu juos sugaudyti ir nu
bausti. 

Pirmiau to tečiaus tiems vi
siems " s l a k e r i a m s , " katr ie 
įrašyti " s l a k e r i ų " sąrąšan, 
bus duota progos patiems at
siliepti karės departamentan 
ir pasiaiškinti. Nes kar ta is 
" s l a k e r i ų " tarpan gali papul
ti ir geri žmonės. Tai gali ]-
vykti per negerų informaci-

Liepos 28 d. Dievo Apveiz-
dos parapi jos svetainėje buvo 
Lab. Sąjungos Centro mėnesi
nis susirinkimas, kuriame da
lyvavo nemažas skaitlius kuo
pų atstovų. Susitnikime ap
kalbėta daug svarbių reikalų. 

Nuta r ta Gruodžio mėnesyje 
sušaukti Labdaringosios Są
jungos seimą, kuri n pakviesti 
visų katalikiškų dr-jų atstovus. 
Seimas bus šaukiamas tam, 
kad visienls paaiškėtų didelis 
reikalas našlaičiams prieglau
dos. Seimo rengimo komisijon 
išr inkta: pp . S. Jucevičia, A. 
Bislis i r B . Nenartonis . 

Rapor ta i iš rinkimo aukų 
Lietuviu bažnyčiose Šv. Anta
no <1 ienoje. Paaiškėjo, kad ne 
visose bažnyčiose buvo rinkta 
aukos. Išnešta pageidavimas, 
kad tose Lietuvių parapijose, 
kur nebuvo rinkliavos, vieti
nė kuopos valdyba pasi tar tų 
su savo gerb. kun. Klebonu 
ir bile ka t rame nedėldienvi 
padarytų aukų rinkliavfi Lab. 
Sąjungos naudai . 

Pienas našlaičių prieglau
dos, kurį gamina architektas 
p. M. Žaldokas, dar negatavas. 
Kaif>- tik bus padirbdintas , ir 
direktorių susirinkimas užgirs, 
bus pers ta ty tas Centro susi
rinkimui. Tada bus padary ta 
klišė (cnt) ir patalpinta laik
raščiuose, kad visi* aukotojai, 
rėmėjai matytų, jog Lab. Sa j . 
didžiausį savo tikslą — pasta
tymų našlaičiams prieglaudos 
— jau vykina. Be abejonės, 
tadd sulauksime didesnės už
uojautos i r paramos iš plačio
sios visuomenės ir, gal, neuž
ilgo bus mūsų našlaičiai su
rankioti iš svetimtaučių prie 
glaudų i r patalpint i savoje. 
Bet jokis didelis darbas nes
toja be pinigų. Taigi ir pri
menu plačiajai Lietuvių kata
likų visuomenei, kad pradėtą
jį 50,000 dol. fondą kiekviena 
dieną pildytume. Kol neturė
s im užtektinai pinigų, tol ne
galėsime pradėti statyti naš
laičiams prieglaudos. 

Komisijos rapor tas iš būvu 
sio pikniko. I š rapor to paaiš
kėjo, kad žmonių Lab. Sąjun
gos piknike buvo nedaug, to
dėl i r pelno mažai davė, bū
tent (čia neaiškiai parašyta , ar 
450, a r 45 dol. — Red.) 

Rapor tas , pažymi, kad bile 
parapijos a rba kokios vienos 
draugijos piknikan suvažiuoja 
daugiau žmonių, negu į Cen
tral inės organizacijos, kaip 
Labdaringosios Sąjungos. Be 
to pastebėta, kad Lab. Sąj. 
piknike labai mažai buvo jau
nuomenės, o vien suaugę žmo
nės. 

Skai tytas laiškas nuo kun. 
Jak. , kuris buvo prašy tas rin
kti aukas Lab. Sąj . Laiške 
pranešė, kad darbo apsiėmęs 
tur i an t keturių mėnesių. Nu
ta r t a dar kartą kreiptis su 
prašymu, kad nors po ketu
rių mėnesių neatsisakytų nuo 
to sunkaus darbo. 

Agitatorius Jucevičia pra
nešė, kad Rockforde susitvėrė 
Lab. Sąj. 22 kuopa. Sakė bu
vęs su kun. P . Bučių nuvy
kęs i r į Gary, Ind., bet tuhj 
priežasčių dėlei prakalbos ne
įvyko. Žadėjo kreipt is kitą 
sykį. 

Rockfordiškė kuopa prisiun
tė Centrui laišką, kuris su di
deliu džiaugsmu tapo atstovų 
pri imtas. 

Viešoji rinkliava Chicagos 
mieste. Tą įnešimą davė 5 
kuopa. Gavimui leidimo nuo 

Juozapas Galdikas — Jan
kauskas 45 m. ir Kazimieras 
Bajoriunas 42 m. gyveno žeme
sniuose kambariuose 917 W. 
34 St. Ten jie giminosi ir val
gį* t. y. patys buvo šeiminin
kais. Rasta užstatytas ant ga-
zinio pečiuko kati l iukas, 
kuris , matyt , Užvirė ir 
užgesino ugnį. Gazas pra 
dėjo • veikti po kambarius 
ir nedėlios ryte. abudu rasta 
jau sustingusiu. Vakar rytų 
buvo koronerio HoffmanV) ty
rinėjimas. 

Lavonai randasi pas grabo-
rių St . Mažeiką, 3316 Auburn 
A ve. Rep. 

PRANEŠIMAI. 
PRANEŠIMAS BRIDGE 

PORTIECIAMS. 

Bendras abiejų stočių Lietuvon 
Laisvės Paskolos bonų pardavinė
tojų susirinkimas įvyks seredoj, 
Rujrpjueio 11, 8 valandą vak. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje; ] ku
rį būtinai turi pribūti visi paėmę 
knygutes užrašmėjimui L. L. P. 
bonų. Reikės pasitarti kaslink to
lesnio veikimo, kad greičiau galė
tumėm užbaigti mums j.nslcirlą 
kuotą ir kaip prisirengti prie su
tikimo Lietuvos Misijos, kuri at
važiuos j Ohicagą Rugpjūčio 15 d. 

Bendra stočių valdyba. 

IŠ TOWN O* LAKE 

Tautos Fondo «'J9 skyr. laikys 
mėnesinį susirinkimą antradienyj. 
Rugp j . 10 d., H vakare. Visi na
riai ir narės širdingai kviečiami 
atsilankyti. Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO 

L. R. K. Labdaringos Sąjungos 
8-ta kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą antradienyje, Rugpjūčio 
10 d., 7:30 valanda vakare, para
pijos svetainėj, Fairfield A ve. ii 
44-tos ff-vės. 

Visi nariai ir draugijų atstovai 
yra kviečiami atsilankyti į minė
tą susirinkimą, nes yra svarstymui 
daug svarbių dalykų. 

Kviečia Valdyba. 

A . 
MIKALOJUS ZAURA 
mirė Rugp. 9-tą dieną 
1920 m. 7:30 vai. ryte. Pa
ėjo iš Kauno gub., Ukso 
kaimo, Penevėžio parap. 
Turėjo 56 metus amžiaus. 

Paliko nuliūdusią mote
rį Pauliną ir penkis sunūs 
ir dvi dukteris. Seniau
sias 20 metų. o jauniau
sias 6 metų. • Laidotuvės 
bus Rugp. 12 d. iš šv. An
tano parap bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapines. 

Lavonas randasi po nu-
mariu 1417—S. 48th Str. 
Court, Cicero, UI. 

Visi giminės ir pažįsta 
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. Pasilikę nu
liūdime moteris Paulina, 
sunųs Kazimieras, Julius, 
Juozapas, Jonas, Zigmon-
tas, dukterys Ona ir Mal
vina. 

Prigulėjo prie dr. šv. 
Roko, šv. Antano ir Apaš-
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Lietuviai, į Vilnių! 
Lietuvos Sostapile Jau Mūsų! 
Lietuvos Vėliava ant Gedemino Kalno! 

Paminėjimui Atgavimo Vilniaus, Lietuvos Sostapilės, ir išreiškimui savo didžio džiaugsmo 
tokiame svarbiame momente yra rengiama , 

LIETUVIŲ MILŽINIŠKA IŠKILME 
Didžiausiame Teatre Chicagoje, Ten kur randasi didžiausi vargonai, Ten-kur atsibuna gar
siausios operos ii- koncertai, Ten kur kalba prezidentai, tai yra garsiausiame pasaulyje 

AUDITORIUM TEATRE 
Ant Congrcss tarpe Wabash ir Miehigan A ve. 

Nedėlioję, Rugpiučio-August 15,' 1920 m. 

— 

Lygiai 7 valandą vakare 
— 

r 
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PROGRAMAS 
Ant šios nepaprastos iškilmės yra užprašytas pirmas Lietuvos Prezidentas Ant. Smetona. 
Ant šios.triukšmingos iškilmės, specijaliai atvažiuoja Lietuvos Misijos Nariai, gerb. Jonas 

Vileišis. Majoras Povilas Žadeikis ir kiti ką tik atvykę iš Lietuvos kalbėtojai su naujausio
mis žiniomis iš mūsų tėvynės. 

Iškilmės vakaras bus pajnargintas puikiu, jausmingu ir žavėjančiu muzikališku programų 
ir grojimu milžiniškų sujudinančiu ir širdį uždegančių vargonų ir orkestros. 

'Viena dalis programo bus tai didelis surpraizas-ašaros, džiaugsmas ir entuziazmas. Tik 
sykį ir tai tik pirmą ir paskutinį sykį savo gyvenime niatysi tokį reginį-tai yra pirmutinė ir 
paskutinė proga-todel nepraleisk jos jeigu esi tikru lietuviu-sunumi ir dukterimi Lietuvos. 

Bus taipgi rodomi lietuviški krutamieji paveikslai kurie paliks širdyje kiekvieno lietu
vio amžiną įspūdį — nes yra sujudinanti, graudinanti ir džiaugsmą priduodanti. Plunksna 
gabiausio raštininko nepajiegtų jų aprašyti, todėl brolau ir sesute ateik ir paregėk savo akimis 
tą nepaprastą reginį. 

Chicagos Lietuviai turėjo daug didelių ir įspūdingų iškilmių, bet ši iškilmė pralenks vi-
sas-gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks vakaras, nes akys regės tą ko pirma niekad 
neregėjo; ausys išgirs tą ko pirma niekad negirdėjo; širdis pajaus tą to pirma niekad nejau 
tė. 

Šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lieluvys pilnai supras ką tai reiškia būti tikru lie
tuviu. Jeigu mūsų didvyriai, Gedeminas, Vytautas, Algirdas, Keistutis ir kiti, regėtų tą mil
žinišką minią lietuvių tėvynainių susirinkusią Auditorium Teatre, Rugpjūčio 15-tą, tai pa
sakytų " O tai čia yra tikri Lietuvos sunai ir dukteris." Bet brolau ir sesute, nėra tokios 
plunksnos kurį galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tame vakare-toje džiaugsmingoje iškilmė
je, geriaus pribuk, paregėk ir paklausyk, nes kitos tokios progos jau nebus. 

Jeigu dienoje iškilmės lytų, žaibuotų ir griautų, nenusimink, nemanyk kad tai pasek-
jnės blogo oro, tai bus išreiškimu jausmų ir praliejimas džiaugsmingų ašarų senovės lietu
vių dievaičio Perkūno kad Vilnius Lietuvos Sostapile, jau lietuvių rankose ir ant Gedemino 
kalno jau plevėsuoja Lietuvos trispalvė Vėliava. Todėl nežiūrint koks butų oras keliauk į Vil
nių į Auditorium ant didžiausios lietuvių manifestacijos. 

Lietuviai Chicagos ir apielinkių miestelių visi traukite į Vilnių, į Auditorium Teatrą; 
ten visi vienu balsu sušuksime: "Valio. Vilnius Lietuvos Sostapile, su Gedemino Kalnu ir vel 
mūsų." Lai glvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva." Mūsų suvienyti to vakaro balsai suju
dins pasaulį — visi žinos kad lietuviai gyvuoja. 

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana Ave., Cottage Gro-
ve Ave., South Side Elevator, Metropolitan Elevator, State St., Vau Buren, Harrison, 
Blue Island Ave., Archer Ave., Raeine* Ave., ir daugel kitų. 

ĮŽANGA — Idant kiekvienas galėtų pasinaudoti proga šios nepaprastos lietuvių iškil
mės, įžanga yra labai prieinama, kad tik padengus lėšas. Jeigu liktų koks pelnas tai bus pa
aukautas Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 

Pirmos LUIK)S, Lažos ir Pirmas Balkonas kartu su War Tax po $1.00. Antras ir Tre
čias balkonas po 55c. su War Tax. 

Tikietųs pirkti iš kalno galima sekančiose vietose: Bridgeporto: Justino Kulio Aptieko-
je, 3259 So. Halstcd St., Town of Lake: Antaną Kareivą, 4537 So. Wood St., Joną Viskontą, 
4G35 So. Wood St., Brighton Park, J . Mickeliunas, 4410 So. Riehmond St., P. Stasiulis, 4438 
So. Fairfield Ave., West Side, A. S. Kaulaki, 2259 W. 22 St., Joną Bagdžiuną, 2116 W. 22 
St., 18-tos ir Union, Povylą Pilkį, N. C. Kru-konis, 1810 So. Peoria St., 729 W. 18 S t , North 
Side, Ludvikas Lapinskas, 1639 N. Paulina St.. Roseland ir Kensington, Baltie Biur. 11441 Mi 
chigan Ave., So. Chicago, Joną Trijonį, 8756 So. Houston Ave., Auditorium Teatre Tikietų 
ofise ir nuo Komiteto narių. 

Širdingai visus lietuvius kviečia rengėjai, Chicagos Lietuvių Taryba, 
Lietuvos Laisvės Paskolos Chicagos ir Apielinkių Apskritys. 
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Klausyk Jaunikaiti 

Ketini Pradėti 
Kokį Biznį Kada Nors 

Ar Ne? 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Miehigan, Avrnue 
• i, m . 

• AIJLNDOS* • ffcf • 

Žinai, kad tai padary t i reikalingi pinigai. Ar pradėjai taupinti? 

Jei Ne - Dabar Pradek - Neatidėk 
Ateik į šj seną tvirtą State Banką ir gauk taupimo knygelę. 
Tūkstančiai Lietuvių taupina pinigus šiame Banke, daugelis jų negyvena 

Chicagoje. 
Paklausk kurio nors iš ju, delko jie mėgsta mus Panką. 
Ir kiekvienas pasakys dėlto, kad kalbame lietuviškai ir kad jus gaunate 

savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo. 
Dėlto, kad šis Bankas yra po Valstybės priežiūra, kas reiškia gerą užtik

rinimą. 

Dabar Pasakyk Man, Ar Gali Būti Geresnis Bankas? 

Peoples Stock Yards State Bank 
Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago 
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