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METAI-VOL. V. No. 189 

Valstijų Politika 
Uoyd George Tikisi Taikos 
Bolševikai Tuo Tarpu Apsiau-

. čia Varšavą 
Lenkai Savomis Spėkomis Turi 

Grumties už Gyvavimą 

WILSONAS STOVI UŽ NE-
PALIEČIAMYBĘ BUŠUOS. 

Del to nenori pripažinti Pa
balti jos respublikų. 

IŠ MUŠIU LAUKO. 
BOLŠEVIKAI ARTI VAR

SA VOS. 

LLOYD GEORGE TIKISI 
TAIKOS. 

Pranešė parlamentui apie kon
ferencijos pasekmes. 

\ 

k* 

kalbėtasi klausime, a r Ameri-
ka tur i padėti talkininkams 
gelbėti Lenkiją. Sakė, jog a-
pie viską buvo tar iamasi be 
dalyvavimo Amerikos. 

Bet neofieijaliai išreikšta 
noras, kad Amerika iš savo 
pusės visgi duotą kokios pa-
gelbos Lenkams, kad neduoti 
pragaišti jų nepriklausomybei. 

Kas nutarta. 
Talkininkų konferencijoje 

mieste Hythe-š ta i kas nutar
ta : 

1. Talkininkai stovi už ne
priklausomą etnografinę Len
kiją. 

2. Bolševikams ir Lenkams 
paduota sugestija kuovei-
kiaus pertraukti mūšius. 

3. P a t a r t a Lenkams nepri
pažinti jokiu sąlygų, katros 
turėtų pakenkti Lenkijos ne
priklausomybei. 

4. J e i Lenkija pr i ims bol
ševikai sąlygas, kadi r ne pa
gal talkininkų noro, talkinin
kai i tuos reikalus nesimaišvs 

Londonas, Rugp. I I . — An
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George vakar .parvyko 
iš konferencijos, kokią lurėjo 
su Prancūzijos mini st erių pir
mininku. Parvykęs jis nuėjo 
parlamentan ir pranešė, jog 
turjs vilties, kad įvyksianti 
taika Lenkų su bolševikais. 
Todėl nereiksią Anglijai pa
kilti karan su Rusija. 
- Parlamento galerijose buvo 
pilna žmonių. Susirinko jie 
paklausyti pranešimo, ar An
glija taikingai atsineš į Ru
siją ar pakels karą, _ 

B B T O ir Krassin su Kamenevu. 

Susirinkusiems labai pa
lengvėjo, kuomet ministeris 
pirmininkas neprisiminė apie 
karą. _ , 

Galerijose tarpe susirinku-
*sių buvo ir bolševiku atstovai , a ' P ^ * » k<>1 ™ ******* 
Kamenev ir Krassin. Ir j i e | P a t i L e l i j o s nepriklausomy-
buvo atėję pasiklausyti prane-
šimo iš pastarosios konferenci- Nepavykus konferencijai. 
J 0 8 , - Bet jei kartais Jjenkų Vu 

Nepriklausomieji liberalai j bolševikais Minske konferen-
parlamento atstovai, kurių j c i j a n e p a v v k t ų , tuomet talki-
yra apie 30, išvakaro buvo ai- n 5 n k a i p r i e § bolševikinę R ū _ 

sijji imtųsi tokių priemonių: 
1. Lenkus remtų kovoje už 

gyvenimą. 
2. Nesiųstų kariuomenės, 

bet duotų pagelbą technikalę 
ir materijalę. 

3. Rusiją suspaustų ekono
miniu žvilgsniu. 

4. Paremtų gen. Wrangelį 
ir kitus bolševikų priešinin
kus pačioje Rusijoje. . 

Ministeris pirmininkas bai
gė savo žodžius, atsikreipila
mas į Rusu* bolševikus: 

" J e i norite taikos, štai ją 
galite turėti dabar. Bet jei 
jųs kesinatės prieš Europos 

: laisvę, mos su jumis susidur-
jsinio iv kovosime ligi pa t ga-
lo ." 

laikęs susirinkimą. Padarė pro
testą prieš norėjimą pakelti 
karą Rusijai arba blokuoti tą 
šalK 

Palauks Minsko konferencijos. 

LIOJKI George parlamente 
pranešė,;jog Anglija Rusijos 
klausime sutinkanti su Pran
cūzija. Ir abidvi bendrai vei
kianti Lenkijos reikale. 

J i s pasakė, jog konferenci
joje nutarta nesiųsti kariuo
menės Lenkijon, bet lankus 
remti moraliai, teehr.ikaliai ir 
su karo medžiaga. 

Prisiėjus reikalui nutarta 
blokuoti Rusiją Bet su blo
kada bus palaukta Lenkų-l)ol-
ševikii konferencijos Minske. 

Abelnai imant, dnng ko ti-
kimyjsi iš Minsko konferenci
jos. Tr todėl nutarta laukti tos 
konferencijos pasekmių. 

Amerika stovi pašalyj. 

Washington, Rugp. 11. — 
Suv. Valstijų vyriausybė pas
kelbė SSVG politiką, ty. pozici
ją atsinešime į bolševikų-Len-
kų karą ir Į jačią Rusiją. 

Valstybės sekretorius Col-
by, prezidento TTilsono var
du, indavė notą vietos Italijos 
ambasadoriui baronui Avez-
zanan. 

Trumpai imant, notoje štai 
kas pasakyta: 

Suv. Valstijos pasižada 
Lenkus paremti jų kovoje už 
nepriklausomybę visomis ga
limomis priemonėmis. 

Suv. Valstijos nepriklauso-
bolševikinės valdžios Rusijo
je, bet podraug stovi už ne-
paliečiamybę ir heskaldymą 
pačios Rusijos. Del to nesu
tinka pripažinti nepriklauso
mybės Lietuvai i r kitoms nau
joms Pabaltijos valstybėms, 
kurios yra Rusijos dalys. 

Suv. Valsitijos nepriklauso
mybę pripažįsta tiktai Lenki
jai , Suomijai ir išdalies Armė
nijai. 

Amerikos vyriausybė tikisi, 
kad ~ bolševikija Rusijoje ne
ilgai gyvuos. Rusai pasirinks 
kitokią valdžios formą ir A-
merika su ta Rusijos valdžia 
atnaujins santikius. 

Tai Nauja Suv. Valstijų po
litika atsinešime į Rusiją. J i 
visai priešinga kituomet pre
zidento v paskelbtiems taikos 
principams — 14-kai posmų. 

BERLYNAS, Rugp. 11. — 
Sulig gautų žinių, skaitlmgos 
bolševikų spėkos koncentruo
jamos atakuoti Radzyminą, 
kur yra paskutinės stip
resnės .tvirtumos šalimais Vai
sa vos. 

KARALIUS PATVIRTINO 
AIRIJAI PATVARKYTI 

BILIŲ. 

Londonas, Rugp. 
glijos lordų butas 

11. - - An-
vos spėjo 

NEPAPRASTI BUDENN- i ARKIVYSKUPAS MAN
YT) RAITARIJOS ŽYGIAI. NIX LONDONE. 

BOLŠEVIKŲ OFICIERAI 
LABAI ATVIRUS. 

Vietoje armotų vartojami kan
čiai prieš Lenkus. 

pravesti Airijai patvarkyti bi-
lių, tuojaus tam biliui duota 
karaliaus autorizacija, 

t Su tuo Įstatymu Airijoje 
laukiama didelių ir svarbiu 
nuotikiu 

Su Raudonosios Armijos K al
tarija arti Osowieco, Rupp. 10. 
(Kaso angį. laikr. koresp). 
— Rusai kalbasi su vaikų pa-

Londonas, Rugp. 11. — Au
stralijos Arkivyskupai Mannix 
yra Londone. Turbūt, jis vei
kiai iškeliaus Rvman. 

fronte. Paskui jis buvo auto
rizuotas pulties prieš Lenkus 
iš šiaurinio šono. I r jam kam
panija sekasi. 

Jis suvarė Lenkus j Augus-
• 

BOLŠEVIKAI APSUPA 
VA RA AVA. 

KALINYS MIRŠTA BADAU 
DAMAS. 

WYS2KOW. Lenkija, Rugp. 
11. — Tiesi i tuo miesteliu bol
ševikai persimetė per upę Bug. 

J ie apsiaučia (apsupa) Var
šavą šalimais Rozan ir Pultus-
ko. 

Svarbiausias lx>lševikų žy
gis paimti Radzyminą, kur 
yra kelios stiprios Lenkų tvir
tumos. 

Patar ta , kad aplink Varša-
vą fortifikacijos yra blogam 
padėjime. Jos taip stovi, kaip 
jas kituomet apgriovę Vokie-
ciai. 

LENKAI NEGINS VAR
ŠUVOS. 

PARYŽIUS, Rugp. 11. — 
Gauta žinių, kad bolševikai 
nuo Varsa vos vos už kelio
likos mylių. Lenkai nuspren
dę neginti savo sostinės, kad 
ją apsaugoti nuo bombarda
vimo ir apgriovimo. 

Pottsville, Pa., Rugp. 11. — 
Vietos kalėjime kalinys Cliar-
les Wilson miršta badauda
mas. 48 dienas jis iŠbadavo ir 
įnirtusiai atsisako ką nors vai
syt i . 

Kalėjimo valdyba su juo ne
daro jokios prievartos, kati 
pavalgydinti. Sako tegu mirš
ta. I r jis jau merdėja. 

silikėjimu. J i e nesistengia nuo i t a v o „ u ^ a s -ir j x a r e V o upės 
pašalinių žmonių slėpti k a r ė s ! p ^ s . J i s pats asmeniniai sa-
žygių taip, kaip daroma kito v o raitelius vedė ant Lomžos 
se šalyse, ypaė 
Didžiai indonm> 

Prancūzijoje, 
daiktas, kuo-

ir Oso\vieeo tvirtovės. 
Prieš Lenkus pirmiausia pa-

15,000 TOTORIŲ EINA PA-
GELBON TURKAMS. 

Konstantinopolis. 'Rugp. 11. 
— 15,000 Totorių iš Alasher 
eina pagelbon Turkams naci-
jonalistams. šitiems, jie, sako
ma, pagelbės ofeasyvoje prieš 
Graikus. 

Mustapha Kernai paša sa-

met jie 1* jokio dvejojimo pa- j sj r0 (;ė maži raitelių būriai, 
sako apie savo raitarijos skai-jpaskui sekė skaitlingesnės 
ilii.i ir kur ir kokiose vietose j sargyl>os. Paskui gi pulkai i r 

divizijos. Lenkai ko neapmirė yra l>olševikų kariuomenė? 
Karės metu toks daiktas y-

ra nepaprastas. Ir todėl rei
kia daug stebėt ies j u atviru
mu. 

Turi 80.000 raitelių. 

Kiek teko patirti iš pasikal
bėjimų, karės lauke prieš Len-

iš baimės ir pasileido l>ėgti. 

Terorizmo strategija. 

Budenny'o raitarija retai 
kur sutinka Lenkų pasiprieši
nimą. Tokiose pelkėtose vie
tose ir paupiais, rodos, Lenkai 
turėtų Rusus dažniau pasvei

kus bolševikai turi apie 80,-j kinti su užslėptais kulkasyai-
000 raitelių. Iš jų tik maža da-jdžiais, kadir šautuvais. Bet 

Lenkai to nedaro lis yra kazokų. Kiti visi rai
teliai yra gyventojai iš Vol
gos apskričių ir Kaukazo. 

Kas link Kinų, tai tų nete
ko čia niekur matyti. Aš no-
rėčfau užginti visokias tuščias 
paskalas apie Kinus kareivius 
ratfdortojoj armijoj. Nes » - f brausią kare. 

Jie bėga. 
Nes moraliai pakirsti. Netekę 
.jokios drąsos. 

l^enkai labai bijo pelkių. 
Rusai Lenkus nugalėjo. Nes 
jie nebijo pelkių. J ie draus-
įningį drąsųs._JTas yra syjar- ^ 

MįfoGINA PERKIRSTI KI
TA GELEŽINKELĮ. 

KAS TALKININKŲ NU
TARTA. 

Bus atsiliepiama į Lietuvą. 

PATVIRTINTA TAIKOS 
SUTARTIS SU TURKUA. 

ąp'-, 

Talkininkų konferencijoje, 
sakė Llnyd George, 
» l IMM I H — — ^ — Į — • I I I 

RUGPJŪČIO 11,1920. 

Cbioųjo ir priemiesčiai — šia n 
di*. ffražus oras; rytoj pramato-! 
fnas lietas; maža atmaina tomp>o-
ratnroje. 

Vakar aug&iau&ia temperatūra 

Paryžius. Rugp. 11. — Va-
nebuvo ! kar šalimais Paryžiaus Turki-

- Į jos ir talkininkų atstovai sa
vo parašais patvirtino taikos 
sutarti, padarytą talkininkų 

į su Turkija. 
Tad teorijoje karas su Tur

kija pasibaigė. Bet praktiko
je kas kita. Nes Turkai naci-
joualtstai veda smarkų karą 'bavB 84 l, žemiausia — 71 L 

teka 5:54, lekbSasi'7:•'>£. .paješ Graikus ir talkininkus 

Paryžius, Rugp. I I . — Pran
cūzijos užrubežinių reikalų 
ofisas paskelbė, kas talkinin
kų nutar ta buvusioje Hythe 
konferencijoje. 

I r štai kas : 
1. Nepraktinga ir ne bu 

tinai reikalinga siųsti Lenki
jon kariuomene. 

2. Vakaruose Lenkijos ru-
bežius apdraudžia talkininkai. 

3. Talkininkai duos pagel
bą Lenkams siųzdami oficie 
rus ir visokią karo medžiagą. 

4. Blokados Rusijos klausi
mas atidėtas tolesniai. 

Blokada butų vykinama tik 
tuomet, kuomet Lenkams ne
pavyktų susitaikinti su bol
ševikais Minsko konferencijo
je. 

Bus atsiliepiama į Lietuvą. 

Jei talkininkams prisieitų 
blokuoti Rusiją, sakoma pran
cūzų užrubežinių reikalų ofi
se, tuomet butų atsiliepta už
daryti savo rubežius j Lietu
vą I^atviją, Suomiją, Kauka
zo respublikas, neutrales ša
lis ir j pačią Vokietiją. 

Tuomet Rusija butų užblo
kuota ne tik vandenimis, bet 
ir sausžemais. 

BERLYNAS, Rugp. 11. — 
Vieną geležinkelį, tarpe Var-

bolševikai 

rujų Kinų visai nė ra Yra tik 
"Tičungų" arba 

vo kariuomene koncentruoją | niongolų. Tie žmonės atkak-
Smirnos fronte. Graikams y-jlųs karininkai. 
ra pavojaus. Mongolai raiteliai dažniau-1 notj artilerijos 

įsia veikia naktimi-. Ir jie pa- jsunkenvbiu. 

Rusai raiteliai nepavartoja 
*Siberijos j'prjes Lenkus artilerijos. Nes 

toji uereikrdinga. Be to 
per pelkes negalima Ičil-

l>e didelių 

ITALIJOS LAIKRAŠSLftl A 
P I E RIAUŠES. 

Rymas, Rugp. 11. — Italijos 
laikraščiai daug rašo apie bu
vusias prieš italus pakeltas 
riaušes AVest Frankfort, 111. 

į Stebisi tokiam atsitikimui. Bet 
perkirto. Bet Lenkai ėmė nau- j t i k i s 5 > k a d n u k e n t 6 j u s i e m s b u s 

savos ir Danzago 
Bet Lenl 

doties kitu -geležinkeliu, e i - , u ž i r a n a ] ) a t l n r v l n . 
nančiu kitu \ išlos šonu. Da-
bar bolševikai briaujasi ani < 
Vislos su tikslu perkirsti ir 
aną paskutinį geležinkeli. 

daro daug baimės Lenkams. 
Į kaip kituomet karo pradžioje 
į yra padarę vokiečiams. 

Bet tuometinė caro vyriau-
Bybė nepažinojo tų mongolų 
naudingumo ir svarbos. Ki
taip butu turėjusi stiprios ka-
ruomenės. 

Jų naudingumą patyrė gen.!jos oficierafe man sake, jog 

Lenkai bijosi kančiaus. 

Ir štai be to svarbaus kart; 
pabūklo Lenkai nugalėtu 
Visam plote nno Gardino ligi 
Lomžos Įvyko keli susirėmi
mai. 

Dvyliktos raitarijos 

1 

San Pedro, Meksika, Rugp. 
10. — Vilios šalininkai tvirti
na, kad jei kartais Suv. Vals
tijų vyriusybė pareikalautų 
Vilią išduoti, to nekuomet ne
padarytų Meksikos valdžia. 

JAPONAI ŽUDOMI SIBE-
RIJOJE . 

Londonas, Rugp. 11. — Re-
uterio depešpje iš "Vladivos
toko pranešta, jog Rusai už
puolė miesteli Ocbocko ties t a 
vardo jūrėmis. Išžudė japonus 
gyventojus ir pati miesteli su
degino. 

PASttUBA VABŠAVOJE. 
PAMINUOTA TILTAI PER 

V I S L Ą . -

1 Būgą, pasirodė griuvo pasku-
I line Įlenkti apsiginimo linija. 
j (>en. Hallerio laisvanorių bri-
I ga<la sunaikinta Į skutus. 

Klaidunai būriais grvžta Var-
i 

Maisto krautuvės plėšiamos. šavon ir vaikščioja gatvėmis. 
dų pamuštos ir pažeistos ko-

Beriynas, Rugp. 9. (suvėlin- \ jos apraišiotos skudurais. 
t a ) . •— Laikraščio Cologne i 
Zeitnng korespondentas apra- j 
šo apie pakilusią Varšavoje į 
pasiaubą artinanties ant to 
miesto bolševikam*. 

Korespondentas aprašo, kaip 
Lenkai vaidijasi su Prancū
zais, kaip Lenkų "ministeriai 
bėga j Įvairiu* miestus, kaip 
pačiam mieste plečiasi bolše
vikų propaganda, kaip ten 
pakilusi baisi pisiauba, kaip 
nykstanti Lenkų armija. 

Vienoj vietoj rašoma: 
"Kuomet Rusai parėjo upe 

"Miestas pavojuje. Suorga-
| nizuota eivifė gvardijų. Du per 

vislą tiltu paminuotu. Uždraus 
ta laivams plaukioti. Gyven
tojus pagavusi pašiauoa. Ban-
kos uždarytos nuo ketvirta
dienio. Birža sustojusi. Mais
to krautuvės užpuolamos ir 
plėšiamos. Pasklydęs gandas 
apie skerdynes žydų. Vyriau
sybė pradėjo apleisti miestą.'1 

PIRKITE KARfcS TAUPY-

Budenny. Todėl juos šiandie 
ir pavartoja saviesiems tiks
lams. " 

Kaip pakilo Budenny. 

Bolševikų raitarijos vadas, 
gen. Budenny, pasaulinio ka
ro metu buvo paprastas ser
žantas caro armijoje Kauka
ze. Mažas, smulkus, apie 30 
metų amžiaus. Raudonojoje 
armijoje jis visiems žinomas 
ir pažįstamas. 

Pakilus revoliucijai pir
miausia Budenny vadovavo 
raitelių eskadronui. Paskui 
pakilo j pulkininkus. Gi kuo
met jis prisidėjo prie sutruš-
kinimo Kolė-ako Sil>erijoje. pa-
augštintas generolu. 

šiandie jis, kaipo genero
las, vadovauja 40,000 raitelių, 
.lis šiandie ne tiktai išleidinė-
ja Įsakymus kariuomenei iš 
savo stovyklos. l>et dažnr.i Įsi
maišo kareivių tarpam Kaip 
kam jis nežinomas. Kareiviai 
kareivių klausia, kas per vie
nas tasai oficieras su sidab
rine žvaigžde prie. krutinės. 

Jo žygiai. 

Budenny nešioja sidabrinę 
žvaigžde, kaipo augščiausią 
bolševikų atžyniėjimą. Pir
miausia jam buvo pavesta 

per j»enkias dvnas nmršuo-
jant ant Osovieco neužmuštas 
nei vienas Rusų kareivis. Kad 
tuo tarpu Rusai visas laikas 
buvo nuolatiniam susidūrime 
su Lenk.ds. 

Paklausiau oticiero. a r j ie 
visai mevartoj.il anuotų prieš 
Lenkus. 

"Mes vartojame tik rusiš
kus kaiičius, kuriuos turi kie
kvienas kareivis ," atsakė ji
sai. " I r daugelis iienkų ne
pamiršta kančių skonio." 

Jis pasakojo, kad jei kat
ras Lenkas paragavo rusiško 
kančiaus. toks ir kitiem< pa
pasakoja ir li.iri mirsiant ne
pamiršta to skonio. Ve ko 
Lenkai bijosi. 

Su kančiais Rusai Lenk t i 
suginė į Narevo pelkes ir pas
kui išėjo ant lygumų, vedan
čiu tiesiog Varšuvon. 

i 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). [Lenkas traškinti pietiniam Italijos už l dol. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimu viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25.000, 
rugpjūčio 10 buvo tokia suli? Mer 
chants Loan ar.d Trust Co.: 
Anglijos sterlingi] svarai $3.&P£ \ 
Lietuvos 100 auksinu 2.1$ 
Lenkijos 100 markių .45 
Vokietijos 100 markių 2.IS 
Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 85 

19 1. 75 

r 
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U E T m r RATAIJKŲ DIENKAŠTIS 

Eina kasdiena. Išskyrus nedėldicnios. 
PRESTMERATOS KAUTA: 

CHICAGOJ IR UžSirjffYJE: 
MotAias »S.OO 
i•'• • -.i-i Metą) . . ._. ...._.. ..... . . 4.00 

6CV. VALST. 
Metams • •• $6.00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata rookasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
nę nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba jdedant pinigus } 
registruot* laišką. 

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

Katalikai ir Politika. 
Kiekvienoje šalyje katalikai 

yra toki jau piliečiai, kaip ir 
visi. Dėdami lygius su visais 
mokesčius, utkeklami kitas pi
liečių '.sunkenybes, katalikai 
turi naudotis ir teisėmis, prik
lausančiomis piliečiams. Kas 
nori nustumti katalikus nuo 
politikos veikimo, tas siaurina 
žmonių teises del jų tikėjimo. 
Atėmimas teisių nuo žmogaus 
už jo tikėjimą yra tikėjimo 
persekiojimas. Po šitos did to
sios karės katalikai beveik 
daugiau veikia politikoje negu 
prieš karę. 

Vokietijoje dabar ministrų 
pirmininkas yra savo tikėjimų 
pildantvs katalikas Kanstanti-
nas Fehrenbacb. Jis Friburgo fe vadintųsi vienu su Baz 
universitete ėjo teologijos sky
rių, 

trų kabinete yra du ministrai 
katalikai. 

Svarbesnis dalykas, kad iŠ 
508 atstovų esančių Italijos 
parlamente yra 101 katalikas. 
Jie visi sudaro taip vadinamą 
l'artito Popolare, ty. Liaudies 
Partija. Ta partija turi labai 
daug nariu visoje Italijoje. 
Partijų įkūrė grafas Dalia To-
rre, bet jos vadas yra Stur
zo, nepaprastai gabus ir iš
kalbingas asmuo. 

Kadangi ta partija remiasi 
enciklika Kerum Novarum ir 
dėlto labiausiai rūpinasi dar
bininkais, tai socijalistai ban
dė j tų partijų įsiskverbti ir 
nukreipti ją i savo vėžes. Tas 
ypatingai aiškiai pasirodė 
partijos kongrese mieste Bo-
logna. 

Kuomet ten katalikai baigė 
daryti rezoliucijas naudingas 
darbininkams, tuomet p.-Mig-
lioli patarė žengti dar tojya, 
pašildydamas socijalistiškus 
nutarimus. Sturzo pasiprieši
no. Tada Miglioli klausė, ko
dėl pritariama Sturzos suma
nymui, o nepritariama Miglio-
lio. Sturzo atsakė: "dėlto, kad 
tamistos sumanymas yra so-
cijalistiškas, o mano katali
kiškas" Tuomtarpu socialis
tams nepasisekė. 

Iš katalikų susidedančioj i 
partija Italijoje nesivadina 
katalikiška, nes kas kita yra 
Bažnyčia, kas kita yra vienos 
šalies partija. Partijai prisei-
na taip veikti, kaip jos šalies 
ir jos laiko reikalams yra ge
riausia. Katalikų Bažnyčia ne
gali imti atsakomybės už vi
sus vienos partijos veiksnius. 
Atsakomybe' beveik savaime 
kristų aut Bažnyčios, jei par-

Keleiviams į Lietuvą, 
Gerbiamieji Tamistos. Ma-jkių, tiesa, yra, bet nedaug, 

lonėkite perspėti grįžtančius j Su pagarba 
iš Amerikos namo Lietuvius, 
kad butų atsargesni su tais 
visais savo "prieteliais" — 
apgavikais, kurie pasižada ^ ^ a f ^ ^ ^ 
juos aprūpinti kelionei į pat 
Lietuva, prikalba jiems viso
kių bereikalingų informacijų 
laužomų iš piršto. Ir galas 
tokis, kad kaikurie keleiviai 
Lietuvon gauna tikietus iš
pirktus į Čekiją arba į Švei
carus. Bagažai be pažymėto 
adreso arba visai dingsta, 
arba su kreivai padėtu adresu 
klajoja po pasaulį. Keleiviai 
atvažiuoja j Paryžių, o jų ba
gažai eina j Olandus, į Belgi
ja, arba kitur. 

Atsiranda tokių piliečių, 
kurie prikibę prie kokios nors 
svetimšalių kompanijos sykiu 
su ja keliauja neva į Lietu
vą, o tos kelionės galas kur 
nors Slovakų žemėje. Mūsų 
vargšai pasirodo tiek akli ke
lionėje, kad ir prie žmogaus 
ir prie bagažo tiesiog reikia 
statyti sargą. 

Jau turėjome atsitikimų, 
kad reikėjo stabdyti traukinį, 
idant išėmus iš jo Lietuvių 

Mvm. P . J. Dobuiis. 
Paryžius 22 Liepos 1920 m. 

Patarmės. Atvykę Paryžiun 
visvien visu 

j pirma keleiviai tepalieka savo 
bagažą stotiįe i r teinie j vieš
bučius, kurių yra čia pat prie 
stoties: 1) Hotel d' Oxrord, 
12 rue de Budape»t, 2) Hotel 
de Louvain, 8 rue de Buda-
pest, 3) Hotel d* Orehamps 10 
rue de Budapest. A'isi tie vieš
bučiai prie tos pačios gatvės, 
greta kitas kito, ir visi pigus. 

jš viešbučio galima susikai-
IK ii su Atstovybe teiei-mu. J» 
reikia šaukti Passy 37-44. Žo
dis " P a s s y " tariasi kaip lie
tuviškai Pašys, tik 1XJ s ant 
galo. Numaris tariasi trant 
sei, karan katr. 

Girtiems į mūsų Atstovybę 
yra pavojinga eiti su reika
lais, nes girtus ir pabaldus 
tuojaus atiduodama globai 
polieijanto stovinčio ties Lie
tuvos Atstovybės durimis. 

Patvirkėlės ir paleistuvės 
gaudo žioplius keleivius, dai
liai nialonėjasi 'jiems, neski-

bagažus. kuriuos kasžin koki'riant nei šerių: Jos juos p'ra-

bet kunigu nesišventino,j 
6 pabaigęs teisių skyrių tapo 
advokatu. 'Žmonės jį išrinko 
savo atstovų' i Reiclistag'ą, t. 
y. Vokietijos parlamentą. 

Apie kun. H. BraunVą dar
bininkų ministrą Vokietijoje 
rašėme skyrium. 

Trečias veiklus katalikas 
Vokietijos ministrų tarpe yra 
D-ras Jonas (Jiesberfs, krasų 
ir telegral'ii ministeris. Jis yra 

n y čia katalikystės vardu. Iš 
manantiems ir doriems žmo
nėms lengva išaiškinti skir
tumą tarp Bažnyčios ir par
tijos, bet politikoje labai sun
ku pasitikėti, kad priešai pa
sirodys dori ir išmaną. Todėl 
Italijoje, kaip ir daugumoje 
kitų šalių, politiškos partijos 
susidedančios iš katalikų nesi
vadina katalikiškomis. Tečiaus 
Belgijoje yra kitaip. 

Italijoje Liaudies partija 
savo vienos balsais negali per-

duonkepio sunūs ir pats buvo varyti nei kokio įstatymo, nes 
duonkepys darbininkas. Bedir
bdamas jis išėjo mokslus, ga
vo daktaro laipsnį ir tapo re
daktorium laikraščio "West-
deutsehe Arbeiterzeit ung ; 

(Vakarų Vokietijos Darbinin
kų Laikraštis). Tas laikraštis 

turi nepilnai ketvirtą dalį bal
sų. Bet jei kokia ministerija į-
neša sumanymą įžeidžiantį 
katalikus, tai Liaudies partija 
palaukia kol ta ministerija 
susipyksta su socijalistais. 
Tada prie socijalistiškų balsų 

buvo darbininkų draugijų or- j prisideda katalikiškieji ir mi 
nisterija griūva. Tokių progų 
Italijos parlamente nereikia 
ilgai laukti. Jų pasitaiko be 
veik kasdien. 

ganąs. Ministru Giesberts bu
vo ir pirmiau Bannerio Mue-
Her'io kabinetuose. 

Taippat savo tikėjimų pil
dantys katalikas yra Vokieti
jos finansų ministras D-ras 
Joseph \Yittb. 

Gana stebėtina, kadir maisto 
ministerijų Vokietijoj*' veda ka 
talikas daktaras llermes. Kuo
met sugriuvo Vokietijos tur
tas, dirbtuves, maisto tvarka 
ir pinigynas, tuomet tuos dai-
gtus tvarkyti pavesta katali
kams. Kitų pužvalgų žmonės 
pasirinko lengvesnius uždavi
nius. 

Dabartiniame Italijos kabi
nate upšvietos ministras yra 
Bemdctto Croee. Jis tėvynės 
apšvietą ima tvarkyti kata
likystės dėsniais. Pirmiausia 
ji? susilpnino viešpatijos mo
nopoliją ant mokykla ir iš eg
zaminų bandė prašalint netei
sybę. Iki šiol Italijoje valdiš-

Kadangi Italijos ministeri
ja negali pastovėti 254 jai pri
tariančių atstovų, kadangi ne-
socijalistiškų nekatalikų at
stovų parlamente yra tiktai 
251, lodė) dabartinėje Italijo
je kiekviena ministerija turi 
rūpintis būti geru su Partija 
popolare. Tokiu būdu prie 
2.*>L balsų prisideda 101 Liau
dies partijos ir susidaro 352 
prieš 150 soeijalistus. Taip 
katalikų balsai sulaiko dabar 
Italiją nuo pavirtimo į soci-
jali/.mą. 

Socijalistai yra labai pikti 
už tatai ant katalikų ir dirba 
jiems vi>okių patyčių. • 

Liūdna, kad katalikiškoje 
Italijoje katalikų atstovų skai
čius yra tiktai penkta dalis 
viso skaičiaus. Bet pirm keie-

kų mokyklų laisvamaniai mo-įto metų visi Italijos parla-
ky tojai turėdavo tyčia sun- mento nariai buvo katalikys-
kiau egzaminuoti katalikiškų- tės priešai. Tai-gi yra vilties, 
jų mokyklų auklėtinius negu kad ateitije Italija vėl taps 
kitų. katalikiška šalis, kaip" buvo 

Dabartiniame Italijos minis- senovėje. 

"prieteliai" atsivežė iš pat 
Xew Yorko su žmonėmis sy
kiu, ir kėsinosi juos visus nu
gabenti į buvusios Austrijos 
žemes. Mūsų žmonės tikėjosi 
vykstą laimingai į Lietuvą. 

Atsitinkant tokiai betvar
kei geležinkelio stotyse ?r pai
niavai su bagažu kontorose, 
geležinkelio tarnybai pasidaro 
bereikalingo darbo, dažnai ne 
tam skirtu laiku. Iš to atsi
randa ir išeilinių iškasčių, ku^ 
r i uos reikia atkelti patiems 
keleiviams, nes jie skaitosi to 
nepaprasto darbo kaltininkai. 

Bereikalo mane garbinama, 
kad aš aprūpinus Paryžiuje 
mūsų . keleiviuS, grįžtančius iš 
Amerikos. Tai-gi klysta kas 
taip mano. Amerikos pareivių 
reikalus 'mūsų atstovybėje ve
da 'p. Jurgis Kučinskas. 

Mūsų Atstovybė turėtų ma
žiau bereikalingo ir tuščio 
darbo, jei keleiviai patys mo
kėtų tvarkytis kelionėje. To-

šo vestis karčiamo.n išsigerti, 
ir tuo pačiu žygiu iškrato vi
sus kišenius ir visus ryšelius 
su pinigais. 

Tat reikia saagotis pažinėm 
su labai dailiomis nematyto
mis poniomis ir panaitėmis. 
Jos laikosi netoli didžiųjų ge
ležinkelio stočių ir siūlosi ke
leiviams parodyti miestą. Pa
sinaudojus jų pasiūlymais la
bai lengvai galima ir miesto 
nematyti ir liktis su vienais 
tik marškiniais, be vadovės, 
be skatiko už sporos tūkstan
čių mailių, nuo Lietuvos. 

Paryžiuje nevalia būriais 
stovėti ant gatvių, nei grūs
ties ties Atstovybės durimis. 
Tvarka reikalauja, kad tie 
uždraudimai butų pildomi. Pa
ryžiaus kiemsargiams yra į-
sakyta suvaldyti tos įvarkos 
laužytojus. Butų labai negra
žu ir negarbė, jei Lietuviams 
atseitų susipažinti su Pary
žiaus kiemsargiais. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

Dėlei pašto siuntinių. 

Lietuvos Atstovybė buvo 
paskelbusi taisykles apie paš
to siuntinius (parcel post) į 
Lietuva. -

Visi surinktieji iki Gegužės . . , - . ,• 
, ,. . r . , i Is priežasties 1 dienos siuntimai buvo Ame-1 , • ., M . .. T - > daugumos nkos pašto pasiųsti Lietuvon 
( 

"Kauno pašte maišai atida
romi, kiekvienas siuntinys 
pertveriamas, užrašomas j 
tam tikrą knygą ir siunčiamas 
apdrausta tvarka, uždarytame 
maiše j paskirimp vietą. 

užtaisymo 
i antiniu tiktai i 

" V ,~ \T U TTaYva I poperinį kevalą, kelyje jie su-«eguze* lo dieną per Kopen- j ̂ ^ fr a p i o ^ shmtmių 
bagą ir Dancigą į Liepojų. Tie 
siuntiniai buvo iš laivo i laivą 
perkraunami ir Kopenhagoj ir 
Dancige, ir pagalians pasie
kė Liepojų. 

I 

Lietuvos Laisvės Paskola. 
Liepos mėnesio rezultatai i r ' j a i pavargo, tai tokios stotys 

kas toiiaus. privalo but perrinktos. Pasko-
T ;<«w*. «,-„,. . . . , los apskričiu komitetai turi 
.Liepos mėnuo — tai atosto- i . L . , •'. «. .u„ - i , - ;• i -i " .tatai pridaboti, gų arba vakacijų laikas.! y 

Dėlto tai ramiame tariamame į B*WiNr»« mėnesiui pasi-
mėnesyje didoką skaitlių pas- j baiSus> atskiru stočių darbo 
kolos stočių neparodžiusių, ar-! v a i * i a i b u s v i e š a i paskelbti. 
ba negalėjusių parodyti, jokio į X e d e l pramogos ar. savymei-
gyvumo, būtent: Bentleyville, t lėi5 pradėjome laisvės pasko 
Pa., Homestead,. Pa., Hoosick los darbą! Kada mus šalis, 

i Falls, N. Y., Kansas City, Mi-1 bedama per vargo jūres 
nersville, Pa., Maspeth, L. 1. [ laimingesne N ateitį šaukiasi 
N«nv Haven, Conn., Paterson, Į m u s u paramos, negi galima 
X: J., Roekford, 111. (jau 3 j likti šaltajs liudininkais ir per 
mėnesiai), Spring Valiey. 111.,! P r̂Stu-s žiūrėti Į savo prieder-
St. Charles, IU., So. Bethle-j n*5, k u r i a* mums mūsų Tė-
bem, Pa., (jau 2 niėn.), St. I v5™ paskyrė. Kaip alkstan-
Clair, Pa., Sioux City, Iowa, [ ̂ i a m <^«ona, taip Lietuvos re-
Westville, 111. (jau 2 mėn.) 
Y\>ungsto\vn, Obio, ir dar vie
na, kita. Tokios didžiulės ko
lonijos, kaip Baltimore. Md.. 
Brooklyn, N. Y., ir Scranton. 
Pa., vos po kelis šimtus teįsi
galėjo paskolinti. Tečiaus, to
li ne visas lietuvių kolonijas 
vasaros karšatis taip sunkiai 
palietė. Dauguma paskolos 
stočių jokių vakacijų nežino 
ir posenovei darbuojasi išsi-
juosusios. 

Praėjusį Liepos mėnesį y-
pač pasižymėjo rezultatais se^ 
kančios kolonijos: Amsterdam. 
N. Y. (4.600), Boston, Mass. 
(6,605), Bridgeport, Conu. (3, 
460), Chicago, DL (arti 10, 
00), Cleveland, Ohio (10,320), 
Detroit, Mich. (2,700), Eliza-
beth, N. Y. (5,700), Forest Ci
ty, Pa,, (2,000), Lawrence, 
Mass., (3380), Niagara Falls. 
N. Y. (2,165), New Britain, 
Conn. (2,870), Racine, Wis. 
(2^90), Wilkes Barre, P. (3, 
055), Union City, Conn. (2, 
150), Worcester, Mass. (16, 
693). 

Pastaroji kolonija, atlikusi 
savo didele šimtatūkstantinę 
kvotą, padarė jau apie 10,000 
virš kvotos ir mano toiiaus 
darbuotis. "VVorcesteriečiu var-

spuoiiKos sKamingiems rei
kalams yra brangi ši paskola. 
Ne kila duona be mielių, ne-
bujoja valstybės be pinigų. 
Svarbumas paskolos supran-
tams kiekvienam, kas nori su
prasti. Tečiaus paskutinieji į-
vykiai Lietuvoje, visus abejo-
jančiaus prineipalius paskolos 
priešininkus turėjo pertikrin
ti. Kada Lietuvos kariuomenė 
randa.si Vilniuje, kada kas
dien atvaduojamos naujos ir 
naujos niusų sodybos, kada 
su sovietais padaryta taikos 
sutartis ir Rusai pripažino 
mūsų nepriklausomybę, kada 
lenkų užgrobimo pavojus am
žinai dingo, kada prie krašto 
valdymo stovi rinktoji valdžia, 
kuri turi liaudies pasitikėji
mą, galop, Lietuvos politinės 
partijos, taigi ir Lietuvos soci-
jaldemokratai, sutarinai ir rū
pestingai darbuojasi del Lie
tuvos valstybės užlaikymo ir 
sustiprinimo, nebelieka jokio 
pamato abejojimams, šalini-
mnisi ir ypač priešinimuisi 
bendram valstybiniam pasko
los darbui. Lietuvos Misija ti
kisi, kad bent dabar Amerikos 
lietuvių socfjalistinė srovė ak
tyviai prisidės prie užbaigimo 
pradėtojo laisvės paskolos dar-
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das yra branginamas ir bus bo. Trečdalis jau padaryta. Su
minimas visoj Lietuvoj. Ačių I e s k i m e petys i petj prie pas-
Worcesterio darbštumui ir vi-1 k*irtų kvotų ir visi 5 mdijo-

reikia išnaujo užtaisyti. Ka
dangi už persiuntimą siuntinių 
Latvija paėmė tūkstančius au
ksinų, apart to dar ir kitos di
delės išlaido< buvo padarytos. 

š musŲ Paštų, Telegrafų; k a i p t a i : u ž įkrovimą j r j . 
ir Telefonu valdybos nuo jų j krovimą, pernešima, perveži-
direktoriau? B. lomaševi-1 mą i r t u t a<J v a l d v b a n U 5 . 
čiaus yra gautas iš Liepos 15 j t a t ė n ž ^ ^ ^ ^ a t i r n ą sekan-
dienos toksai pranešimas, ku- u m o kesni : už. siuntinį ligi 2 
rį ir randu reikalingu paskel-; k i i o g r a n m __ 6 a n k s . , virs 2 
bti žinion visų tų, kurie yra! k i l o g r _ ^ o a n k s , u žkiek-
siuntę tuos pašto siuntinius, ! vienų kilogramą ir atskirų mo-

'*Kalbami siuntiniai iš New j kesnj už medžiagą išaikvotą 
Yorko j Liepojų pribuvo Bir-; užtaisymui suplyšusių siunti-
želio '21 d. 1527 maišuose.! nių. š is mokesnis imamas ti-
kiekviename prakirčiui po 4 ktai už tuos siuntinius, kuriuos 
siuntinius. Kaune paskutinė tu reikėjo išnaujo užtaisyti. 
maišų partija gauta Liepos V> j Tokiomis pat teisėmis, kaip 
diena. Dauguma maišų, kuriuo! ir pirmieji siuntiniai, Ameri-
se siunčiami siuntiniai seni, i kos pašta> priima ir toiiaus 
kelyje suplyšo ir Liepojnje ! siuntiuius. 
latvių pašto administracija 166 j Kita pašto siuntinių partija 
maišus turėjo sutvarkyti (sn-į tapo išsiųsta Liepojun Birže-
siuti), apie ką sustatė tam ti- j lio 15 diena, ant Kerr Steanv 
krą aktą. ship kompanijos laivo ' ' Mon-

sas Bostono apskritys, bent 
sulig Liepos mėnesio rezulta
tų^ užėmė pirmą vietų, tarp 
visų kitų paskolos apskričių. 
Mėnesiniai rezultatai apskri
tyse atrodo sekančiai: 

Bostono apskr. . . 33,619.00 
Xew Yorko apskr. 30,465.00 
Chieagos apskr. ..23,410.00 
AVatcrbury, apskr. 17,245.0tl 
Clevelando, Ohio . .15.965.00 
Wilkes Barre ąpskr. 9.990.00 
Shenandoah apskr. 9,160.(K) 
Pittsburgli, apskr. 6.160.00 
Philadelphia apskr. 4,338.00 
L. Misijos ofise pirk

ta .2,070.00. 
Tokiu būdu Liepos mėne

syj paskolos darbas pasistūmė 
152,422 dolieriais pirmyn. Re
zultatas kai del Liepos mėne
sio geras. Betgi nuo 1 dienos j šiuomi pareiškia: visos Lietu-

nai atsiras. Tatai vieninteliai 
tinkama forma Amerikiečių 
dalyvumo Lietuvos valstybę 
atstatant. 

Darbas pradėtas, o nebaigia
mas, veikia. Reikia jis galop 
užbaigti. Naturalis paskolos 
darbo galas — tai atlikimas 
paskirtų kvotų. Kvotos nusta
tytos sulig apskričių ir atski
rų kolonijų, lietuviško elemen
to skaitlingumo. Dėlei to nesu
sipratimų kilti negali. Yra ko-
lonijų, kurios savo kvotas iš
baigė; yra kolonijų^ kurios ar
tinas prie užbaigimo; esama 
betgi kolonijų, kurios neteko 
vilties kada nors nustatytą 
kvotą išbaigti ir del to neteko 
upo ir energijos. Atsižvelg
dama j tai Lietuvos Bfisija, 
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ĮTamiiJiM JrcTBClC 

4729 S. AflUud Aveme 
dUovo, aanusj * Tf 

Valandos ano 10 lkl IS išryto: a « o 
2 1M ( p o pietų: mm 7 Hd 8-.M 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Drexe1 

9+~ 

f 
> Dr. M. T. STRK0LTS 

l i e tuv i s Gydytojas ir ddrargaa 
PerkeNa ofiša \ People Tcatr* 

1«1« W. 47 Str. TeL Bool. M « 
Valandoe: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 

Res. 2»14 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki p iet 
TeL McKinley M t 

DU. S . NARELIS 
OTBVTOJAS IR CBBttTRGM 

ir Gyrcoteo »t«t« 

Rugpjūčio prasideda nauja 
{Kiskolos darbuotė. Kas nebu 
vo padaryta iki šiolei. — pri
valo but padaryta ši rudenį. 
Nė viena paskolos stotis netu
ri moralės teisės laisves pas-
Kolos darbo vilkinti. Visos 
stotys privalo su nauja ener
gija sukrusti prie darbo.' Jei 
kur paskolos stočių darbuoto-

ticello" Liepos mėnesyje su
mažėjo skaičius {>ašto siunti
nių ir iki šiol nėra dar su-
rinkta penkių šimtų maišų. A-
merikos paštas siunčia Liepo
jun laivu pašto siuntinius kaip 
tik susidaro penki šimtai ar 
daugiau pašfto siuntiniu. 

Taip esą susiarta sn minė
ta Kfie.rr Steamsbip kompanija. 

Jonas Vileišis, 
Lietuvo? At»tovos A.m«*. 

vos Laisvės Paskolos stotys 
ir komitetai, o ypatingai tie, 
kurie liųsta del kvotos augštu-
mo, po apturėjimo šio prane
šimo ' laikraščiuose, tuojaus 
privalo padaryti savo tarpe 
exstra posėdi ir visapusiškai 
apsvarstyti: 1) kode! paskirto
ji kvota yra perdid^Iė, 2) ko
kia kvota šiai kolonijai yra 
pakeliama. 3) kas kliudo ir 
kas ypač reikalinga del pa
sekmingo kvotos užbaigimo. 
Atsakymus \ pažymėtu? klau
simus stočių bei komitetu vir
šininkai malonės, neatidėlio

jan t , prisiųsti L. Misijos var
du. Be to. stotis, taikindama 
šios rūšie* pranešimą j Lietu-
vps Misiją, privalo nuorašą 
(kopiją) to pranešimo pasiųs
ti savo apskričio valdybai. 

(Pabaiga aut, 3 pusi.). 

I Ant Vlršaas Uoirenal State 
[valando* nuo l t iki 12 rytm: ano 
[2 lkl 4 po pietų: aso 7 Iki i vak. 

Hed«iomls ano ra^Ufc! Jr 

i • • • > l ^ « n i » i, g mtĄ 
TM. Brvrsr TMŽ 

Dr.C.ZVezdu 
uKarcvss o u n v m 

Valandos: suo 1 ryto iki t tmav 
8«redomts nuo 4 lys; t vakare 

471a SO. MmUOto 
a m 47-tos Oatvta 

*mm 

< * • — - * 

tšt*Ki* Gydytojas Ir 
Dr. L L MAKARAS 

v. w. nmuuBKAS f 
ADVOKATAS { 

• 

I • • 
89 South L» Stito Stroft 

Kasakarfe) t M 
t l l l Otartral O M 

• VikArtis, m W. 9 Bt 
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DffIDBIS 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
VALPARAISO. IND. 

Kuomet kitų mokyklij įuo 
kiniai jau džiaugiasi rainio 
mis bei linksmiomis atostogų 
valandomis, tai Valparaiso u-
niversiteto auklėtinius kožna. 
dieną varpas šaukia j moky
klos suolus. Norėtųsi j au i r 
mums mokiniams pasiieškoti 
kurs nors ramų kampelį, kad 
nors valandėlę galėtume pasil
sėti. 

Svečiai bus mi imami Rietuvių 
knygyne, 751 Cyrus gatvė. 

Su pagarba . 
L. M. L. D. P ikniko komite tas . 

DBTROIT, MICH. 

Valparaiso Lietuvius mok
sleivius atostogos aplanko žy
miai vėliau; jos būva trumpes-
sės, bet i r tos ™»čios surištos 
su d a r V kad 'užsidirbus pi- ™ s s*™ k e l i u s e e n t u s -

Privažiavus daugeliui dar
bininkų iš įvairių miestų, j a u 
nebetelpa nė į namus, nė į 
dirbtuves. Darbdaviai n iekus 
daro iš darbininkų. Man pa
čiam taip atsi t iko i r d a r pen
kiems žmonėms. Gavome da r 
bų, kur davė padirbt i I. die
nų ir po to atleido. D a r t u r i 
dvi dieni vaikščioti, kad ga-

IMASI iUETUVŪS. 

Kr V*" 

ttigų sekantiems mokslo m e 
tams. 

Mokslas šiuosmet baigsis 
Bugpjuėio 19 d. Užbaigdami 
mokslo metus, Lietuviai — 
moksleiviai kasmet rengdavo 
išvažiavimų, arba piknikų, ku-
rin atsilankydavo būrys Lie
tuvių jaunimo iš Chicagos i r 
apielinkių. Šiuosmet taip-pat 

* yra rengiamas piknikas, ku
ris įvyks Rugpjūčio 15 d., ir 
kurbi tikimės sulaukti daug 
svečių. 

Senai jau išaušo vasaros 
diena. Gyvenimas paliko ap
suptas nauja vaizduote: lau
kuose banguoja nulenkęs pil
nas, veik išnokusias, galvas, 
rodantis gausų derlių, vasa-
rojas. Vietomis jau barkšo 
plotai nupjautų rugienų. 
Vaizduotė lygir gimtinės lau
kuose!... Arba vėl "žaliuojanti 
medžiai, kuriais šios apielin-
kės gan yra turt ingos; koks 
tai širdį džiuginantis regi
nys?! Pūstelės vėjelis, sušla
mės lapai ir pasipila malonus, 
žmogaus jausmus gaivinantis 
kvapas. 

O didmiesty j . . . Kas paguo
džia, ramina jame suvargusį 
žmogų, kas saldina jo pasilsio 
valandas? Vien vežimų bilde
sys, gatvekarių užimąs, dirb
tuvių mašinų tarškėjimas, o 
saldus j o atsikvėpimas — su 
dulkėmis ir Įvairių kaminų du
rnais susimaišęs oras. I r 
džiaugkis, žmogau, ištisas va
saros grožybių valandas sle
giamas didmiesčio surukusia, 
dvokiančia atmosfera!.... 

I r , štai, vos tik vienų kar
tą į savaitę — sekmadienyj te
gaunama progos atgaivinti sa
ve kiek tyresniame ore, pra
sišalinus iš to nemalonaus 
didmiesčio ruko. 

Panašaus sekmadienio su
lauksime ir Rugpjūčio 15 d. 
Dauguma Chicagos ir apielin-
kės miestų lietuvių spruks 
lauk—tyran oran atgaivinti sa 
vo suvargintų dvasių, O kaip 
sykis tų dienų vietos L. M. L . 
D., vai parai siečiai mokslei
viai, kaip jau buvo minėta, 
užbaigimui šhj mokslo metų, 
rengia piknikų. Ot, čia, garbus 
tautiečiai, kaip tik proga at
vykus atsilsėti tyrame oro, Į-
gyti malonių Įspūdžių, prisi
žiūrėti gamtos grožei, kuri pr i 
mena inusų gimtinę ir susipa
žinti su čionykščiais mokslei
viais. , 

Taigi, vardu visų valparai-
8iečių Lietuvių moksleivių, 
nuoširdžiai pakviečiame vi
sas, kuriems tik aplinkybės 
leidžia, atvykti, o tuonii turė
sime progos arčiau susipažin
ti, sudaryti bendrą draugišku-
Ino ryšį ir pamylėti vienas ki
tą, tikrai kaip Lietuvis Lietu-

P. S . Chicag\ečiams pa»o-
{pgusša važiuoti iš Rngle\vood 

Važiuojantieji Detroi tan d a r 
bo ieškoti Lietuviai tu r i būt i 
a tsargus. 

V. Gaižauskas. 

CICERO. DLL. 

nepamiršk ime " D r a u g o " 
pikniko. 

Nepamirškime mūsų didelio 
prietelio, dienraščio " D r a u 
g o " , pikniko, kur is bus dar
bininkų dienoje (Labor D a y ) , 
Rugsėjo 6 d., Nat ional da r 
že, Riverside, 111. Paremkime 
mes jį, nes t a s d ienraš t i s 
mums ištikimai t a rnau ja i r 
visus, mūsų prakilnius da rbus 
remia. • 

Feder. skyr iaus piknike.* 

A. L. R.-K. Federaci jos 
12-to skyriaus piknikas, ren
giamas parapi jos (St> Anta
no) naudai, Rugp. 1 d., Berg-
man 's darže, Riverside, UI. 
pilnai pasisekė. Žmonių buvo 
daug, t a t i r pelno nemažai 
liks. Visos draugi jos , pr ik lau
sančios pr ie Federaci jos, pui 
kiai pasirodė. Netik nuskir-
damos darbininkus, bet a t s i 
lankymu ir kitokiais budais 
pa raudamos jį parodė vieny
bės supratimų. Čia tai i r bu
vo pirmas pasi rodymas. Baž
nyčios i r tautos pr iešams 
skaudu buvo ta i matyt i . 

Palaukite, d a r pamatys i te , 
kų ateityje . mųs Federaci jos 
skyrius neveiks ir kokią, vie
nybės galybę parodys . 

Leitenantas Tilvikas iš Vei
kiančios Lietuvos armijos, 2 
p. D. K. Algirdo pulko ra
šo savo broliui Kazimierui: 

Ačių Tamstai už laiškų ku
rį apturėjau jau senai, senai 
gegužės mėnesyje. Žadėjau 
grei t rašyti, bet nežinau, kaip 
tai nusitęsė taip toli. Pas mus 
Lietuvoje permainų didelių 
neįvyko dabartiniame laike, o 
šiokių tokių yra daugybės, 
t ik nežinau nei iš kurio ga
lo i r pradėti rašyti Jums. 
Pradėsiu, kad nors iš politi-
kinio gyvenimo, nors aš daug 
tame nelabai galiu ir turiu į-
rašyti . Steigiamasis Seimas 
gyvuoja gerai. Apie St. Seimo 
sąstatą aš manau jau žinote. 
Dabar Seime kelios dienos ė-
jo karšti ginčai del žemės re
formos, tai yra a r žemo dva
rų, ir didžemių dalinti beže
miams, mažažemiariis, ar pa
imti dvarus valstybės žinion 
ir valdyti juos palikus čiely-
bėje. 

Krikščionys-demokratai, so-
cijalistai liaudininkai ir kitų 
partijų atstovai stovi už tai, 
kad dvarai butų išdalinti be
žemiams, mažažemiams ir ka
riškiams, socijalistai demokra
ta i prieštarauja; jie nori, kad 
dvarai paliktų čielybėje ir 
juos paimtų valstybės nuosa
vybėn ir pasodintų tenai dar
bininkų tarybas kaip Rusijoje 
"komisarus ir sovietus." Bet 
gi sočijal-demokratai nieko ši
tame nepadarys, kad kiti yra 
už žemės dalinimą, o ir žmo
nės pasiliktų labai apviltais,, 
kad jau buvo prižadėta žemė 
dalinti, dabar nebeduotų, o 
kariškiams jau yra net pradė
t a dalinti.Mat tik soeijal-demo 
kra ta i nori, turbūt, kad įvyk
tų katastrofa tokia kaip Rusi-

U E T . LAISVĖS PASKOLA. 

KORONA 
FERRITEO BITTER 

WINE 
tonikas bitter 

at-ii-

Pa tikimas 
\vine ir atitaisantis 
naujinantis sveikata ir duo 
dantis tvirtybe. 

era 

(Pabaiga nuo 2 pusi.). 

Lietuvos Misija gautu prane-j 
Šimu -padarys tinkamas išva
das. 

Einant prie pasekmingo pa-' 
skolos vykini nio artimiausia
me rudens laikotarpyje, šiuo-' 
mi visoms paskolos stotims! 
privalomai pranešama ir Įsa- j 
koma: paskolos stočių, bei ko-į 
miteto valdybos privalo Įtem
pti visas pajt\uas: 1) kad ikij 
1 Spalio, š. m., visos kvotos j 
priimtinai Lietuvos Misijos 
nustatytos, arba ir tos kvotos, 
kų atskiros stotys iš savo pu
sės rekomenduos, butų pilnai 
užbaigtos; 2) kad visi pasiža
dėję, iki 1 Spalio pilnai už
simokėtų ir neliktų kolonijoje 
nei vieno dalinai užsimokėju
sio, 3) kad visi pilnai užsimo
kėję nelikti} be bono, 4) kad 
visi sumokėti paskolos pini
gai lig cento butų pasiųsti 
Lietuvos Misijos ofisan nevė
liau 1 Spalio, 5) kad visi ne
aiškumai bei skundai butų 
išanksto pabaigti. 

Kaslink tolimesnio paskolos 
likimo po 1 Spalio, del nepar
duotų bonų ir kitokių atskaitų, 
bus pranešta savo keliu vėliau. 

Einant paskolos darbui Ru
gpjūčio ir Rugsėjo mėnesyje, 
reikia turėti omenyje dalykų, 
apie kų jau buvo savo laike 
pranešta: perkant bonų reikės 
mažmoži primokėti. Kadangi 
nuošimčiai už Komis pradėjo 
augti nuo L Liepos ir kadangi 
mėnesinė dalis nuošimčio už — 
50 dol. bonų yra 21 centas, j RKTKAT.TNGI LEIBERIAI 

J i s turi savyje 18 nuošim-
Alkoolinio Port VVine 

vaistinių kombinacijų įvai
rių iabai sveikatingų dalių. 
Reikalauk Drugštoriuose 

arba rašyk: 

B. R. K0ZLOWSKI 
Laboratories 

4755 So. Loomis Str. 
Chicago, HL 

ANT PARDAVIMO. 
Gerbiamieji Lietuviai. Pranešu, kad 

aš parduodu biznį f-EVERYKC 
KRAl'Tl'VE ir taippat turiu mašinas 
del čeveryku taisymo. Parduosiu vista* 

j kartu iš priežasties, kad noriu važiuo-
I ti Lietuvon. Man graila parduoti ge-
j rą biznį, geroje vietoje, lietuvių apgy

ventoje. Aš darau gera biznį, aš darau 
kitame mieste taippat Ir čia darau 
gerą gyvenimą. Kas norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tyo adresu 
14S0 S. 49 Ot Ciwro, 111. 

P.UIHŠKOJ1MAS 

I'ajieškau savo švogerio Juozo Sa-
kevičiaua. paeina iš Suvalkų gub., 
Balbieriškio miestelio. Seniau gyve
no Buch. 111. Turiu svarbų reikalų 
iš Lietuvos. Jis pats. ar kas kitas 
duokite man žinią. 

ANDR. K AR ANAI SKAS, 
P. O. B o i 85 

Frankfort Hgt«. 111. 

Telephone: Tardą ««»2 

PARSIDUODA 
Grosernė ir Bučernė. Biznis labai Ke
rai išdirbtas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. 

27*2 W. 47th Str. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

Del generalio fabriko dar
bo, kaip trueking, šlavimo i r 
tt 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Bonl. 

. 

Vyčiu, sutuoktuvės. 

Trečiadienyje, Rugp j . 4 d., 
6v. Antano bažnyčioje pe r 
šv. mišias susituokė j auna po
relė, p . Kasp . Jonel is su p-le 
Br. Šlegaite. Abu y r a žymus 
L. Vyčių 14-tos kuopos na
riai. Jaunoj i y ra jos rašt inin
kė. Yra pasižymėjus savo ga
bumais vaidinimuose i r dai
navime. 

Ypatingai jaunimas šios ko
lonijos linki šiai porelei kuo-
laimingiausio gyvenimo. 

Šeštadienyje, Rugpjūčio 7 
d., Šv. Antano bažnyčioje su
situokė Juoz. Čekanauskas su 
Ona Narušaite. Jaunaved i s y-
ra jaunas našlys su nemaža 
šeimynėle. 

Laimės ir ilgiausio j iems 
gyvenimo. P r . 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. 

Juozapas Margelis 
""Drausto'' Agentas persikėlė 

j n«uj*j vieta .">00 W. Lenuartl St. 
N. W. Ten jis turi krautuve su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčių ir siuntime pinigu 
j Lietuvą. 

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsipirnumenioti 
** Draugą" ir kitokius reikalus 

Peunsytvateje* hnija. atlikti. 

joje kad buvo, kad^ir Lietuvoje 
tas pats butu. Viši bežemiai ir 
mažažemiai, ir kariškiai tik 
ir laukia kiekvienas, kad kuo-
greičiausia gauti žemės, o čia 
socijal-demokratai, užtarytojai 
demoso(liaudies),kaip tik prie 
šingai veikia neklausydami 
balso tos pačios liaudies, už 
kurią jie kariauja. Mat jie bi
josi, kad nebus darbininkų 
vargingų, tai neturės nei pa
sekmės jų agitacija, del to, 
kad turėdamas žemės sklypeli 
jau jų nebeklausys. 

Dabar šiomis dienomis len
kai jau pasitraukė iš Daugpi
lio (Dvinsko) ir vis dar trau
kiasi, o bolševikai,' žinoma, li
pa ant kulnų neatsitraukda
mi. Pirmiau mes lietuviai su 
bolševikais nebeturėjom fron
to i r susidūrimo tiesiai, o da
bar, kad lenkai pradėjo trauk
tis ir apleido Daugpili, tai da
bar jau didelj bara užėmė lie
tuviai šiapus Dauguvos upės 
fronto liniją ir stovi. Bolševi
kai lietuvių dabar nepuola, 
gal jau su bolševikais ir ne
bereikės kariauti. Lenkams da
bar blogas padėjimas: bolševi
kai smarkiai veja, gal jau už^mįoinį, ., 
kelių dienų lenkai ir Vilnių 
apleis, o rausų kariuomenė, už
ims. Šios ^dienos "Lie tuva" 
rašo, kad susekta didelė lenkų 
organizaciją Lietuvoje, kuri 
veikia daugiausia, šnipinėji
mu, matyti, praėjusį rudenj 
kaip nenusisekė. ginklu 
sukilimo padaryti , tai da
bar, tik visokias paskalas lei
džia ir šnipinėja ir jau keletas 
tokių lenkų dabar jau yra su
imta Kaune ir kitur, šią va
sarą gal kokį mėnesį atgal 
Kaune buvo labai didelis gai
sras, sudegė daugybės namų, 
senajame mieste. Šiemet metai 
Lietuvoje vidutiniški, neblogi. 

Duoki* labų dienų pašįsU-

tai be skriaudos bonų pirkėjo 
ir Lietuvos iždo, nustatoma 
Šiuomi primok-.' iimu tvarka: 
už 50 dol. boua ik: liugp. rei
kia primokėti 21 centas; už 
tą patį boną nuo 15 Rugp. 
iki 15 Rugsėjo reiftia primo
kėti 42 -venU*, BBO 15 Rngs. 
iki 1 Spalio primokama 63 c. 
Už 100 dol. boną toje pat tvar
koje primokamą dvigubai: 42 
ė., 84c. ir 1,26. Ož 500 dol. 
boną priniokėjimas pasididina 
5 svk dauiriau už 100 dol. A-
merikos Laisvės bondsai po 
senovei mainosi j lietuviškus 
bonus sulig New Yorko biržos 
dienos kurso, atliekant lygią 
operaciją su primokėjimais. 

Po šitų visų paaiškinimų, 
kviečiama visus i tolimesni 
paskolos dari tą, Pirmoje eilė
je stoja ebieagiečiai. Paskui 
juos seka kiti apskričiai. 

Jeigu lietuviai sugebėjo at
silaikyti prieš lenkų spaudimą 
ir galop viai nusikratė len
kišką "opieką," jeigu lietu
viai dabar drąsiai reikalau
ja savo ir nesibijo įsigalėjusių 
bolševikų, ar yra tad koks ri
zikas Lietuvai skolinti:' Xo. 
Priešingai, daug rizikuotume 
neskolindami, — nes laisvę 
greičiau p ra rastume. 

DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

L I N E BELT GO. 
39th & STEWART 

REIKALINGAS PARTNERIS. 
prie krutamu paveikslų teatre. Vieta 
iSuiibta. 75i>.iii» eitCa g*ra*. Kreipki
tės tuojaus 

V. MISEVIČILTfi, 
2548 So. Halsutl Str. Chicago, m . 
Antros lubos. 
Valandos nuo 10 iki 2 v. dieną 

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

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas Vargouiuuikas doras ir 

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

Kun. J. Vaišnoras, • 
108 Ta bar Str. 

Pitsburgli, Pa. 

PAIEŠKAI' KAMBARIO 
Reikalingas kambarys vienam vyru;. 
Bridgeporto. West Sidėj arba Brigh-
ton Parko apylinkėj. Geistina, kad 
vagis butu pagaminamas namieje. 

Atsišaukite: ' 
AV1L1.IAM DAVNIS. 

S120 KiticrnM A ve. 

PAIEŠKOJIMAS 
Augusto 3 d. Lieonas Auk<kaliiis 

iSėjo jieskoti darbo ir nežinia kur 
žuvo. Senumo 44 metų, 5 pėdg 6 co
lių augštumo. Chicagoje gyveno apie 
22 metų. 

Atsišaukti j 
STANISIX>VA IJCKV, 

4522 So. MarshtioUl (lik-ago, 111. 
arba j .lokinią Aukškaln| 
1604 JelTt-rson Str. Gary. Ind. 
Tvl. 32»t Gary. 

REIKALINGAS MAX.VD7.ERIS BR 
KAMERKA 

Krutamu paveikslų teatre. Abudu tu
ri būti patyrę. Tik Subatomis ir Ne-
di-liomis. Kreirkitos tuojaus: 

V- MTSEVKTITr., 
S54K S. Halstod St. Oilra«o. III. 
Valandos: nuo 10 iki 2 diena 

" 6 „ 8 vai. vakare 
Ant antrų lubų. 

Keturių puslapių laiškams popie-
ra siųsti Lietuvon, pirmas puslapis 
gražiai kvietkuotas išmargintas ir su 
gražiomis literomis kaip tai: Oi tu 
s;ikal sakalėli. Pas tėvus. Sveikinu Ta 
ve mano mylimas broleli. Sveiki gy
vi gentys kas pas Jus girdėti. Mie
la mano prisiegiėle. Išsiilgimas my
limos prisiegos. Sveikinu tave miela 
sesute. Kur ten saulutė Šviečia. Pas 
mylima mano širdelę. Apgailestavi
mas Lietuvos, Pas paCla tr vaiku
čius. 

Vt 2? laiškus tiktai vienas dolic-
ris prisiųskrte moncy orderį šiandie j 

ROTAL SALES OO. 
£»cpt 18. Box 5» Sta. O, 

Jfew York City. 

REIKALINGI 
Naktiniai ir dieniniai janitoriai ir ja-
nitorės. Kreipkitės j vyriausiąjį Ja-
nitorių. 
Mictiigan lionlcvanl Bnildlng. 

30 N. Mirhican Ave. 

Lietuvos Blisija. 
257 W. 71st Str., 

New York Citv. 

gimjt: -us. Sudiev! 
Buriuoju Tave. 

Mano anf rasac: 
Veikian«v-if)ji armija. 2 p. T). 

K. Algirdo puiko 0 kuopa, 
leitenantui Tilvikui. 

REIKALINGI 
Lei bėriai prie Samson Tractor Co.. 
Jan*».\-:''. Wi>T. I.IIV.IN su Bosu; ga
lima eiti su superendentu kasdiena 
12 P. M. $5.00 kl $6 į dieną; vais-
bitMnfcai ir visokie mechanikai: ma
šinistai; k.irpenterlai: muoldcriai: 
geri eutteriai; ir grinderiai; foi;nd-
fes Kompanija duoda kambarį ir 
Burdą. Siunčia kasdiena i i Wi!»con« 
sin į Mtchigin Mickus: teamsteriai 
ir pjovėjai $75 iki $100 mėnesiui. 

Kamharis ir VaUtls; Retkalstuame 
prte darbo mieste: ant ūkės; $91 
mėnesinį. K. ir V. K*syk?<v«e, ztnc: 
englių ir coppcr:o. Svctlražomius ve
žame į Westus dykai kasdieną. 

THAMO*© AGENCY, 
547 W. Modj^on «JT. tnd Ooor 
Telefonas Main 5074. 

A. t A. 
MIKALOJUS ZAURA 
mirė Rugp. 9 tą dieną 
1920 m. 7:30 v a i 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 metr. o jauniau
sias 6 metu. Laidotuvės 
bus Rugp. 12 d. iš šv. An 
tano parap bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapines. 

Lavonas raadasi po nu
manu 1417—S. 48th Str. 
Court, Cicero, HL 

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

Prigulėjo prie dr. šv. 
Roko, šv. Antano ir Apaš-

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokias biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mu. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & OO. 

:M14 S. Halstcd et., ChicaRO. IIL 

ROKADELL STATYMO 
BENDROVĖ 

Ar turi Lietuvių Kokadelles 
Statymo Bendrovės seni? Jei ne
turi tai skubėk įgyti nusipirkda-
mas nors keletą jos serų, nes še-
ros yra kožnani prieinamos po 10 
dol. viena. Duodam ir ant išmo-
kesčio įmokant du dol. nuo šeros 
užsii-ašant ir pn«k-i i Įi«OlM k;o': 
gali. Turi dat>at- iuoj ^^.AKI seių 
jei nori 1 d. Lapkričio dideli nuo
šimti procentą gauti. Darbas L. 
R. B-vės yra pelningas už tai ir 
šeros greitai kils. Dėlto pirk sau, 
savo moterei, merginai, vaikinui, 
broliui, seserei ir t. t. Žiurck kad 
Jusu name ne butu nei vieno be 
prakilnios organizacijos seru. Iš
pirk moncy order savo miesto pae 
to ir atsiunsk ofisan pinigus o 
šeros bus tuoj prisiunstos. Arba 
klausk atstovą savo mieste o jie 
Tamistai plačiau paaiškins. Did-
miestij Chicago mušu atstovu yra 
p. S. Čekanauskas, 4546 Fairfield 
Ave., Chicago, III. Racine, Wis. 
p. A. Jucius, 961 Mihvaukee St. 
Ručine, YVis. Gary, Ind., p. Šla-

Ipikcvičia. Detroite p. Adomaitis. 
į Likusiu atstovu antrašus vėliau 
j pranešime. 

Jei nori koki amatą mokintis 
kas rišasi su Statymu, murinimu, 
molevojimu, phitnberiu, elektra ir 
t t., tuoj rašyk o mušu Bendro
vė mielai pagelbės Tamista išmo
kinti ir gyvenimą laimingu pada
ryti. Mušu Bendrovė yi"a vienati
ne Bendrovė Amerike knri Lietu
vius mokins amatų, bet variniu] 
darbo reikalingi pinigai, užtai 
norėdami sukelti kapitalą ir at
siliepiant į Jus kad palei išgales 
pirktumėt šėru. 
Sinnsdamas pinigus visuomet už

dėk ši antrašą: 
Lietuviu Rokadelles Bendrovė, 

130 Wooster Ave. 
Akroa, OMo. 

mm 
.SRDSRO 
Torto patyrinx% 

moterių ligoee; ru« 
pestinsei prUHu-
riu ligonę ir kadi-

4 ] k} laike hfoa. 

S255 So. Halsted St., Chicago, IU. 

:•:-
Ti.:< '"ras Boulcvard S1M 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. 1L 

— ¥ 

, 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygrvedystėa. ate-
nografijos. typewriting. pirklybos tal-
sių, Suv. Valst istorijos, abelnoa Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarasystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nco • 
iki 19 vai. 

3106 So. Haistad St , Chicago. 

Saugok akiu regejiaą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ^r tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių. Ausų. Xosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F . MONCrUTFF. M. B. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPrXTIJALISTAS 

1891 S. Asliland Ave , Chtcaso. 
kertė 1 Stos gatvės; Z-(los lubos 

Kambaris H-15-1C-17 
Viršui PLATTS aptrckos 

Tėmykite mano paraka. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliotais nuo 9 ryto iki" 
12 d. 

Dr. A. L Yoska 
1900 S. HaMed Str. 

Tol (anai 2118 
Valandos: 10 ryto iki S vakare 

Gyvenimas 
2811 m. 63rd Str. 

Tel Trospect 3466. 

DR. G, M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3119 So. Morgan SL 
Kertė S2-ro St, OMcago, IU. 

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo C iki 8 valaa 
da vakare. 

SMK4 !- no-? ? iki 2 po r***-
Telefonas Tards 887 

— * 

A. PETRATIS S. FABIJONAS i 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

RKAL I^TATF.—INSURANCE 
European American Bnreau 

SiunOia Pinigns. Parduoda 
tAivokortes 

\<>T.\IturSAS 
.N»i> V?. S5Ui Str. Chicago, IU. 

Telephonc Boolcvard 611 i 
Dr. P. P. ZAJLLTS 

Lietuvis Dentistas 
10S01 So. Michigan, Avrnne 

c. VALANDOS i t Iki 9 f, kar«. 

%»a»»a%%ee»»a»»eeee>«'e>e»e>e* 
RcsM. 11S9 Indcpcndence Blvd. 

Telefonas Van Buren 284 

DR. A. A. ROTH, 
gfdf lojai Ir 

BperijattstMi Motertfkų. Vyrttka 
Valkų tr visų chroulSkų Ikrų 

VALANDAS: lO—II r j to 8—8 an 
pfetų 7—« «ak. NedeMomls 10—18 4 
rmsaa: 8854 80. Ha l<M St.. OMoago 

Telefoną* Drorer 8888 
> « • « « • H t m a t M t > a % M « * e * 

Lietuvos Misijos Adresas: 
2S7 West 71 str,, New Y«rk, 

j ^ r i v e ^y-^v^.-

* ^ffę^^fr^Ętįį^mSi^^ *r-:;>Į4^fV^ 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, PAŠAUTAS MOTORMANAS; 
IR K I T A S VYRAS. 

Iš CHOGOS UETUVIĮĮ 
KOLONUy. 

IŠ NORTH SIDE. 

Trečiadienis Rugpjūčio 11 d 
Šv. Zuzana. 

Ketvirtadienis, Rugp. 12 d. 
Šv. Klara. 

DR. SERGIEI VORONOV 
CHICACOJE. 

Nesurandama reikalinga 
"monkė" operacijai. 

Keri piktadariai pabėgo. 

Pfcėšikai vagys pašovė ft 

vekario įuotornianą l'Yunk 
Ravel, 30 motu, ir \ViIliani 

j Banv t t , 21 metu. kuomet j ie-
j du ramiai , stovėliau ii šalę &at-

vvkario. žimvjo j kovą polie-
įuono su keliais p ik tadar ia is . 

AVcsti'in a v e iratvckaris bu-
l>r. Sergiei Voronov tai t a s . į v o kupinas y.i.ioiiiu. J a m sus-

soortu. drabužią iį L. B K. Jiem. 
Dr-jos; visas ta s transportas dra
bužių .sortiruojamas ir jau bai
giamas dalinti tarp Lietuvos bied-
nuomenės. 

- .3) Siųstąjį 24 , XII . iH Tamstų 
dfratą $5,000.00 L. K. K. Valdy
bos Pirmininko D-po Koko Šlu)>o 
vardu Vyr. L. B . K. Valdyba ga
vo, bet t a o m tarpu pinigai daj 
neišmokami, iki neateis iš banko. 

kurs n e o n a i iŠ Paryžiaus bu 
vo paskelbęs, kad jis seniem* 
žmonėms ^alis atjauninti e-
nergiją. Tam tikslui iš jaunos 
" l u o n k . V " (beždžionės) jis iš 
pjaunąs giles ir anas pr i ly
dąs senyvam žmosruL Po ši
tos operacijos 
pasijautas turi< jauno vyro » 
neiįdją, vadinasi, atjaunėjąs. 

tojus ties PuUerton avi-., bėgo 
Ed. daeks šaukdamas polic-
mono, sakydamas ji keli ]»lė-
šikai norėję apiplėšti. Tuo me
lu kaij) k a i t a s ant kampo pa
sisuko polienumas. J i s pamatė . 
kaip keli vyrai gw***i t&bėg* 

ena> Smogus {ir sprūdo gatvekarin. 
Tuomet poĮiomoiias gatve 

karin Įšoko IMT priešakine 
Dr. Voronov atkel iavo Ame- j platforma. J a m įšokus vidun, 

rikon. Chieagoje jis gydytojų j p iktadar ia i išoko iš i^atveka-
susirinkimuose aiškina api< rio ir leidosi bėgti. 

T\)liemonas.iš gatvekario ė-
niė Į juos šaudyti . P i k t a d a r i u 
atsakė šaudymais ir sužeidė 
paminėtu vyra , kuriedu buvo 
išlipę iš gatvekario dirstelėt i , 
kas veikiasi. 

Ga tvekary j pakilo pa s i au t a , 
iri p iktadar ia i pabėgo. 

Pašautuoju pristatyta li.ivo-
ėimpau/ės arba j nin«"-n. Motonuunns vargiai jia-

sveiksias. 

tos operacijos naudingumą ir 
pasekmin trumą. 

J a m labai norėtųsi padary
tį eia savo giriamą operaci
ją. Tam tikslui gal ir atsiras
tu koks žmogus, kuriam nori
si "nMNakės" jaunos energijos. 
Bet vargas , kad tam tikslui 
nesurandama ^ m o n k ė s " , bu-i 
ten t, gorilos 
Mattgotango. 

Aną vakarą Dr. Voronov A- j 
meriean ligoninės klinikinėj) 
laboratorijoj, susirinkus ši m- į 
tams gydytoji?, šitiems aiškino J 
apie tą operaciją. Tam tiks-j 
iui j is pavar tojo du šuniui Pa- j 
da rė operaciją. Iš vieno ša-1 
nes verkėlė giles kitam ša-j 
niui. J a m bekalbant vienas šu- Į 
nelis subūrė kojomis ir nus
tipo. 

Po to žymi dalis gydytoju 
apleido susirinkimą. 

D R Ą S U S UŽPUOLIMAS 
TRAUKINIO. 

Vienas žmogus pašautas. 

S U I M T A S D A L Y V A V Ę S 
NUŽUDYME POLICMONO. 

Užvakar vakare šalimais 
Knide\vood stoties Clneagos 
ekspresini t raukinį , atvažiuo
janti iš Xe\v Yorko, užpuolė 
p ik tadar i s plėšikas. Tai a t l iko j dvi s tal t iesi $60.00. 
juodukas , kur io policija ieško, 

pijos irm, k u r i e p r a s i d ė s 
Rugsėjo 5 d., ]M> pietą ap ie 

3 valandą i r tęs is p e r visą mė
nesį šiomis d i e n o m i s : 6, 11 , 
12, 15, 18, 19, 22, 25 i r 26. 
Draugijos j a u i r de l ega tus iš
rinko į i erą komisi ją i r dova
nu pasižadėjo. T a i p : l j Šv . 
Mykolo dr-ja i š r inko : Kaz . Va
leiką, Juozą Naujoką i r J . 
Mockų. Dovanu d a r nonu ta rė , 
kiek aukos. 

2.) S r . J u o z a p o d r - j a i.šrin-
J k o : Mykolą K a r k t a , Ad-oiną 

Kupčiūną ir J o n ą Gedvilą. Nu
ta rė ])aaukoti $25.00. 

Ii.) 6 V . K a z i m i e r o dr - ja iš
r inko: Karol iu Batrentavioiu, 
Klzbietą Savickienę ir Juoze -
t'ą Kaniauckienę. Auko ja la i 
krodėlį $25.00. 

4.) Aušros V a r t ą d r - ja iš
r i nko : Joną Ka i tu l j , J u o z ą 
Daugirdą i r Adolfą P e n k a u s 
kį. Aukoja kišenini la ikrodi 
$25.00. 

5.) š v . Cecilijos d r - j a i š r in
k o : Joną Ramošką i r Apo l . 

• Urbonavičienė. Dovanu žada 
d a r paaukot i . 

0.) Vyčiu kp . i š r i n k o : A n 
taną Mureiką, J o n ą Lebežinš-
kj ir Vladą Kazakevičių;. 

7.) Moterių Są jungos 4-toji 
kuopa iš r inko Apol . U r t a n a -
vičienę. Sekančiame sus i r ink i 
me d a r dvi i š r i n k s ; p in igą su
rinko $40.00 i r žado nup i rk t i 
šėpą knygoms sudėt i . 

8.) Rožancavos d r - j a išr in
ko Emili ją Andruškev ič ienę , 
d a r dvi žada i š r ink t i . A u k o j a 

Dabar nor ths id ieč ia i kiek
vieną nedėldienį važiuoja j p ik 
nikus p ras ivėd in t i i r t y r u o r u 
pakvėpuot i . Bet jau p a m a ž u 
pradėjo rengt ies i r p r i e para - . )™r j i e b™° * » * L i e , t u v o s P r c 

kybos ir Pramonės P.ankui prane
šimas. 

Lieta vos Raudonojo Kryžiaus 
Draugijos vardn tariame Lietu 
vai Gelbėti Draugijai už aukas 
6-tvo širdingiausia aėiu! 

D-ras R. Šliupas, 
Vyr. L. R. K. Vald/bos Pirm. 

M. Lingvis, 
B< ii:;:] u Vedėjas. 

Kaip veik gauta. )-rškas nuo 
Lietuvos Raudonojo Kr.vžiaus 
Vyriausios Va?dyiM>->, kad pinigai 
$5,000.00 pri imti ; tuojaus L. O. 
!>. Valdyba n s ^ v pasiusti ir an-
t ;c dalį $10,000.%. — Kalėdinės 
dovanos. 

Todėl šiuo.mi pranešame gerbia
miems L. G. D. skyrių nariams ir 
rėmėjams, kad likusioji suma $5,-
000.00 (1S'J,500 markiu) tapo pa
siųsta D-ro Roko šliupo vardu 
pirmininko Vyriausios Va l i / JOS 
Lietuvos Raudonojo Krj'ži ius 
Kaunas Laisvės alėja Xr. 7. 

' O r a i t a s " Nr . d2S'J', tapo iš
pirktas p£i> p . A . O'"-- uską, 3251 
So. Jlalsted st., C h i e s c 111., ku
ris palyginant so kitais "Foreign 
Exeb".ngc' skyriais aukščiausia 
kainą davė t._ y . su'1?; e»s dienos 
kurso, kuris buvo po $2/75- už 100 
auksiną, p. A. Olšauskis atidavė 
L. G. D. po $2.63 1-3 už 100 auk
sinu. 

29.,Bmgkaartpn, !f. % tam J . 
Ambrazaitis 10.00 

30. New Kensington, Pa., ak. 72 
per J . Miliauską 50.00^ 

31. Union City, Conn., West Si-
de Pharmacy, p. H. B. Olson 
3.00 

32. Chieago, I]]., sk. 1, Town of 
Lake per J . J. Paleka 31.00 
Viso $1,13241 
Gerbiami Sk>-riai! Įtaikąs su-

bruzti i r didesniais žingsniais pir : 

myn žengti prie $100.000.00 Liet. 
R.Kr. Pirmieji ledai pralaužti' — 
dartės tik sutartinai pečiais su
rėmę pirmyn! 

D-ras A. L. Graičinnas, 
CentroSekr 

PRANEŠIMAI, 

0 . t MAJL STEAMSH1P COMPANY, k c 
ValnėJBBas S NEW YORK tietiot j 

BREMEN ir DANZIG 
Kambarė^oose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės 

45 BroadVay, New York City N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 

LIETUVOS VYčIT/ 36 KP. 
NARIŲ DOMEI. 

Mėnesinis L. Vyčiu 36 knopes 
susirinkimas jvyks šiandie, t. y. 
Rugpj. 11 d., 7:30 vai. vakare 
McKinley parko svetainėje, prie 
Western ir 39 gatvės. Visus na
rius kviečiame" būtinai ąusirinkti. 
Turime apkalbėti daug svarbiu 
dalyką. Be to viena West Pullma-
no moterų draugija kreipsis prie 
kuopos didžiai svarbiu reikalu, 
kuri turėsime aptarti. 

O. Aušraitė, rast. 

IŠ BRDDGEP0RTO. 

Povilas Krikščiūnas ferams 
Jis Įsikraustė valgomąjin r aukoja klematą $25.00. 

Suareš tuotas daines AToria-
ri ty. J i s intarianias dalyvavęs 
nužiulynie ]K>lieniono MeGarfc, 
kuomet norėta apiplėšti Illi
nois, Vinegar kompanijos ofi
są, 

. Policija tvir t ina, kad Ifori-
a r i ty gyvenas priešais tos 
kompanijos trobesius ir buvęs 
suokalbiavime su plėšikais. 

Moriari ty advokatas kitaiji 
kalba. J i s sako. jog policija Kyt(,j Cbieagos miesto tary-
negalinti surasti piktadarių, j ba turės susirinkimą. Bn< ta-

vagoaaa ir ten užjuiijė vago
no perdėtinj T«MM. šitą pašo
vė, paėmė ki<*k pinisnj, nušo
ko nuo t rauk in io ir pggyra-
<lo. 

Policija tuojaus apsu]>o vi
sa apylinke i r tikimasi niek-
šą pagaut i . 

Užpuolikas yra buvęs t rau
kinio darbininkas-porteris . 
Policijai pasaky ta jo pavardė. 

R E I K A L A U S PATVARKYTI 
SAMDAS. 

tai suareštavo visai nekalta 
zmogu. 

1 MIRĖ. 5 SUŽEISTA UžSI 
LIEPSNOJUS AUTO

MOBILIUI. 

riainasi pabranginimo samdą 
klausime. • Bus pareikalauta, 
kad pati valsti ja patvarkytą 
tą klausimą, išleidžiant speei-
jali Įstatymą. 

Šeši žmonės važiavo auto
mobiliu. Ant kampo C*tes ave. 
ir 77 gat. automobilius pa
puolė tarpan dviejų važiuo
jančią gatvekar in . Nuo smar
kaus sutrenkimo automobiliu-
je akspliodavo gazoliną. Vie
nas žmogus mirė. kiti penki 
apdegė. 

A T V I R I N K I T E VANDENI. 

Pradėjus 4.°> gatve j pietus ir 
j vakarus visi tu daliu Cbica-
gos gyventojai netar i srerti ne-
atvir into vandens . Xes vande
nyj aps inuškę šiltinės perai . 

75,000 D A R B I N I N K Ų P A D I 
D1NTA UŽMOKESTIS. 

PERSDXĖLŽ į NAUJĄ 
V I E T A . 

(leležinkelią darbo ta ryba 
]>adidino užmokėsi geležinke
liu ekspresiniams darbinin
kams , kuriu yra 7.">,IHKI J i ems 
visiems per metus 
ta 24 milijonai dol. daugiau 
uždarbio. 

I Mačiai žinomas visuomenei 
A. Pe t ra t i s ir S. L. Fabijo
nas, kurie p i rmiau darbavosi 
Central Mfg. District banke. 
kaijx> vedėjai siuntimo pinigą. 

Vincas Dovida i t i s auko ja 
triulją $25.00. 

Adolpas P e n k a u s k a s auko ja 
g i ta rą . 

Ta i tik p radž ia , o k a s b u s 
tol iaus? 

Tad nortlisidiečiai ne juoka i s 
rengiasi pr ie ferą. Š iuomet 
Sut inai nori pavy t i , o gal i r 
pra lenkt i , wests id iečius . J i e 
pada rė per bazarą, L a p k r i č i o 
niėn., g ryno pelno t r y s tūks
tančius dolieru, o kodėl to ne
gali padary t i nor t l i s id iečia i , 
ku r i e visokiems t ik s l ams d a u g 
daug i aus auką su r inko negu 
ki tos kolonijos, todėl nebus 
nuos tabu , jei i r savo p a r a p i 
j o s naudai nepas iga i lės d a r b o 
i r auką. 

* Reporteris. 

L. 6 . D. R E I K A L U O S E . 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Vyriausioji Valdyba. 

1920 Balandžio 27 d. 
No. 316. 

Kaunas, Laisvės alėja No. 7. 

Lietuvai Gelbėti Dr-jai. 
Chicago. UI. 

Į Tamsiu laišką H . U I . 20 Vy
liausioji Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vaidyba šiuomi praneša, 
kad: 

1) Siąstujų per Delegacija Pa
ryžiuje 12,882' ir L. R. K. Val
dybą dar negavo. Sužinoję iš 
Tamstų ankstybesnią laišką apie 
tą sumą, Vyr. L. R. K. Valdyba 

ir Real Kstate skyrio, o me-1 kreipėsi į p. Voldemarą su už
klausimu. Gavome patirti, kad , tai atgal su tvėrė tikrą lietu-

L , " ' " " : " : " i višta, iš ta isa E u r o p o n - A- fe*2** 1 2 ' 8 8 2 f r ' a"^" ? 
Z S I ten Prio 324!) S a l į h « ( į - t a * . * * * * * 
IT . . , Ci. , , . . . . . BerhTian D-ro Purickio vardu 

jHalstod St., d a b a r persikėle 

P I R K 1 T P 
L I E T U V O S PASKOLOS 

BONUS 

Į savo naują, gražią ir paran-
(Lietuvos Pasiuntinybei Vokieti
joje). Mes užklausėme apie kai-

;kią Žmonėms vietą prie Rate- b a m u o s i u s p i n i p , s &.„> Purickio 
ted ir 3S gatvių, kur buvo Mot 

! ropotitan S ta te bank 
ir dabar laukiame jojo atsakymo. 

2) Tamstą siustas 37 dėžts su 
Žmonių Tarnas, drabužiais gavome kartu su tran-

Naujam vajai $100,000.00 
1. Balansas pagal Dien. Lietu'.rj 

NTr. 67 1920 m. tilpusioje atskai
toje pas iždininką D-rą J . Kuli 

$174.64 
2. Chieago, 111. £nglewoo<l sk. ?7 

per J . P. Grigaiuną $149.00 
3. Chieag> 11L Dr. S. Naikelis 

10.00 ' 
4. Chieagc, 111. ;J>r. C. Vezehs 

10.00 
5 C'hieago. l l l . Yiddishcr-Litvi-

pher Peiba:id of America pa^ 
Ab. I . Lurgą 50.00 

6. Chieago, UI. Dojh. Riauka 5.00 
7. Herkimer. N. T . sk. 45. per 

M. F . Miekevie^ 50.00. 
8. Chieago, 111. Paul & Adolph 

Brand per J . Kazakauską 5.00 
9. Chieago, 111. P, Sinusas, aptie-

korius 10..00 
10. Chieago, UI. Ylddisher Litvi-

sher Ferband of A . per H . Ra-
gofsky 5.00 

11. Arnold, Pa., sk. 72, per J . A. 
Spakauskas 40.00 

12. Lake Mills, Wis. kun. O. E. 
Reidenbach 2.00 

13. Herkimes, K Y., sk. 45, šv. 
Jurg io Dr-stė, pe r J . Vasiliaus
ką 55.00 

14 Baltimore, Md., sk, 7, per M. 
Bartuštienę 16.25 

15. Leonard, N. D., kun. Robert 
Kreitlow 2.00 

16. Miners Mills. Pa. , sk. 71, per 
Bol. Bogužą 64.00 

17. Westville. I1L, sk. 9, per J . 
Urbą 86.00 

18. Cleveland. Obio, sk. 10. pei 
p-lę J . M. Baltrnkoniutę 7.00 

19. \Vaterbuiy. Conn., sk. 44, per 
Dr. S. Sapran* 10.00 

20. Roehester. X. Y., sk. 12, per 
P . Petronj 7.25 
(Šioji auka tapo surinkta per 

N. Juodviršį krikštynose dukters 
Birutės šeimynos K. Geeią). 
21. Binghamton. N. Y., sk. 35, per 

C- G. Vaičiūną 100.00 
22. Rochofctcr. Minn. p . C. Jušką 

7.00 
23. Cleveland. Ohio, sk. 10, per 

p-lę J . M. B.dtrukoniutę 14.00 
24. Arnold. Pa., sk. 72, per J . A. 

Spakauską 350f 
25. Chieago, 111. Jonas Anusavi-

čius 5.00 
26. Chieago. Iii., sk. 47, per Dom 

Žutautą 79.50 
27. Torrington, Conn., sk. 46, per 

A. Vokietaiti surinkta auka pra 
kalbose kovo 29, 1920 30.00 

28. Minneapolis. Minn., sk. 13, 
per M. J . BiežL likusia pelną? 
nuo baliaus 30.00 

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO 
šiaomi pranoša vi<4ems lietuviams, (og aš perkėbaa 

savo istaiįr? iš ;>o numerio 2SS4 So. Oakley Ave. J visiems 
labiau nri*4iminy >r t>»rasikt*as? viei? po ssassrisr 21iS 
VV. 22 Stre«. šalt' Illiugtoa Tt-atro. 

Perku ir parduodu nacius ir lotus: skolinu pinigus ant 
nuosavybių; apsangoju 'nuo ugnies; parduodu iatvakar
tės; siunčiu pinigus Lietuvon'; parūpinu pasportus; pa
dirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus. > 

Su Tisoklafe ^reUutlais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo: 

JONAS I. BAGDZIUNAS 
2116 W. 22 St, tarpe Leavitt ir Hoyne Ave. 
Telefonas: Oanal 2J$8. 

L. Vyčių 16 kuopos jvyks svar
bus susirinkimas seredoje, Rugp. 
11 d. ^š. m. Jame reikės aptarti 
bendras rengimas su L. Vyčiu Ap
skričiu vakarei is, kuris Įvyks 
Rugp. 14 d. Šv. Jurgio parap. s . 
svet. 

Vakarėlio tikslas yra pagerbti 
Matą Zuja. "Vyčio" redaktorią, 
kuris išvažiuoja Lietuvon. 

Nik. rosi. 

ANCHOR LINIJA 
v 

Liet. Am. Rūbą Išdirbimo B-vė 
rengia svarbias prakalbas treeia-
dienyj Rugp. 11 d. Jono Žėruolio 
svet. 8134 Vincennes Ave. 7:30 v. 
v. Kalbės Dr. A. L. Graičinnas ir 
A. Karsokas. "Bendrovė gavo ka-
Megramą iš Lietuvos nuo atstovą, 
todėl yra svarbu Išgirsti. 

Kviečia Liet. Am. H. T. B-vė. 

LIETUVIAI AUDITORIUM. 
N E P A P R A S T A I P U I K U S 

MUZIKALIS PROGRAMAS 
UŽTIKRINTAS. 

S. S. CALABRIA | 
Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920 ~ S 

= • 3-čios Klesos Kaina' I 
| HAMBURGĄ . . . $ 1 2 0 . W f 
| DANZIG USM | 
| , ' DadecJant $5.60 War Tax« | 

= Lokalis Agentas randasi jusu mieste ar apielinkėje. s 
îttuuiuiiuwiiwifflKiwwHuiaitnitniMimmuJWiw 

Ponai Poeius i r Pocienė su 
k i t a i s gabiais ar t is ta is išpil
dys muzikai] dalį p rogramo 
l ietuvią milžiniškoje iškilmė
je Aud i to r ium teatre, Nedė
lios "vakare, Rugpjue:o 15-tą, 
paminėj imui atgavimo Lietu
vos sostinės Vilniaus. P o n a s 
Poeius da ro ypat ingas pastan
gas pada ry t i vakarą vieną iš 
puikiaus ią i š muzikališko at
žvilgio. Pona i Pociai d a nie
kad publikos nesuvilė, todėl 
i r šį kar tą pr ipi ldys mušą iš
t roškusias širdeles dail iomis 
dainelėmis . Idan t užsi t ikrint i , 
geresne vietą, p i rki te t ikietus 
iš ka lno ir t rauki te j Vilnių 
—Audi to r ium teatrą. Į žanga : 
p i rmos lubos, ložos ir ba lko
nas p o $1.10, an t r a s ir t rečias 
balkonas po 55c, nors imant 
ir po tr is dolierius nebūtą 
b rangu , bet kadangi šis va
ka ra s yra rengiamas ne pel
nui , todėl i r kainos nepapras
tai žemos, idant kiekvienam 
duoti progą dalyvaut i vienojo 
iš didžiausią lietuviu iškilmių 
Chieagoje. J e igu liktą koks 
pelnas, tai bus paaukotas Lie
tuvos Raudonajam Kryžini . 

K u r vienybė, ten galybė, k u r 
d idumas , ten s t iprumas, todėl 
būr ia is t raukime visi j Audi 
tor ium, kur visi vienu balsu 
sušuksime: " V a l i o , Vilnius 
jau m ū s ų " . Mušą balso a tgar 
sis pereis per visą pasaulį — 
todol gi vyrai pajudinkime že
mę, tegul žino kas lietuviai y-
r a ( A p g ) . 

BAMBBINO 
VAIZBOS "MABONA" ŽKNBUAS ; 

Uitcgtetraota S. V. Pat. Ofise. 

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus! 
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidorms traukančiais, aiiejais. Duok jam šaukštuką BAMBINO, 
turinčio prijimnu skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurig 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gaz«, išpū
timo, diegliu, viduriavimo ir vidurio, užkietėjimo. 

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaustinySose arba tiesiai nuo išdirbėjo 
60c su persiuntimu. Temyk Sambmc Js'» *nt pokelio. Be jos nėra tikras. 
F. A0. R1CHTER k C0„ B«s. TeraMd tUf. N* 5, BR00DLTN, H. T. 

CAPUDIIME 
10c-30ĉ 60c Bateliai ar Proškel 

JJABAI 6ERO6 DKL, 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

^miiiimniiiinm 

| Naojos Stasio Šimkaus Dainos 
S "Kvantas "Il^u, ll«u" Ir Kaip at^jo rudcn^Up" irgtcms balitans.. 
= «e«\ 
2j "nuota.* iš figtmtĮ" $1.60. 
S "Kaip raiba pankStut^" solo. ankstesniam %•!««( $1.60. 
S "IMankia san laiveHs" duetai '. .ne, 
S '• Ats(svriktiiHn«.« »u tčvyno" trims ooHstans: supvjuiul, atari ir taurt-
S tonui ir cttomi prio pi Jano. IMHta 16 poslapiu, tiukauU dMfwnlam 
S komvrtnS. Imant vi<>na cjf*. $1.50. imant daatgiau kaip 16 ega. po 
S $t.Ml. 

S 

S • At«*svrtktntana« su jrlria** mKnun chorai prie pitano 
S "Darbininko daina" mi^ram ohorni tOe. 
£ "Oi kas?" senKvniam halsui *alo $1.00. 
« Imant dideanj skaitlių c^emplIorlŲ, duodaal nuoSimtfcs. 
į Adresuokite: Xavjer SHrumskta, Boa 249. Brooklyn, N. T. 
S Taipgi Kalima rauti visa* čia paaymttaa daina* pa? jraiiotln) A. 
5 M»cfvi«'!iI»s, 963 W. SSrd Str.. Chieago. m. Tel. Drover 3»«9. Taip-
5 K* su visokiomis informacijomis, K-alcna pas JJ kr«iptla norintiems 
S choro dainaa rainuoti koncertuose, kur imama ftanga | koaoerta. 
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