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Bolševikai Jau Arti Pragos 
I W i j a Priešinga Taikai 

Europoje 
Anglijoje Trukšmaujama Prieš 

Prancūzus 

BOLŠEVIKAI PRANEŠA 
•APIE PAŽANGIAVIMĄ. 

Smarkiausia .veikia ra~ar i ja . 

Gal Įvyks Ministerių Pirmininkų 
Suvažiavimas 

PRANCŪZIJA PAKELIA 
NESUTIKIMUS. 

Premjerai rengiasi naujon 
konferencijom 

SKALDOSI TALKININKAI. 

Tuo naudojasi Rusijos bolše 
vikai. 

Londonas, Rugp. 13. — 
Prancūzija ofieijaliai pranešė 
Anglijai apie pripažinimų gen. 
Wrangel io de facto valdžios 
pietinėj Rusijoj. 

Tas pranešimas Anglijoje 
pakėlė trukšmą. Abiejų šalių 
vyriausybės pradėjo susimai
nyti notomis. 

Anglijos spauda apie tą fak
tą labai rimtai rašo. Spauda 
charakterizuoja Prnneu: '•] 
priešginiavimus Anglijos idė
joms. Pareiškia, jog toksai pa
sielgimas gali sutraukyti ar
timuosius ta rp talkininkų ry
šius. 

Londonas, Rugp. 13. — Kuo
met Rusijos bolševikų taikos 
sąlygos Lenkams buvo paskel
btos, čia, abelnai imant, buvo 
manoma, jog jau krizis pra
ėjęs.. 

Bet dabar išnaujo apsiniau
kė padangės. Pasirodė, jog 
taika įvykinti Europoje paky
la dar daugiau naujų kliuėių. 

Šiuo kartu ta svarbia tai
kai kliūtimi pasirodė Praneu-
«:ja, kariai , matyr, dar neuž
teko karui paaukotų aukų. 

Prancūzija be niekur nieko 
staiga pripažino gen. \Vrange-
lio valdžią pietinėj Rusijoj, 
pasižadėjo jį remti ir podraug 
pertraukė visokius santikius 
su Rusijos sovietų atstovais, 
šiandie osanėiais • Londone, 
su kuriais norėta tart ies pre
kybos Klausimais. 

Yra aišku, jog Prancūzija 
taip pasielgė priešais Angli
jos norus. Nes buvusioj andai 
talkininkų ministerių konfe
rencijoj nebuvo kalbėta pa
kelti tokius nepapras tus^ žy
gius, ypač krit ikinėj Lenkams 
valandoj. 

Skaidosi talkininkai. 

Laikrašt is Star apie tą nuo-
tikį plačiai parašė, antgalviu 
"Prancūzi ja yra priešinga 
t a i k a i " ir "Su t rušk in t a talki-

Prancuzija savarankiauja. 

Laikrašėiai atkreipia domą 
Į nesenai įvykusį faktą, kuo
met Prancūzija be Anglijos 
žinios buvo okupavusi kele
tą Vokietijos miestų. 

Tais laikais jau buvo paki
lę nesutikimų. Tik aėių minis-
teriui pirmininkui Lioyd (.e-
o r g p v i s k a s g r a ž i u o j u b u v o p a : 

baigta. 

Tuomet Prancūzija buvo pa
sižadėjusi ateityje nieko ypa
tinga nepradėti be pasi tar imo 
su talkininkais. 

I r šiandie štai išnaujo Pran-
euzija pradėjo veikti be tal
kininkų žinios ir, kas aršiau
sia, tuomet, kuomet -Anglija ninku Hythe konferencija. ' 
tikėjosi apraminti Europą su- ' Pažymėjo, jog talkininkų spė-
sitaikius bolševikams su Len-j kos suskaldomos į dvi kitų 
kais. | kitoms priešingas stovyklas— 

j vienoj pusėj Prancūzija su 
Amerika, kitoj—Anglija su I t a 

Londonas, Rugp. 13. — Ru
sų raitarijos priesakir.es sar
gybos atsidūrė palei Pragą, 
žinomą Varšavos priemiesti, 
anot pranešimo iš Berlyno. 
Bolševikai oficijaliam prane

šime ir Maskvos pareiškia, 
kad jie Lenkijoje progresuoja 
visais frontais. Taippat ir Kr i -
mo fronte gen. Wrangelio ka-
ruomenei užduodamf smūgiai. 

SMARKUS MŪŠIAI DANZI 
GO RUOŽE. 

Naujas vadas ginti Varšavą. 

Berlynas, Rugp. 18, — To
mis dienomis Lenkai pradėjo 
st iprėt i i r smarkiau priešin-
ties bolševikams, einantiems 
ant Tborn, svarbios Danzigo 
karidoriuje tvirtovės, ir ant 
Poznniiiaus. 

Seka žiaurus mūšiai. Kelio
se vietose bolševikai nepersi-
laužia per Lenkų pozicijas. , 

Miestelis Mla\va, per kurį 
eina Varšavos-Danzigo gele
ži nkelUs kelis kar tus buvo 
perėjės iš rankų į rankas.ftian-
die j i s y r a bolševikų rankose. 

Danzigo karidoriuje Lenkai 
paskelbė karės padėtį. 

Norima apsupti Lenkus. 
Bolševikai jau ats idūrę j 

Varšavos apylinkes. I r tenai 
mėgina apsupt i Lenkus ta ip , 
kaip j ie y r a padarę Gardine. 

Kelios Lenkų divizijos, kat 
ros- veikia aplink tvirtovę 
Pultusk, jau kuone patekusios 
tinklan 54-tąjai Rusų divizi
jai- f 

Skaitlingi Lenkų buria. , bu
vusieji pozicijose aplink 
Mskpf) pasidavė bolševikams. 

Naujas vadas. 
Vardavai ' ginti paski r tas 

Pasiuntė nota. 

Anglijos vyriausybė, gavu
si oficijalį pranešimą apie pri
pažinimą gen. W-rangelio, tuo-
jaus šitam klausime pasiuntė 
Prancūzijai notą. 

Anglijos karal ius Ju rg i s 
kaip vakar turėjo iškeliauti 
Škotijon. Bet pakilus kriziui, 
kelionė atidėta neapribuotam 
laikui. 

Premjerai turės suvažiavimą. 

Čia neoficijaliai pranešta, 
jog ministeriai pirmininkai , 
Llo'yd George ir MilTerand, 
turės suvažiavimą. Suvažiavi
mas įvyks Prancūzijos mieste 
Boulogne ateinantį pirmadienį. 

Suvažiavime bus diskusuo-
jamas pastarasis Prancūzijos 
pasielgimas. 

a . 

Ii ja. 

Laikrašt is pareiškia, kad 
prancūzams norisi dar daugiau 
kariauti . Tas »jų noras čia 'a-
belnai pasmerkiamas. 

Karo autori tetai čia parei
škia, kad talkininkai šiais lai
kais jokiuo būdu negali pa
siųsti savo karuomėnes ko
voti pieš bolševikus. To nega
li padaryt i ir Prancūzija. I r 
ji tai žino. Nes jei Prancūzi
jos vyriausybė mėgintų siųs
ti karuomenę Lenkijon a r t 
Rusijon, tuomet pačioj Pran
cūzijoj pakil tų revoliucija. 

Pagal iaus tie patys autori
tetai pripažino, jog Rusijos 
sovietų galva Leninas šiandie 
triumfuoja. Nes jis laimėjo di
plomatijoje ir augštai pakilo. 

Bolševikai nieko nepraras. 

Leninas yra l a p ė , " pasa
kė vienas karės valdininkas. 
" J i s šitam atsi t ikime nieko 
nepraras. Je i Lenkai nenori 
pripažinti bolševikų taikos są
lygų, tuomet sovietinė Rusi
ja nušluos Lenkiją nuo žemės 
paviršaus, kol LenTcams sus
pės pagelbą duoti Prancūzi
ja a r ka* 'k i tas . Gi jei Lenkai 
sąlygas priims, tuomet bolše
vikai laimės. Išsipildys jų 
troškimai. i 

" B e t jei kar tais Lenkai tai
kos sąlygas pri imtų ir pas
kui atsisakytų jas pildyti, tuo
met visa Lenkija butų apjuos
ta .sovietais kaip kokiuo tin
klu. Nes Lenkuose y ra bolše
vikų. Šiandie jiems ten pa
gaminama patogiausioji dir
va. 

" K a s g i tuomet kalt intų Le-, 
niną, už praigaišinimą Lenki
jos? Nes Leninas tiesiog at
sakytų, jog Lenkijai tokios 
padėties geidė Prancūzija. 
Prancūzai t rukdė taikinties 
Lenkams su .bolševikais, pa 
sakytų Leninas. ą 

naujas vadas. Tai gen. I)ow 
bor-Musnicki. Seniau j is va 
dovavo Lenku 1 egi jonu i karė
je prieš Rusiją. 

Lenkai didžiausias pastan
gas deda bolševikus sutrnkdy 
ti šiauriniam šone nuo Var
šavos. Nes tam šone bolševi 
kai manebruoja užeiti prieš 
Varšavą iš šiaurvakari] šono. 

Ketvir toj i Rusų armija jau 
ties Varšavos-Danzigo gęježin-
keliu. 

ARKIVYSKUPAS GAUNA 
DAUG PAKVIETIMŲ 

Pakvietimai ateina iš Angli 
jos, Škotijos ir Airijos. 

Londonas, Rugp. 13. — Au
st ra Ii jos Arkivyskupas Mann-
ix, kurio Anglijos vyriausybė 
neleidžia keliauti Airijon, gau
na daugelį pakvietimų iš pa
čios Anglijos įvairių vietų, 
Škotijos ir Airijos atkeliauti 
su kalbomis. 

Pakvietimuose išreiškiamas 
apgailestavimas del vyriausy
bės nodemekrntingo pasielgi
mo ir del praleistų ir šiandie 
dar turimų visokių nesmagu
mų. Nes paskui Arkivysku
pą sekioja vynftusyl)ės ngon-
t a i . 

J o Augštoji Malonybė dar 
nenusprendęs galutinai, kur 
ir kuomet keliaus ir kur apsi
vers. Tuo tarpu su pačia vy
riausybe nenori įsileisti į dis
kusijas. 

New York, Rugp. 14. — Bu
vęs pjnigyno sekretorius McA-
doo, sakoma, leisis važinėti 
su kalbomis demokratų part i
jos naudai . 

VILNIUS IR BOLŠEVIKAI. 

P. Bernardas Nenartonis iš 
O h i e a g o s k e t v i r t a d i e n y j e 1 2 : 3 0 
po pietų telegrafavo į Vilnių 
į redakcija, laikraščio Kelio 
Litwv. Tas laikraštis yra lei-
džiamas Lietuvių patr i jotų 
Lenkų kalba, kad sulenkėjusi 
Lietuviai grįžtų tėvynei. 

Telegrama buvo sustatyta 
prancūziškai. J i klausė: " A r 
sovietų kareiviai ir valdinin
kai jau galutinai išėjo iš Vil
niaus. ^ A p m o k a m e atsaky
mą." (Soldats et mags t ra t s 
de Sčviets ant ils quitte Vilno 
definitivement. Nous payons 
reponse). 

Postai Telegraph 'ų kompa
nija tos telegramos nepriėmė 
sakydama: " T h e y have some 
troubles over t l i e r e " (Ten y-
ra šiokių tokių painių) . \Ves 
tern Union telegrafų kompani
ja priėmė bet 'pažymėjo, kad 
neužtikrina, a r telegrama nu-
eis. 

Je igu Vilnius butų Lietuvos 
valdžioje, tai telegramos vaik
iščio* ų liuosai, bet jei Vilnius 
yra bolševikų rankose, .tai A-
merikos telegrafai su juo lie
t in i santikiu. 

Ntv> telegramos išsiuntimo 
iki šitam numarini (pirmai 
laidai) spaudžiant perėjo 30 
valandų. Atsakymo nėra. Pa t s 
atsakymo neprdsiuirtimas pa
aiškina klausimą. Vilniuje ne
tik y ra bolševikų, bet j ie mie
ste yra taip galingi, kad -tele
grafai y ra jų rankose. Todėl 
Cbicagos Lietuvių nebolševi-
kiškas laikraštis negali tele
gramų susisiekti su Vilniaus 
Lietuvių nebolševikišku laik-

'y v 

raseni. 

U REIŠKIA "VISOS TIN
KAMOS PRIEMONĖS." 

VISI VISAIP APIE TAI AI 
SKINA. 

Ar Lenkijon bus siunčiama ka 
ruomenė? 

VYRIAUSIAS BOLŠEVIKŲ 
ARMIJŲ VADAS — KA 

MENEV. 

Brusilov surengęs kampanijos 
pienus prieš Lenkus. 

Washington, Rugp. 14. — 
Lenkijos karo fronte bolševi
kų arini joms vadovauja gen. 
Sergiei Kamenev, bei ne gen. 
Brusilov, kaip .seniau daugel 
kartų apie tai buvo pranešta. 

Apie tai žinių bevieliu tele
grafu paduoda patys bolševi
kai. J i e užgina žinias apie gen. 
Brusilovą. Sako, tas žinias 
apie Brusilovą skleidžia ty
čiomis Europos ir Amerikon 
buržujų agentūros. J ų tikslas 
— pakenkti sovietinei Rusijai. 

Pranešime bolševikai parei
škia, jog jų visoje armijoje 
nėra nei vieno vokiečių ofi-
ciero. §ako, nereikalinga, ro
dos, butų aiškinti apie tai, jog 
raudonojoj armijoj rangos vi
suomet y ra atviros visiems tin
kamiems žmonėms, neatsižiu-
rint į jų tautiškumą, bi tik 
turi noro i r troškimų kariau
ti komunizmo tikslais prieš 
imper ia l i s t in ius žygius. 

Kamenev — vadas. 

'Vyr iaus ias bolševikų armi
jų Lenkų fronte vadas gen, 
Kamenev seniau vadovavo ka-
ruomenei, veikiančiai prieš 

Kolčaką Siberijoj, anot bolše
vikų pranešimo. 

Kadangi j is ten prieš Kol-
ėafcą savo žygius apvainikavo 
kuopuikiausiomis pasekmin i s , 
už tai paaugšt intas ir paves
ta jam atlikti kampanija pri< š 
Lenkus. 

Caro laikais gen. Kamenev 
buvo 15 Rusų armijos korpu
so štabo viršininku. Raudono-
jon armijon jis įstojo 1918 me
tais ir pirmiausia buvo pas
kir tas militariniu direktorių 
Smolensko apirubėje. 

Jaunas generolas. 

Sulig gautų žinių, Lenkų 
fronte bolševikų spėkos pada
lintos į dvi armijas. Šiaurinei 
armijai vadovauja gen. Tow-
gacbeski, kurs eina vos 27 
metus. Pietinėj "armijai^— gen. 
Yegorov. 

Abudu vadai kituomet ca
ro armijoje buvo oficierai. 
* 'Gen. Brusilov yra Maskvo
je. Sakoma, jis yra karo- tary
bos viršininkas. J i s sudaręs vi
sus pienus kampanijai prieš 
Lenkus. -

Su gen. Brusilovu bendrai 
veikia visa eilė earo laikų 
štabo oficierų. 
• Kampanijoje prieš Lenkus 
labjausiai pasižymėjęs gen. 
Budenny, rai tari jos kotpuso 
vadas. 

ŽINIOS RIEŠUTO LUKŠTE. 
Republikonų par t i ja prozidenci-

jalci kampanijai nori surinkti 30 
milijonų dolierių. 

V/ashington, Rugp. 13. — 
Kuomet Suv. Valstijų vyriau
sybė paskelbė MMj poziciją 
Lenkijos klausime ir pažymė
jo, jog Lenkiją paremsianti 
"v isomis t inkamomis priemo-
nėmis,M tuojaus po to Len
kijos pasiuntinys Lubomirski 
ofieijaliai pranešė, kad Suv. 
Valstijų pagelba Lenkams bū
tinai reikalinga. 

Tad kreiptasi į valstybės 
sekretorių Colby su paklausi-

Thomas O'Bricn, 6343 So. 
( 'ampbell a ve., su automobiliu \-
važiavo btUjardinėn, 563 West 
43 gat. Padarė *8.000 nuc«tuliu. 

Nešančiai pinigus bankon Marie 
IfiJH plėšikais su pipirais užbėrė 
akis ir paėmė $2,720 pinigais ir 
čekiais. 

Arti C'hieago Heights polieija 
atrado nežinomą nužudyt.} žmogų. 
Tai bus '"šiulenu** darbas, pa
reiškė polieija. 

£.nudarda Oil Co. Įstaigoje, 
AVhiting, Ind7 žuvo trys darbi-
ninivM, griuvus ant jų dideliam 
gcleLiniam kubilui, prio kurio 
liirt.o. 

Meksikos sostinės observatorijoj 
raka»- seismografas užregistravo 
smarkų žemės drebėjimą, fvyl>ugį 
už poros tūkstančių mylnj, 

Clele respublikoj pienuojamas 
įsteigti pagarbos .eismas taikinti 
poltokines šabes partijas ir sro
ves. 

Kinijoj suorganr/.uotas naujas 
ministerių kabinetas. 

H^ą sekmadieni Amerikos len
kai visuose miestuos'; turės susi
rinkimus. Parinkti komitetai ke
liaus AVashingtonan padėkoti pre-
zidemui už prielankumą Lenkijai. 

Buvęs Ungarijos premjeras 
lluszar iš New Yorko iškeliavo 
Europon. Amerikos Žydai prieš jį 
buvo pakėlę aštrius protestus. 

BOLŠEVIKAI SUSIARTINA 
SU VOKIETIJA IR AUS

TRIJA. 

nru, ką reiškia sakinys " viso
mis t inkamomis priemonė
m i s . " Bet sekretorius to neiš
aiškino. . 

Visaip manoma. 
Šiandie tasai sakinys, ankš

tai surištas su Lenkijos nepri
klausomybe ir nepaliečia m ybe, 
visų visaip aiškinamas. 

Niekam nežinoma, ar šalies 
vyriausybė pasiųs Lenkams 
karuomenės, a r pavar tos kito
kių priemonių. 

Karuomenės klausime yra 
daug abejonės. Vargiai , tas bu
tų t inkamas žygis. Tos pakel-J t^inmcfo Bprmgg, <\>»o.. nžrm 
tų trukšmų opozicijoje. Tuo {j i r smarkiai pasni^. 
labjaus, kad Lenkams pagel-
bon siųsti karuomenę atsisako 
pati Pfaricuzija su Anglija. 

Lenkai nenori karuomenės. 
Patsa i Lenkų pasiuntinys 

neklausia karuomenės. Bet 
vietoje to reikalauja pasiųsti 
Lenkijon maisto, drabužių, 
ginklų ir karo medžiagos. Ma
tyt, tuos vi£us daiktus, ne kit-
kų paliepia tasai "v i sų nau
dingų pr iemonių" sakinys. 

Klaus iamas apie tai valsty
bės sekretorius negalėjo pasa
kyti, a r paminėti daiktai ga
lės but pasiunčiami, a r Len
kijai bus paskir t i kokie kredi
tai, a r kas tokio. 

Lenkai gavo kredito. 
Ligšiol Suv. Valstijos Len

kijai kreditan yra jau davu
sios armijos i r karės laivyno 
medžiagos vertės apie $82.-
000,000. 

Karės sekretorius Baker, be 
to, pasisakė, kad Suv. Valsti
jos y r a davusios kreditan ka
rės medžiagos ir Ukrainai , 
kurių prezidentas atsisako pri
pažinti kaipoNatskirią nuo Ru
sijos. 

Sekretorius Colby atsisakė 
išreikšti savo nuomonę apie 
Prancūziją, kuri pripažino 
gen. Wrangel io valdžia. 

Lubomirski aiškina. 
Augščiau paminėtą Lenkijos 

klausime sakinį tečiaus išaiš
kina Lubomirski. Lenkų pasiun 
t inys pažymi, jog tasa i saki
nys ir be jokių paaiškinimų 
suprantamas . 

Nes visiems* yra žinoma, 
ko šiandie Lenkija reikalinga. 
J i reikalinga maisto, drabu
žių ir karo medžiagos. I r ta i , 
sako, reikalinga tuojaus. Nes 
palaukus gali pasirodyti per-
vėlu. 

Lubomirski geriausiai išaiš
kina. 

Paryžius, Rugp. 13. — Iš 
Berlyno pranešta, kad tenai 
atkeliavę Rusijos bolševikų 
plenipotentai su tikslu a tnau
jinti diplomatinius santikius 
Rusijos su Vokietija. 

Ki ta bolševikų misija to
kiais pat tikslais iškeliavusi 
Austrijon. 

ITALIJOS SPAUDA PRIEŠ 
PJtANCUZUS. 

Rymas, Rugp. 13. — Italijos 
visa spauda pasmerkia Pran
cūzijos pasjel girną Rusijos 
klausime. Pareiškiama, jog 
prancūzai grūmoja abelnąjai 
taikai Europoje. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 12 buvo tokia sulig Mer 
chants Loan and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.64^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.23 
Vokietijos 100 markių 2.23 
Lenkijos 100 markių .45 
Prancūzijos ui 1 dol. 13 fr. 83 
Italijos už 1 dol. 194 . 95 
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DRAUGAS SeStadienis, Kugp. 14 1020 m. 

LIETUVIŲ KATALIKU DD3NRASTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyros nedėldienJafe. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGO* IR UŽSIENYJE! 

Metams 18*0 
Pusei Metu • ••_•.••.•-•. *-°° 

BUV. VALST. 
Metams • ••••>- • • $6.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienoa 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius*! ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

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

Tel. McKinley 6114 

Pasiuntinys. 
Rugpjūčio mėnesyje šiu. 

metų Cliicagoje pasirodė 
naujas mėnesinis laikraštis 
"Pasiuntinys". Jį leidžia Rev. 
J. J . 1). Kazokas vardu The 
Zion Lithuanian K v. Luth. 
Congregation of Chicago, 111. 
2526 W. 45-th pi. 

Iš laikraščio mažai gauname 
patirti kokis yra tos Zion Lie
tuviškos Evangeliškai Liute
riškos bažnvčios mokslas, bei 
randame daug neteisingų ap
kaltinimų prieš katalikus. 

Pirmame puslapije stambia 
vieta, užima straipsnis "Pope-
žiiis akylai tėmija Suvienytų 
Vals t i jų r e i k a l u s . " T a m e s t ra i 
psnyje p. J . V. rašo: "Pope-
žiaus . t iks las y r a toks ka ip 
lapės reginti tpri šuns arba 
katės lašinių paltį, bile tik 
kaip nors gavus tenai prieiti.v 

Kas žiu, kad mes pamatę kai-
kurių ponų naują susirūpini
mų Lietuvos reikalais, prily
gintume tuos ponus prie la
pių, šunų ir kačių, tykančių 
palties \ Begu tada kas nors 
iš tų ponų tarno pasidžiaug
tu. Mes ju nauja lietuviška 
patrijotizmų neįtariame, bet 
ponams Evangelikams gan
greit neprošalį butų atsimin
ti Evangelijos žodžius: "Ne
daryk kitiems ko nenorį kad 
tau darytu." 

Katalikų neapykanta pasi
rodo ir straipsni je *'Pirmi aus 
sudegino kaip ragana, paskui 
atsiminę apšaukė kaip šven
tą.' ' Ten kalbama apie Šv. 
Joannn d' Ark, buk katalikų 
Bažnyčia ją pasmerkusi ir 
katalikų Bažnyčia ją pager
busi. "Norėtųsi žinoti, kame 
yra tas skelbiamasis Romos 
-katalikų bažnyčios neklaidin
gumas?" Tais žodžiais " P a 
siuntinio" Redakcija užbaigia 
savo straipsni. Jei ji ištikiu 
norėtų žinoti ką klausia, tai 
nueitų su vaikais j pradine 
parapijinę mokyklą ir tenai 
patirtų, kad Katalikų Bažny
čios neklaidingumo iŠreiškėjai 
yra tiktai Visatinė Taryba su 
pojježium, arba popelius, kuo
met jis kalba, kaipo Visos 
Bažnyčios mokintojas paskel
biantis, kaip reikia būtinai 
suprasti Dievo duotąjį ap
reiškimą. "Pasiunt inio" re
daktorius gal mokinosi pen
kioliktojo šimtmečio istorijos, 
tai žino, kad ne Visatinė Ta
ryba nei ne popežius pasmer
kė Joanną, o tiktai Pierre 
Cochon, kad ne popelius, nei 
tas Coehon, tiktai Anglijos 
valdžia Joanną sudegino, kad 
iKrpežius Cochon'o teisiu*) vlie-
pė peržiūrėti kitiems teisėjams 
ir sulig tų nuosprendžio Co-
ehono ištarmę oi'icijaliai pa

naikino tame pačiame penkio
liktame šimtmeti je. 

Katalikų mėšlais misdamas 
"Pas iun t inys" džiaugsmingai 
nors neteisingai paskui "Nau
j ienas" apipasakoja liūdnuo
sius Pittšburgh'o atsitikimus 
šv. Kazimiero parapijoje. 

Straipsnije "Valstija ir 
Bažnyčia" be nuovokos pri
plepėta visokių niekų apie 
katalikų Bažnyčią. Ten auto
rius džiaugiasi patyręs kitą 
sakant "Katalikų Bažnyčia y-
ra dvasiškai supuvusi ir pa
vojinga politiškai." Tokių sa
kinių buvo daug girdima, kuo
met Prūsų kancleris Otto von 
Bismarck sudarė R«:ptilien-
i'ond'4 ir naudojosi juomi. Re-
ptilien vokiškai reiškia kirmė
les. Tuo vardu Prūsuose va
dinosi paperkamieji laikraš
čiai, išleidžianti už to fondo 
pinigus. 

"Pas iunt inys" šmeižia ne 
vienus katalikus. Tokios jau 
aklos pagiežos jis pilnas ir 
prieš Russelistus, arba "Bib-
ijos Studentus." Mej tų 
Biblijos Studentų" -klaidas 

matome ir peikiame, bet ne
pritariame ir negalime pritar
ti aklai piktybei. Apie Russe
listus kalbėdamas "Pasiunti
nys ' nepritekęs lietuviškų 
keiksmų vartoja lenkišką 
"bliuzui j a . " 

"Pas iunt in į" šelpia savo 
raštais gydytojas S. Naikelis, 

Kuomet Brooklyn'o išeida
vo protestantų Lietuvių tikėji-
minis laikraštėlis, mes kelis 
kartus ji meilingai minėjome, 
nes ir protestantams Lietu
viams reikia laikraštinio dva
sios maisto. Bet kuomet tie 
mųs broliai protestantai ima
mi maitinti gaus.ais kaušais 
neapykantos ir šmeižto, tai 
negalime pasidžiaugti. 

Nesidžiaugiame to laikraš
čio blogomis ypatybėmis, l>et 
džiaugiamės, kad jis yra. Da
bar visi nuo katalikystės atsi-
metusieji nesocijalistai Lietu
viai turės kur talpinti savo 
pranešimus. 

N E A I Š K U S LAIKAI. 

i 
. . 

Įvyko skaudus faktas. Ame
rikos užrubežinių reikalų ap
rūpintojas p. B. Colby pasa
kė pasauliui, kad Lietuva tu
ri rengtis lysti Rusijai j 
gerklę, idant taptų suėsta. 
IV. nmta RugrJ;rcio diena labai 
r.unėtina Lietuviams, nes 1920 
metais ta diena laisvus Ame-
rikcs diplomatų viršininkas 
vasakė, kad nėra laisvės Lie-
a * 

tavai, nes Suvienytos Valsti
jos nesiliaa.u; meilingos bičiu
le stės su*. Rusija, kur' daug 
tautų prarijo. 

JI buvo prarijusi taip-gi 
Suomiją, Lenkiją ir Armėni
jos dalį. Tų ištrūkimas iš Ru
sijos nagų ir dantų yra teisė
tas. Kad Lietuva, Latvija ir 
kitos ryjamos tautom panorė
jo ištrukti ir ištruko, tai A-
merika pripažino, jog tat yra 
neteisėta. 

Pono * B. Colby'o didybė 
teikėsi pašvęsti Lietuviams 
ypatingos domos, priminda
ma, kad taip mintijo duodant 
atsakymą Tautos Tarybai 19 
Spalių 1919 m. ir tą pačią 
dvasią parodydama 24 Kovo 
1920 metų. 

Ryto 15 Rugpjūčio tautinin
kų partijos organizacija va
dinama "Chicagos Lietuvių 
Taryba" rengia dideles iškil
mes, kurioms papuošti yra i š 
kviestas D-ras Jonas Šliupas. 
Žmonės šneka, kad tose iškil
mėse dalyvaus ir žinomasis 
varpas, kuriam paskambinus 
mirė dienraštis "Lie tuva" . 

Mes nelinkę esame prie bur
tų. Bet pradėjus tam varpui 
judėti šįmet, pradeda svyruo 
t i L ie tuvos nepr igu ln iybė . T a i 
ncstebuklas. Tai tik du greta 
įvykusioji atsitikimai.Tas var
pas yra nevykęs Amerikiečių 
pamėgždžiojimas. Vaikų įpro
tis yra pamėgždžioti kitus. A-
merikiečiai, matydami, kad 
mes juos pamėgždžiojame, 
gali mus skaityti vaikais ne
priaugusiais gyventi neprigui-
mingos- tautos gyvenimą. Ne 

,Grįžti po ja yra vis vien ką 
netekti ir laisvės i r demokra
tijos. 

Mųs4 broliai Latviai gavo tą 
patį ypą, kaip ir mes. J ie 
džiaugsis apsirūpinę save. 
Mumis jie negali rupintiu. 
Sutarę su jais ir Estais mes 
esame permaži, kad galėtume 
atsiginti nuo tos Rusijos, ku
riai tampame antrukart įtei
kiami kaipo pašaras: 

Vokietija tik juokiasi iš 
mųs. 1918 metais mes įtikėjo
me Wilsono žodžiais apie tau
tų apsisprendimo teisę ir pa
niekinome Vokiečius jų nelai
mės dienoje. Dabar negalime 
prie jų linkti. 

Nei naudos iš to nebūtų. 
Pasaulis dabar kitaip stoja, 
negu stovėjo pirm dviejų me
tų. Vokiečiai nebekariauja 
su Rusais. Jų abejų reikalai 
verčia Vokietiją būti išvien su 

MAŽĖJA SKAITLIUS 
NINKU.. 

UKI 

Centralinių valstijų žemdir
bystės apskričiuose mažėja 
skaitlius ūkininkų žemdirbių. 
Su jų mažėjimu siaurėja ir pa
ti maisto produkcija. 

Apie tai aiškiai liudija šį
met šalies vyriausybės atlik
tas abelnas gyventojų surašy
mas (suskaitymas). 

Ūkininkų skaltliaus* mažėji
mas ypač žymus valstijose In
diana ir Michigan. Tenąl dide-
liausi žemės plotai dirvonau-
ja. Nėra kam vaisių rinkti so
duose. 

Daugelis nuomoniauja, kąd 
Amerikoje ūkininkui yra svei
kas, gražus ir linksmas gyveni 
mas. Taip mintija tie, katrie 
neturi pažinties su ūkininkais. 

Tiesa, ūkininkui sveikas ir 
gražus ukėje gyvenimas, y-
pač vasaros metu. Bet jis ne
pelningas. Darbas ukėje žmo-

BEVIELIS TELEGRAFAS I 
TARP ŽEMĖS IR MARSO, ) 
— Helo Žemė. 
— Helo Marš. 
— Kokias skrybėles moterys 

nešioja ant žemės t 
— Visokias, išskiriant gra

žių. 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą 1 Pcople' Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. BouI. 166 
Valandos: 1 iki 3 po piety. 

I 6 iki 8 vak. N*dėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2614 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 26S 

nz 

Rusija. Nieks nesugavo jų su- gui neduoda nei pusės tiek 

TRUMPOS PATARMĖS KE 
LIAUJANTIEMS Į LIE

TUVĄ. 

1 Saugokis nesąžiningų Lie
tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani
joms ir išperkančių tautie
čiams klaidingus tikietus į 
svetimas šalis. 

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai parašyto ir 
tvirtai prisegto adreso. 

3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuopos, keliaujančios 
i pietinę arba vidurinę Ku-
ropą; draugauk tik su tais, ku
riuos tikrai žinai, kad važiuo
ja į Lietuvą. 

4. Paryžiuje, Berlyne ir ki
tur, kur yra Lietuvos Atstovy
bė, daigtus pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmiršk pa
siimti resytę. Nesinešk pundų 
į Atstovybę. 

5. Atstovybėje nakvoti ne
galėsi, dėlto nusisamdyk kam
barį viešbutyje. Paryžiuje pa 
tariami viešbučiai: ilotel d 
Oxi'ord, Motei de Louvain, 
Hotel d Orchamps. J ie visi 
yra netoli geležinkelio stoties 
prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. Jie yra pigus. 

6. Girtas būdamas neik iš 
kambario, nes pateksi į kalė
jimą. 

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti ant gatvių nei grū
stis kur-nors. Už nepildymą 
to įstato galima palėkti į kie-
msarginių globą. 

8. Nesusidėk .su gražiai iš
rodančiomis moteriškėmis va-

vaiDo reikėjo Lietuvai, o mo- ra griežtai priešingi Amerikos 
kėjimo sąžiningai apsieiti. 

Amerikos diplomatams ro
dosi, kad to antrojo nėra mū
sų tautoje. Jie mintija, buk 
Lietuvių visuomenė labiau 
mėgsta eiti paskui sukčius ir 
melagius apgaunančius savo 
tautiečius ir tautą. Amerikos 
diplomatai neremia Lietuvos 
neprigulmybės. J ie patys tik 
težino, ar dėlto ar nedelto.Mes 
žinome tik tiek, kad neremia. 

Suvienytos Valstijos šian
dien turi galingiausią pasau
li je kariuomenę ir ant na ga
lingumu laivyną. Todėl Ame
rikos diplomatijos mums duo
tasis smūgis yra skaudesnis 
už visus smūgius, kurių nema
žai gavome didžiosios karės 
metu ir vėliaus. 

Norėdami laisvės turime 
.žiūrėti, kuomi ja aprupįsime. 
iš Lenkų tik pamišėlis galė
tų tikėtis sietuvai neprigul
mybės. iš Rusijos galime gau
ti sovietų. Kaip prie carų Ru
sija visoms tautoms dalinda
vo savo "šventą pravoslavi-
ją", taip prie Lenino ir Troc
kį'o ta pati Rusija dalina rau
donuosius sovietus. 

Žudydama mus p. B. Col
by'o nota vis-gi teisingai pa
sako, kad raudonieji sovietai 
yra organizuota autokratija, 
ne iš žmonių rinkimų kilusi. 

yra paleistuvės-ir vagys. 
9. Neprisiimk pasiųlymą 

moteriškų, žadančių parodyti 
miestą. Jos yra vagys ir pa
leistuvės. 

10. Prieš eisiant j Lietuvos 
Atstovybę susižinok su ja te 

tarties prirodymų, bet visi 
žino, kad ta sutartis yra. Vo
kiečiams su Rusais sutariant 
Lietuva yra žnyplėse. Žnyp
lės yra didelės, o Lietuva ma
ža. 

Neišgelbės mųs nei Anglija. 
Jos politikai deda ir dės pas
tangas, kad susidarytų nauja 
talkininkų kuopa: Anglija, 
Vokietija ir bolševikinė Ru
sija. Ta politikos sutartis pa
sidarė Anglams būtinai rei
kalinga nuo to laiko, kaip A-
merikos laivynas }>asidarė ne
toli lygus Anglijos laivynui. 
Anglija visuomet suinušdavo 
tas viešpatijas, kurių laivynai 
imdavo vytis jos laivyną. To
dėl dabar Anglija visomis jie-
gomis kuotyliausiai rengiasi į 
karę su Amerika. Anglija 
viena negali įveikti Amerikos, 
todėl Anglijai reikalinga yra 
sutartis su Rusija ir.Vokietija. 

Sutarusi su Rusais * ir Vo
kiečiais Anglija negelbės mųs 
iieprigulnrybės. Tečiaus netu
rime prastoti vilties. Pono B. 
Colby žodžiai apie Lietuvą y 

Prezidento žodžiams, paskel 
busiems keturiolika punktų. 
Arba tie punktai turės likti 
neišpildyti, arba p. Colby'o 
nota liks neišpildyta. Sekre
toriau nota yra mažesnis- daig-
tas negu Prezidento deklara
cija, išreikšta Kongrese. To-' 
del mes tikimės, kad greičiau 
p. Colby neteks dabartinės sa
vo vietos negu Lietuva neteks 
neprigulmybės. 

Bet kalbėdami su savo skai
tytojais atvirai, pasakome, kad 
laikai dabar yra neaiškus. 

pelno, kiek šiandie pelnija pa
prastas darbininkas dirbda
mas bi kokioj dirbtuvėj. 

Nestebėtina, tad; jei dauge
lis ūkininkų pameta ukėse dar
bą ir danginasi į miestus. Mie
stų dirbtuvėse daugiau pelni
ja ir neturi galvosūkio apie 
rydienos orą. Nes oras .ukėnrf 
taip svarbus, kaip žmogui 
maistas. 

Pasilikę ukėse žmonės šian
die apdirba žemės tik tiek, 
kad tik sau pasigaminti mais
to. Dažniausia moterys su vai
kais triusiasi ukėse, gi vyrai 
dirba kur artimiausiose dirb
tuvėse. 

Šalies vyriausybė susirūpi
nusi tuo nepaprastu apsireiš
kimu. Galvojama apie priemo
nes, kokiuo būdu -sulaikyti u-
kininkus ukėse. 

Paprasčiausia, ir .prieina
miausią priemotit* trti ta, kad 
ūkininkams pelną sulyginti su 
miestų garbininkų uždarbiu. 

Vyriausybė gali <tą padary
ti. Bet tam tikslui reikia ge-
nj norų. Reikia pakelti kovą 
prieš žemės produktų t rūstus, 
katrie šiandie smaugia ūkinin
kus. Paskui reikia patvarkyti 
maisto padalinimą. 

I r kol tas nebus padaryta, 
ūkės vis skaitlingiau bus ap
leidžiamos. 

DR. S . NAIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
OflHUi Ir G/venimo riet* 
8252 8o. HsJsted Mr. 

Ant Viršaus Univcrsal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 
v Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

Telefoną* Yarda SS44 

i . T«i. oroTer r t v 

Dr. C. Z. Vezeliš 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak i 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 S O. ASHLAND A VENŲ* 
arti 47-tos Gatvės 

« 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roatteodes 1S94M 6*. Mlohlfaa A v t. 

1 •lėtoku* FaUaMMt I4S Ir r M l W 9 1 * 
Chicago j : 4615 Bo. W o o i Btr. 
rtfc K«tr«r*« rafca*» mmm 5:30 Iki lsO> 
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i v. w. nnusas 1 
• ADVOKATAS • 
; Ofisas DidmJestTjz ^ 
J 29 South La Salle Street | 
^ Kamharte 924 p 

Tel. Central tSM ' 

»• Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
TeL Yards MSI 

i - - r - • • 

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

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

__ duodamas moki
nanti e sTvie tos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
i»0 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 

g 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 8. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų Ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo 10 Iki 12 lftryto; nuo 
2 iki 6 po pietų: nuo 7 iki 8:29 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas DrezeJ 2SSO 

DR. S. BI 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1201 West 22nd Street 

Tel. Canal €222 
Res. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

J.P.WAITCHES 
ATTORNET AT LA W 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, 11L 
Phone Yards 105S 

1 

.» 
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1 Dr.M. 
3107 So. Morg&n Street 

CHICAGO, GLUMOIU 
Telefonas Ya«as 60»> 

Talandos: — S lkl 11 11 tyto; 
• po pietų Iki t vak. NadėUe-
mis nuo S iki 8 wL 

>»e» 

— — 

WAR SAVINOS STrVMPS 
ISSUED JEV THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

10,000 extra FEDP] 
EAL KUOPONAI 
duodami su nauja 
FEDERAL plaunama 
masina. Jie gali Duti 
pamainyti ant stalines 
lainpos ir kitų reikalin 
gų dalykų. 

dinaneiomis į kareiamą. Jos'lefonu Paryžiuje Passy 37-44. 

TIKTAI 
$10.00 

1ŠKALNO 
už 

ELECTRIC 
VVASHER 

Jei esi kostumeris šios Kompanijos įmokėk $10.00 i ialso 
ir įgysi Fcderal Electric Wosher. t' 
Likusius atsilyginsi tipkani^is mėnesiniais mokebėiais. 

DYKAI Demonstracija Jūsų Namuose 
bile diena. Tiktai par;ieronuo:tite iisndolph 1280,—Locai 
535—Washer Department ir gausite vlsuspaaiškinimus. 
S'u*inokjte apie osciltating cylinder — kuris randasa 
VBDĘRAL—jį išplauna drabužius švariau ir geriau negu 
kita mašina. * 

COMMONWEALTH EDISON ^>-

L E C T R I C S H . O P S 
FKDĘRAL ir pripažinta per Good Housekeepiug Institute 

iS&EEIEMSEIKlEHMIMHEBai lIEIEBI 
• 

., KAPITALAS 
m $200,000.00 

m 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

f UNiVERSAL STATE BANK 
^ mm % m Under State 

v 

Didžiausia ir Stipriausia Lietuviu 
• Valstybinė Banką Amerikoje 
• PO VALDŽIOS UŽŽIURA 

S Banko Turtas Virš $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

• 

I 
• 
S 
: 

viami 
kurie savo užuojauta ir užsitikėjimu išaugino tokią tvirtą 
ir saugia Finansine |staifą, kurioj dabar tūkstančiai Lietu
vių, Svetimtaučiu, Chicagos miesto valdžia, Cook County 
valdžia, Korporacijos ir visokios draugijos laiko savo pini
gus ir veda visus bankinius reikalus tiktai per šia. Lietuvių 
Valstybine Banką. 

VIENYBĖJE — GALYBĖ. 
Kpiesdamies krūvon ir remdami savo teisingas įstaigas — iš

auginsime savo tikrą galybę. 

Pradėti Taupymą galite nors su 1 dolieriu ir gau
site Bankinę knygutę. 

"Geriau Vėliau — Nefen Niekad" — Tuoj Susipažinkite su 
šiuo Banku ir užmegskite Bankinius ryšius, l i e s Jus pilnai už
ganėdinsime. # 

šiame Banko Padėtus Pinigus galima Atsiimti 
Ant Kiekvieno Pareikalavimo Su 3 čia Nušoimčiu. 

Siunčiame Pinigus į Lietuvą parduodame draftus 
ir šipkortes Pigiausiai. 

Banko slvyriai: Taupininio. Komercijos, Paskolos. Apdraudos 
nuo ugnies. Pinigu ir šipkarčių .siuntimo. 

IŠMAINOME 
BANKO VALDYBA: 

Josepu J. Elias, President 
Wm, M. Antouiseu, Vk*e-Pres. 

and Cashier 
Jos. J. Kra*owski, Vice-Pres. 
Stasjs, V. Valaachaasftuis, Ass't. 

. Cashier 

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis, Kctver-
gais ir PėtayČiomis nuo 9 vaL 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS*. UtarninkaiB Ir Su- • 
batemis nuo 9 vai. išryto iki H 
8:30 vai. vakarą. S UNiVERSAL STATE BANK i 

32S2 S. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL S 
Kampas 33-čios gatvės. ' • 

( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u i i 
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ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAJAI: 

Sheboygan, Wis. 

'Pirmininkas, Bubnis Juozas, 
1426 So. 10 Btr, 

Vice-Pirm., Daugirdas Jonas, • 
1117 N. 12 Str. 

Pirmas Rast, Vincai Ragaišis,. 
J336 BUrie Ave. 

Antras Kast. Dvilaitis Juozas, 
1120 Alabama Ave. 

Kasiems, Himaniuas Jonas, -
228 So. 14 Str. 

Organo Rast. Ermalas Jgnas, 
1717 Rrie Ave / . 

finigu prižuivloja", Virbicko* A-
domas, Bilą Jurgis. Maršalka 
Kaminskas Jonas. 

Švento Juozapo draugyslės mi
lingai atsibuna kas pirma nedėlia 
po piimai dienai mėnesio. 

GRAND RAPIDS'O LIETU-
VIAMS. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ BPEOIALTSTA8 . 

PalenirvInH vi*q akly 
t-nipinią k a s y r a 
priefa«ttml Bkaurtė-
j imo gaivos, svaigu-, 
lio. apt etninio, n*»r-
votuiną. •ttaad&a&ftu 

Ir užsldegurfus karščiu aklu Rriivos akyn 
katei ūkto, nemleKio; • • t i k r u akt* lndedtfHI 
l>;uorna ogzamiuas k-kira parodanti* niii-
žiitusiaa klaidas. Akiniai pritaikomi tMeln-

Į gai, toU ir eiti matuteiei> H pAjmlbatft. Beigd-
kite «avo regėjimo ir vaii u* t'iintucluii mo
kyklon. Valando*: nuo 12 iki 8 vakaro. N » 
deltomis nuo 1.0 iki 1 vai. po pi.-t.j. 

1553 W. 47tk St. ir Ashland Av. 
T«'lrl«>n;w Drover Uimn. 

Zofija Bajorinaitė, šjmet baig-ė St. 
High School. 

Gabriel's 

P-lė Z. Bajorinaitė yra čia 
gimusi ir augusi. Tėvai jos 
paeina iš Lietuvos Gaurės pa
rapijos, Tauragės aps. 

Šešių metų sulaukusi ji 
pradėjo lankyti Švento 

* Kryžiaus parapijinę mokykla, 
kurią baigė su šešiais metais. 
Moksle ji buvo visuomet pir
moje vietoje. 

Dar pradine mokykla lanky
dama jau buvo pasižymėjusi 
savo gabumais ir lietuviška 
dvasia. 

Užbaigusi Švento Kryžiaus 
mokyklą 1917 metais Įstojo Į 
St. Gabriel's High Sehool, 

KONSTITUCIJOST~ 
PROJEKTAS. 

JUOZAPAS MARGELIS 
' 'Draugo ' ' Agentas persikėlė 

i naują vielą 509 \V. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuve su 
Įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčiu/ ir siuntime pinigij 
j Lietuvą. 

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsiprenumeruoti 
"Draugą" ir kitokius reikalus 
atlikti. 

tininkė ir alumnų pirmos 
kp., prie Šv. Kryžiaus para pi 
jos, pirmininkė, kurioje ir-gi 
nemažai veikia. Be to priklau
so prie &v. Cecilijos choro ir 
Moterių Sąjungos kuopos. Pa
staruoju laiku pradėjo lankyli 
vakarine dramos mokyklą. 

Linkime jai visugeriausių 
pasekmių, kad užbaigusi mok
slus naudingai darbuotųsi 
Bažnyčiai ir tėvvnei, Lietuvai. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

FO» vouit STOMAI aura 
P o Talkini neuSralrSk, kad geriau

sias valstaa tavo skilviui yra EATO-
NIC. PraSallna rimui Tiesmagrumu** 
nuvirfikinimo, o to« reisitia. kad rei
kia pamėginti Tiem*. Parduodama 
im* rlana aottAicorina. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvcdystds, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, a beluos isto
rijos, geografijos, polltikinės ekono
mijos, pilietystės, drlllarašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
Iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

GENERALIS ELECTRI-
CAL KONTRAKTORIUS. 

Suvedu dratus j namus ir patai
sau kas tik reikaJinK'a prie elek
tros. 

PETER BERNOTAVIČIUS 
2131 W. 2:ird PI. ni icapo, 111. 
Telefonas <'anai 41 .87 

• j • 

PIGIAI I R flEKAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farrtias ir visdkius biznius. P:is 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS &*CO. 

3114 S. Halsted st., Chicago. m . 

Mes tarini visokios i-ųSies spau
sdintų lai.škni:):; raSyti, popienj, 
prie t<'vų, motinos^ brolių, sese
rų, Mylimosios, visokių priminiu, 
draugų, pa/jHtainų i r t t Ilgė
jimosi dainos, tauflškos dainos 
ir visokios kitokios daiuas " 

3 Tuzinai 
. 36 r.u 

Konver .a is 
$1-00 

t v i l ka i spausdinti koliomis spal 
v'omif, su gražiais apskaitymais 
ir kvietkais: jūsų giminėms pa
žįstamiems bei mergelei yra la
bai smagu gauti gražų Uttftkoli, 
kuriamo gražiomis eiiut«"inis yra 
išrokuoti justi jausmai prie jų. 
Tėveliams yra .šventi lai.škai, jie 
Jaukia, nuo jusu IgsiĮlgę; rašykit 
jiems dailius la iškus su daine
lėmis išroik.stoįais Jusų jausmų. 

Siųskite f 1.(10 (uojaus, popieriai 
Jau yra -upakuoji po :; tu / , su 
k o i m r i a i s , ir prirengti išsiųsti. 

M. G. VALASKAS 
11444 Michigan Ave. 

DKPT. 11 CHICAGO, IT-L. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiu 

ANCHOR ! 

Cliicagoje, kurią baigė su tri
mis metais, nežiūrint to, kad 
mokslo kursas toje mokyklo
je yra 4 metai. Mokindamosi 
minėtoje mokykloje, nesykį 
^tojo į kontestą anglų kalbo
je ir už gražią iškalbą visuo
met laimėdavo dovaną-. 

Baigusi High SchoolTe Birž. 
21 d., 1920, ji gavo teise 
keturis metus veltui lankyti 
St. Xaver'o eollege. 

Z. Bajorinaitė nuo pat ma 
žens priklauso prie L. Vyčių 
13 kuopos, kurioje lošia teat
rus ir su pasišventimu veikia. 
J i yra kuopos protokolų ra.š-

i , i n , - - — — i • i u i " i. . . - i . - I I m I I » * — — — « — — I — * — — • i 

MmiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMUimillMIlIM^ 

I S. S. CALABRIA 
Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920 

3-čios Klesos Kaina 
| HAMBURGĄ $120.00 j 
1 DANZIG : 135.00 
— • 

I - Dadedant $ 5 . 0 0 War Taxu j 

Lokalis Agentas randasi jusų mieste ar apielinkėje. į 

?fiiiiiiiimiiiiiniiiiiiHiu;iiniiiiiiiiiiifi!!u:Hiiiiiiiiiiiiiifiiii!iiEUiiiiiiMiiiiiiii!iiiiiii: 

Kasdepazituojajus 
pinigus? Pasidėk juos pats 
šiame draugiškame Valstybes 
Banke. 

# 

Piltigai yra Siunčiami į Lietuvą 
1 f visas kitas dalis svieto. 

Parduodame Laivakor-
tes ant visų Liniją. 

C E N T R A L M A N U F A C T D R I N 6 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Tur tas Virš $6.000,000.00 

A STATE BANK 
J 

Atdara Paned<-liaie, Seredorns ir Subatoms vakarais 

• X 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščin. 

S1MPLOC UNTVERSAL 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve a t d a r a Seredomis Ir 

Pctnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. "* 

— • - • — - ~ 

Am. Let. R. K. Federacijai. !5 

Nors Federacija turi savo j§ 
konstitucija, bet įvairus vei- s 
kėjai senai jautė reikalą ją! 5 
taisyti. Taip rašė kun. La-1 £ 
pelis " D r a u g e , " taip suta
rė Federacijos Tarybos po
sėdis 11 vasario 1920 m . ; į § 
taip kalbėjo ir Brooklyno j 
veikėjų būrelis vėliaus. Man = 
teko garbė būti išrinktam į 

-* Komisiją projektui sudary-
ti. Savo darbą atlikęs pa
duodu jį visuomenei žinoti, 
kad kiekvienas galėtų atva
žiuoti į Seimą jau prisiren
gęs rimtai kritikuoti. 

Kun. P. Bučys. 

* L 

Organizacijos Vardas, Vieta, 
Tikslas. 

1. Pilnas organizacijos var
das yra Amerikos Lietuvių 
Rymo-Katalikų Federacija. 

2. J i yra Suvienytose Valsti
jose inkorporuota vardu Ame-
rican-Lithuanian Roman Cat-
holic Federation. Sulig inkor
poracijos rašto Federacijos! E 
valdyba yra mieste Crooklyn, 
N. Y. 

3. Federacijos Globėjas dan
guje yra Šv. Kazimieras, Lie
tuvos kunigaikštis. 

4. Federacijos tiksiąs yra : 
a) sustiprinti bendrą lietuviš
kų katalikiškų draugijų ir 
šiaip organizacijų veikimą A-
merikoje ir jų įtekmę Lietuvo
je bei palengvinti joms sutar
tino darbo priemonėmis jų pa
čių uždavinius, b) didinti lie
tuvių kultūrinio darbo išnašur 
mą, c) suderinti amerikiečių ir 

v lietuvių kultūras, d) palaikyti 
liu'datinius santikius su visa-

(Tąsa ant 4 pusi.). 

SIUSKITE PINIGUS 
# 

P E R 
j 

STATE 

^ufii!ii!iiiiiiiiiiiiiii!iuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitw: 

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, Hl. 

f Kurie gaunate paveikslus Iš Lietuvos 
neatideliodahii pasidarykite daugriaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir t t Darba .at l iekame kuoge-
riausia. Phone Drover €S€t 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiuiiiii!iiin::!::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

KOL MARKES DAR PIGIOS • i 
^/ 

' 

. 

Siunčiame pinigus į Lietuvą sulig žemiausia dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus daran
čius aplaikymą pinigų dastatome j kaip greičiausią laiką. 

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS l LIETUVOS IR VOKIETIJOS BANKAS DEL ATIDARYMO 
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAUNAME KNYGUTES ARBA PALIUDIJIMUS. DU 
0DAME SPECIJALIŠKA KURSĄ ANT DIDELIU SUMŲ. 

Parduodame Markes, Rublius ir kitų pinigus kaip pigiausia. Taįppat perkame kitų tautų pini
gus ir mokame augščiausias kainas. NE PIRKITE ARBA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR, 
PAKOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MŪSŲ KAINAS. Tas yra labai svar
bu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigų. ATEIKITE IR PERSITIKRINKIT. 

Jeigu norite važiuoti į Lietuvą, parduosime laivakortes ant geriausių laivų. Mes visada turime 
gana vietos del grįžtančiu j Lietuvą. Taipgi užsiimame dastatymu Jusų daiktų (bagefaus) ant ge
ležinkelio stoties. 

Su pagarb:., 
JUOZAS M. BALTIS. 

Su visais reikalais užeikite ar rašykite į Vedėjas Pinigų Sįuntimo Skyriaus. 

DIVISION STATE BANK 
2749 W. Division St., near California Ave. 

/ 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy-

ti^pim/igus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin-
gus. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9 K)0 vai. vakare, Šv. Jurgio^ 
Panų). Svetainė prie 32 PJ. ir Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Ražt 
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiSĮ 

ISALUTARA BITERl! 
5 iiimiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

\ II 

(Arti Humboldt Park), Chicago, 111. 
\ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii • ; * . . . I 
= ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj 
X mm 

= Amerikoje. 100 Aptiekų yra mušu agentais. 
Tas liudija, kad žmonės supranta gerą vertę 
nmsą vaistų«ir per tai jas taip plačiai naudoja. 

Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli 
j vairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia 
surašyti. * = 

Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj, 
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
so pasaulio pargabentų. 

Reikale rašykite mums: . 

Salutaras Ghem. Drug Go. | 
Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. Utarninkais ir Su-

batomis visą diėn| iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 10-tos vai. ryto iki 3-čiai vai. po piet. 

PROF. J. BALTRENAS, 
1707 So. Halsted Str. Chicago, 111. 

ssiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifltiiiiiiiiiiitiiin tiiiiiiifiiiiiiiifiiiiiitiiiiiiiiiitfliifMiiiiiiiiHtiiiiiiiĮiiinuiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiti 

P. S. Aat pareikalavimo pasiųsime visą sąrašą mūsų 
žolių, šaknų ir visų liekarstų. 

?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiinJr 
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KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAS. 

DRAUGAS 
ir apsrjimo dildyti krikščionių I jn, jei kuops turi reikaljjt, pri-

(Tasa nuo 3 pusi.). 

tina katalikų organizacija Lie
tuvoje, e) užimti lietuviams 
pritinkančią vietą visatinoje 
Amerikos katalikų organizaci
joje, būtent National Catholic 
Wel*'are Council, arba kitoje, 
jei ana stotų šitos vietoje. 

I I . 

Organizacija. 

5. Federacijos organizacija 
eina keturiais laipsniais: a) 
visi palaidi kiekvienos para
pijos lietuviai-katalikai, nepri
klausantieji prie draugijų, 
arba įsirašiusieji į draugijas 
nesančias Federacijoje, suda
ro vietinę Federacijos kuopa. 
b) Federacijos kuopa su vi
somis tos parapijos draugijo
mis, įsirašiusiomis į Federaci
ją, sudaro vietinį Fe-leracijos 
skyrių, c). Visi vieno miesto 
arba apielinkės skyriai sudaro 
Federacijos apskriti, d) . Fe
deracijos Centras turi valdzjft 
ant visų Federacijos kuopų, 
skyrių ir apskričių. 

6. Kur nėra sudaryto sky
riaus arba apskričio, tos vie
tos kuopa gali įsirašyti į Fe
deraciją tiesiog. Bet palaidas 
asmuo negali prigulėti Fede
racijom jei jis nepriklauso 
nei vienon organizacijon, įs-
tojusion į Federaciją. 

7. Federacijoje yra lygios 
teisės jos kuopų ir pašelpimų 
bei idėjinių organizacijų toje 
pačioje parapijoje. 

8. -Kur nėra lietuviškos Ky-
mo-KataJikiškos parapijos, ten 
Federacijos kuopa »r skyrius 
gali tvertis arba svetimtautiš-
koje Kymo-Kataliką parapi
joje, arba prisiglausti prie 
artymiausios lietuviškos. 

9. Federacija yra dalis Lie
tuvių Tautos, dalis Suvienytų 
Valstijų Viešpatijos ir dalis 
Rymo-Katalikų Bažnyčios. 

10. Tautos Fondas yra o r-
ganizuotas Federacijos iždas, 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Draugija yra to iždo dalis tu
rinti specijalį tikslą šelpti 
Lietuvos pavargėlius nuolatai 
ir gelbėti tėvyne ypatingoms 
nelaimėms užėjus. Labdarin
goji Sąjunga yra to iždo sky
rius aprūpinantis lietuvius 
vargstančius Amerikoje, Mo
tinėlė yra lėšų parupintoja 
moksleiviams. 

Pasarga. Šitas įstatas nepa
naikina minėtų jame organi
zacijų neprigulmybę, tik pri
mena jų tikslus ir pažymi vei
kimo srytis. 

I I I . 
Narių Priedermės ir Teisės. 

11. Kiekvienas Federacijos 
narys turi pripažinti vtsus R. 

doros įsakymus. 
12. Nei pavieniai asmenys, 

nei Federacijos kuopų, skyrių, 
apskričių centro valdybos ne
turi statytis asmenų prižiūrė
tojais, dabojančiais 11 punkto 
pildymą tol, kol asmens nusi
kaltimas tam įstatui netampa 
viešas ir papiktinančiai stam 
bus< j „ , 

13. Kiekvienas narys į Fe
deraciją moka G centus *nje-
taras per tą organizaciją, prie 
kurios jis yra prisirašęs. Jei 
kas priklauso prie dviejų ar 
(Jaugiau organizacijų įstojusių 
Fedęracijon, tai turi pareikšti 
joms v isoms irFVderacijosCen 
trui. per kuria mokės savo ino-
kesčius. Tik toje jis turės 
balsą svarstymuose'apie Fe
deracijos reikalus, dalyvauti 
rinkiniuose ir būti išrinktas. 
Kas moka savo mokestį kelio
se organizacijose, tas jose turi 
balsą svarstymose, bet tapti 
išrinktu jis turi teisę tik vie
noje. 

14. Pilnamečiai moksleiviai, 
įstojantieji į Federaciją yra 
liuosi nuo mokesčių. 

15. Vienos kuopos narys tu
ri teisę dalyvauti su spren
džiamuoju baisu kitos kuopos 
arba net svetimo skyriaus ir 
apskričio posėdžiuose svars
tančiuose Federacijos dalykus. 
Bet jis turi teisę tik viena. 
kartą dalyvauti vieno3 rųšies 
delegatų rinkimuose, t. y. jei 
kas dalyvavo vienos kuopos 
delegato rinkiniuose, tai nega
li dalyvauti kitos kuopos de
legato rinkimuose, bet guli da
lyvauti skyriaus ir apskričio 
delegatų rinkimuose, bet t a ip 
pat tik po vieną kartą. 

Kuopų Priedermės ir Teisės. 

16. Kuopos uždavinys yra 
sutraukti į save visus piliečius 
lietuvius katalikus nepriklau
sančius prie draugijų, arba 
priklausančius prie neįstoju
si u i vienybe. 

17. Kuopa rupį^is prikalbin
ti savo narius, kjvJ jie įsi
rašytų į kokią nors lietuviš-
ką-katalikišką organizaciją, 
.priklausančią prie Federaci
jos. Jei tokiu būdu parapijoje 
neliktų kam būti kuopoje, vi
siems susirašius į draugijas, 
tai jos uždavinys buių kuoge-
riausia išpildytas. 

18. Kuopos iždininkai yra 
visuomet vietinis klebonas, ar
ba parapijos iždininkas, sulig 
to kas kokioje parapijoje ren
ka parapijinius mokesčius. . 

10. Kuopa turi teisuj ir prie
dermių: a) per savo atstovus 
dalyvauti vietinio .skyrio ir 
apskričio posėdžiuose, b) rink
ti atšitovą arba atstovus į Fe-, 
deracijos Seimą. 

20. Kuopos valdininkų yra 
mažiausia trys: pirmininkas, 

renka: vice-pirmininką ir du 
iždo globėju. 

21. Kuopa daro posėdžius 
vieną kartą į mėnesį ir jų pro
tokolus užrašo į tam tikras 
knygas. Taippat ir iždininkas 
veda sąrašą kuopos įeigų. Į-
duodamas jas skyrio iždinin
kui paima nuo jo priėmimo 
raštą. Užsimokėjusių narių 
sąrašus jis siunčia savo sky
rio sekretoriui trimis kopijo
mis. , 

(Daugiau Bus.) 
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Lietuvos Valdžia Nori 
Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo var

dą augštai. 
Taipogi kad visi taupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateiti j . 

. Ar visi taupinate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje 

TRUPUTI APIE SENĄJA 
LIETUVIU KO-

LONUA. 
Parmos — Jeigu dar negir

dėjai, kur galima lengvai pm-
lobti, tai atvažiuokite čionai 
ir pamatysite, kaip Lietuviai 
šioj apielinkėj gyvena ir kokie 
puikus javai ant laukų.-

Tuomet kelias geras ukes 
kurias dar galima nupirkti už 
pigi;į kaina, nes yra keletas 
svetimtaučių, įsimaišiusių ta 
rp lietuvių, kurie nori pasit
raukti toliau. Čionai žemė la-
bai derlinga. 

l>el platesnių žinių kreipia
tės laišku arba ypatišicai prie 
mūsų. 

Jeigu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laišką, tai mes pa-
sitiksiine jus ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
bet ieškok sau liksmesnio ir 
s veikesnio gyvenimo. 

ONEIDA LAND CO. 
McNaughton, Wis. 

(Apgr.). 

METROPOLITAN 
YRA PO VALSTIJOS V 

— — 

BANK 

Kapitalas ir perviršis 
$245.0OO.oo 

i m i i g M ^ ^ I » • ' į p į M W # <mm* 
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Turtas Bankus 
Daugiau kaip 

$1,300.000.00 
* * ' " m»mm»mętm^, 

\ 

Direktorių ir šėrininky turtas daugiau kaip dešimt milijonu. 
Pinigus galite atsiimti kad tik nori. -
Miesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus šiame Banke. 

METROPOLITAN STATE BANK : 

B 
5 2 2 0 1 VV. 22nd Street , kampas LeaviU 
A i 

• Bankos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utarninke ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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Katalikų Bažnyčios ddgmatus (raštininkas ir sekretorius.Prie 

KORONA FERRATED 
BITTER WINE. 

Jo nuopelnai ir medicale 
vertė. 

.lis yra vertingas Laxatint To
nikas ir pilvo vaistas Bitter Wine. 
Puikus Iron Tonikas. Ypatingai 
jei vartotas tkl nusilpnėjimu) 
kraujo. 

Koranu Ferrattd Biitcr Wine 
yra sudarytas moksliškai su far-
macentiSku prityrimu. Į jį įeina 
labai naudingj ir pripažinti Sto
ma; hk' Bittvr Tonic; ir Aromatiš
kos Dalys. Daržovių Syvai, Jiuo-
Kuojanti vidurius, <'iuchona, Titro 
Chlorido of Iron labai tinkamai 
formoj, kuris yra būtinai reika
lingas nuo išbalinu) kraujo ir ner
vu; nusilpnėjimo, su kitais prie
maišai*, kurie daro įtekmę į iš
skyrimą, virškintų syvų, kaip ma
tyti, esant Dispepsijai, pilvo ka-
terui. sukombinuotam su žarnų 
judėjimu, su reguliuojančiais pa-
liuosuotojais, sustiprintais gliceri
ną ir Kalifornijos Raudonu Port 
Wine augšto Tyrumo ir Gerumo, 
užtektinai pasendintas ir gvaran-
tuotas atlikti teisinga darbą ir 
veikmę. « 

Reikalauk visuomet Korona Fer-
rated Bitter Wine. 

Pardavinėjamas drugstoruose 
arba rašyk: 
\ fcOLESLAW R. K()ZLOWSKI 

Laboratories 
4J5o S. Loomis St. Chicago, 111. 

(Apgr.) 
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Telefonas Roolevard 919U 

OR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SW1 S. Oalsted 8tr. 
VALANDOS: 9—1 > A M. 

l—l; 7—9 p . k . 

MOTERŲ AT YDAI! 

gali dirbti su mūsų jstabia maginu. 
Ji verta tiek aukso, kiek ji sveria 

y 

SALUTARAS 
CHEM.DRUGCO. 

Prof. J. Baltrenas 

%%/W&'§^&1W®/c,'&WWl 

Klausykite! 

Ar nenorėtumėte turėti gerokai \-
vairių išsiuvinėjimg savo namuose 
o gal norėtumėte ifcmoktl issluvinė-
Jimo darbą ir padaryti nuo 5 iki 15 
dolierių j diena, darant siuvinius ki
tiems? Mes jus išmokysime to, taip 
kad j vieną valandą jau užtektinai 
žinosite. Kiekvienas 7 metų kūdikis 

ji sve 
Pilni nurodymai duodami prie kiek
vieno užsakymo puošime skrybėlėms, 
bruslotams, rankų krcpfiiukoms, šli-
perių virsams, komodės užtiesalams, 
stalų uždangalams, didelių krepsiy, 
pagalvių, rankšlusėlų galų, piano už
tiesalų ir šimtams kitų vartojomų da
lykų. Nepraleisk šio pasiūlymo, ir 
arba kaip agentas uždirbti nuo 6 iki 
15 (i oi. i diena, arba puofiti savo na
mą. Siųsk vieną dolierj ir gausi ma
giną su pilnu nurodymu tuojaus. Sku
bėk, pasiūlymas kaip šis ne kasdien 
garsinasi. Si mašina yra Įstabių įsta
biausia. 

I M V I I t s \ l . I>IST. CO. l>ep . 5 i 
3 4 5Ltuli*on Bų. SUtt ion X » « V o i k < 11 > 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties J manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 motų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimą del 
Akių,* Ausų, Nosies Jr (.» r!J. -
Ligos gydoma specijalisto, 

W. 1 . MONCKI FF, M. D.. 

JOHN, J. SMETANA, 
AKIŲ 8PECIJALISTAS 

180I S. Ashland A ve., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kainbaris K-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

— — — 

i 

Savo Laboratoryjose Išdirba 
1. G?rsu S*luta ra Bitters 
2. Kraujo Valytoja — 
3. Motevims nuo Baltųjų 
4. Regul?tor dėlei Moterų. 

Ir dar 30 čion neLaminėtų lekarsty, no įvairių Lgų. 
Vienatine vieta kur galima gauti visokių ^olių ir šak
nis — Rašykit * 

Salutaras Chem. Drug Co. 
1707 So. HaJsted Street Chicago, Illinois. 

PIEKITE 
LIETUV08 PASKOLOS 

BONUS 

— — " ~ — — — — - P — . — — p — — — — — » 

Kesid. 1139 Independinee Blvd. 
Telefonas Van Buren 394 

OR. A. A. ROTH, 
BOMM ffydjtojna Ir 
SpedJnllstM Moteri&v, Vertiko 
VmSkų tr riaų chxonlėku Ucų 

•ALAWDA8: 10—11 ryto S—• po 
Pie«q 7—« vak. WedėUomla 10—19 C 
Oflaan: 9854 Ho. Babrted 8t., Ofclcajeo 

Telef omu Drover 9999 

= = r 

A. PETRAT1S S. fAHIJO\Ah 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

KEAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siiiiic'ia l'migus. Parduoda 
l.aivokortos 

NOTARUUSAS 
»09 W. 3$th Str. Chicago, UI. 

Tejephone Boulevard 611 
' " • • • * • < M I 

SIŲSKITE PINIGUS I LIETU
VA PER KAUNO BANKĄ. 
Mes turime padare sutarti su 

Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Bankų Piningų siuntimo reikale. 

Mes siunčiame pinigus Mar
kiems tiesiog in Lietuvoa Preky
bos ir Pramones Baukon, Kaunas. 

Viršminėtas Bankas Išsiuntinėja 
adresantama į nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai — pkiigais. 

Mes Parūpiname Pasportus, Pa
tarnaujame atsiteisime su Taksais. 
Parduodame Laivakortes, ant visų 
linijų Į Lietuvą ir iš Lietuvos Pa
darome tam tikrus Affidavitus del 
išvažiavimo Pasportu per Ameri
kos atstovą važioujantems iš Lie
tuvos į Amerika. 

Darome visus iegalilkus Doku
mentus, Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis. 
elr visais kitais reikalais kreip

kitės pas lietuviams gerai pažįsta
mus. 

OR. G. M. GLASER 
Prakukuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kerte S2-ro St., CLdcago, UL 

8PECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų uirų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
Iki t po pietų, nuo 4 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomii nuo 9 lkl 2 po plet. 
Telefonas Tardą (17 

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO 
šitionii pranešu vi>iems lietuviams, jog aš perkeliaa 

savo jstaiga iš ĮK> iHim<-rio 2331 So. Oakley Ave. į visiems 
iabjau prk-iiuuną ir parankes*<- vieta po Mmcriu 2119 
W. 22 Sireet. šalę lllington Teatro. 

Perku ir purduodu namus ir lotus; skolinu pinigus ant 
nuosavybių; apsaugoju nuo ugnies; parduodu iaivakar-
tes; siuneiii pinigus Lietuvon; parūpinu pasportus; pa
dirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus. 

Su visokiais n-ikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo: ^ 

JONAS I.BAGDZIUNAS 
2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ir Hoyne Ave. 
Telefonas: Canal 213». 

U. S. MAIL STĖAMSH1P COMPANY, IDC. 
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog į 

Kambarėliuose ir Trečia Klesa 
Kreipkitės 

• 

1 
. 

4$ Broadvvay, New York City N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave. 
Tai. Yards 145 CUc&go, UL 

DIDŽIAUSIA l\iimm KRAUTUVE RH1CA60JE 

;p«AkL QUBBN K O N C B R T I N A : F&1 

NtMOKĖSl PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 

Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 
Mafiinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų i4dir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DBOVEB 7309 

http://rn.rn.rn
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Rugpjūčio 8 d., 5. m., R. K 
Dailės Ratelis buvo įrengus 
šeimininį išvažiavimą Linkoln 
parke. Žmonių buvo neper-
daug, bet visi jauni ir smagiai 
leido laiką. Skanius pietus 
pataisė p-lės O. Žižintė, ir O. 
Nevuliutė. Stalas buvo pa- ; g v Ve r. d 
rengtas ant žalios pievos ir p a i i ė t i sustiro 

rėm. 4 skyrių 
ir už miros i 

WĘST PU 

Rugpjūčio 
kos draugi ja 
mą, Šv. Petį 
rap. svetainėj 
silankiusios 
Kazimiero AJ 
jų 4-to skyri< 
P. Simienė, 

gėlių bukietais papuoštas. Su
valgę pietus visi Ratelio nariai 
ir svečiai sustoję sugiedojo 
Lietuvos himną ir padainavo 
anglišką dainą. 

Svetimtaučiams tai labai pa
tiko. J i e spietėsi apie Lietu
vius, klausė ir žiurėjo kaip, 
paskui jaunimas gražiai žaidė. 

Gaila t iktai , -kad neilgai ga
lėjo žaisti, nes pavakary j už
ėjo lietus, todėl visi turėjo 
t raukt i namo. 

Malonu iš šalies žiūrėti, 
kaip mųs jaunimas „ g r a ž i a i 
žaidžia ir mandagiai apsieina. 
Tat visiems jaunuoliams *l>ei 
jaunuolėms, neprigulintiems 
prie Ratelio, patarčia prigulė
ti. Spieskimės krūvon ir mo-
kinkimės, ne< nevienas grįši
me tėvynėn, Lietuvon. Sugii-
žę, kad galėtume pasirodyti, 
ką mes išmokome gyvenda
mi Amerikoje. Tai-gi vaikinai 
ir merginos, rašykitės, kad 
kitą sykį išvažiavę daugiau 
mokėtume dainų ir žaidimų. 

Barču Petras. 

Tad skyrių 
tas ir pasižac 
Be to, prie si 
narių. Išrinki 
rion i nėjo: p 
dienė, rast. -
ižd. M. Kar 

Skyriun į s 
tinavičienė, 
S. Zubienė, 
Garmienė, F 
Slizienė, B. 
Ruikienė, A, 
Kaupienė, \ 
Meškauskaiti 
A. Aimertier 

Paaiškino 
Moterų Sąju 
ją ir jos s v 
susitverti ki 
darbuotis. 

Kuopa ne:> 
narės yra ] 
46 kuopos, 
sutverti . 

YOUNGSTOWN, 0 H I 0 . 

Dirbtuvės šitame mieste 
gerai eina i r pribuvusiems iŠ 
k i tur darbininkams nesunku 
darl)as gauti* Lietuvių Y<>iiu#~ 
stown'e gyvena nemažas skai
tlius. Visi jie yra geri katali
kai. Užsidegus europinei kar 
rei daug surengė prakalbų ir 
nemažai sudėjo aukų sušelpi-
mui tėvynėj brolių, nukentė
jusių nuo karės . 

Kugpjučio I d. V k rainų sve
tainėje, 628 Frankhn Ave., 
buvo rengiama didelės pra
kalbos Liet. Raud. Kryžiaus 
Rėmėjų naudai . Kalbėtojais 
turėjo būti gerb. .kunigai: A. 
Vilimas, tfk ką atvykęs iš Kn 
ropos, ir J . Petrai t is , L. R. 
K. Rėm. dr-jos pirmininkas. 
P a d a i y t a plekatai, kviečiantie-
ji žmonės į prakalbas ir pla-
čiai išgarsinta. 

7 val^fiifą vakare žmonių 
pr is i r inko pilna, svetainė. Ne
tik iš Youngstown*o, buvo at
vykusių ir iš kitų apielinkės 
miestelių. Visi jie troško iš
girsti kalbą apie tėvynę sve
čio, tik-ką atvykusio iš užjū
rio, ir sudėti aukų Lietuvos 
nepriklausomybės reikalams. 
Bet koks buvo visų nusistebė
jimas, kad visą vakarą išsėdė
ję nesulauikė gerb. kalbė
tojų. Nesulaukę kalbėtojų 
žmonės pradėjo nerimauti ir 
rugoti ant prakalbų rengėjų, 
kam" juos suvadžiojo. Tada 
rengėjai pranešė publikai, kad 
jie turį laišką nuo Centro se
kretorius, kuriame prašoma 
tą dieną surengti prakalbas. 

Suvadžioti Youngstown'tj 
i r apielinkių miestelių lietu
viai skirstėsi į namus nera
miais veidais ir laimi nepaten 
kinti. Rengėjai turėjo ir už 
avėtame užmokėti ir* už padir
btus plakatus. Prie to neii*aža. 
pluoštą dolierių žmonės parsi
nešė atgal į namus, kuriuo^ 
butų suaukoję L. K. Kryžiaus 
d r a u d i n i . 

ROSE] 

Sv. Onos 
delį pikniką 
ra pi jos dar; 
Ave., ir bu 
per serijas 
vai. po piei 

Prašom si 
rijas, kurio? 

Visos nar 
lankyti. 

CIC 

Alui 

Šiuosmet, 
klebono, kui 
sitvėrė vieti 
kvklos alun 
apie jos ve 
matomai, į 
nerašo. 

RED. i 

P-nui J. 1 
111.) Tamist 
rinkti bloga 
menį, kurio 
mas užkvie: 
pinti. 

P-lei Z. M 
nešimą gav< 
to negalėjoi 

P-nui A. 
111.) Tamist 
vonie sered 
vergo " D r a 
buvo spaud 

I 

j ome patai p 
P nui S. I 

stos praneši 
• įeito negal 

PAIE 

J ieva* K at 
paieško sav 
vo Kareivo 
Teklės Kar< 
co Karbaus 
neturi ir ra 
Namiškrai 
prašo atsiša 
duotu adrei 

J ieva 
Silvų Kai 

(tirkaln 

IKOJE. 
ILLMAN, ILL. 

I t O U L I Al JUS W 

8 d. Šv. Veroni-
i laikė susirinki-
ro ir Povilo pa-
je, kurin buvo at-

viešnios lį Šv. 
akademijos Rėmė-
io: P . Susnienė ir 
kurios atsišaukė 

Ir-ją,, prašydamos 
irinti Šv. Kaz. Ak. 
j , kuris buvo kaip 
ir nieko neveikė, 
us tapo sustiprin-
dėjo toliau veikti, 
tkyrio prisirašė 18 
:ta ir valdyba, ku-
Dirm. — U. Straz-
— M. Žilevičienė, 
reekienė. 
si rašė: R. Kastan-

S. Simkevičr-ene*! 
U. Drazdienė, J . 

E. Akstimienė, 1. 
Kapueienė, E. 

L. Lekavičienė, P. 
VI. Žilevičienė, O. 
te, M. Paeiunienė, 
nė, A. Paildienė. 

taip-gi ir apie 
ungos organizuot-
varbą, ragindamos 
uopą ir naudingai 

sutverta, nes tik 4 
prisirašiusios prie 

Toliau, manoma. 

Ten buvusi. 

Daug žmonių stebisi 
t e r W i n e " v a i s t a i dygi 
bai visose mūsų šalie* 
Tegul tai jus nemaišo 
American EHxir of E 
yra vienatini* tikras I 
vaistas, nao 1890 Am 
menėje, ir kuris kenči 
kimšimo žarnų, turi 1 
tą, gaivos skaudėjimą, 
irimu, arba kokį kitok 
gerumą, tegu nusiperki 
sto, jei jis nori nuo ti 
pasiliuosnoti. Mc. Loi 
1337 Jos. Campau A^ 
Mich., keli mėnesiaia 
mums: Triner'io Amei 
of Bitter Wine padarė 
naujai gimusiu, ir aš 
teikitės* pagarsinti ma 
nes aš -noriu patarti v 
šiems kenčiantiems. Ki 
vaistai, kaip Triner'i 
nuo reumatizmo, neura 
nu diegliuos, niksterėj 
ete., arba Triner'io; An 
riausi vaistai gargaliiu 
gerklės uždegimą, yra 
bai patikimas. Reikalą 
tininkjj 8nba kitą va 
ninką Joscph Trinti 
1333 — 45 So. Ari 
Chieagtt, 111. 

REIKALAU 

REIKALING 
Pagelbinin 

Del generalio fa 
bo, kaip trucking, 
tt. 

Albaugh Dov< 
2100 Marsh 

;LAND ILL. 

REIKALINGI LE: 
DEL FABRIKO 
DARBAS PASTOJ 

LINK BELT 
39th & ST1 

draugija turės <li-
ą Visų Šventą pa
že, 10806 AVabasb 
is leidimas daigiŲ 

Rugpjūčio 15, -
•tų. 
uigrąžinti vi«*as se 
•s nesugrąžinot. 
rės teiksitės atsi-

Valdyba. 

JERO. ILL. 

imnų kuopa. 

, pastangomis gerb. 
n. J . Vaičiūno, su-
iinės parapijos mo
linų kuopa. Tik 
likimą alumnieėiai, 

laik rašei us nieko 
Pr. 

ATSAKYMAI. 

Teisybis (Bockford, 
tos uzkvietimo su-
is žinias apie as-
> vardas paminėja-
l i im, negalime tal-

I. (Chicagoje). Pra
sime suoaioje, del 
nie patal inntj . 
Valančiui (Cicero, 

įtos pranešimą ga
lo je, kuomet ket-
a u g o " numorig jau 
Joje, todėl negalė-
pinti/ 
B. (Chieago). Tam-
imas atėjo subatoj, 
Įėjome patalpinti . 
• • »• II - 1 • • • » 

SŠKOJIMAS. 

reivienė iš Lietuvon 
/o sūnaus Bolesla-
os arba dukters1 

eiviutės, arba Vin-
sko, kurią adresą 
negali susirašinėti, 

labai pasiilgę ir 
aukti žemiau pa-
JSU. 

Kareivienė, 
imo. 

• 1 V V 

U K i k \ r . i x < ; \ s p . i 
prie krutumų paveiksh 
išdirbta. Biznis, eina. g 
tos tuojtius 

V. MlSF.VIf-Il 
»54M So. HuUU-U Str. 
Antros lubo*. 
Valandos nuo 10 iki 2 

Ir ,,C „ 
Phonc: Yards 2100. 

RKlKAf . INGAS MAN, 
KASIHKKA 

Krutamu paveikslu tea 
rf bnti patyrę. Tik Sul 
deltomis. Kreipkitės ti 

V. MISEVIČI 
35-18 S. Halstcd St. 

Valandos: nuo 10 iki 

Ant antru lubų. 

REIKALU? 
Inteligentiška, sv 

tarp 30 iki 40 metų 
žiūrėti 30 moterų di 
ri mokėti kalbėti LA 
tuviškai, Boliymiškai 

Valandos nuo 7:3 
5:00 P. M. 

Užmokesti* — $25 
Pranešti tiktai laiš 

A — 102 "Di 
1800 W. 4Gth St. 

m-i K u J 
jaunas vaikinai tarnu 
pasiutinj (niersenger) 
nis kaip 16 metų. 

Atsišaukite j l.uive*> 
S252 S. Halstcd Str., 

P a i e š k o j i m a i t;imiiiiii 
I'ajie.škau P. Kliunl 

Kauno redybos, Ras 
( i irkalnės valšč., šylvii 
kar^ rodos gyveno 
Malont'-kite atsišaukti, 
n*'.s tuums rašo laiškuti 
jums pridiiotume. 

J. K. ENCH1 
4#0a So. Mozart St. 

CICERO LIETUV: 
Kas tiktai iš, U 

gauti ''Draugą" a 
į jį apgarsinime, a: 
dos darbą kreipk: 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Cc 

Pas jį galinu g 
knygių, ir kitokių 3 

Pasii 

S. D. LACrU 
I J B T U V Y 8 QKJ 

P k t a r n a u j u , lni<iot\rvėm* 
Reikale meldžiu ateita 
darbu buait* \i*ę<m4Klin< 
ttntA \MT 0 » D I 

Jiau Joli
ta l y g gi-y-
valstijose. 

! Triner'io 
ttter Wine 
itter Wine 
M*iko» pra-
, nno až«i-
Įogą apeti-
nervų. HU-
pilva ne

tik to vai-
negerunių 

IK Yaeyna, 
s., Dctroit, 
gal parašė 
ican Elixir 
mane kaip 
•rašau JUH, 
10 žodžius, 
rtoti j j vi-
i Triner'io 
> Liniment 
igijos, 8trė
mo, tinimo 
iputrin, ge-
fi, kenčiant 
taippat la-
ik p a s \ a i 8 -
i\ų pramo-
, Company, 
land Ave., 

(Apgr.) 

A. 

TĖMYRITE! 
Jieškote pastovaus ; di 
Mes turime daug darbų 
mūsų fandrėse kaipa 
riairis ir pagelbininkams 
ra mokestis. Ateik \ musij 
ployment Dept. bile dieną 
norėtume pakalbėti su , 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
'329 We»t 31th Str. 

— 

ou 
iriko dar-
slavimo ir 

r Co. 
JlBoul. 

BĖRIAI 
DARBO. 

US. 
0 0 . 
WART 

REIKALINGI 
Darbininkai į šape, ir į 
din£ (liejimų) skyrius. 

Darbas -pastovus. 
CRANE COMPAN 

Employment Departnu 
40th St. & South Kedzie 

Or 
15th and Canal Strc 

I * A I I - : A K < M I M A K . 
Reikalingas Vnr^oniiiinkas d 

žinantis sii.vo antat^ ir FUBHI 
draus: mokytojas. Teatuilieip 
.šio antrašo: 

h u n . J. Vaiftnora8f 
408 Tabar Str. Pitsbur] 

rrvEBis. 
tentra. Viotii 

rul. Krt ipki-

(Ii i . :I:-«I. III. 

v. dieną. 
vai vak. 

I)/ . i:iMS IH 

re. Abudu tu-
įtoinis ir No-
>;auy: 
.'TE. 
( h l r a g o . III. 

: dlcn.*j. 
vai. vakare 

>A 
e«i forclady 
Hcnunio pri-
btuvoje. Tu-
tikiskai, Lic-
ir Angliškai, 
i A. M. iki 

30 į savaitę, 
u. 
mgas" 

Chicago. 

ANTPARDAV1MC 
(•erbiamlcji Lietuviui Pranr 

aa parduodu biznį ČEVJ 
KRAUTUVE ir taippat turiu 
del čeveryku taisymo.' I'arduoa 
kartu ia priežaMies, kad noriu 
ti Lietuvon. Man gaila pardi 
r.*} biznį, geroje vietoje, lietuvi 
ventoje. AS darau gerą, biznį, s 
kitame tuieate Jg ippat Ir £1: 
Kerą. gyven imąrTuui norėtų 
prisidaryti auu fryvenima tai 
kreipti8 po tuo adresu 
11:;« M. 49 < t. « .. 

iCJA» 
iti Banke už 
ruputį vyres-

il State Bank 
Chicago, I III. 

ir pažįstamu. 
">.s; paeina is 
inių apfckr., 
kaimo. PrieS 

'hiladelphijoj. 
es jūsų grimi-
ir prašo, ka<L 

RIS, 
Chicago, 111. 

Ų DOMAI! 
cero norite 
ba paduoti 
kokį spau-

tės prie p. 

art 

kati malda 

andokita. 

P.Ml' l l > t O O A 
Oro—rp< ir Bučer.t<\ Biznis L 
i ai išdirbtas. PrioEusiis pardai 
tirsite ant vietos. 

2722 YV. 47th Str. 

PAItKIffM'ODA 
40 akrų vaisių -farina Hari 
errcž' farma apie 2600 vai«ii 
džių su 9 kam. namu ir peėi 
ir.ylioH nuo miesto, prie Htai 
tirStai apgyventoje lietuvių 
Verta pamatyti. Galima irau 
su mažu užmokeseiu, likuaii 
vais išmokeačtais. Pirkėjas syl 
ir sezono vaisius. Kreipkitės: 

MII LINUKY' STORI:. 
»09 S. Halstcd b*r.. < lu. 
I»IM»H«- Mijuroc 2250. 

PAHS1DI <H>A 
7 kambarių moderniškas i 
South Sidėje, kampinia loti 
jauH Kaunamas. Kreipkis 
B4B W. 33ril St. 

Bo»ii< \ a i « l 

Oeri ir pigus narna 
4. flatų medinis namas 

Richmond Str., prekė 6800. 
mokėj imo vieną lotą priimsi 
pirmą inmokėjimą. I 

2. flatų po 4 kam. 4335 So 
Str., prekė $2900. X - C Z 

6 kam. muro namas 3 ^ 0 / 
Str., parduodame už $3900. 

2 flatai po 4 kam. ant Mo: 
ir 44tos prekė |3700 . 

2 flatai Ir btasnis 2649 JiT. 
parduosiu už $4300. 

2 fl. po 6 kam. naujas m 
mas prie 35tos ir S. l i lehmi 
už $6800. 

Nauja medinė eottage ant 
ckwell Str. už t2«00. 

Visi ftitie namai parsiduos 
RVO išmokėjimo, inmokanj; vi« 
l ikusius randos išmoki s. Ati 
pas savininką: 

A . SALDCKAS, 
4414 S. Cali foni ia A 

Telsphons- Tards 649S 

BORIU8 
kO pigia .u«l«-

ikti. a m u o 

C4»ic«go, 111. 

mm 
A. SNO! 

Turiu f 
moterių Ui 
pestingat 
riu l irone 
ki laike Ui 

9065 So. UAIsted St.. ChU 

Dr. A. L. YBS 
1900 S. Halsted Sti 

Tcl Canai 21111 | 
Valandos: 10 ryto iki 8 v 

Gyvenimas 
2811 W. tSrd Str. 

Tel Prospect 3466. 

i n * 

HHH 
5 M 

i rbo? 
jums 
leibe-
. (ie-
Į En> 
,. Mes 
ju ink 

! Labai S 
• 

I . JEIGU s 
RIKOS PRAM01 
giausia. 

, \ 

mol-

mts 
Ave. 

5Ct 

2 . JEIGU i 
AMERIKOS P R 
giaustas iniormai 
v* • *vl • • 1 I* 

ziai išleis i keno 

oras ir 
bus po-
a ant 

įli. Pa . 

JLi_ .."_ 

i. 
•šu, kad 
BBTKV 
maMnas 
iu viską 
važiup-

iitotl Re-
ų aptry-
iš darau 
i darau 
lenjrvai 

meldžiu 

cro, III. 

įbai Ke
rimo pa-

S i i 
§ i i i i 
2 i i 
§ 

! 
2 i 

3. 
AMERIKOS PR 
šimčius ir tavo | 

4 . Dabar 
ruošia Lietuvoj 
tems pasiekti ge 
l iodamas. Šerų c 
šiai gali. Pelnas 

112 N. Greei 

filllllllllllllflltttttltfflM>ttllHIIIIHItlt1ll 

« ^ 4i n • — — — i i m • i — — » ^ 

i TEMYK1TE, K 

:, Mich, 
nių nie-
Ullli, 1^2 
te kelio, 

vietoje, 
ti pigiai 
xa leng-
kiu grauš 

ago, 1M. 

lamukas 
xs, t«o-

2437. 

I. 
4459 8. 

a n t iS-
ine kaip 

. Mozart 

W . 40ta 

zart Str. 

4 S Str. 

uro na -
artd 8tr. 

Ro-

ant len-
iną, pusę 
sišaukite 

;oae; m -
prižlu-

lr kudi 
poa. 

a g o , D i 

ika 
akare 

• • 

I 
a 
1 
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Laivakortės parsiduoda 1 
deniu, po 2—4—6 žmones vi 

Laiva* šie išplaukia 21 ir 
Kurte manot važiuoti, pa 
Keleivius palydžiu iki Is 

tų apdraustas ir pasįųstae sy 
r a p o r t u s del jųs isjl«Ako 

tnumų dėlei taksų. 
T'aHažieriai iš kitų miešti 

priruokuųti prie laivakortės, 
apturėsi aau vietų ant laivo 

Rosefa su Lietuva dabar 
laukia nuo jūsų pagelbos. 

i'initfus siunčiu su garan 
Bile oklam reiicale krei 

M. ZARCH1NSK1S, Užv. 

» * « J . n • i » m • « - • ' » • * 

_ 

- ^ Š; 

t 
Kai 

Turi tiaU^Lau kai] 
Ateik ir pamatyk 

vo gyveniniu nenžniirč 

sis »ena* Ban 
kontrole. 

NE8 mes stengiau 
~ N £ S jus galite ga 

NBS jus jaučiatės 
kalbėtumėte angliškai, 

Dabar Pa šaky 

Peoples2 
mmmm 

M M M M h i ' 

i Bankas 
47-tos Gat. 

Ci 
i • • • . . — — m—m—mmmmmmmmmmmmmtm 

MMiiiiiimiiiiiiniMMintiiinajmmiimimiimn 

Svarbus Pra 
v 

iunti pinigus į Lietuvą siųsk ; c: 
^ES BENDROVE — persiunčia 

i* 

oori važiuoti į Lietuvą, kreipkis 
MVIONES BENDROVES, snteiks 
:ijas, pampins laivakortę, išmair 
nę. 

. . . . 

turi susitaupęs pinigų mves tyk 
AMONES BENDROVES Šerus, i 
pinigai dirbs del naudos tau ir 1 

LIETUVOS AMERIKOS PRAMC 
fabrikus idant palengvinti tavo 
irbuvį. Todėl prisidėk prie šios l 
labar da gali gauti p o $ 1 0 vienc 
tau ir nauda Lietuvai bus neapse 

an American ir 
ne Street 

• 

uHiiimiiiifiniiiimiiiiiHiHiiiiiiiiiiiuiiiiiriiiii 

DRIE MANOT KELIA 
ieuiog; JEitkunus ir K laipt'da ant I'acto-J 
enam kambaryje. 
• 24 Rugsėjo 1920 m.is miesto Montrcal 
Riskubinkite užsisakyti vietų ant šių Ek« 
livų, del to kad šutei kus parankias viet 
kiu su keleiviais. 
s iu per £ d ienas laiko taipgi pasirūpinsiu 

\ gal i te užtikrinti sau vietas apt tų lai v 
r» atvažiavę pas mane j I>etroit nors už. 
ir neturėsi jokių b l o g u m ų kas link i*u+ 
gyvena taikoje taip-gi ga l ima drąsiai k 

Uja, nes s iuntėjas v i s a d a sulaukia kvitą 
pkttės ypaUIkai arba per laišką šiuo ad 

Dizda Bureau 6 3 8 Grandy i 

•4OT 

• • • • • • • • • r i i H H I H I 

aulių Miestas Lietuv 
- . . , . , - , . . 

i n f i ' — — ' " i 
a M I I 4»4 .i^ ** / _ ^ ^ in# • — - - # * 

^EOPLES STOCK Y A R D S STATI 
n p a s 4 7 - t o s ir Ashland Gatvių ( 
i V6.000 depozitorių vien tik Tai 
\ą Banką kie.kviojios Subatos va 

ii kaip daug lietu vių savo reika 

K o d ^ ? 

kas yra visiškai sa ugu.s, būdama* 

lės patenkinti kiek vieną. 
uti atgal savo pini gus kada tik ] 
šiame Banke kaip kaip namieje, 
nes čia įkalbama li(*tuviškai. 

k Man, Ar Gali Būti C 

itock Yards S 
t l II Vlllll II I I I 'l I, I 

Ant Kampo 
ir Ashland Ave. i 
hieago 

= = = = = = = = = = 

' " • • » 

įnešimas! 

• 

! ITTUVOS AME-
a geriausia ir pi-

s pne LIETUVOS 
s Tamistai teisin-
nys pinigus ir gra-

juos į LIETUVOS 
Gausi gerus nuo-
Lietuvai. 

3 N E S BENDROVE 
i broliams ir sesu-
Bendroves neatidė-
a. Pirk kadaugiau-
akomai dideli. -

Co, 

I 

i 
= 

ore, Md. 

aav 

i 

, , , , , . . , , , • . . . . . . , , , . > ^ > i » 
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•Ekspresinių laivų, 7—^ dienos vun 

Kanada, 
spresinių laivų. 
:tas ir Butvarkiiu, k.»d bagažas bu-

i, kad neturėtum*'t jokių neprijini-

vų, prisr\J3daini 3 doL, kurie bua 
trijų dienų priea išplaukimą laivo 

Bporto ir taksų, 
keliauti į tėvynę, kuri taip senai 

% su parašų priėmėjo. 

• 
I 
I • • 

lresu: 

Ave, Detroit, Mich. J 
. — . — 

laulius" i 
yoje, 

E BANK 
Chicagoje 
Luplmo Skyriuje. 
akarą. I r niekuomet }>er 
alus eia atlieka. 

p }>o valstijos valdžios 

pareikalausite, 
net jei jus nei* žodžio ne-

iresnis BankasT 

Etate Bank 
s 

file:///ai8-
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Lietuvos Prez. SMETONA su pp. Vileišių ir 
Majoru Žadeikių bus ant Bridgeporto 

Visi kas t iktai gyvas atci iki te 

. 

• 
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SEREDOJE, RUGP.-AUG. 17, 1920, 7:30 vai- vakare 
: Šv. Jurgio Par. Salėje, Ant Bridgeporto 

išgirsite ir savo akyrnis regėsi te Pirmąjį Lietuvos Prezidentą A. Smetoną su Gefb . Lietuvos 
Ats tovybės pasiuntiniu p . J . Vileišiu ir p i rmuoju Kraš to Apsaugos Ministeriu, Majoru P . Ža
deikių ir visiems ž inomas Kunigas Prof. P . Bučys. 

J i e savo kalbose nupieš aiŠKiai visos Lietuvos padėt į , taipgi ir pasveikinimą iš Lietuvos 
Steigiamojo Seimo. \ 

T a r p e p raka lbų bus sudary tas ar t is t iškas p r o g r a m a s , solos, due t a s ir IV 
Brolau, čia y ra tau paskut ine p roga viską pamaty t i ir girdėt i . Todėl a te ik i t e kas t iktai 

jaučia tės lietuviu, pasisveikinkite su musy pirmaisiais didvyriais . Įžanga visiems dyka i . 
* Kviečia Liet. Vals . U o n y Pard. Bend . Stotis . 

CHICAGOJE. 
f 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, S U M A Ž I N T I SAMDAS R E I 
KALINGAS ĮSTATYMAS. 

šeštadienis, Rugp. 14 d., 
Šv. Euzebijus. 

Sekmadienis, Rugp. 15 d., 
DANGUN ĖMIMAS P. MAR. 

Pirmadienis, Rugp. 1G d., 
Šv. Jokymas. 

NEPAVYKO IŠKELIAUTI 
Į VAKARUS. 

Bus pasiusti atgal namo. 

Penkiolikos metn "\Valter 
Etter su savo jaunu draugu 
indijonuku Reiclile iš Pittsbur-
glio atkeliavo Clueagon ir iš 
v'm rengė<i pasileisti i toli
mus vakarus su tiksiu para
gauti laukinio gyvenimo, ku
ria teko prisižiūrėti bene kru
tančių paveikslų teatruose. 

Kuomet jiedu geležinkelio 
stotyje Polk rengėsi pirkti ti
kėtus, kažkam pasirodė inta-
riami, daug panašus i pap
rastus plėšikus. 

Tuo jaus pranešta policijai 
ir pastaroji abudu suareštavo. 

Pas abudu atrasta $'2,21"). 
Policijos nuovadoje \Valter 

Etter išpažino, kad jis yra 
sunūs savininko \Ycst Wievv 
vienbučio Pitt<burghe, Pa. 

* 
Tuos pinigus jis pavogęs nuo 
tėvo ir pasileidęs keliauti Į 
tolimus vakarus. 

Abudu sugražinami Plt ts-
burgban. , 

Miesto ta ryba kreipiasi į gu
bernatorių. 

SMARKUS POLICMONAS. 

Clncagos miesto taryba 4'_' 
balsais prieš 1 nusprendė 
brangiu samdų klausimų pa
vesti gubernatoriui , \ u t a r t a 
kreipties į % gubernatorių su
šaukti legi-daturų specijalėn 
sesijon ir tam tikslui išleisti 
įstatymą 

Hitų pirmadieni išrinktas 
komitetas tuo tikslu iškeliaus 
Springl'ieldan. 

Del sjH-eijalės legMaturos 
sesijos reikalinga peticija gu
bernatoriui su daugybe pilte-
ėių parašų. Tad piliečiai pa
kviečiami miesto tarvbos sa-
lėn bile kada nueiti ir padėti 
savo parašus po peticija. 

Susirinkime paiškėjo, kad 
kai-kurie namų savininkai 
samdas pakėlė ligi H0O nuoš. 
Ir žada dar kelti augšėiau, jei 
jų nesuvaržvs istatvmai. TV 
savininkų patvarkymo dauge
lis šeimynų negalės gauti pa 
stogės. Ateinančia žiema mies-
te pakils vienas vargas. Nes 
kur pirm poros metų samdos 
už pagyvenimus būdavo kokie 
2i5 dol., šiandie jau imama 6"> 
arba daugiau. 

PARUPO DARBININKŲ 
REIKALAI . 

Policmonas su motoriniu, 
dviračiu (leorge Jobnston Lin
coln parke suareštavo penkis 
plėšikus, važiuojančius auto
mobiliu. 

Policmonas plėšikus pasivi
jo ir įsakė jiems sustoti. Bet 
tie nepaklausė. Tuo momentu 
sustojo veikusi poliemono dvi
račio mašina. J i s akvmirkoi 
ją pasitaisė ir išnaujo pasivi
jo plėšikus. Šiuo kar tu plėši
kų automobilius atsisakė veik
ti. 

Su revolveriu rankoje poliC' 
uionas privertė visus penki< 
pasiduoti. Ir iškratė jiems ki-
Šenius. Atrado tris revolverius. 

Tas paliernonas ir seniau pa
sižymėjęs. 

Republikonų yartijos kandi-
datas į Illinois gubernatorius, 

* dabart inis leitenantas guborna 
torius Oglesby, veda smarkių 
kampaniją už savo kandidatū
ra. Ir, kaip paprastai , daugiau 
sia gerinasi darbininkams. 
Kampanijos metų tos rūšies 
kandidatai darbininkams y\<-
kų žada, pasirodo artimiausie
ji jų bičiuoliai. Bet po rinki
mų tuojaus viskas atsimaino. 

KEISTOS PRIEMONES. 

Nuėjęs į " D r a u g o " spaus
tuvę šiandien radau pagarsi
nimų p. Povylo Baltučio pa
duotą ir apmokamų, kad &v. 
Ju rg io svetainėje busiančios 
prakalbos, kuriose dalyvau
siąs "v is iems žinomas kun. 
profesorių* P. Ibičys ." Nors 
aš abejoju, a r esmi visiems 
žinomas, l>et Chicagoje neži
nau kito kunigo P. Bučio. To
dėl per telefono paklausiau 
p. Baltučio, kaip tai atsitiko 
mano pavardės įdėjimas be 
mano žinios. 

Todėl aš abejoju a r j# Sme
tona žino, kad kai-kurie as
menys jį žada parodyti 
Bridgeporto publikai. Išreiš
kiau tų mintį p . Baltučiui. 
J i s man pasakė abejojąs, a r 
p. Smetona yra Amerikoje. 
Bet p. Baltut is pridėjo, kad 
tokia jau apgars inimas paduo
tas ir į " N a u j i e n a s " . 

Aš klausiau keno liepiamas 
.p. Baltut is davinėja tokius 
apgarsinimus. J i s atsakė, kad 
taip liepusi komisija, kurios 
nariai yra ši t ie: p . J . Mieke-
liunas, d-ras (Jraičiunas ir p . 
Stulpinas. 

Tada aš paklausiau, a r jie 
gavo Hv. .Jurgio bažnyčios 
klebono leidimų naudotis tos 
parapijos svetaine. J*. Baltut is 
atsakė* nežinąs. 

Paduodamas tas visas žinias 
gerbiamiems " D r a u g o " skai
tytojams, aš negaliu išmesti 
apgarsinimo iš jo vietos, nes 
kontraktas su padavusiais y-
ra padary tas ir spaustuvė sa
vo d a r h ) jau atliko. Tik aš 
iuvau nepratęs dirbti išvien 
su žmonėmis prisilaikančiais 
tokiu apsėjimo taisyklių, ko
kios pasirodo Šitame visame. 

Kun. P . Bučys. 

ffi lę pakabinti langą n, kad par- Į i i y t ' Į ' l ' Į ' t ' y i " ^ 
dar inėtojai žinotų, jog j a u ' s 
pirkote bonų. Tokia Imdu pa-
Icngvinsito jiems darbų. 

J . K. Enčeris, stoties rast . 
4*63 So. Mozart St . 

A. B. Jovaišas, ižd. 
444!) So. California Ave. 

PRANEŠIMAS. 
IŠLEISTUVIŲ VAKARĖLIS . 

Bngpjučio 14 d. L. Yvčiu 
Chieagos Apskr i t i ! ir I>. Vy
čių l(i kuop i rengia bendra 
išleistuvių vakarėlį, kuris bus 
ttv. .Jurgio parapi jos svetai 
nėj, 8-tų vai. vakare. 

P . M. Zujus išvažiuoja į 
Lietuvą, tat kiekvieno vyčio 
bei vytos priedermė yra daly
vauti šitame išleistuvių vaka-
rėlyj. 

Visus kviečia, 
Rengimo Komisija. 

Lietuviai, į Vilnių! 

| 

i 

6v. Kazimiero Rčmėjų Dr-
jos-Chieagos apskričio susirin
kimas įvyks Vienuolyne, sek-
madienyj, 15 d. Rngp., 3 vai. 
po .pietų. * . 

Visos delegatės malonėkite 
šiame susirinkime dalyvauti . 

r Valdyba. 

s 

Lietuvos Sostapile Jau Mūsų! 
Lietuvos Vėliava ant Gedemino Kalno! 

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

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

• 

AUDITORIUM TEATRE 
Ant Congress tarpe Wabash ir Miehigan Ave. 

-r-»-
A. L. R. K. MOtfERŲ SĄ GOS 

APSKR. KUOPOMS. 

GERBIAMIEMS 

Chieagos i r Apielinkės Kuni
gams pranešimas. 

APIPLĖŠTAS I R APMUŠ 
TAS. 

Anų naktj plėšikai gatvėj'.' 
užpuolė einantį namo vaisti
ninkų Edwaxd D. Bernard, 44-
29 Beacone gat. Niekšai žmo
gų apiplėšė, apmušė ir paliko 
gulintį gatvėje. 

55 MEDŽIOKLININKAI PA 
PULS TEISMAN. 

ŽUVO GELEŽINKELIŲ 
DARBININKAS. 

Valdžia ima nagan 55 tur
tingus medžioklininkus chica 
giečius, katrie prisišaudė lau
kinių* "paukščių ir tuos laiko 
ledaunėse, kad ilgam laikui tu
rėti paukštienos. 

Tuo tarpu įstatymai uždrau
džia tokių praktikų. Po me
džioklės laikotarpio pabaigos 
nušauti laukiniai paukščiai 
gali but palaikomi ne ilgiau 
kaip dešimtį dienų. 

. Gi yra tokių žmonių, kat
rie medžiojimo laikotarpiu 
prisišaudo - d a u g , paukščių ir 
peržengia Įstatymus. ' 

Mercy ligoninėj mirė Peter 
Maudei, geležinkelių bėgių 
sukiotojas. Darbo metu jį pa
gavo vagonas ir mirtinai su
žeidė. 

Kun. A. Sktypko praneši
me, kurį patalpinome vakar, 
yra pasakyta, kad susirinki
mas bus Šv. Kryžiaus kleboni
joje. Kun. 1. Albavičiaus laiš
kuose kviečiančiuose į tų su
sirinkimų pasakyta, kad j is 
bus Dievo Apveizdos kleboni
joje Cbicagoje. Nesusiprati
mas įvyko dėlto, kad provin
cijos Pirmininkas Jcun. A 
Skrypko yra išvažiavęs i r dėl
to provincijos sekretorius ne
galėjo su juo sutar t i apie su
sirinkimo vietų išsiuntinėjant 
užkvietimus. Todėl dabar mel
džiama susirinkti pirmininko 
namuose, būtent Šv. Kry
žiaus klebonijoje an t kampo 
S. Wood ir W. 46-th gatvių. 

Paskut iniame Chieagos Ap-
skr. susirinkime nutar ta vi
soms Apskričio kuopoms dė
tis prie apmokėjimo seimam iš
rinktai delegatei kelionės lė
šų. Kurios kuopos da nesu
mokėjo savo dalies, meldžia
mos kuogreičiausiai tai pada
ryti ir nelaukti paskutinės 
dienos. J u k žinote, kad dele
gatė turi iškalno rengtis į ke
lione. 

Pinigus siųskite Cbicagos 
ripskričio pirmininkei šiuo ad
resu: A. Jakai tė . 

1239 ft. f)0tb Ct. > 
Cicero, 111. 

-

fi. K. A. Rėmėjų 1-mas sky
rius tutės paprastą susirinkimą | = 

7:30 valandą vakare, Š. Kry
žiaus parapijinėje svetainėje. 

Nai-vs malonėkite susirinkti, nes 
turime aptarti keletą svarbių da
lykų. 

Valdyba. • 

PASIBAIGS MUZIKŲ 
STREIKAS. • 

Ilgas laikas streikuoja mu
zikai krutančių paveikslų te
atruose. Yra sžinių, jog veikiai 
pasibaigs jų streikas. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

K BONUS 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). s 

Visi nariai L. Vyčių 13 kuopos; 
prašomi susirinkti* šiandie, Rugp. 
l t d,. 7 :30 vai! vakare, fgv. Kry
žiaus parap. svetainėje, iŠ kur bu
riu važiuosime į p. M. Zujaus iš
leistuvių vakarėlį, Šv. Jurgio par. 
svetainėje. 

Korespondentas. 

ioje, Rugpiučio-August 15,1920 m. 
Lvgiai 7 valandą vakare 

• 

PR O G R A MA S 
Ant šios nepaprastos iškilmės yra užprašytas pirmas Lietuvos Prezidentas Ant. Smetona. 
Ant šios triukšmingos iškilmės spceijaliai atvažiuoja Lietuvos Misijos Nariai, gerb. Jonas 

Vileišis. Majoras Povilas Žadeikis ir kiti ką tik atvykę iš Lietuvos kalbėtojai su naujausio-
. y . . . . y . . . 

mis žiniomis iš mūsų tėvynes. 
Iškilmės vakaras bus pamargintas 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 matysi tokį regįnį-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. 

Chieagos 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 t4 to pirma niekad nejau 
te. / 

fiioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lietuvyg pilnai supras ką tai reiškia būti tikru lie
tuviu. Jeigu muši] didvyriai, Gedeminas, Vytautas, Algirdas, Ketantis ii- 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 pasėk
ės 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 Chieagos ir apielinkių miestelįų visi traukite į Vilnių, į Auditorium Teatrą; 
ten visi vienu balsu sušuksime: "Valio. Vilnius Lietuvos Sostapile, su Gedemino Kįalnu ir vel 
mūsų." Lai glvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva." Mūsų suvienj-ti to vakaro balsai suju
dins pasaulį — visi žinos kad lietuviai gyvuoja. 

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana Ave., Cottage Gro-
ve Ave., South Side Elcvator, Metropolitan Elevator, State St., Van Buren, Harrison, 
Blue Island Ave., Archer Ave., Racine 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 Lubos, 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. Ilalsted St., Town of Lake: Antaną Kareivą, 4537 So. Wood St., Joną Viskontą, 
4G35 So. Wood St., Brighton Park, J . Mickeliunas, 4410 So. Richmond gt., 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.,/F29 W. 18 St^ North 
Side, Lųdvikas Lapinskas, 1639 N. Paulina St., Roseland ir Kensington, Baltic Biur. 11444 Mi 
chigan Ave., So. Chicago, Joną Trijonį, 8756 So. Houston Ave., Auditorium Teatre Tikietų 
ofise ir nuo Komiteto narių. . 

Širdingai visus lietuvius kviečia rengėjai, Chieagos Lietuvių Taryba, 
• Lietuvos Laisvės Paskolos Chieagos ir Apielinkių Apskritys. 
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IŠ BRIGHTON PARKO 

Visi, kurie tik esate pirkę 
L. L. bonų ir dar neatsiėmėte, 
dabar galite atsiimti nuo ižd. 
p. Jovaišos i r sykiu gauti la
bai gražių Lietuvos veliavė-

Lietuvių Brighton Parko Poli-
tis. Pašelp. Kliubas laikys mėne
sinį susirinkimą nedėlioję, 15 d. 
Rugpjūčio, 2 vai. po • pietų Mc-
Ivinley parko svetainėje, prie 39 
tos gatvės ir So. "VVestern ave. 

J . J . Vikarčas. rast. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentiitai -

10801 So. Miehigan, Avrane 
••••<•••_ m. 

VALANDOet • m t iiifciim. 

\ A. PETRATIS S. L FABIAN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
^ PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai 

809 VV. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Je igu nori, kad jūsų giminės apturėtų PINIGUS, tai S IŲSK per MUS, nes tūks

tančiai jau apturėjo ir priėmėjų K V I T O S su jų P A R A Š A I S randasi mūsų Biure. 
SIUNČIAME PINIGUS PO DIENOS KURSU. 

Parduodame laivakortes per New Y o r k a ir Kanadą į LIETUVA, ir iš L I E T U 
VOS į 'Ameriką. V 

Parūpiname pasportus tiems, kurie g a l i gaut i . Padarome I>AVIERNASTIS ir 
visokius NOTORIALIŠKUS raštus. 

Kreipkitės su visokiais reikalais pas mus. P A T A R I M A I DYKAI. 
VALANDOS: kasdieną, nuo 9 iki « vakare. VAKARĄ AIS: Utarn., KetvergT. ir Subat. iki 9 vai. 
NEDALIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų. 
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