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Atrodo, Lenkai Nenori 
Taikos 

• • ! ! • • — III „ ^ ^ — ^ ^ ^ — Į ^ ^ ^ 

Galllegins Beiti iš Etnogra
finių Rubežių 

Bolševikų Atstovai Apleidžia 
Londoną 

LENKAI PAĖMC 50.000 R U 
SU KAREIVIU. 

Be to Rusai turi didelius nuo
stolius. 

LENKAI NESUTINKA SU 
CURZONO LINIJA. 

Sako, tai butų trečiasis Len
kijos suskaldymas. 

Varšava, Rugp. 24 (suvėlin
ta).— Lenkai besibriaudami 
pirmyn paskui bolševikus pa
ėmė Lomžą ir Kolno, šiauriuo
se nuo Lomžos. 

Sulig pranešimų iš įvairių 
karo fronfų dalių, bolševikų 
kareiviai tiesiog sudemorali-
lizuoti. Ypač rytiniam fronte 
bolševikai bėga be jokios ato
dairos. 

Lenkų karo ministeris #en. 
Solnodcowski paskelbė, jog ttil-
sijos sovietų armijos visais 
Šonais galutinai nugalėtos. Su
lig karo ministerio, prieš Len
kus ofensyvoje dalyvavo apie 
250,000 Rusų. Iš jų galėjo iš
sigelbėti apie 140,000. Visi 
kiti išdalies pabėgo rytinėn 
Prūsijon ir išdalies sunaikin
ti ir dar naikinami. Nelaisvėn 
Lenkams papuolė apie 50,000 
Rusų. 

Wrangel turi 70,000 kareivių. 

Bolševikų armija labjausia 
nukentėjo Paprūsės šone. 
Daugiausia Rusų nelaisvėn 
pasidavė tarpe Cieebanow ir 
Mlawa. Ten Lenkams teko ir 
daug karo medžiagos. 

Čia pranešta, jog priesbol-
ševikinis vadas gen. Wrangel 
pietinėj Rusijoj turįs 70,000 
kareivių. Lenkų karo ministe
ris pareiškė, jog gen. Wran-
geliui šiandie yra geriausia 
proga pulties prieš nugalėtus 
ir sudemoralizuotus bolševi
kus. 

Minskas, Rugp. 26. — Len
kų armistieijos ir taikos dele
gatai nepatenkinti su bolše
vikų paduotomis sąlygomis, 
katros paliečia rubežių liniją, 
paskelbtą vicegrafo Curzono, 
Anglijos užrubežinių reikalų 
sekretoriaus. 

Lenkai tvirtina, kad tasai 
Curzono sumanymas butų ly
gus trečiajam Lenkijos suskal
dymui į dalis. 

Atsakydami j tas bolševikų 
sąlygas jie pareiškė, jog su
manytas rubežius tarpe Len
kijos ir Rusijos klaidingai 
suprantamas ir statomas. Su
lig Lenkų, už tos pasiųlomos 
rubežių linijos dideliausi plo
tai buvę prigulėję Lenkijai. 
Tik tuos plotus neteisingai 
nuo Lenkijos atkirtę ir pasi
savinę Rusijos carai. -

Pagal i aus Lenkai delegatai 
pažymėjo, jog Lenkai paskiau 
neatsisakysią padiskusuoti a-
pie tą Curzono rubežių liniją. 
Bet šiandie tos sąlygos jokiuo 
būdu negali priimti taikos ta
rybų pamatan. 

Prie šitos depešos padėta 
pastaba, jog Lenkų cenzo
riai uždraudę skelbti žinių 
apie Lenkų priešginiavimus 
Curzono sumanymui. Tad 
apie tą Lenkų delegatų at-
sinešimą žinių iš Minsko bu
vo pasiųsta Maskvon, gi iš 
Maskvos Londonan. 

padarysią ir bolševikai su sa
vo armija. 

Toliaus korespondentas de-
pešoje sakot: 

"Sąlygos, paliečiančios nu
siginklavimą, amunicijos dir
btuvių uždarymą ir pavedimą 
ginklų ir amunicijos Rusijai, 
Lenkų visiškai atmestos, kai
po didžiai negarbingos. 

"Toliaus Lenkai atsisakė 
diskusuoti apie bolševikų rei
kalavimą Lenkų valdžion įsi
leisti darbininkus ir Rusams 
pilnai pavesti geležinkelio li
niją iš Baltstogės j pietus. 

"Anglijos užrubežinių rei
kalų ministerio Curzono pa
siūlyta rubežių linija nepri
imta, nes tos reikštų Lenki
jos suskaldymą. 

"Bolševikų reikalavimas 
duoti žemės nukentėjusių nuo 
karo Lenkų kareivių Šeimy
noms, taippat sugrąžinti Balt-
gudijai ir Lietuvai galvijus ir 
arklius, kokius Lenkai oku
pantai su savimi pagrobė, Len 
kų atmestas kaipo palieoąs iš
imtinai vidujinius Lenk. rei
kalus. Lenkai delegatai pažy
mėjo, jog tuo reikalavimu bol -
ševikai paliečia Lenkijos sa
vitumą. 

"Kitos sąlygos atmeptos, 
kaipo neturinčios jokios reik
šmės ir užgaunančios Lenkų 
nacijonalę garbę. 

"Lenkai vietoje Curzono li-
nijoa reiikalauja tarpe Rusi
jos ir Lenkijos demarkaeiji-
nės linijos, paremtos strategi
niais atžvilgiais. 

"Pagaliaūs Lenkai stovi už 
buferines valstybe^ kurias no
ri paimti savo globom" 

BOLŠEVIKU ATSIMETI
MAS IS LENKIJOS. 

Bolševikų kareiviai didžiai ne
patenkinu. 

Valkininkų karuomenė nieko 
neturi prieš tai. 

Prostken, Rytų Prūsija (Ra
šo angį. \mkr. koresp.), Rugp. 
24. — Ketvirtoji Rusų armija 
iš Lenkijos atsimeta tiesiog 
per Ix*mža ir tikisi pasiekti 
Gardiną. 

Bolševikų armijų generalis 
štabas jau apleido Lomžą. Su 
Rusais miestą apleidžia ir visi 
Žydai gyventojai. 

Nežiūrint koaštriausių už
draudimų ir perspėjimų, Ru
sai, apleizdami Lomžą, apiplė
šė keletą krautuvių. 

Man teko susieiti su Rusais 
kareiviais. Visi didžiai nupuo
lę dvasioje. Kareiviai nepaten
kinti, abelnai imant, ne tuo, 
kad jie nugalėti, bet kad jiems 
neduodama progos kautis. Gi 
jie labai nori kariauti. 

Bolševikų oficierai sakosi, 
jog Gardino apylinkėse esa* 
ma stiprių rezervų. Tos re-
zervos (atsargos) busią pasta
tytos prieš Lenkus. Bet reikia 
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žinoti, kad Lenkų perkirstas 
geležinkelis, jungiantis Gar
diną su Baltstoge ir kitais mie
steliais. 

Bolševikų .revoliucijoniniai 
komitetai apleidžia šalį po
draug su karuomenė. 

BOLŠEVIKU ATSTOVAI 
REIKALAUJA PASPORTU. 

LENKAI JAU IR SILEZIJĄ 
APVALDO. 

Berlynas, Rugp. 26. — Vo
kietijos vyriausybė oficijaliai 
paskelbė, jog Silezijoje, 
kur turi įvykti plebiscitas, i-
ma šeimininkauti Lenkai. 

Lenkai sukilėliai apvaldė 
apskriČius Tarnowitz, Katto-
witz, Pless ir Rybnik. 

Prancūzų karuomenė, kuriai 
pavesta ten prižiūrėti tvarkos, 
nieko nedaro prieš tą Lenkų 
pasielgimą. Kareiviai tiesiog 
broliaujasi su Lenkais sukilė
liais. Tas pat yra ir su talki
ninkų komisija. 

Silezijos vokiečiai valdinin
kai iškeliavo į Greslau pasi
tarti ten su vyriauspbės at
stovais. 

AIRIAI ŠAUKIASI Į SUV. 
VALSTIJAS, 

LONDONO KALĖJIME MIR
ŠTA CORKO MAJORAS. 

Anglijos karalius apsvarstąs 
tą klausimą. 

ANGLIJA STATO REIKA
LAVIMUS BOIŠEVIKAMS 

BOLŠEVIKAI LAIKYSIS 
GARDINO APYLINKĖSE. 

— 

Matyt, Kamenev apleis 
Londoną. 

. , — * 

LENKAI ATMETĖ TAIKOS 
SĄLYGAS. 

Stovi už buferines valstybes. 

^ 

Bus prisidengiama Osowieco 
tvirtove. 

* 

Paryžius, Rugp. 26. — Pra
nešta, jog Rusijos sovietų ar
mija koncentruojama Osowiece 
ir šalimais Gardino. Sakoma, 
Rusai tenai sutiks stoti spren
džiamą jin mušin su tikslu ne
leisti Lenkams pasiekti Prū
sijos rubežių ir apsaugoti Lie
tuvos rubežius. 

Iš Maskvos pranešama, jog 
bolševikų armijai bloga Pa
prūsėje. Bet visgi ne tiek daug, 
kaip Varšavos skelbiama. 

Lvovo šone Rusams gana 
gerai sekasi, anot žinių iš 
Maskvos. 

Londonas, Rugp. 26. — Lai
kraščio Mancbester Guardian 
korespondentas iš Minsko ki-
birkštiniu telegrafu pranešė, 
kad Lenkų delegatai Minske 
atmetė visas bolševikų Lenki
jai paduotas sąlygas. 

Iš penkiolikos bolševikų pa
duotų sąlygų Lenkai sutiko 
tik su viena, katra paliečia 
demobilizaciją. Lenkai sutin
ka demobilizuoti savo armiją, 
bet tik tuomet, kuomet' tai 
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Chicago ir priemiesčiai. — 
Gražus oras šiandie ir rytoj; ma
ža atmaina temperatūroje. 

Vakar augščiausia temperatūra 
buvo 69 L, žemiausia -- 61 1. 

Saulė teka 6:09; leidžiasi 7:34. 
bet tik tuomet, kuomet tai 

Londonas, Rugp. 25. — Ang
lijos ir Italijos ministeriu pir
mininku, suvažiavusiuoju Lu-
zerne mieste, Šveicarijoje, 
kaip žinoma, paskelbė dekla
raciją, jog jiedu yra priešingu 
taikos sąlygoms, kokias bolše
vikai pastatė Lenkams. Ir pra
nešė, jog kaip Italija, taip An
glija nesutinkančios su tokiuo 
bolševikų apsiėjimu. 

Po šito Anglijos karo mini
steris Balfour čia bolševikų 
atstovui Kamenev pasiuntė pa
klausimą, kodėl jis, Kamenev, 
seniau Anglijos vyriausybei 
buvo pranešęs apie visai kito
kias Lenkams sąlygas, negu 
dabar matoma paskelbtuose 
pranešimuose. 

Paklausė dar Keinenevo, ar 
Maskvos valdžia stovi už pas
kiau paskelbtas Lenkams tai
kos sąlygas. , 

Pagaliaūs pareikalavo duoti 
galutiną į tai atsakymą ne vė
liau ateinančio penktadienio. 

Karo ministeris pareiškė, 
jog nuo to bolševikų atsaky
mo tolesniai prigulės Angli
jos politikos pakrypimas Ru
sijos klausime. 

Daily Herald, paskelbė^ kad 
del Anglijos ir Italijos griež
to ir neatlaidaus pasistatymo 
prieš bolševikus, Kamenev,* 
turbūt, apleis Londoną. Tad 
ir vėl grūmoja pavojus Euro
pos taikai. 

Londonas, Rugp. 26. -— Pa-
aršejo sau tiki ai tarpe Angli
jos ir bolševįrinės Rusijos del 
aštraus Anglijos atsinešimo į 
bolševikų paduotas taikos są
lygas Lenkijai. 

Bolševikų atstovai Kamenev 
ir Krassin pareikalavo pas-
portų nuo Anglijos vyriausy
bės. Ir jei pastaroji neatmai
nys savo pozicijos Rusijos 
bolševikų valdžios žvilgsniu, 
kaip rytoj atstovai apleidžia 
Londoną. 

BOLŠEVIKAI KONCENT 
RUOJAMI ANT GEORGIA 

LINIJOS. 

Norima susijungti su Turkais 
nacionalistais. 

Londonas, Rugp. 26. — Ge-
orgia respublikos pasiuntiny
bei čia pranešta, jog Rusijos, 
bolševikų skaitlingos spėkos 
sutraukiamos tos respublikos 
parubežiais. Skaitlingi bolše
vikų karuomenės būriai jau 
užėmę neutralį ruožą šalimais 
Tifliso. 

Paklausti bolševikų .vadai 
atsakė, jog tasai jų veikimas 
esąs surištas su kai-kuriais 
pienais, palytinčiais Armėni
j a 

Tie pienai, anot georgėnų 
pasiuntinybės — tai bolševikų 
spėkų briovimąsis tiesiog per 
Georgią ir Armėniją Turki-
jon, su tikslu tenai susijungti 
su Turkais nacionalistais. 

Dublinas, Rugp. 26. — Lon
dono kalėjime Brixton badu 
miršta Airijos miesto Cork 
lordas majoras MacS\veeney, 
kurs pirm poros savaičių su 
kitais Airiais buvo suareštuo
tas už veikimą prieš Angliją. 

Šito miesto majoras krei
pėsi į Anglijos vyriausybę at
kreipti domą į badu mirštantį 
Corko majorą. 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Lloyd George iš Švei
carijos pranešė, jog jo vyriau
sybė atsisakanti paliuosuoti iš 
kalėjimo majorą. Pasakė, jog 
vyriausybė neimanti atsako
mybės už pasekmes, nes majo
ras liuosi noru badaująs. 

Airiai tuo tikslu kreipiasi į 
Suv. Valstijas, idant šitos pa
darytų savo intakos į Angliją 
paliuosuoti iš kalėjimo majo
rą. 

Gi Hcdmond Howard tilo 
tikslu kreipėsi į patį Anglijos 
karalių. Iš Londono praneša
ma, jog karalius nusprendęs 
aptarti tą klausimą. 
, Be, matyt, kol bus surastos 
legalės priemonės £aliuosuoti 
badaujantį majorą, gal pasiro
dys pervėlu. Nes lordas ma
joras mirs kalėjime kaipo 
kankinys už savo tėvynės ir 
tautos laisvę. 

UŽSIREGISTRAVO DAU
GIAU 127,783 PILIEČIAI. 

Vakar Chicagoje prieš arti
nančiuosius rinkimus užsire
gistravo 127,783 daugiau pi
liečiai ir pilietės. 

Tame skaitliuje yra 79,346 
vyrai ir 48,437 moterys. 

Šiandie išviso Chicagoje už
siregistravusių piliečių yra 
923,045. Šitam skaitliuje yra 
322,992 moteri. 

Ateinančiuose rinkimuose 
galės dalyvauti gražus būrys 
žmonių. 

WRANGEL SKELBIA APIE 
SAVO PAVYKIMUS. 

Sevastopolis, Rugp. 26.— 
Priešbolševikinės karuomenės 
vadas pietinėj Rusijoj, gem 
Wrangelis paskelbė čia tokį 
savo oficijalį pranešimą: 

"Išilgai Azovo jūrių pakra
ščių mūsų karuomenė pažan-
giuoja Kubaniaus apskrityj. 

"Volnovska apylinkėse prie
šininkas pakėlė ofensivą prieš 
VValdgeim. , bet buvo atmuš
tas. Arti Bernigovka mes pa
ėmėm nelaisvėn visą pulką. 

"Jekaterinoslavo ir Novo-
moskovsko apylinkėse, taippat 
šiaurvakaruose nuo Aleksand-
rovsko, prasidėjo dideli gy
ventojų sukilimai prieš* bolše
vikus/ ' 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNtS 

NUŽUDYTA T&YS SIRIJOS 
KABINETO NARIAI. 

Prancūzai panešę didelius nuo
stolius. 

\ a-»* 
ŽTtffLi 

IKTIUKATIONAL CAJTTOON CO N Y. 
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TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Būtinai turiu užmokėti ui mano sūnaus važiavimą, nes per

eitą seredą jis užbaigė penktus metus. 

Konstantinopolis, Rugp.26. — 
Nuo amerikoniško karo laivo 
Beirute gauta žinia, jog Dera
te traukinyj aną dieną nužu
dyta trys Sirijos ministeriu 
kabineto nariai — pir
mininkas ministeris, vidu
jinių reikalų ministeris ir karo 
ministeris. Be to su anais žu-
vo ir vienas Prancūzų oficie-
ras. 

Gautajam čia kemalistų mi-
litariniam pranešime pareiš
kiama, jog skaitlinga Prancū
zų kareivių koliumna Rugp. 
1 ir 2 dien. iš Adana išmarša-
vo į Tarsus ir Mersine. Už sa
vaitės ta koliumna sugrįžo at
gal netekusi 1.500 vyrų. 

ALBANAI SUPLIEKĖ 
SERBUS. 

Serbai praradę 2,000 kareivių. 

PRANCŪZIJOS KOMISIJO 
NIERIUS PIETINEI RUSI 

JAI. 

Paryžius, Rugp. 26. — Kau
kazo respublikose Prancūzijos 
atstovas M. de Martel paskir
tas augštuoju komisijonie-
rium prie gen. Wrangelio val
džios piet. Rusijoj. 

Paryžius, Rugp. 26. — Ke
liaudamas Varšavon čio apsis
tojo Suv. Valstijų pasiuntinys 
Lenkijai, Hugh Gibson. 
v Vakar jis su žinomu Pade-
rewskiu turėjo ilgą konferen
ciją. Sakoma, buvo kalbama
si apie Lenkijos rubežius. 

Londonas, Rugp. 26. — Reu-
terio depešoje iš Rymo pa
duodamas boksai Albanų ka
ruomenės komandos praneši
mas: ' 

"Albanai gali pasidžiaugti 
įveikimu Serbų Dibra apskri
tyj. Serbai prarado 2,000 ka
reivių. Serbai atblokšti ligi 
rubežiaus, kurią jie buvo pe
rėję Liepos 16. Laukiant pra
nešimų iš Belgrado, Tirano 
valdžia įsakė savo karuomenei 
laikytis demarkacijinės liniįos, 
nustatytos 1913 metais." 

KARDINOLAS APIE MO
TERĮ! LYGIATEISE 

* ' • • i • • « • m • 

Baltimore, Md., Rugp. 26. -r-
Jo Eminencija kardinolas Gi-
bbons Čia pasikalbėjime pa
reiškė, jog moterų lygiatei
sė politikoje, jo nuomone, į ša
lį atsilieps moraliu atžvilgiu. 
Taippat moterims po pirmųjų 
trukšmų atsinorės teršties po
litikoje ir už keletos metų ne
daugelis jų panorės naudoties 
balsavimo teisėmis. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugpjū
čio 25 buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.57^2 
Lietuvos 100 auksinų 2.00 
Lenkijos 100 markių .47 
Vokietijos 100 markių 2.00 
Prancūzijos už 1.00 14 f r. '00 
Italijos už 1.00 21 1. 50 
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buklų yra buvę 
nepaliuosuoja j 
gaus nuo priedei 
persijoti per kr 
mus apie stebuk 
jojimas tikriems 
naudingas. Mek 
kos jame žūva, 
reikia žūti. 

Nesiskubinkim Ti
kėti Stebuklams. 
Associated Press yra labai 

rimta telegramų agentūra. J i 
21 Rugpjūčio pasiuntė iš Bel
fasto, Airijos miesto, kad vie
toje vadinamoje Templemore, 
apskrityje Tipperary, kur ta
po nužudytas policijos inspek
torius AVilson darosi stebuk
lų. 

Apie 6 valandą vakare vi
sos stovylėlės ir šventieji 
pavekslai laikraštininko a-
gento Thomas Divan namuose 
ėmė tekėti kraujais. Susirinko 
daugybė žmonių ir visi tą ma
tė. 

Vieno kareivio koją buvo 
baisiai sugadinęs šrapnelis ka
rės metu Prancūzijoje. Karei
vis tapo nugabentas į Divan'o 
namus ir susyk išgijo. J i s bu
vo išbuvęs ligoninėje trejus 
metus. Associated Press nepa
duoda to kareivio vardo nei 
pavardės. 

Stebuklai yra toki daigtai, 
su kuriais reikia labai atsar
giai apsieiti. Kur maža šalis 
smarkiai kariauja su galingu 
priešu, ten žmonėse pakyla 
stebėtinų kalbų. 

Katalikų Bažnyeios prityri
mas parodo, kad kartais iš 
šimto pasakojimų išrodančių 
tikrais stebuklais tebūva tik 
vienas tikras stebuklas. Kar
tais tikrųjų stebuklų nuošim
tis būva dar mažesnis. 

Neatsargi minia stebėtiną 
pasakymą, arba nepaprstą ne
suprantamą atsitikimąpaskaito 
stebuklu ir apsigauna. Tikėji
mo priešai pasinaudoja tuo-
mi ir skelbia buk stebuklų vi
sai nebuvę, nesą ir negily bū
ti Tai teip-gi yra. klaida. 

Orleano Mergelės arba Šv. 
Joanos d'Are negalima išmesti 
iš istorijom Teisme tapo priro
dyta- jos stebuklai. Prancūzi
joje mieste Angoulėme 1904-
1906 m. dukart buvo teismas 
Gabrieliaus Garbam su gele
žinkelio kompanija Paris — 
Borcleaeuc. Tų dviejų teismų 
aktai aiškiai prirodo stebuklą 
-~- antgamtinį- Garbamo išgi
jimą iš gangrenos įvykusios 
dėl nugarkaulio įluižmo. Kas 
tų atsitikimų nepripažįsta tas 
savo protavimus stato augš-
čiau už faktus. 

Kas žino, jog visa gamtos 
teisių galybė yra. vieno šalti
nio, būtent iš Dievo, tas sup
ranta, jog Dievas gali pada
ryti žmonėms naudingų daig-
tų, sakysim išgijimų, ir be 
gamtos. Tat vadaįnasi stebuk
lu. 

Tikintiems į Dievą nėra rei
kalo laikytis protavimų nesu
tinkančiu su faktais. 

"DrauTO" 
prie rrai 

Labai gražiai 
leisis išbaigėsav 
Deja tik 
težino, kaip 
to paties lapo t 
tabas parašyti 
priekaištij ir di 
pymo viso to, ks 
Įėjo įgalvoti n 
Lietuvos prieš* 
po tų neteisingi 
gų žodžių t a r 
ginčus šalyn, nu 
kitus, jog jie tr 
rus . " 

" D r a u g a s " si 
jams pasakė, Jo; 
bė Auditoriumo 
gėjai, žadėdami 
pirmojo Lietuve 
pasirodymą. Šia 
g a s " prideda, j 
priedermė buvo 
tais, kurie visu 
džioja. Bet p. V: 
giria. 

" D r a u g a s " p 
Rugpjūčio 1920 
vo rengti džiau 
del Vilniaus at$ 
pats p. Vileišis 
legramą, kurioje 
ir Balutis sako, 
perdavimas Li< 
neužbaigtas. " 
i'irst expect com 
o n " telegrafuoji 
reiškia "Pirmą 
mės užbaigti, e v 
Vileišis, versdai 
lietuviškai įded 
"Lietuvos", ku 
telegramos reik 
no Vilniaus evi 
v a k a l b a p r i m 

September first 
' ' Draugo' ' i 

Rugpjūčio iš A 
gavo pranešimi; 
g o " telegrama 
perduta į Vilni 
kad iki tai di( 
tebebuvo Vilnii 
ra suvienyta te' 
merika, tik. bol 
vienyta. 

Kadan-gi dal 
tai aišku, kad 
vo dalyvavimas 
rių reugėjaj ai; 
jos daromos d 
liuosavimo, bu^ 
taktingas ir uz 
šaliai, kuriai 
Lietuvą. Labai 
jei gausime ži: 
Departamento 
durys neužsida 
po 15 Rugpjuč 

P-nui Vileišh 
biauriausiais Li 
ką jis nori. Jei 
taikytų prie " 
dar turėtų sui 
kol rastų pasai 
tamsų ir nedor 
ti tikėti> 
panašių prieka 
šrui nedarom, 
širdimi sakome, 
neturi ypatyb 
Lietuvos utsįo\ 
vienytų Valstij 

VARSAVU 
IS8UEE 

UNITEI 

protingo imo-
rmės atsargiai 
ritiką pasako
rius. Tokis si-
s stebuklams 
agingos pasa-

bet joms ir 

Pastaba 
nešimo. 
— 

ponas J . Vi
ro pranešimą, 

j is vienas 
galima ant 

apie mus pas-
" Bjauresnių 

idesnio iškrai-
aip buvo nega
lei didžiausias 
ias," o paskui 
^ ir užgaulin-
rti: "Meskite 
[įstokite įtartie 
ur i blogus no-

>avo skaityto-
•g netiesą skel-
> iškilmių ren-
L Auditoriume 
os Prezidento 
andien "Drau-
jog p. Vileišio 
) nesusidėti su 
uomenę suva-
rileišis juos pa-

msakė, kad 15 
I peranksti bu-
igsmo iškilmes 
gavimo. Dabar 
; prisiunčia te-
fe pp. Purickis 
», kad Vilniaus 
ietuviams dnr 
'By September 
įplete evacuati-
ja Purickis. Tat 
Į Rugsėjo tiki-
vakaciją. P-nas 
unas telegramą 
da vieną žodį 
uris permaino 
cšmę. Apie vie-
^akuaciją tebu-
i žodžių " B y 
t. 
redakcija 24 
Westeni Union 
ą, kad "Drau-
L negali būti 
ių. Tat reiškia, 
enai bolševikai 
uje. Lietuva y-
*legrafais su A-
dševikija nesu-

lykai teip stovi, 
Lietuvos atsto-

s iškilmėse, ku-
iškiai sakė, jog 
iei Vilniaus pa-
[vo dideliai ne-
žgaulingas tai 

jis atstovauja 
ii džiaugsimės, 
inių, kad State 

Washingtone 
arė p. Vileišiui 
;io ant visados, 
ui valia vadinti 
sietuvos priešais 
i jis tos žodžius 
'Draugo," tai 
nkiai padirbėti, 
ulyje užtektinai 
rą žmogų galin

tam. Mes 
aištų p. Vilei-

bet skaudama 
>, kad p. Vileišis 
bių, reikalingų 
vui rimtoje 8u-
jų Respublikoje. 

Lietuvos M 
Lietuvos misijos prane 

Miesto Chicagos ir 
kies Lietuvos Laisvė 
kolos Stotis yra užl 
Lietuvos Misiją ats 
ti visose vietos 
nijose nuo Rugpjūčio 
nos iki 29 dienai, kac 
jus vietos paskolos 
tams užbaigti paskolos 
kad veikiau kiekviena 
galėtų užbaigti savo s 

Rugpjūčio 15 dieną < 
šiame Chicagos teatre 
toriume turėjo susirinl 
hės iš visų kolonijų, 
platų Chicagos Lietuvi 
tinkamai pradėjus. 

Žinodama apie tokį 
gos Lietuvių gražų sui 
Lietuvos Misija yra ; 
Užsienio Ministerio D 
rickio a r Balučio j 
stačiai į Auditoriumo i 
skeliausių is* Lietuvos 
Lietuvos Atstovo Vilei 
du. 

Tokio atsakymo iki ] 
čio 15 dienai nesusila 
prisėjo Chicagiečiams 
tas žinias apie Vilnių, 
jau buvo gautos pirm 
p. Balučio, būtent kad 
turėjo atgauti Lietuvi 
nuo Rugpjūčio 11 diei 
sulig padarytos sutari 
ševikai sutikę yra atic 
są Lietuvos dalį, kur 
užėmę bolševikai b< 
Lenkus. 

Pasinaudodama šii 
niomis, Lietuvos 
džiaugėsi, jog Lietuve 
nė yra Lietuvos Res; 
( M ą i « 

žinioj. 
Tuo tarpu "Drau$ 

spausdino keletą sti 
kuriuose nurodoma bi 
Rugpjūčio 15 diena 1 
Misijos nariai yra 
Chicagon ne paskolos 
lais, bet kad priėmus 
vės Varpą", kad Vilr 
tebesąs dar bolševikų 
ir tol i aus kad "Chica 
tuvių Ta ryba" tyčia 
gusi tas prakalbas, k, 
džiaugti" kad bolšev 
valdė Lietuvos sostin 
žai dar to "Draugas ' 
ta i r Lietuvos Atstov 
ši ui, kam jis a t si lai ik 
kias iškilmes, nes gir 
rikos valdžia jug tu< 
būti užgauta, jog tat i 
ka ir t. t. Biauresni 
kaistų ir didesnio išk 
viso to, kaip buvo, neg 
galvoti nei didžiausi; 
vos priešas, Lietuvos j 
kaip ir visi Auditorių 
rinkusieje Lietuviai, d 
kad Vilnius yra 
rankose o ne bolševj 
lietuviams pagaliaus 

KGSSTAMPS 
D B Y T H l 
D STATES 

GERB. DELEGAT\ 
FEDERACIJOS S 

Delegatams yra užs 
viešbučiai: 1) Eltor 
prie West Main ir ! 
gatvių. 2) Kingsbur 
prie Center str. 

Nuo geležinkelio st 
tųdviejų viešbučių 
tik penkios minutos ei 

Seimo sesijos bus 
49 Congress ave. Šv. 
Lietuvių parapijos sv 
Nuo viešbučių ten e 
galvekariai: Bank st. 
Plat. 

Rengimo Komisijos 
J. Rikten 

875 Bank Į 
Waterbur 

RED. ATSAKYBt 

•mJ. 

išvaduoti Vilnių. I r kad toks 
džiaugsmas buvo visai teisi 
gas, parodo gautoji Bugpj 
Čio 19 diena nuo D-ro Pu r 
kio ir Balučio telegrama, li 
ri buvo iš Kauno išsiųsta d 

Siniftf. 

fcpylin-
i Pas-
vietusi 
ilanky-

k ^ Rugpjūčio 13 diena, bet 1 
' ^ šiandien gauta. J i šiaip ska 
padė-

[omite-
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stotis 

7otą.' 
idžiau-
Audi-

ti žmo-
kad ią 
\ darbą 

Chica-
lanymą 
įrašiusi 
ro Pu-
risiųsti 
alę pa-

ž i n i ų 
io var-

tagpju-
įkta ir 

teikti 
kurios 

iu nuo 
Vilnių 

ii jau 
os, jog 
es bol-
aoti vi-
ą buvo 
vydami 

mis ži-
Misija 

s sosti-
tublikos 

as*' išr 
iipsnių, 
vo, jog 
ietuvos 
atvykę 
reika-

"La i s -
ius buk 
rankose 
fos Lie-

suren-
d pasi-
kai ap-
. " Ma-
prime-

i Vilei-
»s į to
li Ame-
mi gali 
epritin-
i prie-
•aipymo 
dėjo su-

Lietu-
tstovas, 
ne su8i-
iaugėsi, 
jietuvįų 
jų, kad 
3asisekė 

ba. , 
"Auditorium, Chicago, ^ 

ieišiui. We gradually taki 
over Vilnius institutions. '. 
September first expect co 
plete evacuation. Nearly 
our territory thus nea 
doubling it. Much hard wc 
and considerable resoun 
needed for bringing order 
new territory devastated 
Polish and recent Bolshe' 
oceupation, but we are hopi 
Ali working intensely w 
order and determinati 
Great Americans Li t Įmanu 
and tell them with your asj 
tance we are" attaining a 
sure to maintain what is d 
ręst to every Lithuanii 
heart that Lithuanian f 
might proudly wave on Ge 
min kalnis forever. Purickis 
Balut is ." 

Tas pats lietuviškai. • Ii 
jemame savo žinion viena 
kitos Vilniaus įstaigas. 
Rugsėjo pirmos dienos pi 
tikiame, jog (Lietuva) bus ; 
nai evakuota. Tokin būdu 
sa Lietuvos territorija l 
dvigubai didesnė. Daug s 
kaus darbo i r didelių iškas 
bus reikalinga, kad įve< 
tvarką naujai užėmamoj h 
torijoj, kuri yra apnuoginti 
priežasties Lenkų ir nau 
bolševikų okupacįįyg. Mes c 
me pilni vilties. Visi dirba 
tensyviai su džiausimi i r 
sišventimu. Pasveikinkite 
merikos Lietuvius i r pasą 
kitę jiems, jog su jų page 
mes tvirtai esame įsitik 
užlaikytie tat, kas yra br 
giausiu ii* dėlei kiekvieno 1 
tuvio širdies, būtent kad ] 
tuvos vėliava gaJėtų iškiln 
gai plevėsuoti igsados ant 
dimino kalno. Purickis, 
lutis." 

Taip šaukiasi prie ji 
broliai Amerikiečiai, Lietu 
valdžios žmonės. Meskite 
nors kartą savo ginčus ša 
nustokite įtartie kitus, jog 
šiandien tur blogus norus 
stokite visi išvien bėru 
prie vieno darbo, kursai š: 
dien taip reikalingas. P i r 
Lietuvos Laisvės Pask 
bonus ir užbaigkite kiekvi 
stotis savo kvotą. Tai-gi 1 
lai į darbą. 

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Misijos Pi 

20 CIIL 1920. 
Auditorium, Chicago. 
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įkyti šie 
Hotel 

'rospect 
r Hotel 

>ties iki 
pėsčiam 
Įįį, 
aikomoi 
Juozapo 
itainėje. 
tia šitie 
ir Town 

Narys 
itis, 
tr. 
r, Conn. 

a. 
i P i f f a . 

MOTERŲ SĄJUNGOS I 
LEGACIŲ DOMEI. 

Gerbiamos delegatės Mol 
Sąjungas Seimo dienos y 
pamainytos. Kuopų užkvi 
muose buvo pažymėta, 
seimas M. S. prasidės ] 
Rūgs. ir baigsis 2 d. R 
Bet federacija seimu tvs 
nustatė vėlai ir atmainė 
na. 

Pale j federacijos tvarka 
S. Seimas įvyks 31 d. Rug] 
įio ir 1 d. Rūgs. tai yra u 
ninkas ir sereda M- S. Se 
dienos. 
Tėmykit federacijos kongr 
tvarką. 

V. Liutkienė, M. S. pi 
» 

mmmsssaa ,i i B * 

Rapids. 
Šiuomi tarpu tų knygų 

turime. 
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(Tąsa.) 

J . Povilaitė, „ 100.00 
Kun. H. J . Vaičiūnas, „ 175.00 
B. Kučienė, , 50.00 ( 

Magd. Jocaitė, pasižadėjo. ( 
Dr-ja L. D. S. 49-a kuopa 

pasižadėjo. j 
Dr-ja Mot. Dievo Sop., $50.00 
Dr-ja Sal. Šird. Viešp. Jė

zaus, „ 75.00 
Pat i Labd Są-gos 3-joji kuo

pa, „ 100,00 
4-a kuopa, Apveizdos Dievo 

parapijoj. Dvasios vadas kun. 
Ig. Albavičius, 717 W. 18tli 
Str., Chicago, 111. 
L. i r M. Gutautai, ..$100.00 
O. Povilaitė „ 100.00 
P. Macijauskaitė, . . „ 100.00 
A. Papsutė, „ 100.00 
O. Žilinskaitė „ 100.00 
P. ir B. Lapinskai, . . „100.00 
L. Pranculaitė, . . , . „ 100.0U 
K. Vasiliauskas, 100.00 
O. Girdvilaitė, „100.00 
O. Augaitė, . . . . 100.00 
Z. Bartkaitė, „100.00 
Kun. Ig. Albavičius, „100.00 
M. Benaitė, „100.00 
J . Puplesis, „100.00 
J . Burkaitė, „100.00 
M% Jatuzis, 100.00 
U. Freitikienė, v 50.00 
J . Gumuliauskas, 50.00 
A. ir* M. Dargiai, „ 50.00 
V. Stankus, „ 37.50 
J . ir J . Rusteikiai, . . „ 15.00 
A. Benaitė, „ 100.00 
J . Rajauskas, ..' „100.00 
J . ir B. Pankauskai, „ 100.-00 
M Juzikonutė, „ 5.00 
Z. Savickienė, „ 56.00 
M. Krupinskaitė, 25.00 
K. Ratkieno, 30.00 
A. Klimas, . . . . . : f,v 5.00 
J . Lukošiunaitė, 25.00 
B, Placaitė, . . . . . . „ 100.00 
O. Martižiunaitė, „ ' 25.00 
O. Kinelaite*, . , a J j . K . 5.00 
E. Jetuzyti, 100.00 
B. Gečienė, „ 20.00 
J . Jonuškaitė, „ 100.00 
A. Barščius, „ 25.00 
Pr. Radavičius, . . . .„ 50.00 
St. ir O. Petrokai, „ 50.00 
P. Garbin»kaitė, „ 50.00 
K. Radavičienė, „ 2.50 
K. ir S. Rakauskai „ 5.00 
M. Rirgelienė, 15.00 
S. Stankus, 4 me-

tų, „ įuu.uu 
L. Tamašauskaitė, . . „ 100.00 
P. Buividaitė, „25.00 
J . ir M. Šniukštai . . 100.00 
O. Gilvidaitė, 100,00 
E. Trakenaitė, 100.00 
K. Papsutė, 100.00 
A. Bislis, 100.00 
S. * Pivoriunaitė, 50.00 
O. Nugoraitė, . . . . . . . . 100.00 
J . Ruškys, . . . . . . . . . . 50.00 
Dr-ja Apašt. Maldos . . 30.55 
Dr-ja pati Lab. Sąj. 4-ji 

kuopa, 300.00 
Dr-ja Tretininkų £v. 

Pianciškaus, 43.00 
Dr-ja Moterų Są-gos 3-ji 

kuopa,, 75.00 
Di-ja l i e t . Vyčiu 4-ji 

kuopa, T 50.00 
5-ta kuopa, Šv. Jurgio pa r. 

Dvasios vadas kun. M. Kru
šas, 3230 Auburn Ave., Chi
cago, 111. 
Kun. Myk. Krušas, . . . . lOO.Oo 
Kun. M. Krąuciunas 

(A. A.) 100.00 
A. Steponavičius, 200.00 
B. Kučinskaitė, 100.00 
P. Antanavičius, 100.00 
M. Kraučiunas, 100.00 
A. Beinoraitė, 100.00 
O. fcvelnaitė, 100.00 
V. Vaišvilienė, 100.00 
J . Budreckis, 100.00 
O. Ivvederienė, luO.OO 
O. Nausėdaitė, 100.00 

;.' J . Viliunas, 100.00 
Pašinckaitė, — 100.00 

pri- M. Dvaibaitė, 100.00 
b. Miscika, 10a00 

L Južkevičia 100.00 ¥ ~ 
L Iždonaitė, 100.00 
\ Preikšiutė, . . . . ' . . . . 10.00 
% Česnakaitė, 10.00 
i\ Murauskaitė, 75.00 
3. ir O. Sekleckiai, . . . . 50.00 
?. Janušauskaitė, 10.00 
Įf. Adomavičaitė, 30.00 
) . Balsaitė, 60.00 
>. Karpienė, 30.00 
F. ir Petkai, 25.00 
P. Preitikaitė 25.00 
P. Vaitkaitė, 40.00 
P. Mažeika, . 45.00 
I. ir O. Gurinskai, 100.00 
Et Vanagaitė, 50.00 
3. ir K# Šimkai, . . . . 25.00 
P. Bručas, , 50.00 
J. Dimša, 10.00 
B. Tarvidienė, 25.00 
A. Kuinpikaitė, 50.00 
Dr-ja Apaštalystės Mal

dos, 100.00 
Dr-ja Šv. Onos, 100.00 
Dr-ja pati Lab. Są-gos 5-ji 

kuopa, 17.50 
Pasižadėjusieji Garbės Na

riai : 
A. ir E. Gečai, J . Tumaso-

nis, K. Buris, D. Adomavi
čiūtė, J . Stulga, J . Sereikia, 
E. Urbaičiutė, M. Gedviliene, 
K. Paldauskaitė, J . ir M. Bru
žai, Iz. Nausėda, R. Matijo-
šaitienė,- P. Salamanavičius, 
J . Žakas, P . Kūlis, K. Lau-
cius, J . Garuckas. 

Viso 60 Garbės Narių. 
6-ta kuopa, %Šv. Mykolo Ar-

kaniolo parapijoj. Dvasios va
das kun. Pr . Meškauskas, 
1644 Wabansia Ave., Chicago, 
111. 
Dr-ja S v. Mykolo Arka-

niolo, , 118.00 
Dr-ja 6v. Juozapo Apie 

kūno, 115.00 
Dr-ja Šv. Cecilijos, . . 160.00 
Dr-ja Mot. Dievo Aušros 

Vartų, 100.00 
Dr-ja Gyvojo Ražančiaus, 

Panų ir Moterų, 117.13 
Dr-ja Šv. Kazimiero Bro

lių ir Seserų, 1 IC.OO 
Dr-ja pati Labd. Są-g03 

6-ji kuopa, 100.00 
Dr-ja Moterų Są-gos 4-ji 

kuopa, 15.00 
J . Kriminskaitė, 100.00 
J . Girdžiunas, 100.00 
A. Urbanavičienė, 100.00 
K. Butkevičius, 300.00 
B. Radišauskienė, 30.00 
B. Tumaitė, 5.00 
Kun. Pranciškus Meš

kauskas, 500.00 
7-ta kuopa, Aušros Vartų 

parapijoj. Dvasios vadas kun. 
F . Kudirka, 2327 W. 23 rd 
PL, Chicago, 111. 
Kun. Marijonai, 100.00 
Nežinomas Asmuo, 100.00 
A. Marogaitė, . : 50.00 

(Pabaiga bus). 
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Telefonas Boulerard t l 9 f 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8831 S. Halated Str. 
V A L A N D O S : 9—12 A. M. , 

1 — * ; T—8 P . M. 

^UJUUIUH8MIWinMlNlillil«!ll(IIHIHfllll1llinUHHIMIIUNiillUl 

Dr. A. L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel tanai 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3466. 
4wiiiiwtn«wiJaiwiniiuiWHiiJ!Jfywti«Miiiiiiii)iiHiiJiiM)iiwuiiir 
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L1L7TCVIS GYDYTOJAS TO. 

CB1RUIIGAS 
S201 Wcst 12nd Street 

Tel. Canal 6222 
Rcs. 3114 W. 42nd Street 

Tel. MoKinley 4988 

.Li- '.•. v. .,'. , ••r.TT-y: 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lieruvit Beathtai 

10881 Mm. Mk*igmm, Av«aue 
tu. 
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lirbk $35 iki $75 Savaitėj] 
Buk kirpėjo. Kl 
rpėjai vteur rei
kalaujami, ' Ge-
riaualae tTTH^tf. 
mes išmokiname 
1 keletą B&vai-
člų, prltyrlmaa 

^ ^ ^ duodamas moki-
įauties. Vietos atdaros. Specijalis 
Criaučystės Skyrius, mokslas ut-
ranėdina visus . 

M A S T B R BOHOOIi 
180 N. State Str. 

Kampas I * k e str. ant 4to lobo. 

» • ' 

SEGAL DR. CHARLES 
Perkėlė eftvo o f*-a po 

1729 S. Asiuand Avenue 
Specialistas d i lonj , moterq ir vy
rų Hgų. 

balandos nuo 10 lkl l t išryto; nuo 
I iki 6 po pietų; nuo 7 lkl f : f# 
rakare. Nedėliomis 18 lkl 1. 

Telefonas Dresei 

= 

S. D. LACHAWia 
LIETUVYS GRABORIU8 

Patarnauju, laidotuves* ko pigU-uala. 
Reikalo meldi lu atoiiauktl. o mano 
darbu bu a) te užgonėdtoti. 
8814 W. 28 PL CSilcafO, m . 

TeL Oanal I l f t . 

• • • • • s j 

; j.P.WAITCHES 
ATTORMET AT LAW 

UKTUVIS ADVOKATĄ* 
VAL. Vakarais 7 lkl 8 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, LU. 
Pitone Vards 1058 

' 
T? 

i • m m m m m 

Dr. M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLKOU 

Valandos: — t iki 11 l i ryto; 
I po pietų lkl 8 vak. Hedėlio-
uus nuo 6 lkl 8 vai. vakarą 

V 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL 'IS 

Lietuvis Gydytojas^ ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. BouL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

ROS. 8814 \V. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKiuley 2SS 

« 

f— 

> 
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DR. S. NAIKEUS 
IiLETTUtlS 

GYDYTOJAS IR CH1HIKOAI 
Ofiamo ir G/ventmo n e t * 
8252 6o. Halsted Str. . 

Ant Viršaus Universal State ^iank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
Telcfeaas X 

I * » • • ' • • » » • • • ' • » • » » • » « 
Tel. Drovsr 7 8 « 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS D S a m S T A S 

Valandos: euo 8 ryto lkl t vak. 
Seredomie nuo 4 lyg 9 vakare 

4718 SO. ASHLAND AVEHTJE 
arti 47-tos Gatvės 

Į ą m, •• p • • • m, m m w i • » » > • • « 

•mmm^l 
Tel. pulUnan H2 ir 8180. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 M iclįigan Ave. Roselande 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 

6:30 iki 8:30 vąk. 

V. W, RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle t3tr©et 

Kamharls 
TeL -

Vakarais, BU W. 33 Bt. 
TeL rmrėm 4661 

•:t ""v r • • i * ' . " 

Resid. 1166 Independenoe Blvd. 
Telefonas Van Buren 664 

DR. A.A.R0TH, 
* • * » * aTdytntes Ir 

Vaiku tt visu rti|osii8uą Ugu 
T £ ***^^* '66 i6 f* »^^^*# J I | 1 0 ^"^^^ P O 

*** 1—6 Tuk. Ifedėttoaeis 16—lf «. 
6664 So. Halsted M., 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
GRAND RAPIDS, MICH. 

Prof. J. Meškausko prakalbos 
22 Rugp. šv. Petro ir Po-

vylo svetainėje, prof. J. Meš
kauskas nuodugniai kalbėjo 
apie Lietuvos Valstybės įsi
kūrime, St. Seimo darbą, Lie
tuvos pramonės stovį bei pa
togius ir blogus kelius Lie
tuvon grįžtų. 
Žmonių prisirinko pilna sve

tainė. Visi buvo labai paten
kinti prakalbomis. 

Šv. Petro ir Povilo choras 
pamargino vakarėlį gražiomis 
dainelėmis. 

Prakabų tarpe rinkta aukos 
Lietuvos katalikų centraliam 
veikimui. 

Surinkta 100 dol. 15c. 
Sekantieji aukavo po 1 dol.: 
A. Jankus, J. Vaičiūnas, S. 

Kizlaitis, A. Naruševičius, D. 
Garštis, J. Kupris, Dakauskas, 
K. Lukšėnas, A. Laurinaitis, 
V. Kilotaitis, J. Barštis, P. 
Dėdinas, J. Dielinikaitis, K. 
Dirda, J. Jasevičius, R. J)ir-
dienė, O. Jankauskienė, Že
maitis, O. Sležaitė, Mikelaitis, 
J. Kurantavičius II, Bilda, V. 
Adomaitis, J. Teberienė, P. 
Jezavickienė, D. Vaitkus, J. 
Žemaitis, A. Naujalis, J. Sku-
žinskas, A. Mockevičius, J. 
Zokas, J. Adomaitis, J. Pran-
ckaitis, V. Aržuolukas, L. A-
bromaitis, J. Banis, M. Gru-
bliauskas, M. Petrauskas, P. 
Medelinskas, M. Danevičius, S. 
Jurkšaitis, S. Šukevičius, A. 
Criškonis, V. Balsytis, M. 
Grubliau^kienė, Vainavičius, P 
Kamantauskas, P. Balčiūnas, 
A. Kemera, P. Andriušis, A. 
Abromaitienė. 

Po 2 dol.: aukavo: R. Aka-
mavičienė, P. Mažietis, A. Ku
činskas, o kun. A. Dexiiis 5 
dol. 

Ačiū visiems aukotojams! 

Parapjios reikalai. 

ra, vienok Lietuvos balsą iš
klausė ir paskolino Lietuvai 
savo gimtiniam kraštui — 
$550.00 dol. Šitie ištekinai Lie-
Lietuvos sunūs. F. Aurila 
$100,00 po $50 A. Varasis J. 
Dapkus, J. Juška, St. Sama-
lionis, J. Rejons, A. Mockus, 
St. Vasiliauskas, J. Birsenas 
viso ir sudarė suma $550.00 
Gera pradžia kaip iš tokios 
mažos kolonijos nes yra vil
tis, jog Port Wash. Lietuvai 
mažu mažiausia Lietuvai pas
kolos duos $2000.00; ketvir
ta dalis išpirkta per vieną 
vakarą dar tris dalios liko bet 
Port Wash. Lietuviams nie
kis. Daugumas pasižadėjo 
pirkti. Kiti sakė dar palaukti 
trumpą laikją. Galima tvirtai 
tikėti, kad atsilankius antru 
sykiu Raciniečiams į Port 
\Vasli. svečiams pasakys, štai 
$2000.00 važiuokite namo ir 
duokite ramybę, nes P. W. 
Lietuviai mėgsta ramiai gy
venti. Už tokį didvyriškumą 
jumsLietuva bus per amžius 
dėkinga. Port Wash. Lietuvai 
stokite į darbą: kurie esate 
pirkę kalbinkite savo draugus, 
kad pirktų bonus. Visi esame 
lygus Lietuvos piliečiai, visi 
lygiai turime teikti Lietuvai 
paskolą. 

Dar keletą žodžiu apie šia 
Lietuvių mažikę koloniją. Ne
teko sužinoti kiek viso skai
čiaus randasi lietuvių, bet su 
šeiminu nareis gali būti virš 
pora šimtų yra priaugusių lie
tuvaičių, bet trūksta lietuviš
kos dvasios. Gyvuoja Šv. Al
fonso pašelpinė draugija tu
rinti narių virš trisdešimties. 
Turi Lietuviai bažnyčią be 
skolų. Yra dvi smukli. Dirb
tuvės didžiausia liejykla, če-
verykų ir kėdžių dirbtuvė ii 
da keletas smulkių. Pats mie
stelis stovi labai gražioj vie
toj tarp neaugštų kalnų. Iš 
veižda graži ir rami vieta 
gyventi kaip tik lietuviams, 

15, 16 ir 17 Rugp. kleb. kun.! tik Lietuviai nusiskundė, kad 
A. Dexnis paruošė parapijai 
bazarą. Pelno liko $307 dol. 
Jame atsižymėjo savo dar-

maži užmokesčiai dirbtuvėse 
daugumas dirbdami 10 vai. ne
uždirba $5.00 į dieną. Veikimo 

buote: parapijos komitetai; a p a r t paprasto balio ir Bazaro 
Moterų Rožančiaus dr-ja; 42 • kito nieko nesurengia. Jei ma-
L. R. K. Moterų S. A. kuopa; • £a žmonių. Iš senesnių veikė-
Panų dr-ja; Vyčiai bei Mok-!ju žymus Stanislovas Samalo-
sleiyiai. Aeiu jiems už tai! Ti-'n is ir Varašis kitų nesužino
kime* jog ir ateityje darbuo-j j ą u # Vienybė tarpe Lietuvių 
sis savo parapijai su tokiu pa- j žydi pailginus su kitomis ko-
čiu pasišventimu. 

Mūsų parapija žymiai kyla 
po patyrusia kun. A Dexnio 
vadovyste. Dar vos lik 2 me
tai kaip jis čia klebonauja, o 
jau atmokėji $3000 skolės ir 

/ surinko $5,600 naujai bažny
čiai. .Jei ir toliaus mes rem
sime savo kleboną taip kaip 
ikišiol, tai greitai ir mokyklą 
pasitaisysime ir bažnytėlę pa-
sistatysime. 

Vietinis. 

PORT VVASHINGTON, WIS. 

lonijomis žmonės meilus ir at
virus, triobas švariai užlaiko 
ir grąžai gyvena daugumas 
turi gramafonų, bet Liet. re
kordų neturia. Geistina, kad 
daugiau skaitytų katalikiškų 
laikraščių ir gerų knygų. Tuo
met nesiduotu išnaudoti viso
kiems agentams ir žinotų kas 
pasaulije darosi. 

M. K. 

KANKAKEE, ILL. 

Racino L. L. P. Stotis bu
vo pasiuntusi du agitatorių į 
Port AVash. M. Digri M. Kas
paraiti, Port Washingtono 
Lietuviai rengė prakalbas Ru
gpjūčio 14 d. Lietuvių parapi
jinėj svetainėj. Kalbėtojai 
aiškino reikalingumą pirkti 
bonus, nurodė Lietuvos per
gyventus sunkius laikus, kada 
Lietuvą kiti valdė. Dabar kad 
mųs brolių iškovotą laisvę pa
laikytume ir iškelta trispalvę 
vėliavą nenulaistume kuri jau 
plevėsuoja ant Gedemino kal
no, kvietė visus susirinkusius, 
kad paskolintų savo močiutei 
Lietuvai. Nors mažai buvo at
silankę į prakalbas nes nepar 

lą sukelti, tai kam-gi bloga 
padarysime ar ne patys sau? 
Reikia atminti, kad mes Lie
tuvio vardą nėšio jam. Jeigu 
mes nesirupįsim savo tauta, 
tai be abejonės kitas kas apie 
mumis teip^kaip šiandien jau 
rūpinas apie Lenkus Bolševi
kai. Vyručiai žinot gerai, kaip 
renkam mes Tautos Fondui 
lygiai ir dabar tas pats rei
ktų kiekvienam patarnauti 
kas nori pirkti paskojos Bonų 

Broliai Lietuviai, mes savo 
dolieriais prikelkim Lietuvą 
iš numirusių, aų&odami įTau-
tos Fondą. Bet to'neužtenka. 
Žinom gerai, kad Lietuva t e 
turėjo prisigaminus sandėlių 
ginklų ir amunicijos, neturė
jo nei armijos jokio daigto. 
Gi dabar visko reikia. Vieni 
mūsų broliai yra pasišventę 
savo gyvastį padėti už Lietu
vos vardą. Jiems reikia ap
sidengti, pavalgyti ir tt. Šian
die jie prašo mūsų paskolinti 
jiems ant reikalingiausių 
daigtų. Neprašo dovanoti. Už
mokės gerą nuošimtį, o pra
sigyvenę sugražįs mums mūsų 
pinigus atgal. 

Suvienytos Valstijos jau se
nai, kaip turi savo nepriklau
somybę. Karei iškilus, matot, 
kaip padėjo skolinti pinigus. 
Da ir dabar skolina W. S. 
Štampas. O-gi Lietuva vos at-
ikėlus iš numirusių ir po bai
saus karo. Tad Broliai iš mū
sų atskiro kiekvienas sau dar
bo nieko naudos nebus: mes 
nei vienas da neužlaikysim 
Lietuvos vardo, tiktai visi. 
Tiktai reikia vienybės. Kur 
vienybė ten ir galybė. Tad 
stokim į darbą tuojaus, tin
kamiausia butų išrinkti da
bartinį Tautos Fondo komite
tą ir paskirti Lietuvos pasko
los reikalais. 

'Pranas. Žebrauskas. 

- i * -

REIKALAUJA. 

TĖMYKITE! 
Jieškote pastovaus darbo ? 
Mes turime daug darbų jums 
mūsų fandrėse kaipo leibe-
riams ir pagelbininkams; Ge
ra mokestis. Ateik į mūsų Em
ployment Dept: bile dieną. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
329 West 31th Str. 

Columbia 
LIETUVIŠKI REKORDAI 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT 0 0 . 
39th & STEVVART 

—• 

REIKALINGI 
Darbininkai į šapą ir į mol-
ding (liejimų) skyrius. 

Darbas pastovus. 
ORANE OOMPANY 

Employment Departments 
40th St. & Seuth Kedzie Ave. 

Or 
15th and Ganai Street 

Žodis į Kankakiečius 
Lietuvius, 

• - II p m m Į Į J Į 

Jau keletas savaičių praslin
ko, kaip vietinė Šv. Juozapo 
Draugija pirko Lietuvos bo~ 
nų už $500.00 dol. ir teipos 
"Drauge" tilpo, kad ir pavie
niai tarias pirkti Bonų, bet 
kol kas nesimato nieko ypatin
ga. Buvo sutarta, kad iš kolo-
nios sužinoti apie kiek asme
nų atsiras žadančių pirkti Bo
nų. Tas atlikta, bet galutinai 
išėjo nat to, kad kiekvienas 
tegul sau nusiperka. 

Vienas pasižadėjo ir ištesės, 
kitas tuom teisinas, kad jisai 
pats nemoka rašyti, pertai 

t š PO LIGOS. 
Kuomet žmogus pradeda at

sigauti iš po ligos, ne vien 
vaistai gali jam pegelbėti, bet 
reikia jam dar tokio dalyko, 
kuris atgaivintų jo kraują. 
Norint atgauti savo sveikatą 
reikia turėti apetitą. Tą gali
ma tiktai padaryti vartojant 
gerą toniką. Slavish Crown 
Bitter Wine Tonikas neturi 
sau lygaus. Jis priduoda ape
titą, sureguliuoja organus, su
stiprina gyslas, ir užtikrina 
gerą pasilsį naktyj. Pasilsiu 
žmogui prigelbsti atgauti svei
katą greičiau ir jis gali grei
čiau pradėti dirbti. Ant por-
davimo visose geriausiose 
vaistinyeiose arba rašykite 
tiesiog pas: 

J. B. SCEUER CO. 
17 W. Austin Ave. 

Ohicago, 111. 
( A DK&rsin lman I. 

ANT PARDAVIMO. 
Kampinis narna* su lotu 1 namas 
2 pagyvenimai su bizniu antras ma
žas mūrinukas užpakalyje. Atsišau
kite: 

2159 W. 22nd Place. 

REIKALINGI 
Angliai mainieriai. 

Kentucky ir West Virginijoj, geros 
algos mokamos. Atsišaukite. 
•# S. Caaal Str. 

2-roe labos. 

REIKALINGI. 
Bankų grubų mašinų ope

ratorių. 

Roth Mfg. Oompany 
ie00 South Kilbourn Ave. 

- - - ' i — * - • 

I t l . J K \ l l \ « . l 
I .ei bėriai 50 mokintis molding 61c. 

I valanda. 9 valandas dienoj. Savaiti
ne mokestis. Po trumpo laiko duo
dama piece work. Brackingin vyrai 
gali padaryti nuo $8.00 iki $10.00 
piece work. Pastovus darbas 6 die
nas savaitėj. 6j vieta randasi Chica-
goj. Atsišaukite Employment !">•-
partment. 

•8 W. Harrison Street. 

H I . I K \ I I \ ( . I . 
Leibėriai mokintis "molding" Chi-

cagoj, 61c. j valanda 9 vai. i dieną.. 
6 dienos savaitėj. Darbas pastovus. 
Po dviejų Havaičių pamokinti vyrai 
uždirba po $10.00 i diena. Turi 
gyventi ant West Side. Atsišaukite 
Employment Bureau. 

68 W. Hurrison str. 

KEIKAMNGAS SALESMONA6 
$50 iki $60 i KKtaitc. 

Turi būti greitas ir apsukrus. Nie
kados ant marketo šie dalykai nebu
vo pardavinėjami. 

Atsišaukite — 8 ryte iki 5:30 va
kare. 

35 Wc*t 63rd Str. Itooni 412 
Morrick Building 

& w^ 
/T-OD 

« 

-

. 
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PAMINĖTI ČIA ŠOKIAI IR JUOKAI YRA GRAŽI KOMBINACIJA. 

10 Colių — $1.00 
r 

£-4536 
Pavasario Dainos 

Pakol Jaunas, Tai ir Linksma*. 

Jaunavedžio Pasiskundimas. 

Pas Tardytoją. 
E-4535 

v 

Ar nesinori jums susigrąžint tas smagias va
landas5 atgal? Ir štai tas visfcas yra ant Colum
bia Rekordų. Ir kada jus ilsitės grajinant tuos 
šokius ir esant gerame upe be abejo jus no
rėsite išgirst tuos du juokingu dialogu ant 
antro rekordo kur yra paminėta viršuje. Pa
siklausyk tuos rekordus šiandien pas artymiau-
sią Columbia rekordų pardavėją. 

H # . f 3 $ » STAI BUTĖNAS IR PETRAUSKAS JŪSŲ NAMUOSE. 

Jus mylite šokti arba bovytis tarpe šokėjų. 
Jūsų širdis plaka daug" greičiau kada išgirs
tai žavėjanoius melio'dijas ir smagius ritmus 
beno muzikos arba instrumentalio kvarteto. 
Tai yra gyvybės momentas ir tuomet užmiršti 
visus dieninius savo rūpesčius ir įsigilini j 
linksmybę muzikos ir šokių. Ar neatsimenate 

būdavo jųs linksmindavote* praeityje? 

E 4362 
Kur upelis teka. Jonas Butėnas 

Vilti*. 
£-4415 

E-4363 
Kas subatos vakarą. 

-
Jau saulutė leidžias. 

Piemenėlis. 

Pavasaryj. 

Columbios 

foenas 

Petrauskas 

tenoras 
« 

Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių Rekordų. 

r- Columbia 
Rekordai geria
usia skamba aut 

Columbia 
Grafonolo 

Kaina $32.50 
iki $2100 

Bile Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj 
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų be jokio 
kašto. Jis duos jums taip-pat katalioga Columbijos 
Rekordų. Paprašyk jo. 
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį. 
Žiurek kad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno 

Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY 

i 

MARŠRUTAS. 

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimą mūrinis namus 5 

metai kaip statytas, gera vieta del 
visokio biznio ant kampo 2300 8. 
Leavitt St. klausk M. Z. Palonis. 

• • • • 

» 
ANT PARDAVIMO 

gera kampinė grosernė, Lietuvių ap-
gyventoj vietoj. 

2«58 S. Law Ave. 

Šis maršrutas yra surengta 
t'r A. L. Urvciiiiiui tikalu pa 
aiškint Am^ui s Lietuviams Lk 
t u vos ekonjJK-n st >vj. 

"Bus aiški M n: a ar yri n-aala 
važiuot Amerikos Lietuviams 
Lietuvą ? 

ANT TOWN OF LAKE 
Seredoj Rugp. 25 d. 7:30 v. v. 

Darvinskienes svet. 4628 So. 
Wood St. 

BRIGHTON PARKE. 
Pėtnyčioj Rugp. 27 d. 7:30 v. 

v. 4535 So. Rockwell St. F. Du-
browskio ir V. Stiklio svet. 

CICERO, ILL. 
Subatoj Rugp. 28 d. 7:30 v. v. 

J. Neffo svet. 1500 So. 49th Ave. 
Virsminetu apielinkių Lietuviai 

nepraleiskite progos neišgirdę šių 
svarbių prakalbu. 

Kviečia L. A. Rūbų Hdirbimo 
B-vė. (Apg.). 

M«t.rn tmutgvi,*.) kimthurint. Uen&ruvtte 

». r;. / \ i 

ui-rrnoiT. MKTU 

H a ^ a ^ ^ M ^ • i i i > < « » » • « » } { 

iv paskolas bonų neperkąs. Jei 
daugiausia čiouai lietuvių y- gu m©b uepasUtecgeiiu p«uko-'u 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
• -

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parves 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su < tVyčio , , 

9-ju ^ o . išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Pabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nosi pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vyti." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Adminutracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, Iii. 

Šią svetainę stato Detroit Lietuvių R. K. Sąjunga. Svetai
nė bus graž\ tih^ n^'p 500 4 , , . / • • » - - » • % T * ^ 

į J • (.t ant kampo Dix 
Ave. ir 25-tos gatves ant West Side gražioj vietoj priespat bu
simos naujos &v. Antano bažnyčios lotus. Pienus sudarė ir sta
tymą prižiūri Lietuvis inžinierius, p-as Matas Žaldokas iš 
Chicagos. Svetainė kaštuos apie $75,000.00. Kapitalas susidės 
iš parduodamų šėrų vienas šėras po 10.00 dol. Šerų galima 
pirkti kreipkitės pas sąjungos sekr. 

Leonas VinaJis, 
764 25th Str. Detroit, Mich. 
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DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RH1CA60JE 

• 

• 
*yy*į 

— ^ - m » » Į j 

SMUKI. QUBBN KONCBRT1NA. 

NtMOKESl PINIGUS BERE1KAL0 
Mugu krautuvė—viena i i didžiausių Ohicacoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laižkamg drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriansių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysžių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklas draugystėms, taisoma laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawsh 
4632 So. ASHLAND AVE., OHIOAGO, ILL. 

Tekfonas: DBOVEB 7300 
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1 ^ DRKOBKS Ketvirtadienis, Rugp. 26 1920 
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Cicero, 111. Naujosios Grožybes! 
, • 

Sv. Antano Parapijos Svet. ir Sode, 15 St. ir 49 Gouri 
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PRASIDĖS I 

Nedėlioję, Rugp.-August. 29 d., 1920 f 
2-rą valandą p o piet • | 

Su žmonių parodavimu k'ermošiai bus Nedėliomi? po pietų ir Seredos ir Subatos vaka
rais nuo 7 iki vėlumo?* " * 

Busįvisokių gyvulių ir paukščių. Daiktų Gros P. Benas, šoks ir dainuos. Kermažiuos j 
visi Ciclros ir Chicagos žmonės. — Bus rodomi visi Lietuvos miestai. = 

Š i r d i n g a i k v i e č i a v i s u s K o m i t e t a s i r K l e b o n a s . . = 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 
Ketvirtadienis, Rugp. 26 d., 

Šv. Zefirinas, kank. 
Penktadienis, Rugp. 27 d., 

Šv. Juozapas Kalasantas. 

NESTATOMI NAUJI NAMAI 

Nėra mieste šeimynoms pagy 
venimų. 

Del pabrangimo medžiagos 
ir darbininkų mieste sustojo 
statymas namų pagyveni
mams. Sulyginus su prieškari
niams. Sulyginus su prieška
riniais laikais, šiandie viskas 
pabrange daugiau kaip dvigu
bai. Jei pirm karo gražius mū
rinius vienam pagyvenimai 
namelius buvo galima pasista
tydinti arba įsigyti už 4 tūks
tančius dolierių, šiandie jau 
reikia mokėti daugiau S tūks
tančių dolierių. 

Medžiaga namams neįper
kama, darbininkai neprieina
mi. Šiandie tik tasai stato na
mus,-kas turi gerą išteklių pi
nigų. Kai-kur statomos dirbtu
vės ir krautuvės. 

Sustojus darbams aplink 
naujus namus, labai trūksta 
pagyvenimų, Kad taip, tad 
parsamdomųjų namų savinin
kai kiti per kitus kelia sam
das. Daugeliui šeimynų tiesiog 
negalima gauti pastogės. 

Aršiausias daiktas yra tas. 
'Dauguma parsamdomųjų na
mų savininkų į pagyvenimus 
atsisako priimti šeimynas su 
vaikais. Tas nelemtas inprotis 
taip įsigalėjo, kad šiandie jis 
ima jau paliesti ir pačius lie
tuvius namų savininkus. Ir tie 
jau purtosi šeimynomis su vai
kais. 

Ir nežinia kas bus toliaus 
gyvuojant tokiai padėčiai. 

Miesto taryba kreipėsi į gu
bernatorių reikalaudama su
šaukti legislaturvj su tikslu 
kuoveikiaus patvarkyti namų 
savininkus, katrie kelia augš-
tas samdas už pagyvenimus. 

Gubernatorius pažadėjo pa
imti nagan žmonių išnaudoto
jus. Bet ligšiol niekas rimtai 
nepagalvoja apie namams sta
tyti medžiagos papiginimą. 

Daugel vietose viena, pagy
venimų nusisamdo dvi susidė
jusios šeimynos. Ir vargsta. 

brangino. 

SMARKIAI KOVOJA GĖLE 
ŽINKELIU KOMPANIJOS. 

Tasai pabrangini
mas baigiasi su Rugsėjo 1 d. 
Bet jis turėjo pasilikti ir to
liaus, pasiremiant tarpvalsti-
jinės' komisijos parėdymu. 

Illinois valst i jos * ' m i n t i e s " 
komisija teeiaus paskelbė, jog 
valstijos įstatymai negali but 
peržengiami, ir jog su Rūgs. 
1 už važinėjimą turi sugryžti 
prieškarinių laikų mokestis. 
Savo keliu, ta pati komisija su 
tiko padidinti mokestis, ima
mas už prekių vežiojimų. 

Geležinkelių kompanijos 
prieš tai pakėlė kovą. Surado 
teisėjų, katrie uždraudė '*Uti
lities" komisijai maišyties tau 
klausiman. Vadinasi, tuo teis-
miniu uždraudimu paliekama 
ir toliaus karo laikų mokestis. 

Visas klausimas atsidurs i 
teismus. *Ir kol teismai apsi
dirbs, žmonėms prisieis bran
giau mokėti už važinėjimą ir 
kompanijos pelnys. 

Sulig -starpvalstijinės preky
bos komisijos pripažinimo, 
kompanijos vietoje 2c. turi tei
se imti 3.6c., ty. daugiau kaip 
pusketvirto cento. 

CHICAOO, ILL. 

Zujui Išleistuvės. 

Taip buvo daroma pirm ka
ro. Karo* metu vyriausybė bu-
vb paėmusi geležinkelius savo 
kontrolėn. Ir važinėjimą, pa- f vakarėlį, pagerbimui savo na-

Šeštadienyje, Rugpj. 14 d., 
Šv. Jurgio parap. svetainėje, 
L. Vyčių Chicagos apskritys 
ir L. Vyčių l £ t a kuopa įrengė 

ŽUVO PO AUTOMOBILIU. 

Frank McCall važiuodamas 
automobiliu suvažinėjo Alber
tą Cląvell, 13 metų, 2715 Wer.t 
39 gat. Vaikas suvažinėtas aiif 
kampo 38 gat. ir Francisco av. 
Mirė ligoninėje. 

NUKRITO NUO PRIE
ANGIO. 

George Wade, 4 metų, 510 
So. Francisco ave., nukrito ant 
cementinio šaligatvio nuo už
pakalinio prieangio iš trečio
jo augšto. * Tuoj aus mirė. 

RUSIJA TURĖS PREKYBĄ 
SU NORVEGIJA. 

Christiania, Rugp. 26. — 
Rusijos bolševikų valdžios at
stovas Litvinov Norvegų val
džios pakviestas atkeliauti 
čionai ir tarties prekybos klau 
sime. 

PIRKITE KARAS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

Kuomet šalies prekybos 
komisija pripažino geležinkelių 
kompanijoms imti augštesnes 
mokestis nuo žmonių už važi
nėjimą geležinkeliais ir už ve
žiojimą prekių, kai-kurios val
stijos pasipriešino tam nau
jam parėdymui. Atskirios val
stijos geležinkelius patvarko 
nuosavais įstatymais. 

Tad ir Illinois valstija pa
sipriešino. Sulig valstijos įs
tatymų, išleistų 1907 metais, 
geležinkelių kompanijoms lei
džiama nuo keliauninkų imti 
nedaugiau 2 centų myliai. 

ANT PARDAVIMO 
Tuojaus parsiduoda moderniškas 

namas dviem pagyvenimais. Vande
niu apšildomas, yra elektra ir ga-
zas. Stovi dailioj vietoj, šalimais šv. 
Kazimiero vienuolyno, arti didelio 
parko. 

Kas nori įsigyti puikią vietą, tegu 
kreipiasi adresu: * 

VINCENTAS KLIMAS, 
2554 Wcst «9 Str. Chicago, 111. 

ATYDA 
—ieškantiems pastovaus dar
bo su geru mokesčiu ir bonus, 
atsišaukite gatavi prie darbo 
WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogdęn Avenue, arti 22ros 
ir Cravvford. 

rio ir "Vyčio" redaktoriaus, 
p. Mat Zujaus, kuris grįstą 
į tėvynę, Lietuva. Prisirinko 
svetainėje skaitlingas būrys 
jaunimo iš visų Chicagos apie-
l inkės ' kolonijų, atjautimui 
tam kuris su jais ir del jų 
dirbo, ir dabar su jais atsi
sveikina. 

Prie šeimininkių gardžiai 
priruoštos vakarienės, buvo ir 
programėlis ne paprastos ver-
tyl)ės. Vakaro vedėjimui buvo 
p. J. Baubkus. Butų galėjęs 
savo užduoti dar ir kiek ge-
riaus atlikti. 

Pirmutiniu kalbėtojumi bu
vo p. M. Žaldokas. Jis daug 
ką papasakojo iš artimos pa
žinties su p. Zujumi. P-nas 
Ramanauskas padainavo 
44Kur vėjai pučia'' ir "Švint 
Aušrelė;" p-lė A. Petkiutė 
akompanavo ant pijano. aplo
dismentais buvo iššaukti at-
kartuoti. Puikiai abu atliko 
savo darbą. Kalbėjo ir p. V. 
Stulpinas, netrumpai. Tris ne
lengvas dainas padainavo 
Janušauskienė, ant pijano a-
kompanavo p-lė A. Petkiutė. 
Užsipelnė aplodismentų tiek 
ir tiek. P-nas V. Rukštalis sa
vo malonai kalba valandėlę 
pakalbėjo. P-nui A. Pociui a-
kompanuojant ant pijano, 
p-nia O. Pocienė padainavo 
"Vai Močiutė mano , , ir "Nak
tis". Buvo delnų plojimas ant 
plojimo. 

Kaipo pirmininkas, p. J . 
Vilimas kalbėjo nuo L. Vyčių 
Chicagos apskričio. Kalba bu
vo turininga. Nuo apskričio 
įteikė p. M. Zujui garbės dip-
lomą. 

P-nas Ramanauskas ir p-nia 
Janušauskienė padainavo du
etą. P-lė A. Petkiutė akompa 

navo ant pijano. Ir vėl aplo
dismentų. 

Viena jauna mergaitė pa
deklamavo ir įteikė rašomą 
plunksną p. Zujui, kaipo do
vaną nuo L. Vyčių 16-tos kuo
pos. P-lė Z. Mastauskaitė, 
gražiai pasakius pritaikintą 
deklamaciją įteikę p., Zujui 
auksinį laikrodėlį su lenciūgė
liu kaipo dovaną nuo L. Vy
čių Chicagos apskričio. 

Paskiausiai kalbėjo pats p. 
M. Zujus. Ką-gi aprašysi vi
sas jo išreikštos mintis. Tik
tai veik visi jautė kad šis at
sisveikinimas yra laikinas, rint 
trumpo laiko, nes tikiasi vėl 
sueiti jau Lietuvoje ir tų kar
tų vėl larbuoties tautai ir baž
nyčiai. 

— 

VISIEMS ŽINOTINA. 

Šiuomi kviečiu visa Chica
gos jaunimą į rengiamą L. 
V. Chicagos Apskričio choro 
pasilinksminimo vakarą Penk-
tadienije Rugpjūčio 27 d. s. 
m. Mark White Square Park 
svet. |žanga veltui. 

Bus išpildytas įdomus pro
gramas. Pradžia 7:30 vai. v. 

L. V. Chi. Apskr. Croras. 

L. O. b . 

Gerb. Skyriai — tnom tarpu 
"Ost Markės" gana žemai nu
puolė. Jei visi skyriai pasis
kubintų ir vėl nemažą pluoštą 
pasiųsti pinigų Lietuvos Rau
don. Kryžiui. . 

Todėl meldžiame siųsti ne
vėlinkite pinigus L. G. Drjos 
Centran. 

Dr. A. L. Graičiunas, 
Centro Sekr. 

ATONIC 
€E2EZ3HKE-ire 

Po veltful neužmiršk, kad feriao 
šias vaistas UITO ikilvlul yra BATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
•uTirtkinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa* visus antiekoriaa 

te<£ w*. 
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Šlapi Liet
sargiai. 

ŠLAPIAS lietsargis 
pastatytas arti prie te
lefono drato, visuomet 
ji sugadys ir negalėsite 
prisišaukti operatorkos. 
Per neatsargumą stiklas 
vandens palietas, arba 
lietus per atdara langą, 
arba š luostant ' gr indės 
su mapų gali greitai pa
gadinti telefoną ir su
trukdyti jums patarna
vimą. 

Malonėkite apsaugoti 
telefono dratą ir patį 
telefoną nuo šlapumo 

CHICAGOTELEPHONE 
COMPANY 

y 
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1. JEIGU siunti pinigus } Lietuvą siųsk p e r LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi-
giausia. 

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamktai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra-
ziai išleis j kelienę. 

I 

3 . JEIGU turi susitaupęs pinigų inveslyk juos i LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES šėrus. Gausi genis nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 
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4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė
liodamas: Šeru dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau-
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

• 

I 

Lithuanian American 
112 N. Greene Street 

Tradiog Co. 
Baltimore, Md. 

iiiTiiiciiiiiiiiiifiiiiiiiiiitiiieitiiiiitiiiii tiiniiiiitiiiiiiiii tini iitiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiftiiiiiiiiiiiitiiiiniiii^T 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
LaJvokortcs 

NOTARUU6AS 
809 W. 35th Str. Chicago, 111. 

Tetaptume Boulevard 611 
| « » » « » » » » » i • • • • • • • p « > » • » » » ' % 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 str., ttew York 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 2» metai 

Ofisas S14i So. Morgan St. 
Kertė 32-ro S t , Chicago, m . 

8PECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ugų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomla nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Tardą 687 

Telephone: Tards Cfis 

AKUŠERIU 
A, SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose: m-
peetingai prUttn- ;1 
riu ligone Ir kūdi
ki laike ligos. 

SIU So. Halsted 8t, Chicago. EtL 

SAUGI KELIONE LIETUVON 
PASPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL VAL
DŽIOS TAISYKLIŲ, taip, kad jikių kliūčių del paso kelionėje nebus. KREIPKITĖS 
PRIE MŪSŲ, o mes pagelbesim Jums PASPORTUS ir viską atliksime atsakančiai. 
PARDUODAME L^IVOKORTES ant kokios tik linijos norte. 

SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAFTUS Į LIETUVĄ ir visas svieto 
dalis PAGAL DIENOS KURSO o ant dideles sumos dar pigiau. 

A. PETRATIS S. L FABIAN 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai. 

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Visi Patarimai Ypatiškai ar Raštu DYKAI. 

VALANDOS: kasdieną, nuo 9 iki 6 vakare. VAKARĄ IS: Utarn., Ketverg. ir Subat. iki S vai 
NEDĖLIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų. 


