
LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CLEVELAND, OHIO. 

Parapijos bazaras. 

Rugp. 22 — 29 d. d., š. m., 

Lietuviu I\. K. Sv. Jurgio pa- 
rapijos buvo bazaras. Jis tą- 
sosi vien;} savaitę. Parapijo- 
nai savo atsilankymu gausiai 
rėme šį darbą. Pelno liks apie 
virš $3000.00. Tuojau pradės 
statyti naują bažnyčią ir mo- 

kyklą. Tas atsieis nemažai pi- 
nigo. 

L. L. P. bonai. 

Kugs. 3 d., 5. m., Lietuvos 

Laisvės Paskolos Bonu stotis 

sušaukė susirinkimu, lietuviš- 

kų draugijų pirmininkų ir 

raštininkų bei kitų, kurie par- 
davinėja L. L. P. bonus. P-as 
!S. Zaborskis, L. L. P. B. sto- 

ties iždininkas, pranešė, kad 

jau yra parduota bonų už a- 

p i e$49.000.00. Gi Cleveland'o 

kolonijai yra paskirta išpar- 
duoti už $90,000.00. Sutarta 

būtinai parduoti už paskirta 
suniij, ir nepasilikti kitų kolo- 

nijų užpakalyje. 

Pasilinksminimo vakaras. 

Kugs. 5 d.,š. m., A. L. 1\. 

K. M. Sąjungos 2(j kp. Good- 
rich llouse salėje įrengė 
i4Gvazdzikų" vakarę. Kadan- 

gi oras buvo vėsus, tai jauni- 
mo prisirinko daug. Abelnai i 

sąjungiečių vakarus žmonės 

skaitlingai lankosi, nes jos 
gražiu savo apsiėjimu gali ir 

moka visus patenkinti. 
Tik vienas dalykas yra peik- 

tinas Lietuvių rengiamuose 
vakaruose. Kuomet yra groja- 
mi gražus lietuviški šokiai, 
žaidimai, tada atsiranda to- 

kių, kurie nemoka gerbti savų 

gražių papročių, o stengiasi 
prieštarauti lietuviškiems Šo- 

kiams. Net svetimtaučiai myli 
šokti lietuviškus šokins, o mū- 

sų "gr i noreliai bei grinorė- 
lės" niekina juos. 
Reikėtų susiprasti, gerbti 

savo gražius papročius, o tuo- 
met mus gerbs ir kiti. Lietu- 

vaitės gali tame pasidarbuoti, 
neidamos šokti su tais, kurie 
laike grojamų lietuviškų šokių 
šoka kitokius. Juk tai yra ne- 

kultūringumas. 

Koncertas. 

Rugs. (j d., m., L. Vveiu 
O 7 • 7 v V 

25-ta kp. Goodrich House sa- 

lėje l)uvo įrengusi koncertą 

p-ms Pociams iš Chicago, 111. 

P-nia 0. Pocienė solo padai- 
navo daug dainelių. P. Pocius 
ant pijano paskambino keletą 
muzikos šmoteliu. Žmonių bu- 
vo daug. Visi liko patenkinti. 
Užbaigiant programą, sudai- 

nuota Lietuvos imnas — Lie- 

tuva Tėvynė Alusų. 
Simono Sunus. 

EAST ST. L O UIS. ILL. 

Vaikas nusidegino abi koji. 

Paprotys deginti gatvėse 
išneštas poperas bei sąšlavas, 
be suaugusių priežiūros, kar- 
tais padaro didelių nelaimių. 
Viena tokia nelaimė atsitiko 

ant Exchange gatvės. Ta gat- 
vė yra nebrukuota, todėl gy- 

ventojai išnešę poperas bei 

sąšlavas ant jos visados sude- 

gindavo ir iki šiol jokia nelai- 
mė nebuvo atsitikus. 

Rugsėjo 4 d. vienas gyven- 

tojas išnešė poperas ir nesu- 

deginęs jas paliko. Susirinkę 
vaikai uždegė tas poperas ir 

ėmė aplink ugni žaisti. 
4 metų vieno krautuvninko 

vaikas parbėgęs namo. prisi- 
pylė indą gazolino ir atnešęs 

pilė ant ugnies. Pildamas ap- 

liejo 9 metų vaiko kojas,ku- 
rios staiga užsidegė. Klykda- 
mas vaikas pavbėgo namo. 

Iki ugnis tapo užgesinta ko- 

jos vaiko labai apdegė. Pribu- 

vęs gydytojas ir sumažinęs 
skausmus pasakė, kad vaikas 

negreit pagysiąs. Tėvai yra 

dideliame nusiminime, kad/jų 
vaikelis turi taip sunkiai sirg- 
ti. 

Deginti poperas bei sąšla- 
vas turėtų tik suaugusieji. Gi 

tėvai turėtų saugoti savo vai- 
kus ir neleisti jiems kūrenti 

bile kokią uęnį, nes ji yra 
priežastimi didelių ir baisių 
nelaimiu. 

B. D. 

LAIŠKAS REDAKCIJĄ. 

Sprint Valley? UI., 
Rugpjučio 31 d., 1920 m. 

i 6 

Draugas,'' 
Cliicago, UI. 

(1 erbiamoji Redakcija:— 
Per mano ir kitu pasidarba- 

vimu. tapo surengtos prakal- 
bos L. Misijai mieste Kewanee, 
111., kur lankėsi p. Vileišis. 

Jeigu tenai nebūtų pribuvęs, 
tai butų buvus didelė negarbė 
visai Lietuvai. Bet dabar la- 

bai linksma, kad pribuvo. 
Čia prisiunčiu ir laiškų iš te- 

na i s—gal jums bus indomus. 
Jame yra daug svarbos. 

Albinas Pilipaitis, 
L. L. P. stoties rast., 

227 W. 4tli St., 
Spring Valley, 111. 

KEWANEE ILL. 
) 

Čia buvo atsilankęs Lietu- 

vos Misijos pirmininkas p. J. 

Vileišis, kurį vietos Lietuviai 

gražiai priėmė. Paėmė .svetai- 

nę, pakvietė miesto majorų 
ir Union State banko iždinin- 

ką. P-as Vileišis kalbėjo lietu- 

viškai, o miesto majoras ir 

banko valdininkas angliškai. 
Žmonių buvo daug. Bonų par- 
duota už 1,150 dol. ir sutvėrė 

stotį. Paskui gal daugiau bonų 
parduosim. 
Vakare buvo daug ir svetim- 

taučių. 
J. Pakatinskas. 

IŠ CHICAGOS IR APIELIN- 

KĖS LIETUVIŲ SUSIRIN- 

KIMO, ĮVYKUSIO RUG- 
PJUČIO 29 D., 1920 M., 
CONGRESS VIEŠBU- 

TYJ, CHICAGO. 

Susirinkimas buvo sušauk- 

tas Lietuvos atstovo Ameriko- 

je ]>. J. Vileišio. Jame dalyva- 
vo šimtas dvidešimts (120) at- 

stovų. iš įvairiu organizacijų ir 

pavienių Lietuvos darbuotojų 
be skirtumo srovių-partijų. 

1) L. A. p. Vileišis atidarė 

susirinkimą 2:45 p. m., pa- 

reikšdamas, kad šis susirinki- 
mas yra .sušauktas ant greitų- 
jų pasitarti apie dabartinį ir 

tolimesnį valstybinį darbų. To- 

del-gi šiame susirinkime neda- 
rvsime nutarimu. 

v c 

2).' P-as Vileišis plačiai pa- 
aiškino susirinkimo tikslą ir 

perstatė dabartinį Lietuvos 

valstybės darbą, ir kokios pa- 
ramos tikisi nuo Amerikos Lie- 

tuvių. . 

3). P-as Vileišis paaiškino 
Lietuvos Atstovybės darbų ir 

veikimą. Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje pagamino memo- 

randumą, kad Lietuva butų 

pripažinta nepriklausoma de- 

mokratiška respublika, ir tą 

| memorandumą įteikė Valstyb. 
departamentui Rugpjūčio D d., 
š. m. Apie Rugpįučip 26 d. 

gauta atsakymas iš Valstybės 
departamento, kuris buvo per- 
skaitytas. Jis duoda suprasti, 
kad Lietuvą pripažinti reikia 
susitarti su Rusija. (Pats at- 

sakymas, gal but, tilps laik- 

raščiuose). Buvo prisiminta 
apie Colby notą Italijos am- 
basadoriui Rusijos klausime, 
kur prisiminė ir Lietuvą. 

4). P-as Vileišis prisiminė, 
kad iš šio susirinkimo butų pa- 

siųsta telegrama Lietuvos val- 

džiai, išreiškiant džiaugsmą, 
kad liko atimtas iš priešų, Vil- 
nius su kitomis teritorijomis, 
priklausančioms Lietuvai. Su- 
sirinkimas užgiria Su pasiža- 
dėjimu didelės pagelbos Lie- 

tuvai. 

5). P-as Vileišis atsikreipia 
susirinkusius iškeldamas 

klausimą kaslink .sudarymo 
bendro Lietuvių 

' 
4kimo," ku- 

ris? be skirtumo srovių-part'i- 
jų, dirbtų bendrą Lietuvos val- 

stybės darbą ir paduoda susi- 
rinkimui apsvarstyti. Įnešta 
išrinkti susirinkimui raštinin- 

ką. Išrinktas J. A. Mickeliu- 
nas. Tada prasidėjo diskusijos. 
Kalbėjo pp. Hertmanavičius, 
Jurgelionis, Valančauskas ir 

kiti. Visų išsireiškimai ir min- 

tys rodė reikalą sudaryti toki 

bendrą Lietuvių "kuną" ir 

veikti už Lietuvos neprigulmy- 
bę. 

6). P-as' Vileišis' iškeltą 
klausimą paliko Chicagos Lie- 

tuvių organizacijoms, k. a. L. 

L. P. komitetui, Katalikų Vie- 
nybei Lietuviu Tarybai, Dar- 

bininkų Tarybai ir visoms ki- 

toms, kokios randasi Chicago- 
je, įkūnyti tą sumanymą /ir 

pradėti bendrai veikti tokiame 
svarbiame momente, ir kvietė 

visus vienybės bendrą darbą. 
7- P-as Vileišis dėkodamas 

atsilankiusiems taria atsisvei- 

kinimo žodį ir uždaro susirin- 

kimą 4:35 p. m. 

J. A. Mickelitmas, 
Susirinkimo ra£tt., 

4410 So. Ricbmond St. 

Red. prierašas. Apie tą pati 
susirinkimą jau esame patal- 
pino du aprašymu, bet talpi- 
name ir p. Miekeliuno prane- 

šimą, kadangi jis yra oficija- 
lis. Tik nesuprantame, kodėl 

Vyčių kuopos pirmininkas ne- 

žinojo, jog Chicagoje yra Fe- 

deracijos Apskritys ir todėl jo 
nekvietė 

4 4 bendrą darbą.'' 

Taip padarius ir pats darbo 

bendrumas išrodo keistai. 

DRUGYS IR KARŠTIS. 
• t 

*4Drugys ir karštis" (malia- 
rija), kurie taip išsiplatinę 
vasaros laike visoje šalyje, yra 

uodų išplatinti. 
Kasmet pietų valstijose yra 

septyni milijonai sergančių 
maliarija. Mirties skaičius ma- 

žas ir todėl maliarija nepripa- 
žinta'kaipo viešos sveikatos 

klausimas. Bet jeigu nors vie- 

ną minutą pamanysime apie 

daugelį žmonių, kurie kasmet 

serga, suprasime svarbą kon- 
troliuoti maliariją ir tas klau- 

simas tada jau turėtų užimti 

pirmąją vietą. Žinoma, galima 
išnaikinti maliariją, jeigu bu- 

tųpinigų; galima išnaikint uo- 

dus, kurie nešioja ligą, galima 
išgydyti ligą* Chininą turi 

ypatingą veikmę. 
Nesenai Viešos Sveikatos 

Biuras paskelbė naudingus 

mėginimus' kontroliuoti malia- 

riją. Biuras išrinko kelis mies- 

telius Virginijoje ir Šiaurinėj 
Carolinpje, kur pusė gyvento- 
jų sirgo maliarija. Pirmiausia 

kreipė domę paprastus bu- 

dus: darbininkai iškasė išplau- 
jamus rovus, kad nebūtų sto- 

vinčių prūdų, kur uodai galėtų 
veistiesi ir aliejų pavartojo 
ten, kur vanduo neišleidžia- 

mas, o Chininą duota tiems,' 
kurie jau maliarija sirgo. Pa- 

sekmėje sumažėjo ligos. 
Yra išleista knygutė plačiai 

aprašanti maliariją. Knygutę 
galite gaut rašant laišką In- 

formation Editor U. S. Public 

Iiealth Service, Washington, 
D. C. Klausk snpplement No. 
18. 

TRUMPOS PATARMĖS KE- 

LIAUJANTIEMS LIE- 

TUVĄ. 

1. Saugokis nesąžiningų Lie- 

tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani- 
joms ir išperkančių tautie- 

čiams klaidingais tikietus 

svetimas šalis. 

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai parašyto ir 

tvirtai prisegto adreso. 

3. Neprisidėk prie svetim- 

taučių kuopos, keliaujančios 
pietinę arba vidurinę Eu- 

ropą ; draugauk tik su tais, ku- 
riuos tikrai žinai, kati važiuo- 

ja Lietuvą. 
4. Paryžiuje, Berlyne ir ki- 

tur, kur yra Lietuvos Atstovy- 
bė, daigtus pasilik geležinke- 
lio stotyje, bet neužmiršk pa- 
siimti resytę. Nesinešk pundų 
Atstovybę. 
5. Atstovybėje nakvoti ne- 

galėsi, dėlto nusisamdyk kam- 

barį viešbutyje. Paryžiuje pa- 
tariami viešbučiai: Hotel d 

Oxford,. Ilotel de Louvain, 
Hotel d Orchamps. Jie visi 

yra netoli geležinkelio stoties 

prie gatvės Budapest nume- 

riais 8. 10, 12. Jie yra pigus. 
6'. Girtas būdamas neik iš 

kambario, pateks kalėj ima 
7. Paryžiuje nevalia būriais 

stoviniuoti ant gatvių nei grū- 
stis kur-nors. Už nepildymą 
to įstato galima patekti kie- 

msarginių globą. 
8. Nesusidėk su gražiai iš- 

rodančiomis moteriškėmis va- 

dinančiomis karčiamą. Jos 

yra paleistuvės ir vagys. 
9. Neprisiimlc pasiūlymą 

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

leistuvės. 
10. Prieš eisiant Lietuvos 

Atstovybę susižinok su ja te- 

lefonu Paryžiuje Passy 37-44. 

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU 
' 

MARŠRUTAS. 

Visį gausite progą matyti 
Lietuvos paveikslus ir kartu 

išgirsti p. Vaško pranešimus 
iš Lietuvos nes jam tapo mar- 
šrutas surengtasChicagos Aps 
ękrityje sekančiai: 

Rugs. 14, Kenosha, Wis., 

f 8:00 vak. 
Rugs. 15, Raeine, Wis. 8:00 

vak. 

Rūgs. 16, Milwaukee, Wisk, 
8:00 vak. 

Rugs. .17, 'Sheboygan,' ,Wis., 
8:00 vak. 

Rugs. 1S, Beloit, Wis., S:00 

vak. 

NecL Rugs. 19, Rockford, 
111., 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rugs. 20, Aurora, 111., 8:00 
vak. 

Rugs. 21, Spring Valley 111., 
8:00 vak. 

Rugs. 22, Kewanee, UI., 
8:00 vak. 

Rugs. 23 Springfieid, UI., 

! 8:00 vak. 

MUZIKA 

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas.. 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muzikos šakų. 

• Užsirašyti gralimjt bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, I1L 
Telefonas Boulevard 9244 

Rugs. 24, E. St. Loui?, 8:00 

vak. 

Rugs. 25, St. Louis, 8:00 

vak. 

Ned. Rugs. 26, Westville, 

111., 2:00 vai. ir 8.00 vak. 

Rugs. 27, Chicago Heights, 
111., 8:00 vak. 

Rugs. 28 Gary, Ind., 8:00 

vak. 

Rugs. 29, Indiana Harbor, 
8:00 vak. 

Rugs. 30, St. Charles, 111., 
8:00 vak. 

L. L. P. ir Ch. ir Apskr. 
J-A. Mickeliunas, Rašt. 

Lietuvos Misijos Antrašas: 

257 West 71 str., New York, 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 

PAGELBININKAI 

Del generalio fabriko darbo 
Pastovios vietos. 

ALBAUGrH DOVER CO. 

2100 Marshall Blvd. 

Paieškau čionais Kenoshoj kamba- 

rio pas gerus žmones, del vieno vyro, 

tad norėčiau, kad butų patogioj Lie- 

tuviams vietoj, nes ką, tik atvažiavęs 

iš Lietuvos. Meldžiu pranešti ant šio 

adreso: • v' 

Mr. Leo Kovas, 

611 Pleasant St., Kenosha, Wis. 

ANT PARDAVIMO 

krautuvė su bažnytiniais dalykais, k. 

t. kryželiai, paveikslai, rožančiai, mal- 

daknygės ir kiti dalykai. Labai pa- 

rankioj vietoj priešais šv. Jurgio baž- 

nyčios po num. 903 W. 33rd St. At- 

sišaukite pas 
Joną Vcnckij, 

3327 So. Halsted St., Cliicago, III. 

Turi but parduota iki utarninko, 

Rugsėjo 14 d. 2 Komodos su gražiais 
veidrodžiais, 1 skurinė kedė, 1 medi- 

nė lova su sprinksais ir vatiniu mat- 

rasu. Viskas Jik už $45.00. Ateikit va- 

karais ir nedėlioj po piet. 
Andriejus K. Smitli, 

3305 So. Halsted St., Cliicago, 111. 

Parsiduoda saliunas lietuviu ir len- 

ku apgyventoj vietoj. Priežastis par- 

davimo patirsite ant vietos. Greitu 

laiku turi but parduotas. Atsišaukite 
648 W. 120tk Street 

Telefonas Pultman 3572 

Pranešu visiems kurie tik sergate 

eikite pas Peter Miller, kuris mane iš- 

gydė. Aš sirgau per keturis metus, pa- 

gelbos negavau pakol atradau Peter 

Miller, kuris dav.ė man patarimą ir 

palikau sveikas. 

Nikodams Rimšelis, 4343 So. Her- 

mitage ave. Patarėjas Peter Miller, 

2128 West 22nd St. Jewelry krautuvė. 

Pasilaikykit adresą, nes tik dabar 

apgarsinimas yra indėtas. (Apg.) 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS ER 

CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 

Rcs. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

Saugokakty regajimą 

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 jusų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 

jums geriausj patarnavimą, del 

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Ligos gydoma specijalisto, 
W. P. aiONCRTJFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ąve., Chieago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čIos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 

Viršui PLATT'S aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 

12 d. 

Cunard Linija 
S. S. SAXONfA 

Išplaukia N 

Spalio 30 d., 1920 

PLYMOUTH - GHERBOURG - HAMBURG 

Atsišaukite i arčiausia CUNARD Agentą 

PRANEŠIMAS 
Pranešu gerbiamiems chicagiečiams, kad aš pradė- 

jau dirbti Lietuvių Prekybos Bendrovės raštinėj, 3249 S. 
Halsted St., ant Bridgeporto. Todėl kurie turite reika- 

lus prie manės arba prie Lietuvių Prekybos Bendrovės 

(Lithuanian Sales Corporation, of Boston, Mass.) galite 
kreiptis viršminėtu antrašu. 

VINCAS M. STULPINAS. 

P. S. Taip-gi pranešu, kad čia randasi Lietuvių Pre- 

kybos Bendrovės direktorius Povylas Petrauskas. Kas 

turite kokių reikalų prie jo, tai galite kreiptis Bendro- 
vės raštinėn. 

Ofiso valandos: Panedėliais, seredomis ir petnyčiomis nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vak. Utarninkais, ketvergais ir subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! 

šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis 

dienosią atsidarė Neir Yorkc nauja Lietuvių Perstiuntiino Agentū- 
ra, po vardu Litliuanian Marinė ForwardJng Co., kurios tikslas 

yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo 

giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig- 
tų, pinigų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei Informacijis mel- 

džiame kreippties ant šio adreso: 

LITHDANIAN MARINE FORWARDING CO., 
203 Wcst 33rd Str., New Tork City. 

Nusipirk 
MAŽA FARMA 
Maža farmukė naujoj sub- 

divizijoj ką, tik ant, > 

pardavimo. 

45 rainutos nuo miesto 

70 traukinių f dieną. 

. Akro - 

Vienas Akras 
f 

$275 

$550 
Išlygos: 15% cash 

r / $5 kas mėnuo 

D 

Arti mokyklos, bažnyčios 
ir krautuvės 

u 

Nusipirk vieną B šitų farmų da- 
' bar, o galėsite pavasaryj kraus- 

l tytics. Gali užsiauginti daržovių 

ir vištų ir tokiu budu sumažinti 

angštas kainas gyvenimo, tuo 

pačiu laiku tavo šeim^ta bus 

Įižgarv I 

apielinkėj, ir oras švarus. 

KUPONAS < 

A. TRAUBE, 
1404 W. 18th St., 

Prisiųskite man pilnas in- 

formacijas apie jusų suburba 
an farmas be jokios nlan at- 

sakomybės. 

Vardas ...... 

Adresas 

T#l. Drorar 7*4> 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUTIS DEHTI6TAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakara 

4719 ' SO. A8JTLANI) AVEIDE 
arti 47-tos Gatf4s " 

Resld. 1189 Indepcndence Blv<L 

Telefonu Van Buren SN 

OR. k. A. ROTH, 
Rnau gydytoja* Ir ehtnifM 

Bpeeljalistas MoteriSlnj, Vyrllkv 
Vaiki) lr vi*q chronlftq ligų 
VALAKDASt 10—11 ryto S—8 po 

pietQ 7—8 Tik. Ved6Uomfa lt—11 Š. 
Ofisu: 8854 So. BalaSed 8k, riw*—f- 

Telefonas Drover MM 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS." 
Nauji ir gražus muzik. veikalai 

gaidos su žodžiais dcl piano, ka tik 

iSėjo iŠ spaudos. 

1. "Gana broliai" duetas 50c. 

2. "Kas man darbo" duotas .. 50c, 

3. "Sudiev, gimtinė" Solo .... 50c. 

4. "O Lietuva numylėta" .... 50c. 

i>Oa lėvelį" Solo .. 58e. 

Užsisakant šiuos veikalus kartu 

reikia siųsti ir pinigus per money 
orderi arba registruotam laiške, 

(štampu nesiųskite). Išleidėjo vardu. 

J. A. ŽEMAITIS. 

315 So. \Vest St. Shenandoali, Pa. 

Su D. LACHAWICZ 
LIETUYYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko plglatMUkl 
Reikale meldilu atsišaukti, o mucl 
darbu busite . užganėdinti. 
2814 W. 23 PL CJhJkaųjo, HL| 

TeL OumI 1199. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su ''Vyčio" 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 

tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 

iliustracijomis puošime kiekvieną 
'1 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, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 

"Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 
i 

' 

> ; 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. j 


