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Vilniaus Uzurpatoriai Pasiun
tė Ultimatumą Lietuvai
Lenkai Neįsileidžia Vilniun
Tautų Sąjungos Komisijos
,

,

Ir Latvija Mobilizuojasi Prieš
Lenkus Užpuolikus
TAUTŲ SĄJUNGA PERS- . ZELGOWSKI PASIUNČIA
PĖJA LENKUS.
ULTIMATUMĄ.
Reikalauja kuoveikiaus ap
leisti Vilnių.

Reikalauja paduoti dar dau
giau Lietuvos teritorijų.

Paryžius, Spal. 16.
Leon
Bourgeois, prezidentas Tautu
Sąjungos tarybos, priėmė pas
save Pederewskį, buvusį Len
ki jos^ mini steri pirmininkę, ir
pranešė jam, jog Lenkų karuomenė užėmusi Vilnių per
žengia visus Lenkijos pasiža
dėjimus, kituomet duotus Tau
tų Sąjungai.
Prezidentas Bourgeois pa
tarė Lenkų vyriausybei im
ties visų būtinų priemonių i r
prašalinti iš Vilniaus ta savo
karuomenę.

Varsava, Spal. 14. (suvėlin
ta). — Vilniaus uzurpatorius
%e!gowski, kurs su savo sėb
rais tenai įsteigė naują val
džią, Lietuvos vyriausybei
Kaune pasiuntė ultimatumą.
Jis pareikalavo, kad visa
Lietuvos karuomenė butų atit
raukta į vakarus nuo GardinoVilniaus geležinkelio per 20
kilometrų. Tą ruožą nori už
imti Lenkai. Jie nori atsisto
ti ton pačion linijon Lietuvoje,
kur jie seniau yra buvę pirm
Tegu Vilnius kuoveikiaus užpulsiant bolševikam*.
nebus Lenkų apleistas, pasakė
Zelgowski Lietuvai vyriauBourgeois, Tautų Sąjungom sybei davė 24 valandas laiko.
taryba turės susieiti susirinki
Po paskelbimo to ultimatu
mas ir ištirti visą tą klausimą.
mo Lenkų karuomenė išilgai
Nes užgrobimo Vilniaus klau
tos visos teritorijos užėmė po
simas Vra labai rimtas.
zicijas ir laukiamas Lietuvos
atsakymas.
LENKAI SIUNČIA DAU
Nerimauja Anglai ir Pran
GIAU KARUOMENĖS
VILNIUN.
cūzai.
Lietuva didžiai nerimauja.
Ryga, Spal. 16. — Lietuviai
didžiai sujudinti Lenkų val
džios paskelbimu, jog du Len
kų pulkų maršuojančiu ant
Vilniaus su tikslu išmušti iš
to miesto gen. Zeligowskj su
jo karuomenę. Nes, sako, Var
sa va nepatenkinta
užėmimu
Vilniaus.
Lietuviai kitaip mano.

Vilniaus klausimas čia smar
kiai , sujudino visus svetimų
šalių pasiuntinius, ypač Ang
lijos ir Prancūzijos. Pastarie
ji turi nuolatinius susinėsi
mus su savo vyriausybėmis rei
kale Lenkų pastangų įsteigti
kažkokią naują valstybe su
Vilniumi, kaipo centru.
Kaip Anglų, taip Prancūzų
pasiuntinys apsilankė pas Len
kijos viršininką Pilsudskį Vil
niaus klausime. Paskui Pilsud
skį turėjo konferenciją su ministeriu pirmininku Witos, su
užrubežinių reikalų ministe>riu Sapieną ir kitais.

Lietuviai tvirtina, jog tie
du pulku siunčiamu ne prieš
Zeligowskį, bet Zeligowskiui
pagelbon. Nes Lenkų karuome
nę palengva briaujasi nuo
Vilniaus išilgai geležinkelio* į Komisijos nariai iškeliavo į
Latvijos parubežius.
Vilnių.
Neleido Vilniun komisijos.
Su tuo Lenkų valdžios pas
kelbimu apie tuodu siunčiamu
pulku Latvijos
vyriausybė
paskelbė mobilizaciją ir statys
prieš Lenkus krutinę, jei tie
norės pereiti Latvijos rūbev •

zių.
Talkininkų atstovai čia did
žiai nustebinti tuo, jog Lenkai
atsisakė įsileisti Vilniun Tau
tų Sąjungos komisiją.
Anglai tą Lenkų pasielgi
mą pavadina įžeidimu.

•-•«-—s

Pranešta, jog kai-kurie Tau
tų Sąjungos komisijos nariai
iš Suvalkų iškeliavo į Vilnių.
Nori ten pasimatyti su gen.
Zeligowskiu ir kitais Lenkais,
kurie ineina naujos valstybės
valdžion.
Lenkų užrubežinių reikalų
ofisas į Suvalkus
pasiuntė
specijalį atstovą. Su tuo atsto
vu jau konferavo kaį-kurie T.
Sąjungos komisijos nariai.
PAVOGTA 9 AUTOMOBI
LIAI.

ORAS. — Šiandie ir rytoj
Praeitą parą Chicagoje pa
gražus oras; vidutinė tempe
vogta 9 automobiliai.
ratūra.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS. LIETUVIU SUSIRINKIMAS
BRIDGEPORTE.
ZURICHAS. — Vokietijos

užrubežinių reikalų ministe
Penktadienio
vakare &v,
ris pranešė, jog Maskvoje pa
LENKIJA NORI SUSIAR- 'WITOS N1NORI PASIDUO- j f /artybės
Jurgio parapijos salėje (Brikilusi
revoliucija.
RevoliucijoTINTI SU SUOMIJA.
TI ARISTOKRATAMS.
Lenkams pasipainiojo lai
dgeporte) įvyko Amerikos L.
nieriai
įsilaužę
Kremliun.
mė. Bolševikai nuo Varnavos
R. K. Federacijos Chicagoš
Pabaltijbs valstybės išreiSkia Atsisako pasitraukti iš uži atmušti ir Lenkija išgelbėta.
apskričio sušauktas susirinki
COPENHAGEN.
—
Iš
Kaubaimę.
mamos vietos.
mas pasitarti apie šiandienine
Trukšmas prieš Witos'ą.
no čia pranešta, jog Anglija i • *
w •
, ,*
Pasibaigus kriziui, šiandien]ir
&Jg*, Spal. 16. — Čia pakė
Varsava, Spali 16. — Lenki,
._ vPrancūzija
_ _ . . pasiuntė
7 . ^ T . TLenki
_ , L , Lietuvos padėtį ir apie Lenkų
lė didelę sensaciją ir prasidėjo jos vyriausybės nariais visas pre>njero Witoso valdžia kuo-1 jai notą. Pareikalauta Lenkų užėmimą Vilniaus.
#
Susirinko apie 130 Lietuvių.
politikinės diskusijos, kuomet laikas buvo tik vieni Lenkai smark«ausiai kritikuojama. Tai kuoveikiaus apleisti Vilnių.
Susirinkimo pirmininku išrin
ir tituluočiau ženklas, kad tasai neapsiken
šin miestan atkeliavo Suomi aristokratai
Taippat gauta žinių, jog ktas gerb. kun. Svirskis, se-»
jos (Finlandijos) užrubežinių Valstiečių | (chlopų) luomas tęs atsistatydintų ir savo vie- Lenkų vyriausybė pasižadėju
kret. — p. Mickeliunas.
reikalų ministeris Rudolph buvo paskatas tik dirbti ir tą ir vėl užleistų ponams.
si prašalinti iš Vilniaus ZeliDaug kalbėta ir svarstyta
Holsti.
klausyti tų ponų.
Bet AVitos nei neklauso tų gowskį.
kokiuo būdu butų geriausia
Čia jis, sakoma, turės tary
Kuomet nesenai
Rusijos kritikų ir mano nepasiduoti.
Tuo pačiu laiku pranešta, j>agelbėti Lietuvai sunkiose
bas su Lenkų delegacijos pir bolševikai
buvo atužę ant Sako, gana čia jiems vieniems jog Lenkai atsidūrę pusiau jai dienose. Padaryta visokių
mininku Dombskiu.
Varsa vos ir kuomet pakilo ponauti. Valdžioje reikia ir kelyj tarpe Vilniaus ir Kauno sumanymų. Pasirinkta ir pri
Turį slaptą sutartį.
krizis, Lenkai aristokratai iš valstiečių atstovų.
ir seka žiaurus mūšiai su Lie pažinta du: surengti Lietuvių
Holsti atvykimas, sakoma, sislapstė ir vyriausybės prie
maršavimus gatvėmis arba
Nesimaišo ne i savo reikalus. tuviais.
tai aiškus patvirtinimas se šakiu pastatė apsukrų, turtin
vietoje to — skaitlingą Lie
Witos,
kaipo
mažamokslis
niau buvusių pakilusių gandų, ga, bet mažai apšviesta val
VARSAVA. — Lenkų prem tuvių susirinkimą po stogu.
ūkininkas,
nesimaišo
į
tuos
vi
jog Suomija su Lenkija yra. stietį Witos iš Galicijos, tjis
jeras Witos sako, jog jis nesu
Galutinai tą klausimą išrišti
sus reikalus, vkokių jįs nesu tinkąs
padariusios slaptą sutartį. Su padarytas premjeru.
su gen. Zelikowskio pavesta komisijai, kuri paskui
pranta,
lig tos sutarties, sakoma, nei
pasielgimu, kurs paėmęs Vil išrinkta iš 22 žmonių.
i
Kas
norėta
atsiekti.
Lenkija, .nei Latvija neturi pa
Užrubežinių reikalų mini nių. Bet jei kas prieš Zeligo
Susirinkimo metu svarsty^
dėti ginklų prieš bolševikus
Tuo pasielgimu Lenkai po sterijoje darbus jis palieka wskį pakiltų, Lenkija jį gin mai ėjo lengvai ir gražiai, kol
taip ilgai, kol bolševikai neiš- nai buvo mane y pasirodyti bol kitiems žmonėms. Bet viso tų. Premjeras sutinka, kad
vienas kalbėtojas nepašoko
pildysią abiejų Salių reikalavi ševikams, jog ne jie Lenkiją kius vidujinių reformų klau naujai Vilniaus valdžiai butų
kaltinti
Federacijos,
kodėl
mų.
valdo, bet valstiečiai, patys simus, kaip tai agrarinį įsta leistas apsisprendimas.
Federacija pati viena kelianti
Pagali aus Suomiai su Len darbininkų vadai.
tymą, tvarko jis pats. Nes jis
tą klausimą ir pati viena su
kais čia padėsią pamatus Pa
PARYŽIUS.
—
Gen.
WranTaigi tuo keliu norėta iš daugiau už visus kitus pažį
šaukusi susirinkimą.
balti jos valstybių sąjungai.
gauti iš bolševikų koks nors sta valstiečio ir darbininko gel sulaukė sau juodųjų va
Vienas Chicagoš Lietuvių
landų.
Prieš
jį
bolševikai
su
Mažesnėms valstybėms yra susimylėjimas Lenkijai, kuriai gyvenimą.
tarybos narys dar daugiau įtraukia
kuoskaitlingiausią
ka
grūmojo pragaištis.
Pagalianti jiti nesigėdina
baimės.
nešė nepakenčiamos rųgšties
ruomenę.
Podraug jie buvo manę, kau paklausti patarimų kitų, jei
renkant komisiją. Jis išreiškė
Latvija, Estonija H* Lietu kaip veikiai .tau krizis praeis, 'ko pats nenusimano. •
abejonę, ar gerai suskaityti
va yra mažesnės už Suomiją tuomet jie pralalins tą mini
GELSINGPORSAS. — Suo
atiduoti susirinkusiųjų balsai
ir Lenkiją. Taigi Lenkų su steriją 'ir patys vėl įsirioglys PIRKITE LIETUVOS BONŲ miai su bolševikais Dorpate
už kandidatus. Ir jis padavė
Suomiais derėjimasis Šitoms
pasirašė po taikos sutartimi.
kitokį balsų sąstatą. Pakilo
valstybėms padaro
baimės
daug abejonės apie jo paties
Spalių 9 dieną ligi 10 vai. na
ir jos taippat darbuojasi įs
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ GATsuskaitymą balsų. Apsireiškė
kties užėmė Vilnių. Laiko li
teigti nuosavą sąjungą, jei
VEKARĮ.
ginčams pamatas.
niją
Valkininkai,
Senieji
Tra
nebus galima prisitaikinti prie
kai, Vaka, Kowienska» RaskaTad gerb. kun. Prof. Pr.
Suomių-Lenkų manomos steig
Bet paskui greitai buvo su
*
Bučiui patariant visi jo nuo
ti sąjungos.
zy.vLenkų pajėgų nesudaro Ry
(4tDraugiu" prisiuntė jas Lietu
imti.
monei priešingi atsisakė nuo
tų
Lietuvos
gyventojai,
kaip
Pabaltijos valstybės labai
vos Informacijos Biuras).
savo nuomonių bi tik nesuga*
skelbiama, bet grynai Lenkų
intaria Lenkiją ir jąja nepasi
Ties Kedžie ave. užpraeitą dvti svarbaus susirinkimo.
Užrubežinių reikalų ministerio
dalis, kaip poznaniečiai, galitiki, ypačgi po šių dienų nuonaktį du plėšiku užpuolė 59
Puryckio kablegrama Lietuvos
Išpradžių buvo nustatyta
cijonai
ir
kiti.
Jų
vadinimas
tikių Lietuvos teritorijose, kur Atstovybei Amerikoje. IS Berly
gat.
gatvekarį.
Piktadariai
komisijon išrinkti 21 žmogų.
Lietuviais tėra mistifikacija
Lenkai su Lietuviais padaro no išsiųsta Spal. 11. Washingtokonduktoriui
liepė
pakelti
ran
pasaulio akims apdumti. Len
Po balsavimų pasirodė 22 kan
sutartį, šitą patvirtina ir nieko ne Rauta Spal. 12.
kas
ir
nuo
jo
atėmė
$25.
kai ateina kaipo bermontinin
didatu. Ir šitam atvėjyj gerb,
nelaukus Lenkai tą sutartį per
kai, jų karuomenė tai dvarpo
Tuo metu atbėgo motornui- kun. Prof. Bučys užbėgo gin
Spalių septintą dieną, Tautų
žengia užimant Lietuvos tenių gvardija su generolu Zo- nas su geležine rankena ir vie čams patardamas komisiją tu
Sąjungai tarpininkaujant, pa
ritorijas.
ligowskiu priešaky, kuris Vil nam bomui gerai užvažiavo
sirašyta su Lenkais sutartis, ku
rėti iš 22 žmonių.
niuje
sudarė
naują
valdžią
su
per
pakaušį.
ria yra nustatyta demarkaci
Pagaliaus nutarta, kad iš
Abramowieium Bobiskiu(t) ir
KARAS PALIETĖ ČIGONUS
jos linija. Ši linija supuola
Abudu susmuko automobi rinktoji komisija tą patį va
kitais. Reikalauja, kad mes ap
RUMUNIJOJE.
Suvalkijoj su Gruodžio 8-os
li un ir nuvažiavo rytų šonan. karą atliktų posėdį ir pasis
leistume
teritoriją
ligi
demar
dienos, o Vilnijoj eina pro
Bet trumpai džiaugėsi lai kirtų valdybą.
kacijos
linijos,
kokia
buvo
Daugelis jų išmirė badu.
Varėną, Eisiškius iki Bastūnų.
Komisijon išrinktas ir p.
pirm Rusų puolimo, ir Vil sve. Ties 61 gat. ir Cottage
Tautų Sąjungos Komisijai
niaus pusėj plebiscito ar stei G rovė ave. abudu buvo pagau Žaldokas, kurs susirinkime ne
Bucharestas, Spal. 15. — Iš
išvažiavus Suvalkuosna, Lenkai
giamojo seimo, Nuspręsta prie** tu.
daugelio tuzinų įvairių skir
buvo.
puola didelėmis pajėgomis pa
tuos uzurpatorius ginklu kovoti
tingų žmonių Rumunijoje inlei Bastūnus ant mūsų karuoKuoplačiausiai
organizuojami DIDESNIS SKAITLIUS UŽ NEW YORKO VALSTIJO
domiąusi yra čigonai.
menės.
partizanai, šauliai. Įsakoma ar
JE BALSUOS VIENUOLIAI.
SIREGISTRAVUSIŲ.
Kadangi mūsų rezervai buvo
Lygiai kaip ir kitose šalyse
klių mobilizacija.
Suvalkuose, tai, Lenkams Va
čigonai dideliais karavanais
New York, Spal. 16. — Vie- ,
rėną
laikant,
negalima
buvo
Oficijaliai
pranešta,
jog
pra
"Eltos
kablegraSpalių
11
d.
beldžiasi po visą šalį, uždar
tos katalikų vyskupijoje užsi
greitai jų partraukti. Po dvie moj sakoma:
eitą antradienį daugesniai pi registravo 1,200 vienuolių jš
biauja elgetaudami, grodami,
jų dienų kruvinų kovų mūsiš
liečių užsiregistravo, negu« įvairių kongregacijų. Užsire
šokdami ir pasakodami ateitį
kiai turėjo pasitraukti ir Len
Visos ministerijos Spalių 8 anksčiau buvo paskelbta.
norintiems.
gistruodami jie padavė savo
kai inėjo Vilniun, kur paskel
ir 9 dieną evakuavo Vilnių.
Šiandie Chicagoje užsiregis
Kai-kuriuose miestuose či
bė eentralinę Lietuvos valdžią.
Diplomatinis korp. liko. Eva travusių vyrų ir moterų yra pasaulinius vardus ir pavar
gonai duoną užsidirba valy
des. Jie visi galės balsuoti at
Lenkų valdžia sako, kad tai
kuacija pilnoj tvarkoj. Mūsiš
900,765.
dami batus, pardavinėdami
padarė maištininkai prieš jos
einančiais
prezidencijaliais
kiai mušasi su Lenkais arti
Užsiregistravusių surašymai rinkimais. Vienuoliams leista
lemonadą arba kamemors pa
norą. Bet tos karuomenės va
Vilniaus. Kovoja iki paskutinio
tarnaudami.
das Dzinkowski skelbia, jog
kraujo lašo. Organizuojamas bus peržiūrėti. Matyt, kelioli patiems apsispręsti ar jie no
pildo Varia vos įsakymą.
raitelių pulkas vardu Geležinis ka tūkstančių pavardžių bus ri registruotis ir balsuoti.
Tečiaus karo metu ir po ka
Vilkas. Mūsų vyriausybė pra panaikinta. Nes daugelis neGriežtai protestuokit prieš
ro ir čigonams pragyvenimas
šė Anglų, Prancūzų ir Italų at teisotai užsiregistruoja. Tokie
tokį vilingą sutarties laužymą
pasunkėjo taip, kad iš jų dau
stovų savo vardu imti laikiną negali "balsuoti.
ir Tautų Sąjungos sprendimo
gelis išmirė badu.
ją komandą Vilniuje. Reboul
niekinimą. Reikalaukite, kad
Šiandie Rumunijoje šok-neSvetimų šalių pinigų vertė, mai
yra
miesto
komendantu.
Mū
Lenkai
iš
Vilniaus
pasitrauktų
NUSIRITO
TREPAIS
IR
Į
šokęs, grok-negrojęs ir vis
nant nemažiau $25.000 Spalių 15
sų karuomenė ir milicija jų
ir atsakytų už daugybę nerei
SILAUŽĖ SMEGENIS.
deko negausi nuo žmonių.
buvo tokia sulig Mershanta Loan
žinioje. D-ras Šaulys, kaipo
kalingų aukų ir nuostolių. IsNes patys žmonės vargus ken
and Trust Co.:
užsienio ministerijos atstovas,
leiskite atsišaukimą į visus mū
Mrs.
Anna
Roach,
57
m.,
7čia, neturi pinigų, gi prie to
Anglijos sterlingų svarui
$3.52
d-ras Jonynas, kaipo vyriausy
sų tautiečius, kad kuom kas
1.62
dar prisideda
nepaprasta
bės įgaliotinis pasiliko Vilniu 46 North "VVells gat., eidama Lietuvos 100 auksinų
gali gelbėtų. Tėvynė pavojuje.
.4^
brangenybė.
je. Tautų Sąjungos Kontrolės paslydo į r nuo antrojo augš- Lenkijos 106 markių
Spalių 12 d. gauta " Eltos" ka1.62
Komisija Spalių 9 dieną iš Su to nusirito trepais. Įlaužė gal Vokietijos 100 markių
blegramos.
valkų per Kauną išvažiavo vos smegenis. Paimta ligoni Prancūzijos ui $1.00 14 fr. 78
PIRKITE KARAS TAUPY
Vilniun.
Italijos už $1.00
24 1. 95
nėn. Sakoma, pasveiksianti.
Po atkaklios kovos Lenkai
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

OFIGIJALĖS Iš LIETUVOS
KABLEGRAMOS,

PINIGŲ KURSAS. ~~

t
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Pirmadienis, Spalis 18, 1920

DRKUGAS

L U C T L V l t K A T A L I K Ų DIEHTIASTIS

LIET. ATSTOVYBĖS AMERIKOJE ATSIŠAUKIMAS.

"DRAUGAS"

l

mm
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k gynimo darbo tesiunčia vi
sos organizacijos ir pavieni
asmens surinktas aukas Lietu
vos gynimo reikalams per Lie
tuvos Misiją, kurioj majoras
P. Žadeikis yra mūsų karuo
menės, o kun. J. žilius mūsų
šaulių organizacijos atstovais.
Šiandie Lietuva yra didžia
jame pavojuje ir nuo Jūsų, se
sutės ir broliai Amerikiečiai,
pagalbos daug kas pareis. To
dėl, stokite visi darban.
J. Vileišis,
Liet. Atstovas Amerikoje.

Pirmadienis.

S
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SALUTARAS

DR. G. M. GLASER

Praktikuoja SI
Spalio 9 diena ir per naktį Jau buvo pirmiaus pranešta,
81«» ba. Morgan S*.
jog
Tautų
Sąjungos
kontrolės
iki
Spalio
10
į
Lietuvos
sos
Kertė
32-H»
9C,
Ohicasa, SH.
PRENUMERATOS KAINAt
» « < t i i • m
mmi
SFECIJALISTAS
tinę Vilnių, po atkaklios kovos komisija buvo nustačiusi karo
OHICAGOJ IR CŽSnCITYJE:
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro
$8.00 sn mūsų karuomene, įsiveržė paliaubas ir sustabdžiusi tarp
• • > • • • • • • •(•-• •
niškų lirų.
OFMO
VALANDOS:
Nuo 10 ryto
Lenkų dvarponių gvardija, ge Lenkų ir Lietuvių muilus nuo
•CT. VALST.
Iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
. . . . w SU.00 nerolo Zeligowski'io vedama. Spalio 6 dienos, 10 vai. išryto,
dą vakare.
Prof. J. Baltrenas
Nedėliomis nuo t iki I po plet.
*>..."... »-oo
Lenkų
valdžia
skelbia
pasau
o
Spalio
6
dieną,
6
vai.
vaka
Prenumerata mokaat likalno. Lai
Telefonas Yards «87
kas skaitosi nuo užslraJymo dienos lini, buk tat padaręs Zeligows- re Lenkai, nepaisydami ne pa
Savo Laboratoryjose Išdirba
ne nuo Naujų Metų. Norint permai ki's be žinios ir pritarimo
darytosios
su
mumis
sutarties,
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
1. Garsu Salutara Bitters
senas adresaa Pinigai geriausia sių Lenkų valdžios ir vien tik spy nė Tautų Sąjungos įsakymo,
sti isperkant krasoje ar ezprese "Mo2. Kraujo Valytoja —
Tel. Drover 7042
ney Order" arba įdedant pinigus \ narnas Lenkų ir Lietuvių ka pradėjo užpulti visu frontu
registruota laiika,
reivių, kurie pareiną iš Vil mūsų karuomene apie Varėną
3. Moterims nuo Baltųjų
"Draugas" Pubkshing Co. niaus, Lydos ir Gardyno aps- ir Bekšus, ir tokiu būdu sulai
LIETUVIS DENTISTAS
4. Regulator deki Motėm*
v
alandos:
nuo
9
ryto
iki
9
vak.
kričių',
o
tuo
tarpu
pačiame
kė
mūsų
karuomene
apie
Va21334 S. Oakley Ave. Chicago.
PIRKITE LIETUVOS V AL
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
Vilniuje
Lenkų
karuomenės
rėną,
užėmę
geležinkelio
stotį,
Ir dar 3 0 čion nepaminėtu; lekarsių, no įvairių ligų.
4712
SO. ASHLAND AVENUE
Tel. Roosevelt 7791.
,•
ST7B&S BONŲ.
arti 47-tos Gatvės
vadas Dzienkowski skelbiasi, o Spalio 7 dieną Lenkų ka
Vienatine vieta kur galima gauti visokiu ž Jiy ir šak
kad jis pildąs Lenkų valdžios ruomene pradėjo antpuolius a
nis — Rašykit
įsakymą, o patys kareiviai tai įpie Bastūnus (geležinkelio
visai ne Rytų Lietuvos gyven stotis, kursai eina nuo Vil
tojai, bet poznaniečiai arba niaus į Lydą) ir Lietuviai
1900 S. Halsted Str.
galicijonai, iš kurių liko sut negalėjo atitraukti savo re
Tel Ganai S U S
1707 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.
Perkėlė savo ofisą po num.
Valandos: 10 ryto Iki f vakare
verti, lygiai kaip tat darę yra zervų nuo Varėnos, ir nė da
4729 So. Ashland Avenue
Gyvenimas
bolševikai, Baltarusių ir Len lies kokios karuomenės nuvež
2811 W. OSrd Str.
Spedjalistas
kų, ir Lietuvių pulkai.
ti geležinkeliu nuo Varėnos
Tel Prospect 8461.
>*IOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ
Vilniaus
link,
nes
Lenkai
bu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiHiiimimiiiiiiii
Tat viskas daroma, kad pa
Valandos nuo 19 iki 12 išryto; nuo
sauliui įtikinti, buk tai šie ka vo užėmę Varėnos geležinke
2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:30
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
reiviai, kaipo Lietuvos gyven lio stotį. Iš to yra aišku, jog
Telefonas Drexel 2880
Telefonas Boulevard 9190
tojai, sukilę yra prieš Lietu Zeligowskio maršavimas ant
I
24 State Street New York City
1
Vilniaus
buvo
paremtas
ir
ki
Kas atsiras iš mūsų tarpo, vos valdžią ir reikalauja, kad
—•»•
= Greitas Pasąžferinis f
•
kurs išėjęs priekiu pasakytų, Vilnius, Lyda ir Gardynas pri tomis Lenkų karuomenės da
l P a t a r n a v i m ą * fš N e w Į ^ Į ^ ^
DENTISTAS
kad išpildžiau visas pareigas gulėtų Lenkijai Tai yra melas, limis ir šiandie tebėra remiaAMERIKOS.
LIETUVIŲ
= Yorko per Ootfienburg j * * ^ * ^ » *
SSSl South Halsted Street
I
ffTtT.
.
• '
savo žmogiško privalumo tau kursai šiandie kiekvienam aiš
Valandos: 9 — U A. M.
1—5; 7 — | p. M.
IrRIGA
tos link. Sąžiningai pažvelgę kus, nes ir patsai Vilniaus už Lietuviai yra išmušę Vokie I
fc>wa<—###įįMMKI^»*e—<MMI
'*"«{
an*llff*o* ir lietuviškos
į save nei vienas nedrįstumėm puolimas buvo padarytas su čius bermontininkus ir nėra jo
kalbų, aritmetikos, knyg-vedystės, ste
S . 3 . S t o c k h o l m Išplaukia Spalio28
nografijos,
typewritins,
piršlybos
tėt
tą padaryti, jei tik nenorėtu tartinai su centrale Lenkų ka kios abejonės, jog jie išmuš
ei g, 8uv. Valat. Istorijos, abelnos isto
Trečia kliasa į Liepojų ir Riga $145 ir $5 karės taxų. Trečio*
rijos,
geografijos, polltiklnės ekono
me po taip mėgiamo išsitei- ruomenės vadovybe, su žinia prigaulingai įsiveržusius ir
S. D. LACHAWICZ
kliasot paaažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po
mijos, pilletystės, dailiarasystėa.
LTETUVYS GRADORIUS
sinimo trinyčiais slėpties.
Lenkų
.dvarininkų
atvestus
Lietuvos išgamos Pilsudskio.
2—4—6 žmones.
Patarnauja laidotuvėse koplglaosia. Rai
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
kai* meldžiu atKiiauktl, o mano darbu
Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite
Lietuvon poznaniečius, galici- busite uiganėdknti.
4 valandos po pietų; vakarais nuo •
Jei teisinimasis ir išsikalbiBU vietiniais agentais.
iki 10 vai.
M PI.
Chicago, UI.
nėjimas yra vartojamas prieš rai pajustum griausmo balsą jonus ir kitus Lenkus, kurie 2214 W. STel.
Canal 2199
3106 So. Halsted S t , Chicago. iiiimiiiiiiiiiiniiiiiifiHfiiitfiimitiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii
yra
kaip
kokia
džiuma
užgriu
mažmožius, tai tuščia jų, bet savo sąžinės gelmėje: "Mylėk
kuomet jis daromas prieš gry artimą, kaip patsai save." vusi ant Lietuvos. Lietuvoje
nai krikščionišką tiesos prin Gailėkis bejiegių, slaugyk ligo mūsų žmonės jau yra nuspren
dę iki paskutiniosios kovoti
cipą, artimo meilę, gailestin nius.
ginklu prieš tuos uzurpato
gumą, gyvybės aukas, kurios
Brangi Lietuvaitė, brangus rius, organizuoti partizanų bū
krinta ant tėvynės aukuro už
Lietuvi INebelaukime, kad mus rius ir šaulius, ir vilingas, me
augšeiausį gyvenimo siekį —
kas ragintų. Eikim visi visais lu prisimetės priešas bus iš
laisvę, tai tokiam žmogui, sun
keliais prie tos ištiestos ran Lietuvos išvytas. Lietuvos
ku ir tinkamą vardą surasti.
kos prie mūsų iš užmario; prie žmonėms ištiko didis ir garbin
Už laisvę ne vien savo asmens,
#inkps, kuri mus nešiojo, gas darbas, bet tam darbi* pri- ^
kurią taip papratę ginti, b
glaudė prie savo širdies; prie valo padėti ir Amerikos Lie
už savo šeimynų, giminių, už
tos, kuri šiandie per karčias tuviai. Dėkitės, broliai ir se
visos tautos, už tų savo sielos
ašaras maldauja paramos ;prie sutės, prie tos kovos, kuomi
šventenybių, kurias paveldėtos, kur Lenkai aštriais kar tik galite padėti, o ypač Ame
jome per gentkartes nu c mūsų
dais žeidžia jos kūną, geria rikos dolierių.
b čių. _
kraują. Duokime tiek, kad mu
Savo valdžios skatinamas
]>Tiekas neapkainuos, neišma
ši] švelniausi širdies jausmai šiuomi kviečiu visus, prie ko
tuos tos aukis didumo, kurią
nors sykį gyvenime sukilę kių kas tik organizacijų ne
šiandie Lietuvos artojas daro
pergalėtų godumą, savimeilę. prigulėtų, dėtis visa savo ener
palikdamas dirvoįe ža^rę, se
O tą galime padaryti be nuo gija prie Lietuvos nuo priešonus tėvuSySeseles, savo mylimą
skriaudos kišeniui. Tik per vie Lenko išvadavimo, prie jos ap
noterj, vaikučius ir eina pa
ną mėnesį atsižadėkim berei gynimo. Tegul visos paskolų
dėti galvą už jų laisva. Eina
• M
S
kalingų išlaidų, teatrams, šo stotys, visos Amerikos Lietu ••
užtverti priešams tvor« savo
kiams, smaguriavimas, kur vių Rymo-Katalikų Federaci •
kūnu, savo kaulais, kv.rie kaip
be atodairos daug, daug iš- jos, abiejų Susivienijimų, Ta •
*
alkani laukiniai gyvėdos slen
barstom dolierių. Nutraukę po rybų, Fondų, Liet. Socijalistų •
ka gaujomis terioti mūsų šalį,
dolierį, kitą drabužius taisyda- Sąjungos ir Lietuvių Piliečių •
tą žemę, kuri ir mus ugdė, iš
miesi, skirkim juos apsigynimo Sąjungos įstaigos per savo na •l
leido platan pasaulin laimės
reikalams. Sudėsim milijonus rius ir organizacijas neatidė
ieškoti. Instinktyviai jauzdami
ir nei kiek nepasijusime esą liojant ne dienos skubinas rin
reikalą gint savo lizdą, kaip
biednesniais.Žinokim, kad mus kti aukų tėvynės apgynimui, o I
tie liūtai uždegti ugnine drą
I
pastangos, jei jų neskupausim, ir pačių Laisvės paskolos bo
sa gins, gins ir apgins Jų nar
padės laimėt karą, kurio kiek nų kuodaugiau parduoti. Su :
sumą vaizduos tautos ir pasau
vienas Lietuvis nori, kad butų vienodijimui-gi viso pašelpos ••
lio genijai savo veikaluose per
laimėtas.
Truputėlis.
amžius. O jų kaulai buluodami
pilkuoslaukuos sakys ugnies ir ^iiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiMiii^
kraujo pasakas ainių ainiams
i
•
ateinančių gentkarčių.
•
Kas turėjo reikalus sn Baltic Consultation Boreau Inc. tai taippat ir ant toliaus galės tęsti vedima rei
"Saldu už tėvynę mirti,"
kalu po to pačiu adresu 35 S. Dearborn str. Chicago, Illinois, bet su geresniu patarnavimu ir atsakomybė,
• kažkoks rymionas yra išsita
I I m. W\IIIII.pili i
il.lf |
nes ta ištaiga yra korporacija su įgaliotų kapitalų $50,000.00 ir suorganizuota pagal tiesas Vai. Illinois.
ręs. " Saldu už tėvų žemės lais | . . . .
Dabar kol kursas yra žemas.
=
vę mirti" yra jau pasakę kovoj
UŽDUOTIS KORPORACIJOS YRA: — Siųsti prekės į Lietnva ir atgabenti jos į Suvienytas Valstijas.
žudami tūkstančiai Lietuvos
Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos
Atstovautu Pirklim-s ir Finansinės Įstaiga* Lietuvos ir Amerikos. Atstovauti Laivų Bendrovės ir pardavinė
jaunikaičių. Bet mes, Ameri
Pramonės ir Prekybos Banką — kurie ismoti Laivakortes. Atgabenimas iš Lietuvos žmonių ir parūpinti jų dokumentus. Pirkimas ir Pardavinėjimas žemės
kiečiai, mesdami dolierį jos
ką pinigus greitai.
Lietuvoje. Padarimas visokius dokumentus į Lietuva irdel' vietinių reikalu.
t kruviniems reikalams, ar visi
Parduodame ir perkame Markes, Rublius
Kiekvienas kas ves savo re&alim BALTIC STATES DEVELOPMENT COItfORACIJOJE* TAI VISUO
jau esam pasakę: "saldu del
ir kitų šalių pinigus pagal dienos kursą.
MET ras tikriausi'ir greičiausi užganėdinima, nes korporacija vedama atsakančių žinovų šių reikalų.
tėvynės savo vieną tūkstanti
Padarome visokius legališkus dokumentus
KALĖDOS ARTI-ŽIEMA ATEINA-RUPINKITM SAVIŠKĖMIS:-Siųskite pinigus TELEGRAMŲ arba
nę dalelę turto skirti?" Ne, ir
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Waper MONEY ORDERI, dabar pinigai atpigo todėl laikas pasinauduoti progą. MES SIUNČIAME PAGAL PIne. Tankiausia duodame susi
shingtone.
(JIAl HIA DIENOS KURSĄ. Tėmykite pinigus išmokėtus Lietuvoje. Mes turime resitės žmonių žemiau pami
raukę šnabždėdami panosę:
nėtų pmiųnstu mums iš LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES BANKO. Visokius patarimu* duodame
Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
"duok ir duok ir tam davimui
dykai. Pinigai išmokėti:
tuvon arba pirkite "cash" prisiųskite "Mogalo nėra." Ak, brangus vien
ney Order" arba čekį mūsų vardų, ir mes
genti, jei atsiklauptum po kry
Marijonai Radavieenei
Broniai. Gedminui 100,000.- Jonui Mironui
Onai Zdanienei
gavę
tuojaus
pasiųsyme
pagal
tos
dienos
I
Katrinai Jankauskienei
Onai žogienei
žium ir įsivaizdintum tą vaiz s
00 auks. >
Barborai Gedutis
kursą.
Važiuojantiems
Lietuvon
parūpiname
X
Julijonai.
Paulauskienei
Jonui
Doraicui
Pranui
Dlksui
25,000
auks.
dą mūsų sužeistų kareivių, tų
Marijonai Tsparanskienei
Benediktui Žykui
Kazimierui
Mužui
Marijonai
Valantėjenei
paąx>rtus
ir
laivakortės.
nuskurusių, alkstančių mažu
Antoniuai Pnrvinskieneį
Adelijai Rašimiutei
Jonui Japkinui
Antanui Bataičui
tėlių, netekusių tėtušių, motu
Katrinai Liberienei
Auaatasijai Aleknai
Valerijai Meškenei
Jonui Banevidui
Elzbietai Širmulienei
Jonui Kukienui
Domininkai Panuakai
Elzbietai Mizereuei
čių, baltplaukių senutėlių, ku
Juozui* Paatoraieui ,
Vincui Palčaicui
Veronikai Šestakauskienei
Kapitonui Joftui Milaiiui
rie ant lazdelių pasirėmę lau | 117 North Dearborn Street
5
Chicago, BL |
Jonui' SamąoĮįii
Kazimierui
Šimkui
,
Mikalinai
Sadauskienei
Anek-i Šileikytei (duktė Jurkia savo amžio dienos saule
Viktorui Kniyai
Aiekįindj'ui \ CasnAiiu\iui
Antanui Šinskaieui
Room 615
=
* gio'^ileikos)
ieidžic vargupse, nusiminę, iš
Rmilįjai' Greblauskąitei
Emilai Gau^rtei
JieVai Monfvidienei
Ofisas atdaras nųo 9 vai. ligi 5 po pietų.
|
leidę sunūs tėvynės ginti, tik- S

Dr. A* L. Yuška

Lieja
Ko i

CHEM. DRUG CO.

Ką r
Atei

^į^*«^"»^^««»%^^*«*

Dr. C. Z. VezeBis

cKinle

Salutaras Chem. Drug Co.

DR. CHARLES SEGAL

!

Dienos Klausimu.

Nede]

ŠVEDUOS AMERIKONIŠKA LINIJA

DR. C. KASPUTIS

I
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Svarbus Pranešimas!

Baltiko Valst. Atstatymo Korporacija
Baltic States Development Corporation ir

S

7

BALTIC CONSULTAHON BUREAU
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KOI
Tai gerič
nikas, deJ Pal
Arba rašyk.
k

BOLESLAVVR
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nuo šio laiko SUSIVIENIJO ir visus reikalus ves sykiu po vardu

s

I Siuskite Pinigus į Lietuvą I

i
|

Pirmul

Lithuanian-American Commercial Boreau

"BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION"
35 South Dearborn Str., Chicago, III. Vidurmiestyj

i

•
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Ko k
Pasiųi
Pii
Tai-gi niel
gutėms ir gimii
riai nieks, o jie
Piningus s
riu CHICAGa:
von. Taip-gi p<
Pini]
Pinii

Pini
Važiuojant
teisingai ir sąi

i

Mai
414 ^
So. Bo
-VALANDOS
nuo 9 vai. ryto i

•
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Pirmadienis, Spalis 18, 1920

DRAUGAS

Liejasi Kraujas Vilniuje!

r

i.i

i 30 DIENU PINIGAI LIETUVOJE

Ko Lenkai Imperialistai nori nuo Lietuvos?
Ką reikia daryti kad lenkus užganėdinti?
Ateikite į Didžiausias Chicagoje

IŠMOKAMI

•f

f»

CAS H

Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms,
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Ohecho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yra išmokami teisingai ir be
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais (pagal apylinkės kur
galima draftus išmainyti). PASTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GVARANTUOJAMAS.

PRAKALBAS
*

.

Nedelioj, Spalio-Oct., 2:30 vai. po pietų
McKinley Park Svetainėj, Prie 39 ir S. Western Ave.
O viską žinosi. Kviečia Rengėjai.
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Amerikos Dovanos Kalėdoms 1
Savo Giminėms Lietuvoje

|
a

K a d norite gauti atsakymą ant pasiųstų pi-

|

nigų giminėms Kalėdoms, tai siųskite jiems
Dovanas dabar per

a

Pirmutinę Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje

I

*

Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas m m Parūpiname
pašportus ir visas kitas reikalingas poperas del iškeliaujančių į Europą.
Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti
Lietuvos Atstovybės Washingtone, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus ^užtvirtinti.
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Chicagoje pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Commercijiniais reikalais. .
Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių, arba ir kur kitur užrubežyje.
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — "Domestic
Parcel Post ir Mbney Orderius."
*'
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies.
Visais reikalais kreipkitės pas

3
^ ^

PAUL P. BALTUTIS AND CO.

S

Metropolitan State Bank Į
Kamp. 22 ir Leavitt gatves į

901

W . 33rd St.,

- VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir §
Subatoms iki 8:30 vakare.
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KORONA

Ferrated

BITTER

VYNAS
|

B0LESLAW R. K0ZL0WSKI LABORATORIES

|

4755 So. Loomis St Chicago, DL
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Kokią Kalėdų Dovaną

LIETUVIS ADVOKATAS
Vai. Vakarais 7 iki 9.
Nedėliomls 11 iki 1.
4509 S. Ashland Ave. Chicago, H1.J
Phone Yards 1053

Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3%
Piningai padėti ant vienu metu laiko 100 auksinu moka 5%
Piningai padėti ant dviejų metu laiko 100 auksinu moka 1%

DR. S. BIEŽIS.

J. P. WAITCHES

•

Pradedant E ) Spalio (October) 11-tos, 1920

1

Keistučio Paskolos ir Budavojimo Draugijos No. 1

|
|

Raštinė persikėlė po numeriu
' A . PETRATIS

S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSURANCE

European American Bureau
Siunčia

Pinigas, Parduoda
Lalvokortes
NOTABIJUftAS
606 W. 85th Str.
Chicago, UI.
Telephone Boolevard 611

840 West 33rd Street f
Telefonas Yards 2790

E
SS

Mokesčiai del taupinimo ir paskolų bus priimami
kasdieną
Su pagarba

Jonas P. Evaldas, Sekr.
SlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIItlHlT

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog j LIETUVA
i

Kaina į Eitkūnus $ 1 3 0 . 4 0
Pašportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos
Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau.
Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi pasiekę Lietuva laimingai

A. PETRATIS

S. L FABLAN

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. 42nd Street
Tel. McKinley 4988

Lithuanian Sales Corporation

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

Chicago Branch Office
3249 So. Halsted St
Chicago, 01.

FO» VOUH STOMACn'S SAfcX

*.VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
llllIlIlIlIlSIIlllllllllllllItlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIllIlIilIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllll'IM'l'llllllllllllllllllllllllI^lllllllllllllllllllll'llllllllll
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i

ATTORNEY AT LAW

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pašportus ir ikitus reikalingus dokumentus
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame.

•

Pranešimas Persikėlimo!

s—

AKIŲ SPECIJAUSTAS
1801 S. Ashland Ave., Chicago.
kertė lgtos gatvės; S-Clos lubos
Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki t
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto Iki
12 d.

Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se
sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi.
Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky
rių CHICAGOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose:

*

Dr. M. T. STTUKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St.
Tel. Boul. 166
Valandos: 1 Iki S po pietų, t iki 8
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Bes. 2614 W. 43rd Street.
Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263
*>

Dr. L L MAKARAS

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!

Tel. Yards 5693

PRANEŠIMAS

Kada kankinies
del
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į mane klausti
patarimo del jūsų akių; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums geriausj patarnavimą del
Aklų. Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specljallsto,
W. F. MOlfCRUFF, M. D.

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10600 So. Mlchigan Ave.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 Iki 4 po
piet, 6:80 iki 8:30 vakare.
Residencija: 10538 Perry Ava.,
Tel. Pullman 342

Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

Main Office
414 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JOHN J. SMETANA,

Tai geriausias laxatyvis tonikas ir vaistas del viduriu. Ypač geras Iron To
nikas, del Pala ir kraujo nusilpnėjimo. Gauk buteli šiandien. Visose vaistinėse.
Arba rašyk.

TELEFONAS YARDS 4669

PASTABA: — Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatymą pinigų
pilnai, gvarantuoti.

Kapital. ir perviršis $24$000.oo [
Tort. daugiau kaip $1.480,000.00 | Saugok akių regėjimą
[

Skersai nuo SV. Jurgio Bažnyčios

I

P o valgiai neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visos nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad reš
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pas visos aptiekorios.
A e

A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai

809 West 35-th St., (kampas Halsted)

Chicago, 111.

Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.
mš

r

omoei*

pimadiėus, Spalis 18, 1920
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URPLUS

KAPITALAS

$25,000.00

$200,000.00

Svarbus Pranešimas!
5

Šiuomi pranešam mušu Gerbiamiem Kostumeriam ir visiem Lie
tuviam, gyvenantiems kaipo Ohicag-oje taip ir kituose miestuose, kad
UNIVERSAL STATE BANKAS ant tiek pagerino budus siuntimo
pinigrų į Lietuvą jog

I
I

DABAR SIUNČIAMI PINIGAI PER MŪSŲ BANKĄ
PRISTATOMI LIETUVON I 25 DIENAS.
Pristatima ir čielybę pinigų gvarantuojame — Dabar kaip tik laikas
sušelpti — Kalėdine Dovana gimines Lietuvoje. Nelauk. Tuoj kreip
kis i mušu banką. Iš kitu miestu siunskite mums Doleriais, o mes
aplaike pasiunsime Lietuvon auksinais pagal dienos kursą ir prisiunsime kvitas. Didžiausias ir stipriausias Lietuviu Vaistytais Bankas
Amerikoje.

Padėtus

pinigus galima

atsiimti

ant

kiekvieno

pareika-

lavimo. Moka 3-čio nuošimčius. Jeigu dar neturite bankynes knygu
tės UniversaI State Bankos, tai nelaukite ilgiau, — atsilankykit i*
susipažinkit su mumis, nes tvirtumas ir saugumas bankos užtikrintas.

|

Turtas virš $2,600,000.00
Subatomis ir Utarninkais Bankas atdaras visa diena
iki 8:30 vakare.
BANKOS VALDYBA:
Joseph J. Elias, Prezidentas,
\ \ m . M. Antonisen, Vico-Prezidentas ir Kasierius,
J. J. Krasowsld, Vice-Presidentas,
S. V. Valanchauskas, Ass't. Cashier.

I UNIVERSAL STATE BANK I
i 3252 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILL. I

—

Ši Banką Yra Jums
/

I

Atidarykite accounta su šią stiprią Valstijine Ban
ką apsaugokite savo pinigus nuo ugnies ir vagių. —
Pridėk prie jų reguliariai Šipkortas į Europą. Pini
gai siunčiami į Europą. Apsaugos Vaultai.

Nekantrumu Įveikiančios Repupli"*

*

.

"

PATARIMO KOMITETAS.
Ralph Van Vecten, V. Prez. Cont'l. ir Com'l. Mat'l. Bankos.
T1 loma s E. vVilson, Prez. Wilson & Co.
Abel Davls, V. Prez. Chicago Titlo ir Trust Comp.

•

f

-

Žmonės dabar žino iš savo prityrimo, kad ši ša-

Southivest Trust and Savings Bank

i

mm

Pergales Lapkrity]

•«.

VALDYBA
TUomas J. Healy, Prezidentas
Edvvard R. Litsinger Viee-Prezidentas
Andrew H. WoIski, Kasierius
George Kalsch, Asst. Kasierius.

^mm

nių, del žmonių su pilna laisve, kaip parodoma kon

,

lis reikalauja permainos nuo dabartinės valdžios ant

35-th Archer and Hoyne Avės.

stitucijoje, su laisve kalbos, laisve spaudos ir lak•

*

geresnės valdžios ir esą pasirįžę tai parodyti be jo-

Turtas Suvirs $3,000,000.00
Atdara Utarninko ir Subatos vakarais nuo 6 iki 8 valandai

Dėlto:

kių trukdymų.
t*

: ^

m>•

VIENU LAIVU TIESIAI Į

*

Dėlto:

Kad jiems atsibodo būti begėdiškai išnaudotais,
visokių netikėlių, Augštos kairios ir neapsakomas

LIEPOJU

•«

krovimas Tax*ų ant žmonių per paskutinius septy-

Dėlto:

Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į
Liepojų be jokiu kliūčių.
Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės
POPIERIAS į labai trumpa laika.
Parduodame laivakortes ant visu linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso.
Parduodame Draftus ir čekius.
Mes turime šimtais prirodymu už mūsų teisingumą.
Visais reikalais kreipkitės pas
•

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Ave.
Tel. Yards 145

Chicago, 111.

.

M » l

•K

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk
savo paveikslą, kad atgaivintų mūsų širdis.
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O taužganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi
paveikslų išdirbystę.
':
Atlas Art Studio

RA§HINSKI

3202 S a A H a Į ^ S t

• » » » » • mm m
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Jie visi esą priešingi prieš jungimąsi su kitomis
tautomis, kuri siųs mūsų jaunus vaikinus skersai
jūres į karę, neapsaugojant amerikoniškus intere
sus, bet tarnauti svetimai šaliai ir ant jų paliepimo
ir po valdžia kokkios nors svetimos šalies.

*#-•

•f

ve susirinkimų.

Kad Amerika butų taip kaip pirmiau kad buvo,

Jie žiuri \ Republikonų partiją, kad jie padary-

laisva, progresiviška, turtinga, naudojanti ramybe

tų galą visiems šiems dalykams ir sutaisytų taip

savo namuose ir stipri ir gera savo pasielgimuose

juos, kad mūsų fabrikai dirbtų pilnas valandas, kad

su kitomis tautomis.

•

ūkininkams butų užmokama už jo darbą ir augini

Amerikos balsuotojai, moterys ir vyrai, žino ką

mą, kad užtikrinus pastovus darbus Amerikos žmo

jie turi daryti. Jie laukia, kad galėtų atsišaukti į

nėms su gera alga ir apsaugojus juos nuo išnaudo

augštą piliečio priedermę, jie atiduos savo balsą

jimo.

ten, kur jie žino, kad gaus pilną užtikrinimą.

Dėlto:
Jie užbaigė su visokiais jsidingojimais ir pavojin
ga silpno ir svyruojančio vien-žmogaus valdžia, jie
sutvarkys valdžią sulyg konstitucijos; valdžia žmo-

.» i

Dėlto:

Pergalė yra parašyta ant žvaigdžių. Mes jaučia
me tai visur aplinkui mus. Tas randasi net ore, ku
riuo kvėpuojame. Taip neišvengiamas kaip likimas.
Republican National

Committee

Pirmadienis, Spalis 18, 1920

DRAUGAS
REIKALINGI LEIBERIAI.

LIETUVIAI AMERIKOJE,
KENOSHA, WIS.

^-

—
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

Mašinų šapoj
Naktimis darbas
60c. į valanda.
Atsišaukite

,.

Kada Krikščionys-Demokratai darbuojasi bažnyčios ir tė
vynės reikalais, tai mūsų lais
vamaniai, bolševikai visomis
priemonėmis tą darbą trugdo,
varydami pragaištingą agita
ciją.
Taip darydami vargšai pa
tys pradėjo netekti proto. Štai
vienas karštagalvis priklausęs
prie laisvamanių draugijų pabludo ir tapo paimtas bepro
čių namuosna.
_ J i s buvo laisvamaniškų laik
raščių skaitytojas ir gyrėsi,
jog tie laikraščiai veda prie
apšvietos ir duoda daugiau
proto. Pasirodo, kad laisvama
nių laikraščiai ne tik nepri
duoda proto, bet atima ir tą,
kokį žmogus turi.
Antras nelaimingas atsiti
kimas buvo su bolševikais
Spalio 3 d. Tryfe bolševikai su
dviem savo meilužėm automo
biliu pasileido Chicagos linkun.
Išvažiavus ant lauko jų au
tomobilius apvirto ir visus
penkis
apvožė.
Pasekmėje
viena meilužė liko sužeista.
Pasirodė, kad viena buvo mer
gina o kita moteris nesenai
persiskyrus su savo vyru.
Keli mėnesiai atgal čia P.
K. Norkus sutvėrė kokios ten
Sandaros kuopą. Tverdamas
sakė: " K a s prigulės prie San
daros, tas bus Lietuvos pilie
tis, o kas neprigulės, tai nega
lės būti Lietuvos piliečiu.''
Dabar nežinia kur dingo ta
kuopa ,su visais piliečiais, nes
niekur negirdėti. Tur but, K.
Norkus tvėrė ir gerai neužtvėrė.
Kenoshietis.
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Blogi Laikai Lietuvoj e

BANKAS

Joslyn Mfg. & Supply Oo.

Pranešama Daugumoj Laišku Kurie Ateiną j Ameriką

ir jo skyriai
Vilniuj
Panevėžy}
Šiauliuos
Raseinius
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
7% padėjus 2 metams
5%
"
1
f*
3%
"
neapribuotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

—

3700 South Morgan Street

REIKALINGA ŠEIMINININKE.
N a š l ė moteris, arba m e r y l n a prie
m a ž o s šeiminos. P a s t o v u s ir lengvas
darbas, g e r a s m o k e s t i s meldžiu tuoj
atsišaukti:
s *
"Oreinus" Chemical
Laboratory 1718 S. H a l s t e d St.
R e i k a l i n g a s v a r g o n i n i n k a s tuojaus,
lai atsišaukia šiuo adresų:
Knn. 1. Keriforlčtas,
SOS K. »-tli Street,
Sprbigfleld, 1B.

-

Ar Jau Pagelbejai
Savo Giminėms Lietuve;?
\

Pinigai Pasiųsti Lietuvon

didele Valstijinė

Banką

yra

tenais priduodami

TRUMPU LAIKU

M- NARJAUSKAS
747 BROAD STREET,

per šią

NEWARK, N. J.

»
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Norint informacijų pasimatykite su Ponu Rapolu Gečium prie 4

P a i e i k a u Jono Oalaausko,
paei
nančio Ii K a u n o red. T a u r a g ė s A p s kr. T r a k e l a u k o kaimo. Gavau laiš
k ą n u o T a m s t o s seseres P e t r o n ė l ė s
Gailenes iš Užvelnių, nori žinot ar
g y v a s brolis. Meldžiu pranešt šiuo
adresų:
Antanas Bartasis
908 W. 35 P l a c e
Chicago, I1Į.

langelio

PRANEŠIMAS

PEOPLES

Lietuvos Visuomenei
Kad (Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovė)
Pradės (nauja Serija numeris 23-čias) Panedėlyje 4 ta
d. Spalio Š. m.

ANT PARDAVIMO
i $2,400 nupirks 3 augščių narna su
mažų n a m e l i ų ir barne užpakalij.
1627 So. M o r g a n Street.

A n t a n a s Overtingas, Kast
S201 Auburn A v e .

Jurgis / a k a s , P i r m .
901 W . SSrd St.

BANK
JL

Bankas Ant Kampo
47-tos Gat. ir Ashland Ave.
Chicago

Del platesniu informacijų kaslink taupinimo piningu,
atsilankykite ant susirinkimu kurie ntsi-buna kas Pirmadienyj nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, šv.
Jurgio Parap. svetainė prie 32 Pi. ir Auburn Ave.

ANT PARDAVIMO.
2023 Coulber Street, arti Robey ir
B l u e Island Ave., 3 a u g š č l ų mūrinis
n a m a s dideles įeigros flat&i ir kriau
čių šapą 50 pėdų lotas, parsiduos
už $8,200.00. Jeigu turi $1,500, cash
— p a m a t y k savininką
s I a \ ic S y s t e m
1315 W. 18 Street
Tel. Canal 1640

STOCK
YARDS
STATE

sįvs

>~rr
7^'jt

V. N . R u t k a u s k a s ,
812 W. 8 S i d St.

I

—

Ant pardavimo m ū r i n i s namelis, ant
2 p a g y v e n i m ų po 4 k a m b a r i u s su
augštu basementų, guaas ir augfttaa.
Parsiduos už $2,550.
2013 W. Coulter Street
Chkago.

LIETUVIS

.

Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoffo Aptieka

EXTRA!!

1 9 0 0 South Halsted Street
Tel. Canal 114

P a r s i d u o d a liauji rakandai del 3
k a m b a r i ų pigiai, i i priežastie* aplei
dimo to miestelio. Turi būti par
duoti lyg Spalio 24-tai. Atsišaukite.
1426 So. 50 Coort
Cl«eto, 111.

Labai svarbus susirinkimas Lie
tuvi!} Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų 67 sk. bus sekmadieny j Spalio
17 d., 1920 m., Visų Šventų para
pijos svet., tuoj po pamaldų.
Kviečiami visi į šį susirinkimą.
Yra atsiųsta telegrama su labai
svarbiais pranešimais, kuriuos tu
rėsim apsvarstyti. Nei vienas ne
praleiskit šito susirinkimo, kam
rupi Lietuvos likimas. Kviečiame
visus.
Valdyba.

MAINYK LOTUS!
Jeigu turi latus kurie aenėfta jokios
naudos, tai aš j u o s Išmainysiu j P i r 
m u s Mortgages, n e š a n č i u s 7% j m e 
tus. Atrašyk laišką, o a š pribusiu ir
tamstai pilnai paaiškinsiu kaip t a m 
sta gali greitai pasipelnyti.

•
•
•
•
•
•
I
•

IS LIETUVOS.
Alvitas. (Vilkaviškio aps
A. LEBECKI
kr.). Liepos 26 d. Šv. Onos at
laidai. Žmonių
tūkstančiai. 3261 So. Salsted St. Ohicago.
Atkeliavo čia ir St. Seimo na
mmm
riai P. Krikščiūnas ir J. Va
laitis. J i e aiškino St. Seimo
darbus ir karo padėties reikš
mę. Kalbėjo ir pilietis J. An
LIETUVIS
dziulis apie priešingą Lietuvos
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Ofisas ir Gyvenimo vieta
valstybei agitaciją. Išklausiu
3252 South H a l s t e d Street
Aat virfiaus l niversal Stato Bank
sieji jų kalbos žmonės tuo Valandos
nuo 10 iki 12 ryte; n u o
2
iki
4
po
pietų; nuo 7 iki 9 vak.
jaus nutarė:
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 2.
"Reikalaujame, kad St. Sei
Telefonas Tards 2544
mas kogreičiau*iai keltų prie
——
šingosios mūsų valstybei agi
tacijos klausimą — t. y., kaip
galint greičiau tirtų prasikal
tusius valdininką ir už sauSiunčiame piningus Lie
valingus jų darbus bei agitaci
tuvon, prisiuntimas užtik
ją pašalintų nuo užimamųjų
rintas.
vietų ir patrauktų atsakomy
bėn."
Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

a*
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•
g
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$6.98
Šilti Šliperiai felt padais

•I

rmiais padais
• 98c.

!

y

•

.

EXTRA!! !

!

Krautuvė atdara kasdien Ir v..*L**.—.. ».^.»»&.a| u u \u&ių.

Vyrų Velour Skrybėlės
Kiti prašo $6.00 už tas
$2.50
Kiti prašo $6.00 u£ tas
pačias.

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKH KRAUTUVE p,BICA6(klE

Stori flaneliniai marš
kiniai, gerai padirbti,
mėlynos ar pilkos flane
lės $2.98

,PBARL QUB8N

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje
Parduodame u i žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonąs lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysČių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkua instrumentus atsakančiai

Stori fleeced Union Siu
tai vyrų dydžio
$2.49

Steponas P. Kazlawski

Vaikų ploni union siutai
89c.
100 blanketų vertės .'
15.00 po $9.19 už porą

KONCBRTIMA;

4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL
Telefonas: DBOVEB 7309
—
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BIZNIERIAI GARSINKITES "DRAUGE".
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Yards 2790

.

H « « f Ql-si..A 3218 So. Halsted Street
I raillIS U e p L OtOre Tarpe 32 ir 33 gat. Chicago

69c
Šilti Šliperiai felt ir sku-

.

TVACMS.

I Kelinės vertės $10.00

Evaldas & Pupauskas
S40 W. 33rd St.
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Vyry Storos Darbinės

S•

.

$2.00

X Vertės $3.50

Parduodame namus, sko
liname piningus.

( H I C A G O , ILLINOIS
T e l e f o n a s Yords 5 0 8 3
V a l a n d o s : — 8 iki 11 i i ryto:
5 p o pietų iki 8 vak. N e d ė l i o 
m i s nuo 5 iki % vai. vakare.

Vyru. Žieminės Kepurės

•

PRANEŠIMAS.

3107 So. Morgan Street

$1.00

I

DR. S. NAIKUS

Dr. M. Stupnicki

Vaikų Žieminės Kepurės

.

Nelauk, bet tuojaus ateik ir gauk tikrą Bargeną.
Kas pirmas tas daugiau laimes.

Pigumai del Petnyčios
Subatos ir Panedelio

I

.

Turi būti išparduotas neilgiau kaip į 30 dienų. Už tai esų priverstas viską įšparduoti »u didžiausiu nuostolių. Viskas bus parduota daug daug pigiau negu kad mes
pirkome (Wholesale). Taigi prašome visas Lietuvius ir Lietuvaitės kaip jaunus taip ir
senus iš visų Chieagos kraštų ir apielinkių ateiti ir atvažiuoti j šitą didžiausia išpardavimą ir nusipirkti taip pigiai kaip kad ni ekuomet nesate pirkę. Mūsų krautuvėj galėgite viską gauti kaip tai vyrų, moterių ir vai kų apriedalų (drabužių) Sudinų ir įvairių
dalyku. Taipogi turi būti parduota " store i i x t u r e s " registras ir 4 kambarių rakandai
ir žodžiu sakant viskas kas tik randas ant pirmų grindų.

DEPARTMENT STORE
3442=44 So. Halsted Street

Jasudes 2015 So. Robey St.
Arti 21 S t

.

$10,000.00 Vertes Tavoro $10,000.00

CTL7DAI
d I L H11

Arti Garfield Blvd. ir A s h l a n d Ave.
K a m p i n i s 3 lubų mūrinis n a m a s de
gintų plitu 9 flatėj po 6 k a m b a r i u s
naujos mados, Lotas 75x125 R e n d o s
$400.00 ant m ė n e s i o parduosiu l a 
bai pigiai arba ismainisiu ant narna
arba lota.
K a m p i n i s bizne n a m a s degintų ply
tų n a u j o s m a d o s 5 flatėj po 6 ir 4
k a m b a r i u s storas g e r a s ant k o k i e
nors biznie n a m a s W e s t 81dėj.

.

Kokio Chicagoj dar niekados nebuvo ir
daugiaus niekados nebus

>••••••••••••••••••••*••••••••

TIKRįS PIGUMAS.

ROSELAND. ILL.

i

=

CICERO. ILL.
Sekmadienyje, Spalio 17 *d.,
Šv. Antano parap. svet., L.
Vyčių 24 kuopa, atvykus į tal
ką vietinei L. Vyčių 14-tai
kuopai, perstatys puikų veika
lą " Š v i n t a n t . " Bus ir kitokių
pamarginimų.
Pr.

I

.

Didžiausis Išpardavimas

Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami

Parsiduoda saliunas tarp Lietuvių
l e n k ų ir Husų a p g y v e n t o j u biznis iš
dirbtas per ilgus laikus ir gerel biz
nis eina parsiduoda labai pigiai.
4959 So. P a u l i n a St.
Chlcago.

.

P i r m a d i e n i s , Spalis

DRAUGAS
rrzr
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18, 1920
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RENGIA

STAS

TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA"
Po vadovyste Artistės Unės Babickaitės
G E R B I A M I K.TI!
Nepraleiskite šio svarbaus p e r s t a t y m o . Veikalas p e r s t a t o senovės Lietuvių laikus.
Priešų norėjimo. Lietuva pavergti. Lietuviu naminius nesutikimus. A ę s i g i n i m ą nuo p r i
ešn ir nuo išdavikų.
K a d a n g i Lietuva y r a sunkiame padėjime, k a i p buvo tuose senovės M a n g i r d o lai
kuose, tai kiekvienam Lietuviui reikalinga p a m a t y t i .

3-jų Veiksmų 4-rių Paveikslų Tragedija

Ned., Spalio-Oct. 17 d. 1920
SCHOOL HALL SVET., 4758 So. Honore Gatv. Chicago, III.
Pradž'a 7:30 vak.
Durys atsidaris 6:30 vai. vakare
TIKIETAS $1.00, 75 ir 50 CENTŲ į%

i

K v i e % visus TEATRALIŠKAS

KLIUBAS

"LIETUVA"

—

terų vienybė ir d a r b š t u m a s ! kite šitos didelės progos kas yra HĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiriiieiisiiiiiiiifiiiififliiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiifrffiiiiifitiiiefiiiisiiiiiiiiiiisiiiiiifiiiKitssiisiiiisiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiii»
.»
Visi į jų parengtą vakarie del kožno Lietuvio.
Subatos vakare 16 <1. Spalio yra
ne!
šaukiamas labai didelis mass-meeKvieslys.
% - » • tingas visų ex-kareivių. Prasidės
vakare 7:30 Mark White salėj, ant
IŠ DIEVO A P V E I Z D O S
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
IŠ BRIDGEPORTO.
29-th ir Halsted St.
PARAP.
Tautos Fondo 32-ro 8k. ir L.
Kviečia Lietuviai ex-kareiviai
Pirmadienis, Spalis. 18 d.,
Rauti. Kr. Rėmėjų Draugijo.< su- ir visa Lithuanian ex-Soldiers ln5v. Lukas, ev.
Milžiniškas baĮ.us d r a u g g o * nifinkiĮom
sekmadienyj, d o p e n d c n t
^
į v y ks
Chieago
Antradienis Spalis 19 d., ftozancavos Panų ir Moterų Spalio 17 d., tuoj po pamaldų, hwtnekh
• '
braneh
Šv. P e t r a s Alk.
bus sekmadienyj, Spalio 17 d., 8v. Jurgio mokyklos kambary;.
1920, Dievo Apveizdos p a r a p . ant 3-eiij lubų. fili, susirinkimas
IŠ BRIGHTON PARK.
svet. (18 ir Union ave.). Pra-jbus svarbus. Taigi visi nariai at
ftiomį praneSu visiems Tauto?
PIKTADARIAI UŽPULDI
džia 6:(X) vai. vakare. Muzika silankykit
Fondo 60 sk. nariams ir nenaNĖJA MERGAITES
Stato scenoje
Valdyba.
j bus brolių Sarpalių.
riams,
jog
svarbus
skyrio
susirin
GATVĖSE.
Kviečiame vvrus, moteris
kimas bus sekmadienyj, Spalio 17
PRANEŠIMAS.
ii
vaikinus ir mergaites.
1920, tuoj po pamaldų, bažnyti
Grand jury pirmininkas kal
nėj svetainėj. Kviečiu koskaitbn
Komitetas.
tina tėvus.
Šv. Kazimiero Akademijos Rė guv.^ia atsilankyti.
mėjų Draugijos susirinkimas bus
s
•/. A. Poška,
IŠ VESTSAIDĖS PADAN
SS
sekmadienyj,
Spalio
17
d.,
1920,
vėly* » Pastaraisiais laikais
Tautos Fon<b 00 sk. rjtitt
GĖS.
šv. Kazimiero Vienuolyne, 4 vai.
s vakarais gatvėse visokie
įpiktadariai užpuldinėja jaunas
Kiek šįmet Vestsaidėje į- po pietų sulyg nutarimo pereita L. VYČIŲ CHICAGOS A P S
me susirinkime. Visi skyriai ma
anergaites. Policija dažnai ap vairumų: " D r a u g a s '
parva
KRIČIO KUOPŲ VAL
Svetainė a t s i d a r y s 6:00;
Uždanga pasikels 7:00 v a ! vakare,
f
t u r i nusiskundimų.
Kai-ku- žiavo ant Oakley ave., Vest- lonėkite prisiųsti delegates.
D Y B Ų DOMEL
Vaidyba
Įžanga 35c. — 50c. — 75c.
,
riuose atsitikimuose intariami saidiečiai rengia koncertą, baL. Vyčių Chicagos Apskričio
piktadariai suimti.
zara.
Ateinantį
sekmadieni
Širdingai kviečiame-visus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilankyti a n t šio v a k a r o , nes
IŠ DIEVO APVEIZDOS
kuopų
valdybų
extra
labai
svar
Cook apskričio grand j u r y turėsim moterų pagamintą pa
bus p i r m a s šioje kolonijoje, o gal ir paskutinis. P a m a t y s i t e k a i p Lietuvio suviliojo Žydę
PARAP.
bus
susirinkimas
bus
sekmadienyj.
šitam klausime veda
tardy rapijos vakarienę. Kiek čion
i r perkrikštijo, ir k|ts paskui atsitiko. Taipgi bus gera muzika ir šokiai. J a u n i e s i e m s
Draugija ftv. Antano iš Padvos Spalio 17 d., Dievo Apveizdos pa
bus gera proga pasišokti, kiek tik kas norės.
mus.
moter>
|.l«la darbo? J a u , a i k y 9 8 U s i r i l l k i l n ą w k m a dienyj«, rapijos svetainėj, 2 vai. po pietų.
Aną dieną grand j u r y pir daugelį sykių jos rinkosi tar
Režiesierius B. Liutkevičius.
Veikalas verstas J . J a u n u č i o .
Spalio 17 d.. 1 vai. po pietų, Die-J š i 8 susirinkimas yra, nepaprasm i n i n k a i pakėlė tokj klausi tis vakarienės reikale. Kokia
vo Apveizdos parapijos svetainėje, tas, todėl kviečiu vien tik valdyNuoširdžiai visus kviečia Rengimo KOMITETAS.
mą:
t a r p jų vienybė? Kiek įvairių So. Union Ave. ir 18-tos gatvės, I bas.
" G e r a i . Mes tai tyrinėjame gražiu sumanvmu?
Norėtum Chieago, 111.
Jei kurios kuopos valdyba ne- fiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiitiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiitifjiiiiiiiiiiiiitffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituri
i r surasime tų užpuldinėjimų girti vieną — reikia visas pa
Visi nariai būtinai atsilanky- galėtų atvykti, lai savo vieton
priežastis. Bet
pirmiausia girti. Vyrai ramiai užleidžia kit, nes yra svarstymui daug svar būtinai įgalioja nors vįeną narį.
mums reiktų žinoti, kodėl tos joms pirmenybę ir tiktai pri bių reikalų Lietuvos ir draugijos
Kviečia Apskrieio Valdyba
mergaitės, kurių keletas neturi žada j a s gelbėti surengime va labui.
J. Vitiynūs, pirm.
Valdyba.
pilnai nei 15 metų, leidžiamos karienės. J a u stalai
padirb
P e r k a n t visus savo R A K A N 
ADVOKATAS
vėlais vakarais išeiti iš*namu dinti, puodai, lėkštės nupirk
IŠ NORTH SIDES.
Ofisas I)idnii<stvj:
DUS, P E Č I I į S , K A R P E T U S ,
\
Lietuvių
Darb.
Są-gos
25
kp.
šiuomi
pranešu,
kad
visų
North
i r tai d a r su nežinomais tė ti, valgiai beveik vienų mo
29 South La Salle Street
PIANUS, VICTOJtOLAS, SIU
susirinkimas
įvyks
sekm.
Spalio
sidės
draugijų
atstovų
susirinkivams vyrais V
Kambarte S24
terų suaukoti. Visų mintys
V A M A S M A S I N A S i r t.t. p a s
17 d., I m ą vai. po pietų, Dievo' m a 8 reikale Lab. Sąjungos vakaTelefonas: Central 63*0
Grand j u r y pirmininkas tei paskendo ateinančio nedėldieApveizdos parap. mokyklos kam-, r 0 , kurs bus Sausio 23 d., įvyks
singai stato ta klausima. Nes nio vakarienėje. Visi jau sap
baryje. NaViai teiksitės pribūti sekmadienyj, Spalio 17 d., tuojau
čia daugelis tėvų paleidžia sa nuoja, daugybę svečių rengia visi į šį susirinkimą, nes turime
p o sumos bažnytinėje svetainėje,
vo jaunas mergaites, gi pasek si prie " s p i č i ų , "
ragauja ap! alinti daug svarbių dalykų.
Visus atstovus kviečiu susirinkti.
1549 51-53 W . Chicago, Ave.
mėje skundžiasi ir aimanuoja. ' ' č i u p s i u ; " tėvai rengia savo
Valdyba.
A. Nausėda.
arti Ashland Ave.
vaikelius i vakariene.
I
Cash ar ant IšmokesŠčiu.
A T Ė M Ė $133.
V
I
S
Ų
EX-KAREIVIŲ
IŠ W E S T SIDES.
Tu r but, tai bus nepaprasta
Telefonas Monroe 2500
DOMEI
Draugija Lietuvos Ūkininkas
Krautuve
atdara Seredomia
ir
vakarienei
Mbtervs
sutartinoį T r y s automobiliniai
plėši
Petnyčiomus
iki
€
vai.
vakare.
Kitais
Lietuviai ex-kareiviai visoj Chi- laikys mėnesinį susiiinkimą sekvakarais iki 10 vakare.
k a i gatvėje susistabdė praei mis jiegomis į r a u k i a visus į
eagoj
ir
apielinkėj
visos
kuopos
madienyj,
Spalio
17
d.,
1
vai.
nantį Edwardą Strausse, 15- Aušros Vartų parapijos vaka ir visi kuopų valdininkai ir ofi-' po pietų, M. Meldažio tfvetainėje,
OČSo. t u r n e r ave., jsivare au rienę. J o m s tai tikrai pasi eieriai bei šiaip visi kiti Lietuviai 2242 W: 23-rd PI.
tomobili un ir važiuojant iš seks!
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiir
padėkite viską į šalį ir nepraleis-.
Valdyba.
k r a t ė j a m kišenių s. Paėmė
Lai gyvuoja Vestsaidės Mo$fS3 ir paleido.
iiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiH
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CHICAGOJE.

ŠOKIAI

BALIUS

| LIETUVOS VYČIV 8-ta KUOPA ROSELAND ILL. f
P E R K R I K Š T E Ž Y D E " Penkiy Veiksnį Drama

, i -

Ned., Spalio-Oct. 17 d., 1920 m.

į

Broliu Strumilų Svetainėj, 158 E. 107th St

§

f
I

S•

["TilifrMUŠiAn fT~upyi5te Piningus

•

P. KVORKA & SONS

•
•

i

•
•
•
•
•
•
•
•

Po CONRAD.

A u t o m o b i l i n ę žibalo stotį,
Ogden ir Jackson blv., užpuo
lė du plėšiku ir paėmė $125.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

2T

I
d
I

IŠKILMINGAS BALIUS

2

Rengiamas

i

Kesid. 1130 Indepcndence Blvd.
. Telefonas Van Burcn 294

DM.UOTH,

DRAUGYSTES SV. ALFONSO

•
•

-

a
i

• Nedelioj, 17 Spalio 1920 ••

T

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specijallstas MotdHšku, Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
pietų, 7—8 vak. NedėUomis 10—12 d.
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 0093
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

t Šv. Jurgio parp. svetainėj ant 32 Pi. ir Auburn Ave. •
• •i
I
I «
I
Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti ant mūsų iškilmin I I
I
I
I go baliaus. Tikrai busite užganėdinti.
I
I
I
Kviečia RENGĖJAS.
i
l
I
Vi
•
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L VYČIŲ 14-tos KUOPOS
f I

Tavo Pinigai yra
apsaugoti šiame STIPRIAME
VALSTIJINIAME BANKE,

s

Pinigus
Lietuvon
nusiunčiame
greičiausiai
ir
pristatome
parašą
prijemejo
iš
Lietuvos.

! - VAKARAS SU ŠOKIAIS - (
•

I Ned. Spalio 17 d. 1 9 2 0 ( I

CENTRAL MANUFACTURING

DISTRIOT BANK

Šv. Antano Parap. Svetainėje, Cicero, UI.
Pradžia 7:00 vai. vak.

1112 West 35-th Street

i

S

Įžanga 50c. Ypatai

Turtas Virš $6.000,000.00
i

L. Vyeių 24-ta kuopa perstatys veikalą 'Švintant."

A STATE BANK
Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

/

SS

|

';•
S5

Bus pamarginimu. P o vaidimui bus šokiai.
Kviečia visus KOMITETAS.

į
f
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LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St.,

Chicago, 111.

Kurie gaunate paveikslus i i Lietuvos
neatidėliodami pasidarykite dadgiaus arba
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų.
Traukiame paveikslus namuose,
prie
Bažnyčios,
sueigose, veselijose,
grupes,
pavienius ir tt. Darba aUiekame kuogeriausia.
Pnone Drover 6369
^lllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!tlllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIII?
322

•i

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

Vakariene
iiifiiieifiaiiifiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiaiiiiiiuiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiaiiiiitiiiiiiiiiiiiifiiiii

Aušros Vartų par. Moterys sutarė parengti visiems vakariene.

NEDELIOJ, SPALIO-OCT. 17, 1920
PARAPIJOS SVETAINĖJE, 2323 W. 23 Hace.
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•
Apart skanių valgiu — gėrimy bus prakalbos, deklamacijos, dainos ir kiti •
•
Į
1 pamarginimai., Vakarienės pradžia 6 valandą.
Visus kviečia i
•
KLEBONAS ir RENGIUOS.
•
g

iii

