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Lenkai Briaujasi Ant Kauno
Žydai Bėga iš Kauno ir Visų 

Apylinkių
Armėnai Atmuša Turkų 

molinius

NĖRA KAM SULAIKYTI Į- 
ŠĖLUSIUS LENKUS.

ARMĖNAI ATBLOŠKIA 
TURKUS.

LONDONAS, Spal. 23.-Va- G™ ^Priklausomybę ligi pa- 
. .v v , skutinųjų.
kar iš Kauno čia gauta de-
peša. Sakoma,, jog Žydai, 

kaip iš paties Kauno, taip 
ir iš apylinkių didelius bū
riais su didžiausia paskuba 
bėga į Vokietiją. Nes pra
nešta, kad Lenkų karuomenė 
briaujasi ant Kauno.

Nesenai Paryžiuje prieš
Tautų Sąjungos tarybą Pa- 
derewski Lenkijos vardu 
užtikrino, kad Lenkai ne
kariausią prieš Lietuvius.
Šiandie yra kitaip. Lenkai 
ne tik užgrobė Vilnių, bet 
kėsinasi prieš patį Kauną, 
kur yrą visbs Lietuvos vy
riausybės įstaigos. Jei Lie
tuvių karuomenė prieš Len
kų skaitlingumą negali at-

Washington, Spal. 23. — Čia 
Armėnų pasiuntinybėje aptu
rėta ofieijalių žinių, jog Ar
mėnai atmušę Turkų nacijo- 
nalistų užpuolimus ties Novo 
fediu ir Ikder.

Depešoje pažymima, jog Ar
mėnų armijos dvasia pakili.

Armėnai Tiflise prieš talki
ninkų misijų padarė didelę 
demonstraciją. Pakėlė protestų 
prieš Turkų nacijonalistų už
puolimų. Ir pareiškė, jog Ar
mėnų tautą gins laisvę ir ša
lies nepriklausomybę ligi pas- 
kutinųjų.

Tuo pačiu laiku kita Ar
mėnų grupė prieš bolševikų 
misijų atliko neprielankia de
monstracijų." Nes bolševikai ei
na išvien su Turkais nacijo-

siilaikyti, reiškia, Varšava radistais, 
ten pasiuntė visas galimas Sulig pranešimų, bolševikai 
savo spėkas su tiltfslu su- prieš Armėniją sutraukė skait- 
griauti Lietuvos respubliką karuomenę. 
ir mėginti pavergti Lietu
vą.

Iš Kauno mes neturime

BOLŠEVIKAI MAIŠOSI 
ANGLEKASIŲ STREIKAN.

ofieijalių žinių. Matyt, mu-| Berlynas, Spal. 23. — Vokie
ty broliams nėra laiko, ti jos anglekasiai su atsidėji- 
siuntinėti žinias. Nes tai mu tėmijasi, kaip pavyks an- 
kova už tautos gyvybę.! glekasių streikas Anglijoje.

Visi Amerikos Lietuviai! Pranešta, jog tan streikan 
privalo kuoveikiaus pakel- j maišosi bolševikai. Jų agentų* 
ti aštrius protestus prieš1 P^na Anglijoje. Jie šiandie 
įmperijalistus ir grobuo-'Pelkininkų tarpe varo smar-
nius Lenkas. kių propagandą.

GALI PLESTIES TERORIZ
MAS AIRIJOJE.

Anglijos Parlamentas atsisako 
daryti, tyrinėjimus.

Negelbsti protestai.
Kultūringas pasauljs dar 

nepakėlė savo protesto prieš 
terorizmų Airijoje. 'Bet prieš 
tai senai protestuoja Airijos 
katalikų dvasišUija. Ta pati 
dvasiškija protestuoja ir prieš 
siun-feinei;iu galvažudvbes.

IR Vi,L AIRIJOS SAVY 
VALDA.

Atsiliepimas į Ciceros, Chicago: 
ir Apylinkių Lietuvius

ATSILIEPIMAS Į CICERO, gijų nariai turės maršuoti pas 1
CHICAGOS IR APYLINKIŲ 

LIETUVIAMS.

APIPLĖŠTA KLEIN BROS. 
KRAUTUVĖ.

PLĖŠIKŲ DARBAI.

Londonas, Spal. 23. —Ne- . x .... ... sinn-leinenu galvažudvbes.seniai ministeris pirmininkas c, , - . , *, , , ,, , , .. Sako, jog tuo keliu nelengvaLloyd George kalbėdamas Ai- . ... „ .rge
rijos klausime ne tik nepapei
kė ten pakilusiojo, policijinio 
teroro prieš gyventojus, bet 
dar prielankiai j lai atsinešė

bus iškovoti šaliai laisvės.
Bet tų protestų neklausoma. 
Jei kokioj apylinkėj nužu

domas poliemonas, tos apv- 
inkės gyventojai su visakuom

Londonas, Spal. 23. — Ang
lijos parlamentas išnaujo ėmė
si Airijos savvvablos biliaus.

Komitetui parduota aptarti 
finansinį klausimų, surištų su 
tuo biliu.

TAUTŲ SĄJUNGOS TARY
BA TURI SESIJAS.

Jis sakė, ar tai polienionai I •» ,
yra kokio suuos, ja. jauna uu- |auJ.lls' mj..
garosna butų šaudoma, g. jio kl|s Nfs H jnos

prieš tai neturėtų nieko veik
ti.

Panaktinis buvęs priblokštas.
Užpraeitų naktį keletas pik

tadarių apiplėšė Klein Bros. 
krautuvę po mim. 2018 Jšo. 
Halsted gat.

Poliemonas ‘ Green pašovė 
kažkokį Boyne, kurs mėgino 
ineiti į svetimus namus. Boy- 
ne turėjo su savimi revolverį. 
Poliemonas atėmė. Ir kuomet 
poliemonas buvo užimtas per- 
skirimu kitų dviejų peštukų, 
Boyne atsiėmė revolverį.

Poliemonas teeiaus apsuk-»Sakoma, išnešta $5,000 ver
tės visokių brangesnių daiktų ™a> jaP^<’’r^°;i Bėgančiam ir 
ir drabužių.t

Piktadariai krantnvėn bu
vo meję per “basementų H

Panaktinis John Klaus bu
vo pirmųjam augšte, kuomet 
nugirdo nepaprastų bildesį a- 
pnčioje.

šaudančiam piktadariui nuga- 
ron suvarė tris kulipkas.

Šalimais 4517 West Lake 
gat. du piktadariu užpuolė 
praeinantį M. L. Pease, 2954 
Walnut gat. Atimta nepigus 

i laikrodėlis.
Du piktadariu užpuolė au

tomobilių stotį, 1524 West
Tuojaus jis pasileido žemyn may|or ga| Pasiėmė vienų 

ir apačioje ties durimis susi- (geresnių automobilių ir išva- 
tiko akis į akį su dviem pik- ;javo
tauriais. Vienas iš anų smo k ^ėcker taxi šoferį Maloris 
gė panaktiniui galvon su ko-(du pįktadariu nusamdė, pavė- 
kilIO tai gelžgaliu. Tasai su- ;r rtnaolrmoio nfAmo mm
smuko.

Sakosi tik po geros valan
dos atgavęs sąmonę ir atra
dęs krautuvę apiplėštų.

ži.nti ir pasekmėje atėmė nuo 
jo $30.

Nuo kito tos pačios kom
panijos šoferio Kiszonos atim
ta $28.

Prieš jo tų kalbų ir visų po
litikų Airijoje buvo pakeltas 
baisus trukšmas. Tuo pasi
naudojo jo politikiniai prie
šininkai. Iš visų šonų pasipy
lė kartus išmetinėjimai.

Tuo tarpu parlamentas pra
dėjo sesijų. Sumanyta, kad 
parlamentas atliktų viešuo
sius tyrinėjimus Airijos klau
sime ir ištirtų, kaip daug yra 
kalta policija už platinamų 
ten pagiežos terorų

Atmestas sumanymas.
Z f

Sumanymas imta svarstyti. 
Karštai debatuota ilgas va
landas. Al misterio pirmininko 
priešininkai varėsi už tyrinė
jimus.

Pagaliaus tas sumanymas 
paduotas balsuoti ir ^idele 
dauguma balsų atmestas.

Tas reiškia, jog Lloyd 
George’o politika laimėjo ir 
policijinis pagiežos teroras ga
li plesties Airijoje. Nes tų te
rorų sankeijonavo patsai par
lamentas.

Airijoje baisenybės.

Pačioje Airijoje šiandie vei
kias! baisenybės. Laikraščiai 
kasdien rekorduoja tik vienus 
gaisrus ir žudymus žmonių.

Sinn- feinerių organizacija 
kasdien paskelbia biuletinus 
ir praneša, kiek kur žmonių 
nužudyta, kiek kur namų su
deginta, turto sunaikinta.

Gi Anglų valdžia Airijoje 
vėl kasdien skelbia nuosavus 
biuletinus. Tuose pranešama, 
kiek kur poliemonų nužudyta, 
pašauta, kur kokios valdiškos 
įstaigos užpultos ir sunaikin
tos.
Panaikinti koronerių tyrinėji

mai.
•

Apie nužudytus žmones ko
ronerių tyrinėjimai visai pa
naikinti. Jei kur nudagotas 
vienas ar daugiau žmonių, tai 
pasitenkinama tik vienu laik
raščiu.

Seniau kaip či'a, taip pačioj 
Airijoj nužudymas žmogaus 
buvo retas, taigi ir nuostabus 
atsitikimas. Apie tokį faktų 
laikraščiai pranešdavo didelė
mis raidėmis.

Šiandie apie žudynes pra
nešama kaipo apie paprastų 
atsitikimų. Atbuko žmonių 
jausmai. Daugeliui, turbut, ir 
su kentėjimais pačiam praga 
re butų galima apsiprasti.

Gi juk didesnio pragaro ne 
reikia ten, knr pati valdžia 
nepatvarko savo organų, kur 
pačios policijos pikti darbai 
sankcijuojami.

sieks baisi keršto ranka. 
Baisiausias daiktas tas, jog

su kaltaisiais nužudoma daug 
ir nekaltu žmonių.

Kunigai patvarko žmones.
Kuomet anų dienų Airijos 

mieste Cork laidota vieno ba
du mirusio kalėjime Airio In- 
vonas, valdžia buvo Įsakiusi 
laidotuvėse dalyvauti tik 100 
žmonių.

Gyventojai baisiai buvo į- 
nirtę prieš tokį parėdymų,. 
Nežiūrint keleto militarinių 
šarvuotų automobilų žmonės 
rinkosi būriais ir girdėjosi 
baisių grūmojimų.

Kunigai buvo. išėję gatvės- 
na ir žmones atkalbinėjo, kad 
rimtai ir šaltai užsilaikytų, 
kad neduotų progos karei
viams pradėti skerdynes

Ačių kunigų pasidarbavi
mui, lavonas palydėtas į kapi
nes ir palaidotas taip, kaip 
buvo norėjusi valdžia. Nepa
kelta jokia provokacija.

čekŲ-slovakijoj nėra
BOLŠEVIKŲ IR STREIKŲ.

Brusselis, Spal. 23. — Tau
tų Sąjungos taryba vakar tu
rėjo slaptų sesijų. Sakoma bu
vęs aptariamas išginklavimo 
klausimas ir kiti kokie tai 
svarbus reikalai..

ŠAUKIASI KITŲ PAGEL
BOS.

Berlynas, Spal. 23. — Vietos 
soeijalistų laikraščiai paskelbė 
jog streikuojantieji Anglijos 
anglekasiai atsiliepę į kitų ša
lių anglekasius, kad tie ei
tų jiems pagelbon.

Broliai ir Seserys!
Spalių 24 d., 1920,, 2:00 po 

pietų protesto demonstracija 
prieš Lenkus prasidės 15-toj 
gat., ties 49-tuojii Court, Cice- 
cero, UI.

Visos draugijos ir pavieniai 
be skirtumo įsitikinimų, mo
kyklos vaikai visos ir visi, ku
riems yra brangus žmogišku
mas ir laisva Lietuva, dėki
tės prie didžiosios protesto de
monstracijos.

Po demonstracijos susirink 
sime šv. Antano par. kieme, 
kur bus žymus kalbėtojai Lie
tuvių ir Anglų kalbose.

Kam brangus yra Vilnius, 
kam brangi taip gausiai krau
ju ir turtu apmokėta Lietuvos 
laisvė, eikite jos ginti. Para
ginkite ir kitus.

Vienos savaitės laiku nega
lima susinešti su draugijomis.

kui nešamas savo vėliavas 
Kiekvieną draugiją tvariny 
savasis maršalka ir valdyba 
Pavienius žmones patvarkys 
tam tikroji komisija.

Turintieji automobilius nuo
širdžiai prašomi dalyvauti de
monstracijoje. T • -<
.. Demonstracijos 
prirodinėsime. Tai afikiai nu 
šviesta laikraščiuose, o ypač 
“Draugo” Am. 247 ir kituose.

Kieno širdies nesUjudins vė
liausios žinios, iš Lietuvos pa
reinančios, tasai nevertas sa
ve vadinti Lietuviu žmogum.

Todėl kas tik gyvas, seni ir 
jauni, didi ir maži. Spal. 24 d. 
2:00 po pietų, išgirdę šv. An- 
tąno parapijos beną grojant, 
išeikime iš namų ir eikime su 
demonstracija.

Demonstracijos papuošalo 
neapraš'nėjame. Tai patys pa 
matysime. Pamatę pilnai su 
prasime.

Kadangi ši demonstracija

S

Draugijos net ir extra susi
rinkimų negali sušaukti taip,bus išreiškėja ne linksmybės,

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

Washington, Spal. 23. —Ge- 
orgetown universiteto sesmo- 
grafas vakar parodė smarkų 
žemės drebėjimų už kokių 
4,300 mylių nuo čia.

trumpu, nors taip svarbiu, 
laiku.

Todėl visų lietuviškų drau
gijų, kuopų, skyrių bei kliubų 
valdybos yra kviečiamos susi

bet apgailestavimo ir prot 
to prieš besočius ir 
gus imperijalistus Ler 
dėl vietoje kelių 
nas šv. Antano pa

rinkti viršpaminėtoje Viėtojė j gabaus p. L. Kriščuno 
su savo vėliavomis. Visų drau- mas.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

B0NU3

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
18 TOS GATVĖS LIETU

VIAMS.

Taip tvirtina tos naujos šalies 
prezidehtaas.

Berlynas, Spal. 23. — Vie
nam angliškų laikraščių kore
spondentui teko apsilankyti 
Čeko-Slovakijos sostinėj Pro
goj. Ten jis pasimatė su tos 
naujos respublikos prezidentu 
Masariku. Šitas štai kaip nu
pasakojo apie padėtį Čeko-Slo- 
vakijoje:

“Suprantama, mes labai pa
tenkinti, kuomet daugybė apsi
lankančių pksako, jog musų 
šalyj mato daug pagerėjimo. 
Išpradžių daug visko buvo. 
Buvo įvairių perversmių. Bet 
šiandie turime pavyzdingų 
tvarkų. Čia nėra bolševikizmo 
ir Čeko-Slovakija yra liuosa 
nuo streikų ir revoliucijos. 
Kadangi žmonės pasitiki so- 
cijalistų partija, dėl to radi
kalizmas čia neteko intakos.

Pavyzdžiu S. Valstijų.
“Šiandininė musų valdžia 

trečioji valdžia iš eilės. Pir
miausia buvo provizijonalė. 
Antroji buvo sudaryta iš par
tijų vadų, knd tuo tarpu tre
čioji pninita iš privatinio gy
venimo, išėmus finansų sekre
torių Dr. Englisb ir užrube- 
žinių reikalų sekretorių Dr. 
Benes.

“Dabartinė valdžia sudary
ta S. Valstijų pavyzdžiu. Dar 
peranksti sakyti, kad ta val- 
džzios forma mums yra tinka
miausia. Bet daugelis tvirti
na, jog nepolitikiniai vadai

mums labjau tinka, kaip po
litikiniai.

“Mes pamatysime, kų jie 
galės atlieti. Musų gyvento
jai Vokiečiai kuogeriausia iš
vien darbuojasi su mumis. 
Vokiečiai turi vice-preziden- 
turas abejuose parlamento bu
tuose ir turi narių komitetuo
se.

Finansų stovis geras.

“Musų finansai gerai sto
vi. Praeitais metais buvo, de
ficito apie 2 milijardu kro
nų. Bet šįmet biudžetas ba
lansuoja.

“Musų geležinkeliai neša 
pelnų. Taip yra su pašta ir 
telegrafais. Musų javų užde- 
rėjimai šįmet buvo geri, gi 

į cukraus užderėjimni — laimi 
geri.

“Iš musų anglekasyklų vis 
daugiau iškasama anglių. 
Žmonės dirba, bet pri
versti pirkties maistų ir ame
rikoniška pagelba nuims būti
nai reikalinga.

Apsiginti sutartis.

“Musų santikiai su nžrube- 
žinis, išėmus IJngarijų, kuo- 
geriausi. Mes esame padarę 
galutinų apsiginimui sutartį 
su (Lenkija. Bet Ungarija vis 
dar ngresiviai atsineša į Slo
vakiją.

“Del Ungarijos agresivumo 
mes padarėme sąjungų su Ju
goslavija ir Rumunija. Gana 
aišku. Jei Ungarija pakiltų, 
mes trys veikiai ją nuramin- 
tumėm. Bet argi negeriau su
gyventi gražumoje!”

Visos draugijos be skirtumo 
partijų kviečiamos dalyvauti 
demonstracijoje Spalio 31 d.

Draugijos, kurios da neužsi
registravo, teiksis tai padary
ti kuogreičiausia p. A. Dar 
gio ofise, 726 W. 18-ta gat.

Laikas trumpas.

Šaukit susirinkimus, tarkitės 
kaip geriau pasirodžius toje 
demonstracijoje.

Visuotinas susirinkimas vei
kiančiojo komiteto ir visų 
draugijų atstovų įvyks Die
vo Apveizdos par. svetainėje 
ketverge Spalio 28 d. 8:00 vai. 
vakare.

Visi į darbą!

Veikiantysis Komitetas.

M
VIENNA. — Serbijos mini- 

sterių kabinetas Belgrade nu
sprendė, jog Jugoslavija bus 
konstitucijinė monarchija su 
dabartine Karageorgevičių di
nastija. Nacijonalė vėliava bus 
mėlina-balta-raudona.

REKRUTUOJA KAREIVIUS 
i NACIJONALEI GVARDIJAI.

Vakar Chicagoje ir kitur 
imta rekrutuoti kareiviai val
stijos nacijonalei gvardijai 
(milicijai).

Konstantinopolis. — Talki
ninkai atsisakė prieš Turkus 
naci jonai istus pavartoti prie
vartų. Nusprendė Turkus su
vienyti. Tuo tikslu pas naci- 
jonal istus pasiųsti atstovai.

Rymas. — Trakimo d’An- 
nunzio, kaip pranešta, Fiume 
rekrutuojama nauja armija, 
su kuriąja nori apvaldyti Ita
liją. Visoj Italijoj pakilusio" 
didelės neramybės.

PIRKITE KARĖ8 TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.fl.),

■...... r _______________

SVARBUS PRANEŠ

;L. R. Katalikų Federacijos 
3 skyriaus nepaprastas susi
rinkimas bus Nedėlioj 24 Spa
lio , 4:00 vai. po pietų. Visų 
katalikiškų draugijų priklau
sančių prie minėto skyriaus 
atstovai bei valdybos teikitės 
atsilankyti. Bus svarstomi 
svarbus reikalai.

Sk. Pirm. P. Cibulskis.

ORAS.
Chicago — Šiandie apsiniaukę, ga
lį būt. lietaus; vakare šalčiau; ry
toj gražus oras, bet vėsoka.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti “Draugą” arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį speu i 
dos darbą kreipkitės prie pį
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court
Pas jį galima gauti mald 

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudot

PINIGĮĮ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vert<] 

nant nemažiau $25.000 Spa 
buvo tokia sulig Merehantj 
and Trust Co.:
Anglijoa sterlingų svarmį 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 
Italijos u? $1 00 , M



DRAUGAS Šeštadienis, Spalis 23, 1920 iri.
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KATALIKU DIENRAŠTIS

'DRAUGAS”
kasdien* K-kjrua uedėldlenlua. 

HUENUMI IIATO8 KAIMAI
IGOJ ni UŽSIENYJE: 

Kotams .. • • • •. »iu • • 88.00
Ekael Metų .-u-• 4.00

VALST.
Metaxxia • . *•-< * •

X >Oael Metų ..
OsnutUerata mokaal Iškalno. Lal- 
Pskaltosi nuo užalrašymo dienos 
kuo Naujų Metų. Norint pormal- 

Į®ri| adresų visada reikia prisiųsti tr 
adresas. Pinigai geriausia alų- 

persint k rasoj e ar ezprese "Mo- 
Jrder” arba Įdedant pinigus i
ruotų laiškų.

™a)raugas” Publishing Oo.
134 S. Oakley Avė. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791.

» i

Pirm šešių šimM metų di 
dysis Lietuvos krinigaikštis 
Gediminas miegodamas girio
je sapnavo daugybę viekų 
staugusių viename geležiniame 
vilke. Pabudęs kunigaikštis 
toje vietoje įkūrė miestų ir 
pavadino jį Vilnium.

Sapnai, žinoma, yra vėjas 
daugiau nieko. Tik per šešis 
šimtus metų .pasitaiko tokia 
daugybė įvairių nuotikių, kad 
vienas ar kitas gali atitikti 
ir sapnui.

Drauge su Gediminu girio
je nakvojo ir jo bajorai. Tarp 
tų veikiausiai buvo ir Pil- 

Įskio protėvis ir protėviai 
šiandien priešams tar-

jjetuvos bajorų, 
liūdnas butų žino-

nors jo bajorų 
tų padalys Vilniui, kų 

jam padarė Pilsudskis 1920 
metais, tai gal hutų nužudęs 
tų bajorų. Gediminas buvo 
stabmeldys ir krikščioniškos 
doros neprisilaikė. Ta nelei 
džia žudyti tėvus už negimu
sių vaikų kaltes įvyksiančias 
už kelių šimtų metų. Vienam 
kitam Lietuviui dabar užkly
sta įjtirdį abejonė, kas žin ar 

krikščionija nenau
dėliams, Kad jiems grejt do- 

l vanoja kailtes, kad neduoda 
Įpirnia laiko išpaikinti jų gi

minę.
Bet ne krikščionybė kalta 

Iž tatai, kad besočiai kaimy
nai su išgamomis Lietuviais 
atplėšia nuo Lietuvos tų, kų 
jai davė Gediminas. Kalti pir
miausiai tie išgamos, kurie 
ėjo tarnauti svetimiems dėlto, 
kad tie svetimi išrodė didesni, 
galingesni, turtingesni, gra
žesni. Gediminas mums davė 

, Vilnių, bet Gediminas mums 
biedayė supratimo, kad tėvynė 
lyrą' brangesnė už svetimų 
ilurtų, galybę, didybę ir grožy- 

Jeign Gediminas arba kas 
ko r s kitas butų išmokinęs 
ųetuvų branginti tiesų, dorų 

tėvynę labiau už visas že- 
į|s gerybes, tai Lietuvos ba- 

Įja nebūtų pabėgusi pas 
ms, neimtų jiems išnešu- 

ftyutos turtus, jiegas ir ga
ls.

|$<> Cieeriečiai surengia 
manifestacijų parody- 

įkad Lietuvą yra tauta, 
ji nebus be Vilniaus, 

pbikų ir išdavikų beso- 
rijalizmų pasmerkia.

|>n lėk (’iceriečiams. Jie 
gražiai pasirodydavo 
reikaluose. Jų neliks 
yaei vienas parodavi-

Jnose mažiau negu 
.yra to nelemto eg- 
įiK tančio svetimus 
•ėdančio nuo savųjų

ir už svetimų užmokestį ju- 
došiškai parduodančio savuo
sius.

Cicero tat parodavimas bus 
protestas prieš Vilniaus už
griebimų. Drauge tai bus .ty
lus protestas prieš judošys- 
tės dvasių, prieš atvirų ir veid
mainiškų tarnavimų sveti
miems skriaudžiant savuo- .
sius.

Nei Mickevyčia, nei Kon- 
dratavyčia neėmė iš Lenkų pi
nigų už kų lenkiškai rašė savo 
genijalius veikalus. Tik jųdvie 
jų ir kitų tokių širdys buvo 
labiau palinkusios prie sveti
mos negu savosios kalbos. Tų 
pačių klaidų ir šiandien tebe
sinešioja širdyse tūkstančiai 
Lietuvių bajorų ir nebajorų, 
pramokusių šiek-tiek, ir nieko 
nemokančių. Ta yra didesnė 
Lietuvos nelaimė ir už Vil
niaus puolimų. Kol neišmesi- 
rae iš savo širdžių to prakeik
to pataikavimo svetimiems su 
savųjų skriauda, kol nemokė
sime tėviškės teisių branginti 
labiau nž ėdesio bliudų, ar ki
tokių medžiaginę naudų, tol 
mus tėvynei vis pasitaikys to
kių nelaimių, kaip Vilniaus 
tekimas Lenkams.

Kaip žiurkės išnešioja ma
ro ligų ir užkrečia žmones, 
taip tas lengvumas parsiduoti 
sunaikina tautų. Kaip civili
zuotos tautas užėjus marui 
naikina žiurkes, tarp mes su
sirūpinę dėl Vilniaus nelaimės 
panaikinkime veidmainius.

TRIMITO BALSAS,
(Atsišaukimas.)

Vilnius, Lietuvos šįrdįs, vėl 
liko išplėštų iš krutinės musų 
Tėvynės Motinos. Vilnius, Lie
tuvių tąutos šventykla, viso 
musų krašto kultūros centras, 
vėl mindžiojamai dėl imperi- 
jalizmo netekusių nei sųžinės, 
nei gėdos perėjūnų Lenkų. 
Varšavoje suorganizuotos di
vizijos iš krakoviakų, mozūrų 
ir poznančikų, vedamos ir 
kurstomos keletos Lietuvos 
išgamų iš nusibankrutijusių 
šlėktų, diriguojamos Pilsuds
kio štabo. įsiveržė į musų Tė
viškę ir melagingai pasivadi
no “lietuviškomis divizijo
mis ”, atkartodami tų pačių 
komedijų, kų ir Rusai bolševi
kai, kada su “lietu višk. divizi
jomis” iš Volgos ir Uralo pir
muoju sykiu puolė Vilnių.

Nusibąnkrutijusi, skolose

Audrą prieš Audrą.
Skaitlingesni už Lietuvius 

Lenkai, remiami Prancūzų ir 
padrųsinarai kitų tylėjimu, pil
ni užgrobimo ir silpnesniųjų 
pavergimo geismais išplėšė 
Lietuviams Vilnių ir daug že
mės. Jie kųip audra naikina 
ir laužo užimtas žemes. Jie 
veržiasi su savo beprotiško
mis žudynėmis į Lietūvų. Tai 
bjauri pasiutusi audra. Bet 
prieš tų audrų kila kita, iš 
Lietuvių pusės. Stoja visa 
Lietuvių tauta, stoja visa ša
lis gintis nuo grobikų. Gin
kluojasi jaunimas ir net senes
nieji, reikale neatsiliks nuo jų 
moterys ir merginos. Ameri
kiečiai Lietuviai kelia audru 
ir neprivalo liąutis jų kėlus. 
Jie kelia audrų prieš Lenkus 
klodami žymias aukas, kurios 
gausiai ima plaukti Lietuvos 
reikalams ir nesiliaus, plauku
sios. Net mažos Lietuvių ko- 
lonijukės, kuriąs žymesni dąr- 
buotojąi nepasiekia, ima -ap
lenkti didžiąsias

Neprivalome pasitenkinti 
vien tokiu budu kelti Len
kams audrą. Šis būdas mažiau 
garsus, nors ir labai pasek
mingas. Reikia manifestacijų, 
viešų protestų prieš Lenkus 
grobikus, gal tuomet ir pri- 
kurtusi Amerikos valdžia ge
riau išgirs Lietuvių balsų. Iš
girs netik Amerikos valdžia, 
be.t ir Amerikos tauta, kuri 
yra ne vis tiek kų valdžia. 
Valdžia politikuoja/ o tauta 
gal teisingiau į visus dalykus 
pažiūrės.

Išplėšė grobikai Vilnių — 
tai išplėšė Lietuvių širdį. Lie
tuvių ' suspausta širdis negali 
nejausti, negali nesiveržti pa- 
siliuosuoti, negali tylėti, kol 
Vilnius svetimose plėšikų ran 
koše.

, Tat judėt ir judėt ir nesil
iauti judėjus, kol sulauksime, 
kad Lietuvos vėliava užple- 
V68UO8 Vilniuje ant Gedimino 
kalno.

Daugelis Lietuvių nekan
trauja, pyksta, net keikia, o 
kiti net dienraščius drasko 
išskaitę skaudžias žinias apie 
numylėtų Lietūvų. Bet tai ne-

paskendusi Lenkija nori pra
ryti Lietūvų ir pasipelnyti jos 
turtais, uori atimti iš Lietuvos 
artojų žemes ir atiduoti Lietu
vos išdavikams dvarponiams, 
kad jie galėtų po senovei pa
leistuvauti sau Varšavoje.

Akyvaizdoje viso civilizuo
to pasaulio Lenkija tebešoka 
savo begėdiškų ir kruvinų 
“mazurų,” Prancūzų politi
kieriams dūduojant. Akyvaiz- 
doje viso pasaulio ir “Tautų 
Sųjungos”, Lietuvių tautai 
padaryta baisi žaizda vieno iš 
tos “Sųjungos” narių-Lenkų. 
Nekaltas Lietuvių kraujas te
ka, bet su pagelba nesiskubi
nama. Bet to dar negana: ne
gydyti, bet gilinti tų musų 
žaizdų ketinama. Apsivaigęs 
nuo karo laimėjimų Pilsuds
kis, nachališkas Zelgovvski ir 
“brolių” Latvių ministeris 
Meerovič šnibždasi tarp savęs, 
kaip išplėšti iš gyvo Lietuvos 
kūno karidorių-diržų nuo Vil
niaus lig Dvinsko. Imperijalis- 
tiškas Lenkijos “mazuras” ir 
visa ta kruvina tragi-komedi- 
ja, visas vadinama dabar 
“Prancūzų politikos laimėji
mu.”

Tegul triumfuoja dabar 
Lenkų imperijalizmas, tegul 
kvatoja Pilsudskis, pasirem
damas ant paskolinto kalavi
jo, tegul džiaugiasi “laimė
jimais” Prancūzai, bęt... gąr- 
dži'ausia pasijuoks tas, kas 
juoksis paskiausia. Triumfas 
Lenkų, laimėjimai Prancūzų 
laikini. Lenkijos “karidoriai” 
yra sėkla neišvengiamo ir ne
tolimo karo ateityje. Iš ko čia 
džiaugties?!

Žinoma, mažutė Lietūvų ne
įstengia atsilaikyti prieš mil
žiniškų Lenkų karuomenę, 
Prancūzijos instruktorių ve
damų, bet-gi moralė pergalė 
ir tiesa pasilieka vis-gi musų 
pusėje. Gali šiandie Lenkai 
mus suriesti, bet perlaužti ne
įstengs niekados 1 Lietuvos 
žmonės bevelija garbingai 
mirti negu eiti Lenkų ponams 
baudžiavon ir vergijos retežius 
vilkti.

Visoj Lietuvoj skambų 
griaudųs trimitų, ,l)ųjsai:
“Eina garsas nuo ru bezių;
“Žirgus reik balnoti,
“Daug paliokų iš Varšuvos
“Rengias mus terioti.”
Lietuvos gyventojai, vyrai 

ir moterys, jauni ir seni jau 
nutarė: kovoti su banditais 
Lenkais ir visomis pajiegomis 
ir visokiais budais. Karuome- 
nė mobilizuojama, šaulių bū
riai didinami ir ginkluojami. 
Jungiamos visos moralės ir 
materijalės krašto pajiegos.

Suprantamas dalykas, kad 
ir Amerikos Lietuvių visuo
menė, atidėjusi partijų reika
lus, neišduos savo brolių ir 
sesių Lenkams ant pasityčio
jimo, bet renis jų garbingas 
pastangas kovoje už laisvę, 
gerovę ir neprigulmybę. Jau 
iš daugelio kolonijų girdisi 
karšti protestai ir plaukia gau
sios aukos Lietuvos apgyni
mui. Susijudink visuomenė! 
Paremk sunkiai kovojančių 
Lietuvą už savo laisvę! Su
dėk po 10 dolierių ginklams 
prieš užpuolikus! Lenkų ka- 
ruomenė apginkluota svetimų 
valstybių. Mes-gi apginkluo
kime savo karuomenę savo 
centais iš savo kišenių. Ir 
musų ginklas bus nesulaužo 
mas!

O jus, kurie vadinatės (Lie
tuvos Laisvės Sargai ir 
kareiviai, kų veikiate ir veikti 
manote Sios milžiniškos svar 
boš valandoje? Ar girdite tri
mito balsų? Ne-gi sėdėsite 
rankas sudėję, kada jūsų drau 
gai, iškeliavę Lietuvon, sta
to krutipes prieš Lenkų kul 
kas ir dienų naktį yra mirties
akyvaizdoje? Ne-gį paltui ne- 
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CHICAGOS LIETUVIŲ
nEMONSTRACIJfl

Prieš Lenkų Veržimąsi Lietuvon 
ĮVYKS SPALIO 31 1920 

7th Regiment Armory Wentworth Avė. & 34th St.
VISI CHICAGOS LIETUVIAI, BESRIOVIŲ SKIRTUMO,

.__ . DALYVAUJA! :___ :
KIEKVIENA KOLONIJA SUDARO SAVO ATSKIRA DIVIZUA Sekančiai:

1. T0WN OF LAKE, Eiliojasi ant Emerald Avė., tarp 35 ir 33 gat.
2. BRI6HT0N PARK,
3. WEST SIDE,
4. 18-ta GATVĖ,
5. NORTH SIDE
6. BRIDGEPORT,

»»

»»
tt

==
gelbės nieko. Reikalingas iš 
kiekvieno pusės šaltas, rimtas, 
pastovus būda? ir darbas su 
pasišventimu ir ištverme. Rei 
kia Lietuviui buti Lietuviu, < 
ne praskydusiu Lenku. Lietu 
viai nuo daugybės kentėjo ir 
nebuvo vilties sulaukti kentė
jimų pabaigos, bet laukė ir 
sulaukė geresnių valandų 
Bus ir su Lenkais tas pats. 
Atšips jų dantys į tvirtų, kie
tų Lietuvį ir griebs juos ga
las. Ir juo didesnė iš ameri
kiečių Lietuvių bus pagelba 
Lietuvai, tuo greičiau Lenke 
liams bus galas Lietuvoje. Tat 
kelkim prieš audrų audrų!

šiojate garbingų “kareivio" ir
Neprigulmybės Sargo” var

dus? Sujungkite savo pajiegas 
su pastangomis vieps Lietu
vių visuomenės; dienomis ne
valgę, naktimis nemiegoję ei 
kitę į žmones ir aiškinkite 
Lenkų šunybes ir raginkite 
gelbėti Tėvynę kas kiek tik iš
gali; aukokite patys bent po 
10 doliepų Lietuvos apgyni
mui ir kvieskite kitus; dary
kite susirinkimus, mitingus, 
kalbinkite draugijas ir pavie
nius asmenis, eilute per stu- 
bas. Jūsų pastangomis turi 
būt apginkluoti nauji šaulių 
būriai. Vienas šautuvas-10 do
lierių. Sargai ir ex-kareiviai! 
Atsakomybė jūsų prieš Lietu
vą didelė. Jei nepsfsiroilysite 
tinkamais (Rūbais—visuomenė 
išbrauks jumis iš naudingų 
organizacijų skaitliaus. Buki
te vyrais, bukite šauliais. 
Prie darbo visi be, jokių cere
monijų! Kas iš jūsų keltų as
meniškus ar partizaniškus ki- 
virčius—paskelbkite 'visuome
nės žiniai kaipo sjakerius. 
Darbe turį būt disciplina.

Visų prisiunčiamos aukos į 
L. Misijų bus momentaliai pa
siųstos sulig aiškaus nurody
mo: “Lietuvos Šauliams”, ar
ba “Lietiivos Gynimo Komi
tetui.”

Sargai ir kareiviai! Atėjo 
valandą jums sargybon stoti. 
Lenkai nesnaudžia. Skubėkite, 
kad nepasivėlintumėt Nau
dingas jūsų pastangas . pa
rems visa Amerikos visuo- 
nė.

Maj. P. Žadeikis,
Liet. Karinis lngaliotipįs.

-----
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UETUVIS GYDYTOJAS 
IK CHIRURGA8

3201 West 23nd Street
Tai. Canal 62 2 J
Rea. SI 14 W. 42nd Street
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Auburn Avė., tarp 35 ir 33 gat.
Emerald Avė., tarp 31 ir 33 gat.
Emerald Avė., tarp 29 ir 31 gat.
Emerald Avė., tarp 29 ir 31 gat.

33rd ir 32nd ir Auburn Avė., tarp 
Halsted ir Morgan gatvių.

NORTHSIDĖS, WESTS1DĖS ir. l&tos PARAP., Susirinks Aut 
18-tos ir Maršuos Kartu į BRIDGEPORT A- 

- KIEKVIENA DIVIZIJA TURI SAVO BENA

VISOS DIVIZIJOS Susirinks Savo Vietose 1:30 Vai. po Piety; - 
MARŠRUTAS Prasidės 2:00 Vai. po Pietų;
SVETAINĖ Bus Atdara 2:30 Vai. po Pietų.

: SVARBUS PRANEŠIMAS :

Administracijos Lietuvių Draugijų privalo susirinkti į Šv. Jurgio Parapijos Sve
tainę, PĖTNYČIOJ, SPALIO 22, 1920., 8 :00 Vai. Vakare “Sharp,” Tame Susi
rinkime bus paskirti Divizijų Maršalkos ir galutinai nustatytas visas Programas.

A,Tj SUŠAUKI MAS
LIETU VIAI ! Atėjo laikas parodyti Lęnkams, kad LIETUVA ne jų namai!
Kas gyvas, Lietuvys, tegul rengiasi i tą Demonstraciją! . Draugijos, . Kareiviai, 
Biznieriai, Profesionalai, Kunigai — Visi LI E T U V IAI prie Darbo.

VARDAN PILDANČIOJO* KOMITETO:
J. J. HERTMANAVIČIUS, Pirmininkas,

Ji MICKELIŪNAS, Raštininkas.
ISUUU»IIUUIIII«fll«IHIHIIim«|UIUII|U

J. P. WAITCHES 
A’ĖTORNEY AT LAW

UETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9.

. Nedėllomls 11 Iki 1.
500 S. Ashland A ve. Chicago, lll.J

Phone Yards 1053

K-
Tclefonas Boulcvard #10#

DR, C. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 South Halsted Street
■ Valandos: 9—12 A. M.

1—5: 7—8 P. M.

LIETUVYS GBABORipS 
Patarnauju laidotuvėse kopiglaunia. Rei-1

Ikalo meldžiu atąišauktl, o rriano darbui 
Įbuslte užganėdinti. į

114 W. 23rd PI. Chicago, W.| 
Tel. Canal 2199

Telefonas Pullman

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Michigan Avcnue 
R<meiand. II).

VALANDOS: O ryto Iki O vakaro, 
rei. Pullman 342 ir 8180.

! V."w7rUTKAUŠkAs"
ADVOKATAS
Ofisas DldmlestyJ:

29 South La Šalie Street
Kambarin 324 

Telefonas: Central 6390

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4681

lUHIIUUIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIilUUl
Resid. 113# Inflrpcncjęncc Illvd. 

Telefonas Vap llufcn 204.

•OMĄ I
Rusas Gydytojas ir difriirgns 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų
VĄLAWH>S: ią-U ry|o 2—8 po 

pietų. 7—8 vnk. Nodčllonila 10—tS d. 
Ofisas 8354 So. Halsted St, Chicago

Telefonas Drpvęr 9893
iiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimfmHiiiiiiiiiii.'
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Motoru — Varoma

Nereikia ranka sukti

NOGRAFAS
Gražumas šios mašinos yra ne vien išvaizdoj. Tonas 
yra švelnus, gražus ir didžiausia svarba tai tame 
kad nereikia ranka sukti.

Tiktai $5 Iškalno
Atveža ta mašina tau | namus Jeigu esi kostumic- 

rių Conimonvvealth tol t son Kompanijos. Ūku
sius išmokesįs kas mėnuo.

Sic'lengvai mokesčiai Jdes Jums Šia moderniška mo- 
torių varoma fonografa kuris tinka kiekvienam ki- 
šeniuj. Ateikite 1 bent viena iš musų krautuvių ir 
išgirskite.

1'KDEą.UJAI KUPONAI DYKAI SU 
ąi IŠVIEN U MRKINIU.

COMMONWKALTH EDISON r?Eljectric SHOPb

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

Lietuvis Dentistas
2201 West 22-nd, & So. Leavitt Sts.J

Chicago.
Valandos 9:30 A. M. to 12 N.l 

1:00 P. M. to 8:00 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenųe
Kpecljal Įstos

DZIOVV. MOTERŲ‘r VYRŲ MOV
Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
3 tlU 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėllomls 10 iki 1.

Telefonas Brėžei 3880

704?Tel. Drover

Dr. C. Z. VezelSs
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Šaradomis nuo 4 lig 9 vakare 
4713 SO. ASHUAND AVENUE 

arti 4T-tos Gatvės

DR. G. lt. DLASĖR
Braktlkuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan 84.
Kertė 32-ro St., Chicago, Iii. 

SPECIJAU8TAS
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro- J 

- niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliom is nuo 9 Iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687
-C
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Šeštadienis, Spalis 23, 1920 m. draubas
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CICERO LIETUVIŲ REZO 
LIUCIJŲ PROJEKTAS SUS 

TATYTAS MASS MI
TINGUI 24 SPALIO.

pasiųsta centrai! Spalio 18 d., 
1920 m. darbo cicerietėms.

J. Šliogeris,
L. R. K. rem. 59 skyr. rast.

PUSKOS BALIUS Ar Jau Aplaikej Laiškus
__________  Rengiamas---------------- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■

KADANGI Lietuva nuo Ge
dimino laikų iki dabar ne
turėjo kitokios sostinės, tik 
Vilnių,

KADANGI Vilnius per šešis 
šimtus metų buvo ir tebėra 
visatinio Lietuvos gyvenimo

RED. ATSAKYMAI.

P. Kesminui Racine. Norė
dami užbaigti nelaimingojo 
choro ir jo iždo dalykų Tamis
tos geros korespondencijos ne
dėsime.

DRAUGYSTES ŠV. ELZBIETOS PANŲ IR MOTERŲ

Nedčlioj Spalio 24, 1920 m.
School Hali Svet. 48-th ir Honore Gatvių 

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga 50c. su War Tax

Iš Lietuvos?
BEVEIK KIEKVIENAS LAIŠKAS KURIS ATEINA APSAKO APIE 

SKURDĄ IR VARGA.

centras,
KADANGI į Vilnių susibėga

Lietuvos geležinkeliai ir jos 
ekonominiai reikalai,

KADANGI Vilnius yra mies
tas Lietuvių apgyventoje a- 
pygardoje,

KADANGI Vilniuje yra kūnai 
[džiojo Vytauto ir Šventojo 
zimiero,

KADANGI Aušros Vartai y- 
ra didžiausia Lietuvių Tau
tos Šventavietė,

KADANGI Negalima 
dešimčių tūkstančių 
nų, išsižadėjusių tėvynės no
rų statyti augščiau už šim-

. tų kartų skaitlingesnius tau 
tos istoriškus, politiškus, e- 
konomiškus ir religijiniUs 
reikalus,

KADANGI reikia, kad ir tarp
tautinis autoritetas, liepusis 
Lenkams neužkabintį žemių 
esančių į vakarus nuo 8 
Gruodžio, 1919 m., linijos 
butų gerbiamas,

TODĖL sutarta griežtai pro
testuojant prieš Lenkų impe- 
rijalizmų užėmusį Vilnių, pra
šyti S. V. Kongreso pripažin
ti neprigulmybę Lietuvos, jau 
du metai gyvuojančios valsty
bės.

Ir sutarta taip gi šios re
zoliucijos kopijas pyįįSį^i 
Suvienytų "Valst. prezidenti 
Kongresui ir Valst. Sekreto
riui Colby.

Pasiųsk Jiems Pinigų Dabar, 
Kol Žiema Neužeis.

KAU.

poros
asmė-

DETROIT, MICH.

Kat. Draugijų Vienybės Ko-, 
misijai Kenosha, Wis.

Iš jus rašto išmėtėme visus 
protestus prieš p. Vileišį, pa
likdami tik ramų minties iš
reiškimų, nes šiuo laiku mums 
reikia kuomažiausiai proaestų 
savo tarpe.

“Draugo” skaitytojui iš E. 
St. Louis. Gavome Tamistos 
prisiųstų iškarpų iš laikraščio 
pagiliančio p. Colby, papei
kiančio p. Harding’ų. Ten pa
sakyta, kad Colby kviečia vi
sus užmiršti kuo kas esųs, tik 
atsiminti, kad visi esame A- 
merikiečiai. Bepig butų jei 
Colby nebūtų skaudžiai už
gavęs mus savo notoje 10 
Rugpjūčio, kurioje jis pavedė 
Lietuvų vargauti Rusams. Ta 
nota mus atšaldė nuo demo
kratų partijos, bėt mes nepei
kiame neiviena asmenį einan
tį išvien su demokratais, tik 
patys žiūrime savo minties ir 
tarnaujame Amerikai neskriau 
sdami Lietuvos.

KORONA FERRATED 
WINE IR JO VARTOJIMAS.

s- ■ui

Detroito Lietuviai! Eikim 
Lietuvai pagelbon. Pirkim 
šautuvus, kuriais galėtume at
siginti. nuo priešų Lenkų!

Sekantieji Lietuviai jau pa
darė pradžių aukodami po 
$10.:

Kun. Fy Kemėšis, Ant. Bag
donas, Rap. Kundrotas, Jur. 
Banionis, M. Matuševičius, 
Lutv. Butvietis, J. Kaušus, 
P. Rakauskas, Kast. Abišala, 
Tad. Zaulys, Kar. Tvarkunas, 
Kaz. G.efvili.s, SU Cibulskis, 
•T^j^kigalauskas, St. Stepu- 

Klemerauskas, .1.
Klei^auskas, BĮ. Baikaus- 
kas, F. Drukteinis, BĮ. But
kus, A.. Salakas, Alek Petkus, 
A,n, Stanislovas, Dom. Gus
taitė ir Br. Daumentaitė (abi 
vienų šautuvų.) J. Sainis.

L. L. Sargų G kuopa aukojo 
$101.
Jefe (Anglas) $5.00.

Viso labo $356.00.
Antanas šacikas,

T. F. 93 sk. rašt.

Kada jis turi būti vartojamas: 
Kaip tik apsireiškia ženklai nete
kimo apetito. Užkietėjimas ir ne- 
regulerjs vidurių veikimas. Dažnas 
ar kasdieninis galvos skaudėji
mas, paeinantis nuo pilvo kataro 
arba sugedimo virškinimo proce
so, arba kraujo sumažėjimo, kas 
matoma iš išbalusio ir išblyškusio 
veido ir svaigimo. Arba atsigau- 
nant po ilgos ligos, kuomet visa 
sistema yra sumenkėjus, kuomet 
energija ir abelnas kūno stovis 
yra silpnas ir nupuolęs.

Patariamas Seniems ir delikat- 
niems žmonėms. Kuomet reika’au- 
jamas malonus tonikas ir paaksti- 
nimas, kad sistema ateitų į nor
mali padėjimą ir naturalį stipru
mą.

Korona Ferrated Bitter Wroc 
yra labai (geras atsigriebiant po 
šalčio, kosulio, kataro, arba karš
čio. Visuomet reikalauk Korona 
Wine. Parsiduoda Drugstoriuose, 
arba rašyk: Boleslaw R. Kozlovs
kį Laboratories, 4755 So. Loomis 
Str., Chieago, III. (Apgr.)

Saugok akiy regėjimą

Kada kankinies dei galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
Jums gerlausj patarnavimą dėl 
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma spectjalisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.CICERO, II<L.

L. R. Kr. ir šv. Vinc. Rem.
Dr-jos 59 skyr. veikimas.

Rūgs. 26 d., 1920 m., vieti
niame skyriuje susiorganiza
vo moterys ir mergaitės ir 
Spalio 17 d. jos turėjo savo 
posėdį. Posėdyje jos parodė

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chieago.
kertė 18tos gatvės; 3-Cios lubos 

Kambaris 14-1S-16-17 
Viršui PLATT’S aptiek os 

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

A. f A.
*

Antanas Lapelis,
Tėvas kun. Petro Lapelio, Visų Šventų Parapijos kle

bono, Roseland, IU. Mirė Lietuvoj savo palivarke Ke
buose, Panemunėlio par., Rokiškio valščiuje, laike Vo
kiečių okupacijos 1815 m., turėdamas 78 metus.

Antanas Lapelis buvo vienas žymesniųjų ūkininkų vi
soj parapijoje. Savo darbštumu ir dorumu įgijo simpa
tijos visoj apieli.nkėj. Ilgus metus yra buvęs Rokiškio 
valščiaus viršaičiu (staršina). Savo vaikams nesigailė
jo duoti mokslo — mokyno visus, kurie tik mokytis 
norėjo. Patsai mylėjo mokslų: skaitė daug lietuviškų j 
knygų, kurias gaudavo slaptai iš Prūsijos, bet turėdavo 
laikyti jas atsargiai savo namuose, kad Rusų žiaurioji] 
valdžia jų nesurastų. Pajutus, jog Rusų žandarai ren
giasi daryti kratų, knygas pakuodavo į skrynių ir neš
davo miškan užkasti kur nors po medžiu... Ilgėjosi lais
vės brangių spindulių sulaukti, bet jų nesulauke... Mi
rė laiku, kuomet Lietuvoje dangus buvo labiausiai ap
siniaukęs...

Antanas Lapelis vedė dorų, -dievota gyvenimų, my
lėdamas karštai savo Tėvynę ir Tikėjimų. Užtat Vieš
pats Dievas tegul palaimina jį Amžinu Gyvenimu!

IŠKILMINGOS PAMALDOS už jo dūšių bus pane- 
dėlyj, Spalių 25 d., 1920 m., 10 vai. ryto VISŲ ŠVENTŲ 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE, ROSELAND, ILL.

Pradžioje bus Egzekvijos, kurias giedos Chicagos 
Lietuvių kunigų būrys. Paskui 3 kunigai sykiu prie 3 
altorių turės šv, Mišias, kurių vienas giedotųsias laikys 
nabašninko sūnūs Kun. Petras.

Visų šventų parapijos klebonas širdingai* meldžia 
Roselando ir apielinkės lietuvius katalikus dalyvauti 
pamaldose už i o tėvo- dūšių. .

-’Vtt

Piningai pasiųsti Lietuvon per šia stipria Valstijinę Banką 
pristatomi j trumpa laiką.

VISOS INFORMACIJOS DUODAMOS DYKAI 

Klauskite Pono Rapolo Gečiaus,
t

prie langelio No. 4.

PEOPLES STOGK
YARDS
STATE BANK

savo prakilnų judėjimų ir gi
lių užuojautę Lietuvos Raud. 
Kryžiui, ypač sužeistiesiems 
kareiviams. Sunešė beveik vi- 

dėžutes su dovanomis irsas
prašo reikalaut centro jų dau
giam.

Sunešė visus vilnų mezgi
nius, kaip tai sveterius,pančia- 
kas ir pirštines. Tie mezginiai

■Ii —

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Avė. 

Chieago
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Š Pinigai, Laivakortes Lietuvon |
S SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- g 

NIGŪS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodame laivakortes 
E į Lietuvą ir iš Lietuvos.
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1 LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

&ANKAS

Padarome legali skus do- 
S kumentus, dovemastis, 
E įgaliojimo aktus.

Esame registruoti Lietu- Ei 
vos Atstovybės Washing- 9 
tone.

y K
Parduodame lotus, na- = 

mus, farmas, padarome g 
paskolas ir apdraudžiame S 
nuo ugnies. > K

Visus reikalus atliekame greitai ir sųžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

• > i

A. PETRATIS 8. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

KF.AI, EHTATF—INHIRAMCT 
European American Burean

Slnnčla Pinigu*. Pardnml. 
Mlvnknrte. 

WOTARIJI*AS
KO# U !Mth Str III

Telephon© Bonl<-v»nl 811

ir jo skyriai
Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje

= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 
Ę TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
lį nigus L. P. P, Bankan. Ten gausi

7% pddėjus 2 metams 
5% » ! »
3% ” neapribuotam laikui.

E Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė- 
= jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
S M NARJAUSKAS I
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 1
S s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

I Vilniuj 
= Liepojuj

PAUL P. BALTUTIS and CO.
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SALUTARA RITERI
= lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll =

| ir kitas musu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj 
Amerikoje. 100 Aptiekų yra musu agentais.

Tas liudija, kad žmonės supranta gevų vertę 
musų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.

Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli 
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia 
surašyti.

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

Reikale rašykite mums:

-« S

^1.

i

Salutaras Cliem, Drug Co.
PROF. J. BALTRENAS, 

1707 So. Halsted Str.

Kamp. 22 ir Leavitt gatves i

| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chieago, III. |
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Amerikos Dovanos Kalėdoms
Savo Giminėms Lietuvoje

Kad norite gauti atsakymą ant pasiųstų pi
nigų giminėms Kalėdoms, tai siųskite jiems 
Dovanas dabar per

Pirmutinę Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje

Metropolitan State Bank

Kapital, ir perviršis $245,OOO.oo 

Turi. daugiau kaip $1.600,OOO.oo

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir 
Chieago, III. | E Subatoms iki 8:30 vakare.

i 8
P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visų sąrašų musų 

žolių, šaknų ir visų liekarstų. ✓
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Biznieriai Garsinkites “Drauge”.
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DRAUGAS Šeštadienis, Spalis 28, 1820 m.

ERŠKĖČIU TAKU
Nauja 4-įų Aktų Drama

PIRMU KART CHICAGOJE VAIDINS LIET. VYČIU 4-ta KUOPA
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Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18-ta gatvė ir So. Union Avenue.
Pradžia griežtai 7 vai. vakare.

Šiuomi norime atkivnpti visuomenės dome į tai kad L. V. 4-ta Luępų yra pasižymėjus 
nepaprastai gražiais vaizdinimais. Žinoma nekitaip bus ir šiuomsyk. Todėl užkviečiame visus 
ant “Erškėčių tako”. L. Vyčių 4 ta kuopa.
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TELŠIAI.

y
Z

Iš LIETUVOS. AUKOS VELIUONAI.

ti

Reikia daug pavargti, jei 
nori Telšius pasiekti. Geležin
kelio nėra, o keliai blogi, tad 
ir susisiekimas blogas. Reikia 
pasitiankyt bent 40 viorstų 
Žemaičių keliu, kol juos pa
sieksi. Gerai jei puikus oras; 
tada ir nepagrįs nei kiek, nes 
apie linkės žavėte žavėja savo 
gražumu, bet jei oras blogas, 

daug privargsti. 
ieštas gludi tarp kalnų

prie Masčio ežero. Miesto a- 
pielinkė kalnuota. O kokie 
puikus vaizdai iš kalnų į mie
stų ir ežerų, į laukus ir miš
kus. Čia reikia tik jausmingo 
poeto, kad tų apdainuotų. Tei
singai ši apielinkė vadinama 
Žemaičių Šveicarija, o kitų to
limoji Indija.

Bet atvažiavęs į Telšius da
bartiniu laiku randi juos vi
sai kitokius, negu prieš karų 
buvo. Tik ne gamtoj ar staty
boj permaina, tečiau gyvento
jų dvasioje. Jau retai beišgir- 
si lenkiškai ar rusiškai kal
bant, o daugiausia lietuviškai. 
Ar gatvėj, ar krautuvėj ar 
bažnyčioj, visur kalba Lietu
vių kalba. Ir stebina žmogų 
buvusį čia prieš karų, kada 
ietoj Lietuvių kalbos tevar
omo Rusų ir Lenkų. Tiesa, 

dar yra lenkiškai kalbančių, 
bet sulyginus su pareitim da
rosi didelis skirtumas.

Draugijų gyvenimas ir-gi 
žydi: turima Kanklių draugi
ja, kurias skaitykloj randi 
knygų ir laikraščių pasiskai
tyt. Be to gyvuoja “Pavasa
rio” jaunimo draugijų, Lab
darių Šv. Vincento, Šv. Zitos 
tarnaičių, Šv. Juozapo, moksl. 
ateitininkų ir net aušrininkų. 
Yra Vartotojų draugijos krau
tuvė, kurioj gauni prekių net 
pigesne kaina ir Šv. Kazimie
ro dr. knygynas, kuris paleng
vina gauti reikalingų raštų.

Tečiau ir apšvieta kįla. Jau
nimas veržiasi į mokslų. Yra 
mieste Lietuvių Liaudies mo
kykla su keturiais mokytojais 
ir Žydų keturios mokyklos, 
Lietuvių gimnazija su 300 mo
kinių, mergaičių _ namų 
ruošos mokykla “Pajau
ta”. Kasmet esti liau
dies mokytojų vasariniai kur
sai, o ir prie gimnazijos šįmet 
visam metui steigiami.

O darbo dirva yra plati.

Reikia tik atkreipt akį į pra-^ 
monę, o pamatysim, kad 
daug ko trūksta. O trūksta 
dėlto, kad nėra kas pradėtų, 
nėra ir kapitalo. Amerikie
čiams čia butų patogi vieta.

Prekyba ir pramonė galės 
tarpti tada, kada susisieki
mas pagerės, o tas galima tik 
pravedus geležinkelį. Ar greit 
tas įvyks, nežinia. Tečiau nuo 
to priklauso Telšių ateitis.
, Šįmet Telšių ūkininkų drau
gija drauge su Klaipėdos pir
kliais pirko automobilių ir į- 
taisė susisiekimų su Viekš
niais — geležinkelio stotim. 
Tečiau šie automobiliai pasi
rodė netikę musų keliams, 
dėlto išsiųsti atgal, o laukia
ma kitų musų keliams tinka
mų. Gal tas bent kiek page
rins Telšių susisiekimo padė
tį-

P. S.

J. Josikei, 429 Island Avė., 
Rockford, III.

Gerbiamoji:—
Nors Tamstos nepažįstu, bet 

Tamstos visų šeimynų tėveliai, 
sesutės ir brolis labai man pa
žįstami, vieni iš geriausiųjų 
mano parapijonių. Aš krei
piuos prie Tamstos ąsų prašy
mu. Dalykas tame.

Veliuonos bažnyčia karo 
metu labai nukentėjo. Atei
na učiais metais sukaks 500 
metų nuo jos įkūrimo. Tam 
brangiam jubilėjui labai norė
čiau bažnyčios remontų už
baigti, altorius atnaujinti. 
Musų veliuoniškiai karo nu
varginti, pusė beveik parapi
jos padegėliai,nors aukoja kiek 
gali savo bažnyčiai, bet prie 
šios dienos brangenybės jie vie 
ni negalės bažnyčių atnaujinti.

Todėl drauge su Veliuonos 
bažnyčios atnaujinimo jubilė-

(Tųsa ant 5 pusi).

DIDELIS IŠKILMINGAS

BALIUS
------------ RENGIAMAS-----------

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 1 -mos KUOPOS

Nedėlioj, Spalio 24 d., 1920
ŠVENTO JURGIO PARAFUOS SVET.,

32-ros ir Auburn Avė.

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, nes prie gra
žios muzikos galėsite linksmai pašokti ir gražiai laikų 
praleisti. >

KOMITETAS.
s

Didžiau sis Bargenas
Mūrinis namas 2 aukščių 1-6, 2-5 su vanomis.
Mūrinis namas 2 aukščių 1-5, 1-4 ir 2 storai.
Medinis namas 2 aukščių 2-6 vanos ir elektra. Ant 3 Kam

pinių lotu prie mokyklų ir banku. South Sidėj.. Renda $2,652 
ant metų. Kaina $14.000.00. Reikia įmokėti tik $4,000.

Naujas mūrinis namas 2 aukščiu 5 ir 6 kambariai Furnace 
apšildome, Vanos, gražioj vietoj. Renka $70.00 savo anglis 
Kaina $7,500.00.

Farma 124 akru. 100 akru dirbamos, 16 akru stumbe miš
ką, 8 akrai gražio sodną, gera šiame 5 kambariu namas, Bar- 
ne, Klete ir meistarne. Užsieta: 35 akrai dobilų, 17 akrų kvie
čių ir 14 akrų rugių, 5 miles nuo miestuką. Tik 80 milių nuo 
Chicagos. Kaina $11.500.00.

Užtikriname kad galėsite išsirinkti sau tinkamu namu ir 
farmu kreipdamos pas

A. Petratis S. L. Fabionas
A. PETRATIS & CO.

809 West 35-th St. (Prie Halsted), Chicago.
Tel. Boulvard 611

8
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Svarbus Pranešimas!

K
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CORPORATION

Baltiko Valst. Atstatymo Korporacija
Baltic States Development Corporation ir

BALTIC CONSULTATION BUREAU
nuo šio laiko SUSIVIENIJO ir visus reikalus ves sykiu po vardu

“BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPOR'T'ON"
35 South Dearborn Str., Chicago, III. V idurmiefctyj

Kas turėjo reikalus su Baltic Consultation Bureau Ine. tai taippat ir ant toliaus galės tęsti vedima rei* 
kalu po to pačiu adresu 35 S. Dearborn str. Chicago, Illinois, bet su geresniu patarnavimu ir atsakomybė, 
nes ta įstaiga yra korporacija su įgaliotų kapitalų $50,000.00 ir suorganizuota pagal tiesas Vai. Illinois.

su
Užduotis Korporacijos Yra:

u Siųsti prekes į Lietuvą? ir atgabenti juos į Suvienytas Valstijas.
Atstovauti Pirklines ir Finansines Įstaigas Lietuvos ir Amerikos.
Atstovauti Laivų Bendroves ir pardavinėti LAIVAKORTES.

___ Atgabenimas iš Lietuvos žmonių .ir parūpinti jų dokumentus.
Pirkimas ir Pardavinėjimas ŽEMES Lietuvoje.
Padarymas visokius dokumentus į. Lietuvą ir dėl vietinių reikalų.

Kiekvienas kas ves savo reikalus BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORACIJOJE0 TAI VISUO
MET ras tikriausi ir greičiausi užganėdinimų, nes korporacija vedama atsakančių žinovų šių reikalų.

KALĖDOS ARTI — ŽIEMA ATEINA — RŪPINKITĖS SAVIŠKIAIS
Siųskite pinigus Telegramų arba per Money Orderį. Dabar pinigai atpigo, todėl laikas pasiuauduoti progų. 

Mes Siunčiame Pagal Pigiausių Dienos Kursų. Tėmykite pinigus išmokėtus Lietuvoje. Mes turime resytes 
žmonių žemiau paminėtų, prisiųstų mums iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko. Visokius patarimus dykai

Pinigai išmokėti:

Išmokėta: Bron. Gediminui 100,000.00 auksinų. Pranui Dikšui 25,000.00 auksinų.

8
I
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Marijonai Valantėjenei 
Antanui Bataičui 
Jonui Banevičui 
Elzbietai Mizerenei 
Veronikai Šeštakauskienei 
Kazimierui Šimkui 

, Antanui Šimkaičui 
Jievai .Montvidienei 
Jonui Mironui 
Onai Žogienei

Jonui Doraieui 
Kazimierui Mužui 
Jonui Japkinui 
Valerijai Meškenei 
Jonui Kukienui 
Vincui Palčaičui 
Jonui Samuoliui 
Viktorui Knivai 
Emilijai Greblauskaitei 
Marijonai Radavieenei

Katrinai Jankauskienei 
J Ulijonai Paulauskienei 
Benediktui Žykui 
Adelijai Rasimiutei 
Anastasijai Aleknai 
Elzbietai Širmulienei 
Juozui Pastoraičui 
Mikalinai Sadauskienei 
Aleksandrui Kasminkiui 
Emilijai Gaubaitei

Onai Zdanienei 
Barborai Gedutis 
Marijonai Taparauskienei 
Antaninai Purvinskienei 
Katrinai Liberienei 
Domininkui Panufikai 
Kapitonui Jonui Milašiui \ 
Anelei Šileikytei (duktė Jur

gio Šileikos)

■a«!

į Pinigai į Lietuvą Į
S . ,T. ■

NUEINA GREIČIAUSIAI IR TIKRIAUSIAI SIUNČIANT PER

Lietuvos Atstatymo Bendrovę
(UTHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

294 Eighth Avė., New York, N. Y.
Ši Bendrovė, turėdama savo skyrių (Branch Office) Kaune, 

dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir sulig pigiau
sio kurse.

IM»aa9wai«»»iiiiaaia ■■nuaiaiiiiKiiiiiiiBiiiia

Taupykite

BAMI IBI NO

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

viduriu* trankančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAUBINO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Ji* stebėtinai greitai pagelbsti nuo garų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaiatinyčioae arba tiesiai nuo iidirbėjų 
60c. su persiųntiinu. Tėmyk Bambino !»»• »nt pok*iio. Be jos nėr* tikrae. 
F. AD. R1CHTER t C0„ B»h Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

PLATINKITE “DRAUGI”

©

SlMPLCt UKJYERSAL

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VTCTOROLAS, SIU 
V AMAS MAŠINAS ir t.t. pas

P. KVORKA & SONS
1549-5153 W. Chicago, Avė. 

arti Ashland Ava.
Cash ar ant Išmokesščiu

Telefonas Monroe 3600
Krautuve atdara Seredoml* ir 

Petnyčloml* Iki 8 vai. vakar*. Kitai* 
vakarais Iki 10 vakar*.

ąilllllllllllilIlimilHIIIIIIUUHIlUIIIIUIIIIIIIIIIHHNIlIlIlIHIlHMIlinUIIHNIlMNIlIlIlIH

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 8. Halsted St., Chicago, III
Kurie gaunate paveikslu* 16 Lietuves 

nea.ttdellodb.ml perdarykite dengi aus a*bn 
didelius Mes perimame senus padarome 
dideliu*. Sudedam ant etano ta kalių skir
tingų.

Traukiam* paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselljoee, grufcee, 
pavieniu* Ir tt. Darba atliekame knbSM- 
rlauela. Pheng Drovgr 8*89
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KAPITALAS SURPLUS
$200,0000 $25,000.00 |

i PRANEŠIMAS
i Dr. M. T. STRI&OL’$
l Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas.
[ Perkeli* uTisų į Peoplo Tcatnt 
I ĮJUU V,'. 47th St. Tel. Boul. lftO 
j Val^ųdog; 1 iki 3 po piety. 6 iki 8 

r vak. Nedėk 10 iki 12 ryte. 
lUis. 2U14 W. 43rd Street.

Nuo ryto iki plet.
Tel. MeKlnley 203 >

(Tąsa nuo 4 pusi.).
/

jinju kom. kreipiaus prie visup. 
menės prašydama^ pagelbos. 
Tą, atąišaukimų prie šio pride
du ir Tamstai ir Tamstos drį
stu maldauti, kaipo geros, my
linčios dukrelės tos bažnyčios, 
jos reikale padėti. Bukite t^rip 
geros, pąskaįtykite tą atsišau
kimu savo pažįstamų tarpe. 
Gal atsiras gerų širdžių, ku
rios panorės kiek nors paau
koti Veliuonos bažnyčiai. Kiek 
paaukosite ir surinksite siųs
kite Kaunan Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankui, Ve
liuonos klebonui kunigui. Vla
dislovui Polonskiui. Kiekvienų 
gautų dolierį pagarsinsiu A- 
merikos katalikų laikraščiuo
se: “Darbininkeir “Drau
ge. ’ ’ Dievas geriausias* priims 
jūsų/.aukas ir šimteriopai už
mokės. Aš-,ir mąno parapi jo- 
nys melsimės už savo gerada
rius.

Taigi, gerbiamoji, tikiuos, 
kad mano prašymų išklausysi
te ir Veliuoniškius jų varge 
sušelpsite. Te laimina jus 
Augščiausias.

Vieniju tikros pagarbos ir 
padėkos žodžius.

Jjisų Kristuje tarnas
Kun. ęolonskis.

Antrašas:
Veliuona, Kauno Apskrities,

Kuh. Vladislovui Polonskiui 
t Lithuania.
ATSIŠAUKIMAS.

(VeEuanos bažnyčios reikalu).

Ant Nemuno kranto ties Ge
dimino kapinių kalnu, stovi se- 

’nutė Veliuonos bažnyčia, sta
tyta ir aprūpinta paties Vy
tauto 1421 metais. Aplinkui 
riogso griuvėsiai senovės kry- 
žuočių pilies. Praslinko jau 
500 metų nuo Veliuonos baž
nyčios pastatymo, nuslūgo se
novės Didžjųjų kunigaikščių 
galybė, sugriuvo plėšrių- kry- 
žuočių pilys, tiktai musų baž
nytėlė stovi, kaip stovėjus, 
nepajudinama, Lietuvių tiky
bos ir tautystės . sargyboje. 

(Pabaiga bus.)

ŠIADIENĄ—Siųsk Kalėdoms pinigų į Lie
tuvą. Musų Foreign Exchange Skyrius 
turi tūkstančius sugrįžusių kvitų pasirašy
tų per priėmėjus pinigų. Pinigai pasiun
čiami greičiausia, saugiausia ir lengviausiu 
budu. Ateik dabar.

Svarbus Dr. M. Stupoicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5OS2

Valandos: — 8 Iki 11 IS ryto:
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare.

Šiuoini pranešam musu Gerbiamiem Kostumeriam ir visiem Lie
tuviam, gyvenantiems kaipo Chicagoje taip ir kituose miestuose, kad 
UNIVERSAL STATE BANKAS ant tiek pagerino budus siuntimo 
pinigų i Lietuvą jog Pinigai siunčiami į Lietuvą 

ir visas dalis pasaulio. 
Laivakortes ant 

visų linijų.

SIUNČIAMI PINIGAI PĘR MUSŲ BANKA. 
PRISTATOMI LIETUVON Į 25 DIENAS.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting; pirkly bos tei
sių, Suv. Valst. ištorljos, abelnos Isto
rijos. geografijos, politipinės ekono
mijos, pilietystė*. dalllarašystės.

Mokinimo valandos; nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nno • 
iki 10 vai. • r
3106 So, Halsted SL, Chicago.

Prhtatima ir člelybę pinigų gvarantuojame — Dabar kaip tik laikas 
sušelpti — Kalėdine Dovana giminės Lietuvoje. Nelauk. Tuoj kreip
kis i musų banka. Iš kitų miestu siunskite mums Doleriais, o mes 
aplaike pasiunsime Lietuvon auksinais pagal dienos kursą ir prisiun- 
siine kvitas. Didžiausias ir stipriausias Lietuvių Valstijlnls Bankas 
Amerikoje. Padėtus pinigus galima atsiimti aht kiekvieno, pareika
lavimo. Moka 3-čio nuošimčius. Jeigu dar neturite bankynes knygu
tės Unlversal State Bankos, tai nelaukite ilgiau, — atsilankykit, K 
susipažinkit su miunis, nes tvirtumas ir saugumas bankos užtikrintas.

Turtas virš $2,600,000.
Subatomis ir Utarninkais Bankas atdaras 

iki 8:30 vakare.

Central M anufacturing 
District Bank
1112 We»t 35th Street

Turtas virš $6,QOO,OOO.oo /
A STATE BANK /

visa

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė.. 

Tel. Pullman 342 >

BANKOS VALDYBA

Joseph J. Elias, Prezidentas,
IVm. M. Antonisen, Vice-Prezidentas tr K: 

J. J. Krasowski, Vice-Prezldentas, j
S. V, Valanchauskas, Ass’t. Cashier.

Atdara Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais

1900 S. Halsted. Str.
Tpl Canal 2118

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare►
Gyvenimas

2811 «»rd 8>g. ’
Tel Prospect 3464.

Kokią Kalėdų Dovaną
Lietuvon?Pasiųs* SavoPRANEŠIMAS

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
MUSŲ DRAUGAMS!

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 dolie- 
riai nieks, o jiems didelc^pagplba ir džiaugs ma suteiksi. V

Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savcskyJ 
riu CHICAGOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose:

Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3%
Piningai padėti ant vienu metu laiko 100 auksinu mpka 5%
Piningai padėti ant dvieju metu laiko 100 auksinu moka 7%

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus
teisingai ir sąžiniškai. Už darba garantuojame.

Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Musu 
Ofisas bus perkeltas į nauja vietų.

Šiame naujame ofise niek galėsime, dar geriau ir tei-
i

singai patarnauti musu visiems draugams šiuose reika
luose: Siuntime pinigu i Lietuva. Parupinime pasportų. 
Pardavime laivakorčių, Į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
me namu ir pafrdavime namu ir lotų. Apdraudas (In- 
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais kitais 
reikalais kreipkitės pas

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas

1821. So. HaLstcd Street 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 

po piet. 6 iki 9 vakare.

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflaeui fr* Gyvenimo vieta 
3252 South Halsted Street 

Ant virinus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2, 
Telefonus Tartis XM4

Lithuanian Sales Corporation
Main Office Chicago Branch Office

4)4 W. Broądway 3249 So. Halsted St
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, 111.

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki G vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
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REIKALINGAS
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Avė. Chicago

Tel. Yards 145
Klerkas į Bankų apie 19 ar 20 
metų amžiaus. Gera proga a- 
teičiai. Atsišaukite ypatiškai.

Universal State Bank Siunčiame piningus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus,'rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.-
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St.
Yards 2790

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 

''įv^aH savo "paveikslą,»kad atgaivintų musų širdis. 
AF '. aiMl Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas dH paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at- 
——gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O ta
mista užganėdinsi save ir sąvo draugus, kad atlankysi 
musų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio
J. P. RASHINSKI 3202 So. Halsted St.

3252 So. Halsted Street

Chicago, III

REIKALINpA SLIHINJNINKE.
Nafilė moteris, arba mergina prie 

mažos fieiminos. Pastovus ir lengvas 
darbas, geras mokestis meldžiu tuoj 
atsiftauktl:

“Orcmiis” Chemical 
Laboratory 1718 S. Halsted St.

Kaina į Eitkūnus $100.70 
“ LiepoUl $145.00

Reikalingas vargonininkas tuojaus, 
lai atsišaukia Šiuo adresų:

Kun. I. Kerševlčlus 
80# N. 8-th Street, Hprlngfield, l|l.

Pasportus parūpiname erotai 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.

Ši Banka Yra Jums
Parsiduoda gera farmų la

bai pigiai 447 akrai ar kas 
turi narna aš priimu. Farma 
randasi Black River Falls 
Wisconsin. atsišaukite

Atidarykite accounta su šių stiprių Valstijine Ban 
ka apsaugokite savo pinigus nuo ugnies ir vagių. — 
Pridėk prie jų reguliariai Šipkortas į EuropjĮ. Pini 
gai siunčiami į Europą. Apsaugos Vaultai. *

ANT PARDAVIMO.
2023 Coulber Street, arti Robey Ir 

Blue Island Avė., 3 augfičių murini* 
namas dideles Jeigos fintai ir kriau
čių Šapu 50 pėdų lotas, parsiduos 
Už >8,200.60. Jeigu turi >1,500, cash 
— pamatyk Kavinlnkų

Klav ie System
1315 W. 18 Street Tel. Canal 1040

Joseph Volandus,

2829 W. 39 St. Chicago, IU A. PETRATISVALDYBA
TI loma- J. Ilcaly, Prezidentas

Edtvanl R. Lltstnger Vice-Prezidentas 
Andrcu K. Wolski, Kasteriu*

George Kalach, Asst. Kaslerius.

S. L. FABIAN

TIKRAS PAAUKAVIMAS.
Puikiausioj apielinkėj netoli Logan 

Sąuare. Naujas mūrinis namas pas
tatytas pagal naujausios Ir puikiau
sios mados. 2 puikus flatai 5 ir 6 
kambar, gazas, Elektra Ir maudy
nes. Garu apAildomas. Cemento 
skiepas. Ir vėliausios mados stogas 
Ir pastoges, ugniaviete knygom lie
pos, Ir mlegamtejle ,‘porClal. Visur 
kjetmodle. dideli muriąlal porčlat pul
kus apsodintas lotas diduinj 32x125 
pėdos, pulkus gnrages parsiduoda už 
mažiausia kaina. Nepraleiskit Šitos 
progos. PaaJmatiklte su savininku

JOHN A. WAĮ»ULI8 
1640 N. Gernrri Rt. Netpll North Avė. 

Clilcaąo. Tep Flata

PATARIMO KOMITETĄ*.
Kalph Vau Veeten, V. Prez. Cont’l. Ir Com’l. Nafl. Bankos. 

Tliomas E. YVilson, Prez. Wlison & Cn.
Alwl Dniis, V. Prez. Chicago Title i< Tnut Cump.

PLIKI FARMA
40 akriu be tribhų Mlchi, 

labai geroj* vietoje. Gailini 
ant Ifimokesėlo.
Franci* Kibort R<

117 N. Dearborn 8t.Southivest Trust and Saving s Bank 
354h Archer and Hoyne Avės.

Turtą* Suvirs $3,000,000.00
Atdarn Utarninko, Ir Rubato* vakarais nuo 6 Iki 8 valandai

A. PSTRATIS ir S. L. FABIAN Vedėjai.

809 West 35-th St., (kampas Halsted) Chicago, II
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.

BĘVEIK UŽBYRA 
Lqta* ant TaĮman Avė. Ir fifcth^šl. 

Blokas nuo Sv. Kazimiero Vienuoly
ną. Gatve* lžtal*ytoa ir užmokėtos 
Kaina tiktai >408. Vertas >800.00. 
FrnneiM Kibort * Room #15

117 N. Dearborn Rt.

Phone Carai 257
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AR LEISIME SOTINTIS MUSŲ KUNU?
Jei ne, tai pakelkime Balsą, kad girdėtų visas pasaulis 

Lietuva

OS ŠVENTĖS.

Spalis 25 d., 
I

Spalis 26 d.,

Musų Broliai Miršta už Tėvynę!
, Šaukiasi Pagelbės!

BUVUSIEJIE AMER. ARMIJOS KAREIVIAI YPAČ PAGEIDAUJAMI UNIFORMOSE.

šv. Chrizaat 
Antradienis,

Šv. Evaristas.

CHICAGIEČIAI SUBRUZDO
Nevieno Lietuvio širdis ap

siliejo krauju, išgirdus baisią 
žinią, jog didžiausi, amžini 
musų priešai, Lenkai, vėl įsi 
veržė musų bočių žemelėn, vėl 
užėmė Vilnių, naikina musų 
kraštų ir grasina pavergimu.

Lietuvos valdžia šaukiasi 
musų, Amerikiečių, pagelbos: 
“Griežtai protestuokite prieš 
toki vilingų sutarties laužimų 
ir Tautų Sąjungos sprendimo 
niekinimą. Reikalaukite, kad 

ų--iš Vilniaus pasitrauk- 
atsakytų 'už daugybę ne-

lingV aukų ir nuostolių. 
Išleiskite atsišaukimą j visus 
musų tautinius, kad kuom 

\ kas gali gelbėtų Tėvynę pa
vojuje! Mūsiškiai mušasi su 
Lenkais arti Vilniaus. Kovoja 
iki paskutinio kraujo lašo.”

Taip, Amerikos Lietuviai 
išgirdo tėvynės balsą! Visose 
Amerikos ^Lietuvių kolonijose 
jau rengiamos milžiniškos ma
nifestacijos, protestai, renka
mos aukos Lietuvos Šauliąms, 
kareiviams, perkami Liet. 
•Laisvės bonai.

Chicagiečiai, kaip ir visada, 
negali šaltai, sudėję rankas 
žiūrėti į gręsiantį Lietuvai 
pavojų.

Spalio 15 d. Šv. Jurgio par. 
Įsvrt., suėję visokių pažiūrų
reikėjai, atstovai visokių or- 
jžEnizacijų išrinko Bendrą
Komitetą 22 narių surengimui 
milžiniškos demonstracijos 
priešais gręsiantį Lietuvai pa-
Ivojų. Tuo tikslu jau turėta 

keletas posėdžių iki pusiau
nakčiui ir jau pilnai liko iš
dirbtas pienas manifestacijos, 
kuri įvyks sekmadienyj, Spa

li lio 31 d., š. m., 7th Regiment 
iArmory.

.Gal tni bus musų paskuti
nė proga išreiškimui tėvynės

Ciceriečiai ir apielinkių Lietuviai. Visi eikime pagelbon Lietuvai pakeldami savo balsą 
skaitlingu išėjimu j demonstracijas su Lifetuvos ir Amerikos vėliavomis ant gatvių, o paskui į 
šv. Antano parap. kiemą, W. 15 Street ir 50 Avė. Cicero, III. 2 vai. po pietų Nedėlioj Oct. 
24, 1920, kur bus skaitytos telegramos iš Lietuvos. Bus žymus kalbėtojai lietuviu ir anglų kal
bose. Bus išneštos tinkamos rezoliucijos ir protestai prieš begėdžius imperijalistus Lenkus.

. Šis musu žingsnis, tai tikrai bus balsas j visą pasaulį. Todėl Lietuviai ir Lietuvaitės, stokime 
Tėvynei Lietuvai visi kas tik gyvas į talką! Padėkite barnius, smagumus, balius ir žaislus į šalį. 
Padekite ir partijas į šalį, o bukite Lietuviai—Lietuviai visi.

Ši milžiniška Demonstracija (paroda) prasidės ant 15-os gatvės ir 49-to Ct. 2 vai. po pietų

Nedelioje, Spalio-October 24tą 1920
Laike šios demonstracijos-bus renkamos aukos Liet. Raud. Kryžiui kad aprišti nors žaizdas 

musų brolių, kurie lieja kraują už musų Tėvynėsliuosybę. Šios dienos musų patrijotiškumas ir mu 
sų gausios aukos tik pargalės lenkišką slibiną, %i,: - . **«n* ** -

Kviečiami atvažiuoti su automobiliais. Visus kviečia Rengimu Komisija.

meilės, patrijotizmo, pagelbos 
kovojantiems broliams už Lie
tuvos laisvę, laisvę kiekvieno 
Lietuvio.

Pajudinkime žemę, broliai! 
Rengkimės visi manifestacijon 
Spalio 31 d. Parodykim vi
siems savo priešams musų so
lidarumų, musų tautinį susi
pratimų.

Lai nei vieno Lietuvio, nei 
vienos Lietuvių draugijos, 
kliubo,, organizacijos nebūna, 
kurie nedalyvautų šioj pro
testo manifestacijoj!

Sutriuškinkime savo auko
mis, protestais ir darbu Len
kų verguvės retežius, kala
mus musų tėvams, broliams ir 
sesutėms. -

Šalin nelabi Lenkai, Skriau
dikų gaujos iš Lietuvos sosti
nės Vilniaus! Šalin iš musų 
žemelės!

V S. V. Valančius.

Kitose pašelpinėse draugijo
se valdybos nesielgia ta; p, 
kaip rodo jų įstatai ir veda 
draugiją kreivu keliu. Dėlto 
nuolaidesni katalikai, kurie 
vengia ginčų, išstoja ir rašosi 
prie Visų Šventų dr-jos. >

Draugijos narys.

PRANEŠIMAS LAB. SĄ
JUNGOS KUOPOMS.

Kadangi Lab. Sųjungos pir
masis seimas jau netoli, tat 
šiuo paraginu visas Chicagos 
ir apiel. gyvuojančias kuo
pas neatidėliojant rengti pra
kalbas ir aiškinti žmonėms 
labdarybės idėją. Aiškinti 
Labd. Sųjungos uždavinius, 
jos veikimų, nes draugelis 
žmonių da nežino aiškiai, kų 
Lab. Sąjunga jau nuveikė ir 
ką dar turi nuveikti.t-

Sykiu pranešti žmonėms a- 
pie rengiamąjį seimų, raginti 
patapti Sųjungos garbės na
riais ir t. t.

t A. Nausėda.
Lab. Sąj. Centro pirm.

IŠ BRIDGEPORTO.

Spalio 3 d., š. m., Šv. Jurgio 
parapijos svet. Visų Šventų 
pašelpinė draugija laikė susi
rinkimą, kuris buvo gana skait 
lingas.
Pirmininkas p. A. Mazeliaus- 

kas atidarė susirinkimą,iššauk 
damas valdybų.

Po to sekė priėmimas naujų 
narių dr-jon. Įsirašė penki 
nauji nariai, kurių tarpe bu
vo ir naujas mus parapijos 
vargonininka’s p. K. Sabonis.

Po to skaityta protokolas 
ir svarstyta bėgantieji reika
lai.

Visi rašo, giria savo drau
gijas, kartais korespondentai 
neaplenkia nei mažiausio da
lykėlio. Visų Šventų-gi drau
gija tuo žvilgsniu yra užsi
tarnavusi gausaus pagyrimo.

Nei vienas prakilnus darbas 
Bažnyčios naudai ar tėvynės 
labui nepraėjo pro šalį. kurio 
draugija nebūtų parėmus dar
bu ar auka. Čia nėra to veid
mainiškumo, koks būva kitų 
draugijų valdybose ar papras
tuose nariuose. Nestebėtina 
tat, kad kiekvieną susirinkimą 
ton draugijon įsirašo po pen
kis ir daugiau naujų narių.

/ IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

L. Vyčių 4-ta kuopa.

Sekmadienį, Spalio 24 d., 
š. m., 7:30 vai. vak. Dievo 
Apveizdos parapijos svetai- 
nėje yra rengiamas vakaras 
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos. 
Bus perstatyta drama pen
kiuose veiksmuose, “Erškėčių 
Taku”,-'kurių vaidins musų 
artistai. Šis veikalas yra pir
mų sykį statomas, ir gana pa
vyzdingas jaunimui, todėl vi
si vyčiai ir kitas jaunimas 
kviečiamas atsilankyti.

Po programo šokiai prie p. 
Jakaičio orkestros. Visi į va 
karų. A. C. A.

PARAGINIMAS LABDARIN
GOSIOS SĄJUNGOS 

KUOPOMS.

Labdaringosios Sąjungos kuo
pos, kurios da neprisiuntėt ‘ sa
vo kolonijų katalikiškų draugijų 
raštininkų adresų Lab. Sąjungos 
Seimo rengimo komisijai, prašo
mos pasiskubinti ir iki 25 d. šio 
mėnesio prisiųsti.' Ypač kreipiu 
domę į 2, 5, 13 So. fhieagoj ir 
1 kp. Neispildymas šito reikala
vimo žymiai trukdo komisijai dar-

bą. Žinote, kacl viskas reikia iš- 
kalno sutaisyti. Jeigu pačios Lab. 
Sąj. kuopos tuo reikalu nesirūpi
na, tai kas-gi kitas rūpinsis. Vi
sos kitos kuopos savo uždavinius 
jau senai atliko. Turiu pažymėti, 
kad tas priminimas yra ne vi
soms kuopoms, *o tik ehicagiškėms.

8. Jucevičius,
72G W. 18th St.,

Chicago, III.

MILŽINIŠKAS k

LABDARIŲ 5 KP. DOMEI.

Šiuomi pranešanrc7~kad sek,ma- 
dienyj, Spalio 24 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj 1 vai. po pietų 
įvyks Labdaringos Sąjungos 5-tos 
kuopos susirinkimas. Daug yra 
svarbių dalykų svarstymui. Kvie
čiame visus narius koskaitlingiau- 
šia atsilankyti. Valdyba.

L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRIČIO KUOPŲ VAL 

DYBŲ DOMEI.

L. Vyčių Chicagos Apskričio 
kuopų valdybų extra labai svar
bus susirinkimas bus sekmadienyj, 
Spalio 24 d., 2 vai. pp pietų, Die
vo Apveizdos parapijos svetainėj.

Susirinkimas yra. fįąukiamas pa
sitarimui ir išdirbimgi, pienų prie 
rengiamos demonstracijos Spalio 
31 d., kurioje1 visų jnusų šventa 
pareiga bus dalyvauti,,

J. Vilimas, 
Apskričio pirm.

IŠ NORTH SIDES.

Sekmadienyj, 24 d. Spalio, Šv. 
Mykolo parapijos svetainėje 1 vai. 
po pietų bus susirinkimas visų 
draugijų valdybų, veikėjų ir vi
sų, kam tik rupi Lietuvos laisvė. 
Tarsimės kaip geriau pasirengti 
prie demonstracijos 31 d. Spalio, 
kurią rengia visos Chicagos Lietu
viai prieš imperijalistus Lenkus. 
R. R. F. skyr. pirm. A. Bacevičia.

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, UI.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą.
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gTel. Canal 267

i DR. C. K. KLIAUGA |
DENTISTAS 

17S# Halsted Street 
CJileago, UI. 

sValand.: 9—12 rytą.. Ir 2—9 vak.!
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MASS-MITINGAS!
Visų Brighton Parko Lietuvių Be Skirtumo Pažiūru ar Srovių

NEDELIOJE, SPALIO-OCTOBER 24, 1920
Naujoje ir Ruimingoj Parapijos Svet. Prie 44 tos ir So. Fairfield Avenue.

Pradžia 3 valanda po pietų, Įžanga visiems Veltui. Visi kas tik save skaitosi Lietuvių, 
privalo atsilankyti nes turime aptarti kaip tinkamiaus dalyvauti visuotiniame apvaikščioji- 
ma 31 d. Spalio, 1920 m. Kviečia Rengėjų Komisija

is
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PUIKUS BALIUS
Rengiamas

Simano Daukanto Teatr. Jaunuom. Kliubo

Pradžia 6 vai. vakare
MILDOS SVETAINĖJ 3138 S. Halsted St.

Įžanga 35c. Ypatai.

Nuoširdžiai prašome visus atsilankyti ant šio puikaus baliaus, nes jame bus duo
damos dovanos nariams kurie yra 10 metų nesirgę. Bus gražį rauzyką prie kurios ga
lėsite gerai pasišokti ir linksmai laika praleist. -Nuoširdžiai visus kviečiai .

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas ant 2 lubų. 4 ir 5 kam
barių, geroj vietoj ant Bri'dge- 
porta. Kaina $4,500.00.

Taipgi parsiduoda Bizniavas 
namas ant So. Halsted St. ne
toli nuo W. 35th St. Štoras 
ir Vienas flatas 6 kambariai. 
Kaipa $10,000.00

Taipgi parsiduoda Biznia
vas namas ant Auburn Avė. 
Randos neša ant mėnesio 
$51.00. Kaina $4,000.00.

G. PETKUS
Real Estate 

Loans & Fire 
• Insurance 

3402
S. Halsted St. 
Chicago, UI.

ENGLANDI
WIT-EOGE SPRING

KOMITETAS.v .» f \ »»«

Soldev doūleifts

ENCLANDER spring BED CO. 
2fcw Vbrk -Brcoldyn - Ch/cnčo
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| Siuskite Pinigus į Lietuvą
(■RVBII

PATONIC
ssrt

Po valgiai neužmiršk, kad geriau, 
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIO. PraSollna visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reifikia, kad rei
kia pamėginu vu-my. Parduodama 
pas visus aptiekorlus.

Dabar kol kursas yra žemas.

Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos Banka — kurie išmo
ką pinigus greitai.

Parduodame ir perkame Markes, Rublius 
ir kitų šalių pinigus pagal dienos kursą.

Padarome visokius legališkus dokumentus 
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa- 
sbingtone.

Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
tuvon arba pirkite “cash” prisiųskite “Mo
ney Order” arba -čekį musų vardų, ir mes 
gavę tuojaus-pasiųsyme pagal tos dienos 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname 
pasportus ir laivakortės.

LiUiuanian-American Gommercial Bureau j
117 North Dearborn Street Chicago, lll. |

< Room 615

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pietų.
iliiiiimmmmummimiiniimiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiimiiHiiiiiiiimmimiiimiir

5

Y
UiiiiiimiiiiiiiHtuiiimiiiiiiiiiiiimmimiimimiiiimmimiiiiiimmiiiiiiiimumiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiimiiittiiiiiiiiiiiiiniiiii  iiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii iimiiiiiiimiiitiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiiiiniiiMiiiiiiiimiimiimijj

IRAS IR BALIUS
Rengiamas

Nedelioj, Spalio-Oct. 24-tą, 1920
M. MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23rd PI.

Pradžia 6:00 Valandą Vakare.

Lieiuvią Giesmininku Dramatiškos Draugijos 
. Po Gisba Šveotos Cecilijos

Visus kviečiame koskaitlingiausia atsilankyti ant musų puikaus baliaus, čia galėsite iš
girsti gražių dainų, monologų ir kitų margumynų. Gros puiki orkestrą lietuviškus ir angliškus 
šokius. Musų baliuje ir seniems ir jauniems bus gerai. Vieni iki šočiai pasišokti galės, o kiti 
taip laiką maloniai ir linksmai praleis. Kviečia KOMITETAS.
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