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Gelbėti Lietuvą J
WRANDELIS PASPRŪDO

ATGAL KRIMAN
0 -----------------

o Kantonini Dabar Dina Ine- 
iimFfusiausalin \

WRANGEU0 RANKOSE 
YRA PEREKOP IR SAL-

KOVO.

Paimta nelaisvėn 10,000 bol- 
šeyikų raitelių.

£
rsvi.'
i

Sevastopolis, Lapkr. 6. — 
Gen. baronas Wrangelis, pie
tinės Rusijos valdžios virši
ninkas ir priešbolševikinės ka- 
ruomenės vadas, pasekmingai 
sutraukė karuomenę Kriman 
ir tuo keliu laimingai pasp
rūdo nuo bolševikų, kurie ei
na pirmyn pietuose nuo upės 
Dniepro.

Jo karuomenė atsimezdama 
Kriman nuo bolševikų atmu
šė du miesteliu Perekop ir Sal- 
kovo. Pastarojoj vietoj paim- 

^Ate/tirrtai'.svėir1 atpip—IfyOOO bol
ševikų raitelių, seniau prik

lausiusių žinomo bolševikų 
gen. Budenny korpusui.

Kareiviams norisi atsilsio.

Čia gauta žinių, jog gen. 
AVrangelio karuomenės dvasia 
gera. Tečiaus kareiviai bai
siai pavargę. Nes per praei
tus penkis mėnesius nebuvo 
jiems atsilsio pietinėj Rusijoj 
nuolat veikiant prieš bolševi
kus. Kareiviams, sakoma, 
šiandįe norisi gerokai atsilsė
ti Kimine ir paskui pakilti 
naujon kampanijon prieš bol
ševikus. , '

apkasai.

Į*.. .

šturnradjami

Jiandiiv bolševiŠiandurbolševikų spėkos, a- 
ot pranešimų, šturmuoja gen. 

Wrangelio apkasus siaurųjam 
inėjime, kuriuo iheinama į 
Krimo plotus.

Tuos apkasus, sakoma, stip
riai gina 10,000 karuomenės. 
Jei bolševikai sulaužys apka
sų sistemų ir įsibriaus pu- 
siausalin, tenai įvyks negirdė
ti daiktai. Nes pusausalyj tyra 
dar gana skaitlinga gen. Wran 
gelio karuomenė, kuri jokiuo 
budu nepasiduos bolševikams.

GAL BUS PRIPAŽINTA 
MEKSIKOS VALDŽIA.

1
Mexi.co City, Lapkr. G. - 

Meksikos laikraščiai daug ra
šo apie įvykusius rinkimus 
Suv. Valstijose ir tų rinkimų 
pasekmes. Kai-kurie laikraš
čiai -iĄceiškia nuomonę, jog 
dabar prezidentas Wilsonas 
palinksiųs pripažinti Meksi
kos provizijonalę valdžių.

ORAS.
Chicago. — Šiandie apsi- 
Ifflkę: vakare ir rytoj lau- 
inas lietus; maža atmaina 

iraturoje.

GEN. WRANGEjL PRABILO

Pranešė, kad sunkiai kovo
jama.

Konstantinopolis, Lapkr. G. 
— Čia gyvena gen. Wrange- 
lio, pietinės Rusijos valdžios 
galvos, žmona.

Anų dienų jinai mušė tele
gramų savo vyrui", paklausda
ma, kaip sekasi kovoti prieš 
bolševikus.

Per keturias dienas jinai 
nesulaukė atsakymo. Baronie
nė tas keturias naktis išbuvo 
be miego. Nes jai nebuvo ži
noma, kas galėjo įvykti su 
jo.s vyru, ypač bolševikams 
pakėlus puolimų.

Penktoj dienoj susilaukė 
nuo vyro tokios telegramos: 
“Kovojame sunkiai. Bet turi
me vilties.”

AUGA HARDINGO BALSAI.

Taippat didėja republikonu 
skaitlius kongrese.

Su vakar diena buvo žino
ma, kad republikonu partijos 
prezidentas-elektas jau buvo 
įgijęs 404 elektorijalius bal
sus iš visų 5JI balso.

Senate bus 59 senatoriai re- 
publikonai ir 37 demokratai. 
Bet, rasi, demokratų bus dar 
mažiau, kuomet pasibaigs vi
sur galutinas apskaitymas pi
liečių balsų.

žemesniųjam kongreso bute 
bus 286 republikonai atstovai, 
13^ demokratai .ir 4 kitų par
tijų.

Tai pirmu kartu Suv. Vals
tijų ‘ istorijoje pasitaiko, kad 
kongresas turėtų tokių žymių 
republikonu atstovų didžiumų.

ANGLIŲ UŽTEKTINAI, BET 
BRANGIOS.

Federalis prokuroras kaltina 
geležinkelius.

Šiandie Chicagoje anglių y- 
ra užtektinai. Yra minkštų
jų ir kietųjų. Bet jų kaina 
kur-kas didesnė, kaip yra bu
vę tuojaus pasibaigus europi
niam karui.

F'ederalio distrikto prokuro
ro asistentas Miller tvirtina, 
jog už augštų kainų anglims 
reikia kaltinti geležinkelius ir 
pačius anglekasius. Nes gele
žinkelių kompanijos šiandie 
ima brangiau už anglių per
vežimų, gi darbininkams iš
mokami augšti uždarbiai.

Miller pareiškia, jog didžia- 
pelniai busiu patraukti teis
man. Bet, matyt, mažai nau
dos iš to busiu.

SUNAIKINTA WRANGE 
LIO ARMIJA.

Konstantinopolis, Lapkr. 6. 
— Gen. Wrangelio armijų pie
tinėj Rusijoj bolševikai jei dar 
visai nesunaikino, tai baigia 
naikinti.

Iš Maskvos paskelbta, jog 
mūšiai eina. Bolševikai paė
mę nelaisvėn tūkstančius 
Wrangelio kareivių. Bolševi 
kams tekusi ir jo amunicijos 
sandeliai. Užkorkuota karuo
menė Krime neturės priemo
nių ginties.

BOLŠEVIKAMS TRŲKSTA 
MAISTO.

LONDONAS, Lapkr. 6. — 
Iš Copenhageno pranešama, 
jog Rusijos bolševikų laikraš
čiuose padėtas paties Lenino 
pranešimas, kad Rusija dėl 
stokos maisto šiandie pragy
venanti sunkiausius laikus. 
Net pačiai armijai ima trukti 
maisto.

TALKININKŲ INTAKA 
TURKIJOJE.

PARYŽIUS, Lapkr. 6. — 
Anglija, Prancūzija ir Italija 
yra padarusios trilypę sujun
gę,. Padarytu pirm keletos mė
nesių sutarimu, visos trys vie
špatystės kitos kitas paremia 
Turkijoje darbuoties nuosa
vais reikalais ir kitos kitoms 
.neužbėga už akių.

BULGARIJA ATSISAKO 
NUO RADIKALIZMO.

ELGIASI JI ANGLIJOS 
PATARIMAIS.

Kitaip negali gauti reikalin
gos paskolos.

Sofija, Bulgarija, Lapkr. 6. 
— Bulgarijos ministeris pirmi 
ninkas Stambulisky lankėsi 
Londone. Jo ten apsilankymas 
davė geras pasekmes. Minis
teris pirmininkas Londone su
siėjo ir tarėsi su Anglais fi- 
nansistais. Nuo tų jis pramo
ko gana gerų ' ir naudingų 
daiktų.
Anglai finansistai 'jam išaiš

kino, kad kaip ilgai Bulgari
joje buržujai bus persekioja
mi, kaip ilgai čia bus sklei
džiamas ir palaikomos revo- 
liucijinės idėjos tarpe Bulga
rų valstiečių, taip ilgai Bul
garija negali tikėties jokios 
sau pagelbos nuo vakarinės 
Europos.

Padaryta intaka.
Matyt, Anglai finansistui 

savo nurodymais į ministerį 
pirmininkų padarė didelę in
takų. Matyt, jis suprato revo- 
liucijinių idėjų pavojų savo 
šaliai.

Nes greitai po keletos kon
ferencijų iš Londono jis mu
šė čia telegramų parėdydamas 
valdžiai sulaikyti kai-kuriuos

-—

DARBAI AU- 
INĖSE.

Sako, neturima naujų už
sakymų.

Lavvrence, Mass., Lapkr. 6. 
—keturios čia American Woo- 
len Co. audiminės praeitų ke
tvirtadienį uždarytos ligi a- 
teinančio pirmadienio. Pradė
jus pirmadieniu dirbtuvės ir 
vėl bus atidarytos. Bet bus 
dirbama jose tik po keturias 
dienas savaitėje.

Ligšiol tose dirbtuvėse buvo 
dirbama po 6 dienas savaitė
je su maža dalimi darbinin
kų. Kadangi kompanija sako
si neturinti naujų užsakymų, 
tad susiaurinamos darbo die
nos.

“SAUSIEJI” PRALAIMĖ
JO ŠKOTIJOJE.

Glasgow, Scotlandija, Lapkr.
6 — Praeitų antradienį visoj 

Škotijoj įvyko balsavimai svai 
galų klausime. “Sausieji” pra 
laimėjo. Nes seniau buvusieji 
miestai “sausi” ir toliaus pa
liko tokie, gi visi kiti atsisa
kė skirties su svaigalais.

Dublinas, Airija, Lapkr. 5.—
Badaujančius 9 Airius Corko 
kalėjime aplankė kun. Fiel- 
ding iš Chicagos. Kalinius jis 
atrado ant mirties slenksčio, 
bet atsidavusius likimui. As
tuoni iš jų turi giminių Chi
cagoje.

parlamentan paduotus radika
lius projektus, gi kai-kuriuos 
visai atsiimti iš parlamento.

Kaip bematai atimta iš par
lamento sumanymas, kuriuo 
buvo norima priversti Bulga
rus buržujus skolinti valdžiai 
nuskirtas pinigų sumas.

Taippat atšaukta visa eilė 
visokių radikalių suvaržymų.

Atmainomas priverstinas 
darbas.

Kai-kuriose Bulgarijos da
lyse buvo įvestas ir gyvavo 
priverstinas žmonėms darbas. 
Tai soeijalistų sugalvojimas. 
Tai naujos rųšies socijalisti- 
nė baudžiava.

Tuo darbo įstatymu kiek
vienas sulaukęs pilnų metų 
vyras arba moteriškė pačios 
valdžios buvo priverstinai 
šaukiamas darban paskirtam 
laikui. Tokių sumobilizuotų 
vyrų ir moterų būriai' buvo 
siuntinėjami kur patinkama 
po visų šalį ir pristatomi prie 
visokių pokarinių darbų.

įšiandie tasai priverstinas 
darbas paleiigva jau atmaino
mas. Daugeliui leidžiama išsi
pirkti nuo to priverstinojo 
darbo.

Kaip matyt, Bulgarijoje bus 
pradėtas naujas politikinis 
kursas ir tuomet šalis gaus 
reikalingos paskolas. ’-z

Kuomet bus aišku, kad 
Bulgarijos valdžia * atsižadė
jusi visokių revbliucijinių i- 
dėjų, gal šalis susilauks išėji
mo į Aigejos jurų.

DAUG NEGEISTINŲ ŽMO
NIŲ KELIAUJA PER RU

MUNIJĄ
LENGVA GAUTI PASPOR
TUS I SUV. VALSTIJAS.

Suv. Valstijų konsulis negali 
atsisakyti vizuoti posportus.

Buklarestas, Rumunija, Lap
kr. 6. — Daugelis (žmonių 
šiandie iškeliauja į Suv. Val
stijas per Rumunijų. Didžiau
sias nuošimtis yra Žydų.

Tarp iškeliaujančių žymus 
skaitlius yra labai negeistirfų 
Suv. Valstijoms. Bet kas čia 
gali atskirti gerus nuo blogų.

Rumunijoje gyvena ir iš Ru
sijos atkeliavusių daugybė ra
dikalų. Jie reikalauja paspor- 
tų. Rumunijos valdžia mielai 
išduoda pasportus tokiems 
klajūnams, bif tik jų atsikra
tyti.

Tie gavę valdžios paspor- 
tus eina pas amerikoniškų 
konsulį. Šitas pasportus vi
zuoja be jokių ištyrimų. Nes 
Rumunija yra drauginga ša
lis Suv. Valstijoms ir todėl 
negalima atsakyti vizuoti pas
portus.

Tuo keliu šiandie Amerikon 
patenka gana blogų žmonių. 
Ir jei prieš tai nebus pavar
totos kokios-nors priemonės, 
Suv. Valstijos susilauks dau
gybės visokių radikalų ir net 
pačių bolševikų agentų.

PREZIDENTAS NENORI 
REZIGNUOTI.

Marshall tyli apie Bryano su
gestijų.

Į Bryano sugestijų, kad pre
zidentas Wilsonas rezignuotu, 
atsakė prezidento sekretorius 
Tumulty, kalbėdamas per te
lefonų su buvusiuoju demok
ratų partijos kandidatu, gu
bernatorium Cox.

Tumulty gubernatoriui pa
reiškė, jog prezidentas netok- 
sai, kurs turėtų pasitraukti iš 
kartų užimtos pozicijos.

Vice-prezidentas Marshall 
taippat tyli apie Bryano su
manymų. Vice-prezidentas pa
klaustas pasakė, jog jis poli
tikoje esųs atviras. Ir kų esųs 
jau pasakęs, tas ir neatmai
noma.

SVAIGALAI PRAŽUDĖ 8 
ŽMONES.

Freeport, III., Lapkr. 6. — 
Nuo namie’ padirbtos degti
nės mirė Oscar Rutile, gi jo 
du draugu pavojingai susirgo.

Vieneriems metams čia nuo 
naminių svaigalų jau žuvo 8 
žmonės.

UŽDARYTA OVERLAND 
AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖ

Toledo, O., Lapkr. 6. —
Čia paskelbta, kad su šiandie 
neapribotam laikui uždaroma 
vietos \Villys-Overland auto
mobilių dirbtuvė. 15,000 dar
bininkų netenka darbo.

UŽ SIUNTINĖJIMĄ GRŪ
MOJANČIŲ LATAKŲ.

TUO TIKSLU BUS RENKAMOS AUKOS.

Nutaria Darbuoties Išvyti Le 
kus iš Lietuvos

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos Chi 
skritys visais laikais daug darbavosi Lietuvos na 
tatė jis jaunai Lietuvos Respublikai daug pinigų. RėJ^Pj 
stipriai Lietuvos vyriausybę ir Lietuvos karuomenę višokis 
prieinamais budais. Kaip per spaudų, taip žodžiu jis gy 
Tėvynę nuo priešininkų.

Bet kuomet šiandie Lietuva pakliuvo kur-kas didesi 
Lenkų pavoiun ir Varšavos imperijalistų tiranijon, Fede 
ei. jos Apskritys imasi nepaprastų priemonių gelbėti 
tuvų nuo Lenkų.

Šito penktadienio (Lapkr. 5) vakare Federacijos Chic 
gos Apskritys turėjo specijali susirinkimų Dievo Apveizdi 
parapijos svetainėje. Susirinkime buvo visų katalikiškų črf 
nizacijų ir draugijų atstovai. Susirinkusių ūpas buvo 
žiai pakilęs apkalbant šiandieninę Lietuvos ir jos k: 
nės padėtį.

Tad ir nutarta neatidėliojant imties nepaprasto dar' 
rengti milžiniškų vajų Lietuvos laisvės reikalams.

Nutarta rinkti aukas kulkasvaidžiams, šautuv 
nuolėms ir kitokiems karo pabūklams ir tuo kelia j 
narsiai Lietuvos karuomėnei išmušti Lenkus iŠ Vt 
iš Lietuvos žemių..

•^Lietuva, ačių Dievui, kareivių turi. Jie -Jt .. 
užartuoti. Tik reikia jiems pristatyti reikalingą kiekyj 
lų. Ginklus įsigyti reikia pinigų ir pinigų.

Todėl susirinkime ir nutarta tuojaus pakilti darban, 
tuviuose pakelti entuzijazmų, rinkti aukas ir pristatyti I 
tuvos karuomenei ginklų. ’ . A

Karuomenė turėdama užtektinai ginklų kaip oei 
Lenkams parodys kelių ant Varšavos. Bus išgelbėta Liet^

Federacijos Chicagos Apskritys šaukia visus Amer 
Lietuvius pasekti jo pėdomis.

Visi pakilkime prieš Lenkų tiranijų Lietuvos žemėse f

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ 2 ŽMO
GŲ.

Atėmė $5,100 bondsais ir 
čekiais.

Vakar pirm pietų Hyde 
Park State bankos pasiuntė- 
jas, buvęs poliemonas Thomas 
Grace, išėjo iš bankos lais
vės bondsais ir čekiais vertės 
$5,100 nešinas.

Šalimais Hyde Park poli
cijos nuovados jį užpuolė ke
li automobiliniai plėšikai ' ir 
atėmė našulėlį.

Pasiuntėjas mėgino pasip
riešinti. Tad piktadariai jį pa
šovė.

Paskui važiuodami su gro
biu pašovė dar kitų žmogų, 
kurs, stovėdamas ant šaligat
vio, ramiai žiurėjo į tų plė
šikų operacijų.

Po viskam pranerta polici
jai. Šita suskato ieškoti pik- 
^idarių, kuomet tie nežinia jau 
kur buvo atsidūrę.

Kalėjimu dviem įlietam nu- 
liaustas Niek Juffra ir še
šiems mėnesiams EUa West- 
ley už siųtinėjimų grūmojan
čių laiškų Mrs. Ędtfard Co- 
leman.

Ella Westley yra nigerė.

PRŪSIJA DAU*G PINIGT 
IŠMOKĖJUS BUVŪSb

KAIZERIUI

Londonas, Lapkr. 6. —
Berlyno pranešta, jog Pi 
jos valdižia buvusiam kf 
riui nuo jo’ pabėgimo'4 
dijon ligšiol išmokėjusi 
25 milijonus dblierių olan 
kais florinais.

Be to, buvęs kaizerij 
Prūsijos gaVęs pinigų 
tatyti ten wi nulius 
besius.

Pagaliaus Prūsijos 
nepnin irstanti ir buyų 
cų. Visiems duot 
kymas. A

<*-
Federaliai agjfetąi 

užpuolė du Jud| 
ty.j Sbermho įr 
ten $10,OOCt vartės 
areštuota du opi Jano

ųpt?

Svetimų 
nant nemažiau 
bnvn tokia aufig 
and Trust Co. j. 
Anglijos stori ii
l.iotnvos 100 at 
Lenkijos 100 
Vokietijon 10O 
PiHiK'ilz.jjoa 
t-Jijne UŽ
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ivos Laikraščiai 
Susivienijo.

ikams pradėjus mynioti 
ant galvos, keturi

laikraščiai 13 Spalio iš- 
vieną bendrą numarį. 

o vardas yra iš keturių var
ių: “ Lietuvft-Laisvė-Die Ju- 
še-Štimme-Litaunische Run- 
sehau.”
Lietuva yra valdžios orga- 
is, Laisvė yra krikščionių 

lemokratų organas! Judiše 
itimme (Žydų Balsas) yra 
tįetuvos Žydų organas. Jis 
pausdinanias Žydų raidėmis, 

ei vidurinė skiltis to ne
rasto laikraščio yra ats

iusta Žydų raidėmis. Litau- 
e Rundschau yra Lietu- 
okiečių organas. Jo var- 

reiškia “Lietuvos Ap-

susiliejimas keturių 
raščių į vieną parodo, kad 

^ pasikėsinimas ant Lie- 
sutelkė ir sulipdė visus 

t u vos gyventojus vienon
ton.
nkraštis išėjo nepaprastai 
ilif^nes„J.4 puslapių. 'Pir
tis puslapis, kaip sakyta, 
lo trimis kalbomis, 2—5, 8,
(13 ir 14 vien lietuviškai 
įO ir 11 vien žydiškai, 7 ir
vien vokiškai.

Ties lietuviškais puslapiais 
įrašyta “Lietuvos Gynimo 
[unieris,” ties vokiškais at- 
n tota tas pats Litauens Ver- 
idigungs N ūmine r. Ties žy- 
įkais puslapiais tų žodžių

)je yra jų laikraščio var- 
‘Judiše Stirnine.” Nors

'Lietuvoje ir lenkiškai 
kančių asmenų, nors jie tu- 

Jir savo laikraščių, tečiaus 
inoprisideda prie Lietuvos 

). Jie, matyt, džiaugiasi
nvskio darbu, 
įivanturisto pavardę A-

laikrašeiai rašo Zell- 
Minėtasis sudėtinis 

ūkraštis dar dvi iš- 
pavardės paduoda.

JSkoje dalyje jis pava-
Zelichovski’u, vokiš- 
/Celigow.ski. Jeigu ta 

pavardės išvaizda
^inga, tai ji rodytų, 

Mimo užėmusia Vilnią 
‘diskai iškreiptą vokiš

ki vardę. Sulig vokiškai 
laimingas. Lietuvo-

|img Žydų Zelikio var- 
( kai galimas daigtas, 

imto tūkstančių Žydų, 
l‘ iii Vilniaus guberni- 

kado vienas nelabas, 
apsiėmė pasitarnauti 

ll' .aiškiai skriausdamas
I i'-tuvius, bet ir savo 

Žydus. Ne-gi vieni 
kiti savo Pilsudskių 

i, engiančių savuo- 
tasita'navas .^veti-

Žmonės pasakoja, buk vie-- 
nas žydas nemirštąs tik einąs 
visur ir visada per pavojin
giausias vietas ieškodamas 
mirties ir nerasdamas jos per 
19 šimtų metų. Tat yra, žino
ma, tik pasaka. Bet šiek tiek 
panaši į ją yra nezaležninkų 
istorija.
Chicagoje netoli šv. Kryžiaus 

bažnyčios kaiž koksai Krikš
čiūnas buvo prasimanęs kuni
gauti, nusisamdęs kambarį, 
pamėgždžiojo jame katalikų 
pamaldas. Buvo keletas paikų 
žmonių, tikėjusių, buk jis e- 
sąs katalikų kunigas, nes jis 
nešiojo ilgą rūbą kaip kuni
gai Lietuvoje.

Šv. Kryžiaus parapijos žmo
nės žinojo, kad ne rūbo ilgu
mas duoda kunigystės galybę, 
o einantieji nuo Kristaus šven
tinimai, kurių Krikščiūnas ne
turėjo. Tą suprato pagalios ir 
jo mulkinyčios lankytojai. 
Jiems paliovus į ją vaikščioti 
p. Balnis nupirko triobą ir 
mulkinyčią uždarė.

Dar prieš uždarysiant p. 
Krikščiūnas bandė susisukti 
lizdelį Melrose Parke netoli 
Chicagos ir tuomi tikslu kar
kiamoje laikė kelias prakalbas. 
Bet jo nelaimė, kad ten atsi
rado žmonių, pareikalavusių, 
kad parodytų savo kunigys
tės raštus. Jie, turbut, mokėjo 
atskirti tikrą raštą nuo šiaip 
popergalici, todėl Melrose 
Parką .niulkinyčia neįvyko.

Tada ji atsidarė Chicagoje 
Šv. Jurgio parapijos srytije, 
bet ir ten neilgai tebuvo. Pri
sėjo keltis kitur ir kėlėsi į 
Dievo Apveizdos parapijos 
ąpielinkę. Ten neišmanėlių te
rado tik vienam mėnesiui ir 
vėl gavo kraustytis. Šiuo at
veju tapo sujudytos visos jie- 
gos. Laisvamanių Draugija 
Meldažio svetainėje surengė 
prakalbas p. Krikščiūnui ir jo 
parapijai. Prakalbas laikė po
ra iškalbingiausių Chicagos 
socijalistų. Vienas net patarė 
velnią garbinti. Taip triukš
mingai atsidarė Tautiškoji 
Lietuvių Katalikų bažnyčia 
prie Oakley avė. Bet tik vie
ną sykį tebuvo joje pamaldos’. 
Čia neišmanėlių buvo taip ma
ža, kad jis gavo keltis prie 
vieškelio tarp South Chicago 
ir AVest Pulįmano.

Bet ir tenai žmonės žino 
skirtumą tarp kunigo ir tarp 
to kas kunigo rolę lošia tik 
apsimezdamas juomi. Tai-gi p. 
Krikščiūnas iškeliavo į John- 
ston, III. Nesant tenai Lietuvio 
katalikų kunigo, jis tikisi 
Lietuvius atitraukti nuo ka
talikiškos parapijos. Tam tik
slui jis vadinasi Senas Katali
kų Bažnyčios kunigas. Sunku 
jįasakyti, kaip jam ten seksis. 
Bet jis taip tuo pačiu laiku 
bando atitraukti nuo katalikų 
ir Frankfurt, Illinois Lietu
vius.

Reikia atsiminti, kad p. 
Krikščiūnas yra vadinėsis ir 
Busovu ir Bnsowskiu. Šiais 
laikais, kada Lietuviai kariau
ja su Lenkais, jis, turbut, ne- 
sipasakoja, kad South Chica
goje vienijo lietuvystę su 
lenkyste ir taip pat buvo tau
tiškas Lenkams, kaip ir Lietu
viams. Jeigu kurie Lietuviai 
patikės jo dideliu tautiškumu, 
tie tegu vėliaus nekaltįs kitų.

Tai tokių yra Amžinųjų 
Žydų, visur keliaujančių, nie
kur nenurimstančių, gero dar
bo nedirbančių. Šiaip kitokių 
Amžinųjų Žydų nėra.

PIRKITE LIETUVOS PAS
KOLOS BONŲ.

Kaunas, X—11. (Eita). Su
grįžus Spalio 11 d. į Kauną p. 
d-rui Šauliui, važinėjusiam 
su Santarvės atstovais į Len
kų frontą Lenkų veržimuisi į 
Vilnių išaiškinti, pavyko mum 
tarp kitko štai ką patirti:

Praeitą šeštadienį p. d-ras 
Šaulys, kaip Lietuvos Vyriau
sybės atstovas, drauge su An
glų ir Prancūzų atstovais, iš
važiavo automobiliu iš Vil
niaus į Lenkų frontą, kurį pra
važiavę, apsistojo Jašunuos 
(25 kilom, anapus Vilniaus). 
Kelionės tikslas buvo išaiš
kint, kodėl Lenkai taip ver
žias į Vilnių. Tad ir kalbamo
ji delegacija, pasiekus Lenkų 
frontą, kreipės į (Lenkų kari
ninkus, prašydama nuvest į 
divizijos vadą. Su Lenkų kari
ninkais nebuvo tartasi, ka
dangi jie pasiūlę delegacijai 
važiuot dar 35 kilometrus to
liau į Verenavą, kur turėjęs 
būti brigados vadas, turįs ry
šių su neva Lydoj esančių ge
nerolu Zelichovskiu. Delegaci
ja atvyko į Verenavą šeštadie
nio rytą 3 valandą, kur ją nu
vedė pas generolą Rządkovs- 
kį. Šis atsisakė priimt delega
ciją ir kalbėtis su ja. Delega
cijai suprotestavus, gen. Rząd- 
kovskis pasisakė gavęs iš savo 
viršininko, gen. Zelichovskio, 
iš Jašunų, įsakymą nesi tart 
su atvykstančia delegacija, 
bet pasiųst ją į Gardiną. Tad 
paaiškėjo, kad Zelichovskis 
kaip tik buvo Jašunuos, atvy
kus ten delegacijai, bet tik no
rėjo nusikratyt jos ir nusiųst 
kuo toliausiai nuo Vilniaus. 
Supratus tai, delegacija nebe
važiavo toliau į Gardiną, bet 
suprotestavo ir pareikalavo 
leist jai grįžt atgal į Vilnių. 
Lenkų karininkai atsisakė 
leist, teisindamies, kad tuo 
tikslu turį pranešti raštu Že
li chovskiui į Jašunus ar iš ten 
gauti raštu leidimą ir tai il
gai truksią. Pralaikę Delega
ciją gana ilgai Verena vo j ir, 
pagaliau jai protestuojant, 
Lenkai išleido vykt į Jašunus 
šeštadienį 3 v. p. p.

Jašunuos delegacija nuvyko 
pas gen. Zelichovskį į Balins- 
kio dvarą, kur rado daug ka
rininkų ir dabar pasiskelbu
sios Vilniaus “valdžios” kan
didatu — Abramovičių ir kit. 
Apie Vilniaus paėmimu ten 
tuomet dar nežinota, nors į 
Vilnių Lenkai įsibrovė šešta
dienį maž daug 3 vai. 30 min. 
p. p. ir dėl to buvo delegacija 
trukdoma toliau važiuot. Ir 
tik patyrę apie sostinės paė
mimą, Lenkai leido delegaci
jai toliau vykt, kuri ir su
grįžo šeštadienio 8 vai. vaka
rą į Vilnių. Miesto gatvėse vi
sai nesimatė žmonių, vien te
vaikščiojo Lenkų sargybos. 
Visos krautuvėj, išskyrus po
rą lenkiškųjų, buvo uždarytos. 
Privažiavus Katedros aikštę, 
delegacija išvydo pirmą civi
linį žmogų — aukštą vyrą — 
su būreliu vaikų, šaukiančių 
“vivat”. Toliau Jurgio gatvėj 
dar sutiko pulkelį vaikų — 
moksleivių, šaukiančių Pran
cūzų vėliava pasipuošusios 
delegacijos automob. “vivat” 
ir barstančių gėlių. Delegaci
ja visai neatkreipė į demons
trantus domės ir nuvažiavo 
pas teisėtąjį laikiną Vilniaus 
valdytoją, Prancūzų pulkinin
ką Reboul’į.

Patyrę apie delegacijos ke
lionę, Santarvės atstovai įtei
kė gen. Zelicbovskiui raštu 
protestą prieš tokį Lenkų pa
sielgimą su Santarvės kari
ninkais, maž ne suimtais Ve- 
renavoje.

Vilniuj tuo tarpu jau suro

jo pasiskelbti naują “val
džia” su gen. Zelichovskiu 
prieky. Vilniuj pasilikę San
tarvės Atstovybės laikinai pa
ėmė iš Lietuvos Vyriausybės 
globoti Lietuvos sostinę, pa
reiškė naująjai “valdžiai” 
griežtą protestą prieš jos daug 
didesnėmis ginkluotomis pajė
gomis kruviną įsiveržimą į 
Santarvės atstovų nedidelė
mis pajėgomis globojamą ra
mų miestą ir prieš Lenkų me
lus, paskelbė, kad tos imasi ir 
toliau globoti Vilniuj pasili
kusius Lietuvos valdininkus ir 
įstaigas, ir pareiškė, kad San
tarvės valstybių Atstovybės 
nepripažįsta naujosios “val
džios”, o tepripažįsta vieną 
legalingą Lietuvos valdžią, 
laikinai pasitraukusią į Kau
ną, prie kurios jos yra savo 
Vyriausybių priskirtos ir pas 
kurią į Kauną jos išvažiuoja.

Reikia pastebėti, kad ir 
Tautų Sąjungos Kontrolės Ko
misija, atvykusi į Vilnių, visai 
net nesikalbėjo su pasiskelbu
sia Zelichovskio “valdžia”, 
bet, pasitarusi su Santarvės 
Atstovais, tuojau išvažiavo.

Sekmadienį naujoji “val
džia” pasiūlė išvežt automo
biliu į Lietuvių pusę per fron
tą 12 aukštų Lietuvos valdi
ninkų, o jei tie atsisakytų, tai 
ji pasiliksianti teisę elgtis su 
jais sau tinkamai. Del kitų Vii 
niuje pasilikusių Lietuvos 
valdininkų busią nuspręsta 
vėliau.

P. d-ras išaulys, norėdamas 
išvengti nereikalingo pavo
jaus, sutiko važiuot ir 3 vai. 
p. p. sekipadienį drauge su 
kitais musų Vyriausybės at
stovais Prancūzų; vėliava pa
sipuošusiu prekiniu automobi
liu, Prancūzų ir Lenkų kari
ninkam lydint, apleido naujos 
okupacijos gedulą liūdnai pri
sidengusią, Lietuvos sostinę.

Automobilis atvyko ligi 
Vokos upelio, kurio antrą- 
jam krante buvo musų karuo- 
menė. Naktį Vyriausybės at
stovai perėjo į musų karžygių 
narsiai ginamąją pusę ir su
krovę savo daiktus ant lauko 
virtuvės, pėsti parvyko ligi 
Vievio, iš kur traukiniu su
grįžo pirmad. rytą į Kauną.
Vilniaus Lenkų “valdžia.”
Per savo gen. Zelichovskį 

graso Lietuvių darbuotojų re
presijomis ir persekiojimais, 
jei Lietuvos Vyriausybė atsi
sakytų su juo tartis. ' 
‘^Lietuvos Gynimo Numeris.”

ws.s.
WAR SAVINGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT

Phone Cicero 5963
DR. A. F. GURSKIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 W. 14th Street Cor. 49tl, Avė.

Cicero, 111.
Hours: 9 A. M. to 9 P. M. Except

! Sundays & Wednesdays.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Dldmiestyj 
29 So. La Šalie Street 

Kambaris 816 Tel. Central 36 84 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet

AVest Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

Tel. Drover 7042

Dr. ę. Z. Vezeflis
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Serednmla nuo 4 lig 9 vakare 
4712 KO. ASKLAND AVENUE 

arti 47-tM.iGatvėa
K
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Pinigai,LaivakortesLietuvon I
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- i 

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

Visus reikalus atliekamą greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

! PAUL P. BALTUTI S and CO.
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III.
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Ant Neapribuoto Laiko

Mes duosime 
Jums $25 
vertes nauju 
Rekordu 
DYKAI—

Jeigu pirksi Phonografą da

bar—ir gali pasakyti savo mo

kesčio išlygas! Phonografas

P. K. BRUCHAS
LAIKRODŽIAI, DEIMONTAI GRAZNOS

Stonais nejokis apgauliojimas; ir net jokis juokas. $25 vertės Pathe arba Actuclle rekordu DYKAI 
jeigu pirksi Pathe’Phonografa (ifiiimant mažus modelies 3 ir 6, kurie nesiskaito) Nežiūrint ar mokėsi Cash 
ar lengvais mėnesiniais mokesčiais — $25 vertės rekordai bus pristatyti kartu su instrumenti kaip tik 
ji pasiskirsi. ' ._•».«

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687 Chicago, 111^4
UŽDĖTA 1896

■ ■■■■■■■ŪIMI ■■■■■■■■

DR, G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

SPBCIJ AUSTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

Telefonas Yards 687 - - N

DR. CHARLES SEGAL
1

Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenue
Spccijalistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drevei 2880 J

DR. S. MĖLIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo viela 

3252 South Halsted Street 
Ant virinus ITnlvrreal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki P vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki . 
Telefonas Tardė IM4

Dr. M. Stopnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOI8 
Telefbnas Yards 5032

Valandos: — 8 Iki 11 tš ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo- 
mls nuo 6 Iki 8 vai. vakare.

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1621 So. Halsted Street

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1' iki 
po piet, 6 Iki 9 vakare.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus do
kumentus, dovernustis, 
įgaliojimo aktus.

Dr. I. L MAKARAS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Miclilgan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:30 Iki 8:30 vakare. 
Residcncija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 342

J. P. WAITCHES l 

ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vai. Vakarais 7 iki 9. 
Nedėliomis 11 iki 1.

J4509 S. Ashland Avė. Chicago, III.J 
Phone Yards 1053

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia misą 1 People Teatrų 

1616 W. 47«i St. Tel. Bonl. 160
Valandos: 4 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 43rd Street.

Nuo ryto iki piet 
Tel. McKiniey 263

Telefonu. riillman
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Miclilgan Avcnue 

Roeeland, III.
VALANDOS; 9 ryto Iki 9 vakare. _ 

Pullman 342 Ir 3180.

Dr. A. L. Yuška
1900 S Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.

Tel Prospect 3466.

A. PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

nEAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
lalvokortei 

, ( ' NOTARUI KAI
809 W. S3th p Chicago. Ri.

TelAphrvie fknileVenl 611

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing- 
tono.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies.

O O

g

Nekainuoja daugiau 
kaip paprastas

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORItTS

I
 Patarnauju laidotuvėse kopi gi ausie. Kel-| 
kale meldžiu atsi&auktl, o mano darbu 
busite užganėdinti.

2314 W. 23rd PI. Chicago, IU.|
Tel. Canal 2199

Phone Seeley 74 39
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyry Ir I 
motery lytiškas ligas.

2401 Madison St., kanapas W es
tėm Avė., Chicago.

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.
►K

V. W. RUTKAISKAS
ADVOKATAS
Ofisas DidmiestyJ:

29 SoutM La Šalie Street
Katnbarls 324 

Telefonas: Central 6390

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

[Tel. Yards 6666 Drover 8448

Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

Akušeras.
3203 S. Halsted St. Chicago.

| Valandos! 10—12 Iš ryto 1—2 Ir 
'6—8 vakare Ned. 10—12 Iš ryto.

K-

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd A Ro. Leavitt Sts.
Chicago.

Valandos 9:30 A. M. to 12 N. 
1:00 P. M. to 8:00 P. M

*
iitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiiiiimi
Rcsld. 1139 Tndependence Blvd. 

Telefonas Van Bnren 294

DR. A. A. ROTU,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Rpcljalistas Moteriškų, Vyrišky 

Vaiky ir visų chrrmlšky ilgy 
VALANDOS: 10—i i ryto 2—8 po 

piltu m V!,k \c<lėlloi»t<< 10—.11 g.
Į Ofisas 8354 Ko. Halsted Kt., Chieųgo 

I. l. f .oa. Ilrovcr 9«98 • a
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Kalėdoms Anksti

Didelis Gramafonų 
' Išpardavimas

* Turime daugybę gramafonų, katruos 
reikia tuoj parduoti nuleidžiant 35% 
(procentų ir daugybę rekordų po 65c. 
Gramofonai geriausių išdirbysčių, garuan- 
tuoti ant 10 metų.

Užlaikome geriausius Brunswick Colum
bia ir Vietoro Gramofonus, katrus par
duodame už žemiausias marketo kainas 
už eusb ir ant lengvų išmokėjimų.

Vilnius Lietuvos Sostine 
Yra Dideliam Pavojuj

Didelis pasiriukimas įvairiausių rekordų, Ruskų, Pol- 
ų, Angliškų, ltalijoniškų ir t. t. Kataliogas knygų,skų,

rekordų, gramofonų, prisiunčiam kiekvienam dykai.

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina po SI vienas.
Indainavo M. Petrauskas.

4415 Piemenėlis ir Pavasaris.
447 4 Mielaširdystė. Vai verčia laužo'.
4272 Spragili; daina. Strazdelis.
3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo, šia Naktele.
2 358 Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovų.
2 356 Lietuva Tėvynė Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.
2392 Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai.
4 362 I’asakyk Mano Mielas Krašte. Indainavo Butėnas.

Komiški Rekordai.
4716 Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytojų.
4 47 5 Girtuoklio Metavonė Pasakos Stebuklai.
4237 Jonas šmikis. Maušo Kelionė.
4099 Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis.
2343 Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas.
1248 Velnias Ne Boba. 2 dalys.

(vairus Rekordai.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų Šokis.
3291 Plaukia Sau Laivelis. Lopšinė.
3191 Ant Marių Krantelio. Važiavau Dienų. Choras.
2225 Einu Per Dvarelj. Gaila Tėvynės.
4647 Mergelė Tii Mano Miela. Kur tu eini.
4536 Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tai Linksmas.
4717 Virbaliu Polka. Sesutės Valcas.
4 36 3 Kas Subatos Vakarų. Jau Saulutė Leidžias.
4181 Alvito Ežero Bangos. Pilviškių Valcas.
2002 Krokoviakas. Ant Armonikų.
3417 Padespanas,
4165 Rusijos Ltuosybės Maršas.

2 9 98 Venecijos Mėnulis. Baloboo. Fox trot.
2883 Afghanestas. Mahomem. Fox trot.
3834 Lola šolęįs .Ant armonikos.
2903 Bostono Maršas. Karvedžio Maršas.

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame už prisiuntimų mes 
apmokame.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 South Halsted Street, Chicago, IUinois.

Greita patarnavima piningu persiuntime 
Lietuvon kuri American Express Company 
suteikdavo prieš kare; ir vėl tapo sugrąžintas,

Sugrįžę receiptės parodo kad piningai išmo
kami į tris savaitės. Mes mokame markėmis 
'sūrios legališkai yra priimtos Lietuvoj.

American Express Kompanija tapo uždėta 
1841, ir turi sumokėto kapitalo $18,000,000.00, 
ji pasiunčia daugiau piningu Europon negu 
kokių kita finansine orgaųizacija. Musų kai
nos yra žemos, musų patarnavimas užtikrin
tas.

Pradėk siųsti piningus Kalėdoms anksti, nes 
paskui negalėsi dasiunsti.

Nueik į bile kurių agentūrų American Rail- 
way Express Company arba į musų lokalį ofisų

| 23 W. Monroe St. Chicago, III. |
s S
5 Arba rašyk savo kalba tiesiai į Foreign Money Order Dept. S

I AMERICAN EXPRE$S COMPANY 1
5 =
= 65 Broadway \ New York
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PEOPLES BANK

Taupykite Piningus:
Perkant visus savo RAKAN- 

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

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

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščiu.

Telefonas Monroe 2500
Krautuve atdara Seredomis .lr 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. KltaU 
vakarais iki 10 vakare.

III■■I
■III■I■■I■II1I
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raikai myli ji! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais.ir 

Ireikaisl Susideda ui tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių, 
augus, užtik’mas, vidurius pal mosuojanti s vaistas! Veikia greitai— 
Maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo iftdirbėjų: 
F. M). RSCHTER & CO., Baslį Terminai Bldg. Na. 5, BROOKLYN, N. Y.
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Musų Pinigai
yra padėti 

LIETUVOS 
Prekybos ir Pramonės 

BANKOJE
specialiai dėl išmokėjimų 

Lietuvoje.
Tas užtikrina siuntėją pini

gų per mus greitu išmokėjimu 
ir pristatymu pilnos sumos 
priėmėjui.

Atsiųskite mums Pašto Mo
ney Orderį, o mes, išmainę ant 
auksinų pagal dienos kurą, iš
duosime musų Money Orderį 
ant Lietuvos Banko, kurį pa
tys pasiųskite Lietuvon.

Parduodame laivakortės į 
Lietuvą per Hamburgą, Liba- 
vą ir kitur. Atitraukiame gi
mines iš Lietuvos.

Darome daviernastis ir ki
tus dokumentus.

Musų Centralis Ofisas yra 
Chicagos vidurmiestyje.

Apielinkės gyventojų pato
gumui ofisas atdaras ir nedė- 
lioms.

Visais reikalais kreipkitės 
prie

Baltic Consulation Bureau, 
Ine.

35 So. Dearbom St., 
Chicago, III.

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tat reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo dėl Jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimų dėl 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašų. 
Valandos: Nuo 10, ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d.

K-

♦•4 •

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvų 
pagal dienos kursų.

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA
DR. S. BIEŽIS.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Tel. Canal 6222 
Res. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKlnley 4988
&s=

Mokinama; angliškos lr lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste 
nografljoa, typewrltlng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos lsto 
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarašystės.

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

-M
LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 
savo paveikslų, kad atgaivintų musų širdis. 
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina praeitų laikų .ryšius be žodžio. O ta-

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
musų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio
J. P. RASHINSKI 3202 So. Halsted St.

SUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*.

P. CONRAD.
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago, III.
Kurie gaunate paveikslus Iš Lietuvos 

neatldellodaml pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno Iš kelių skir
tingų.

Traukiame paveiksiąs namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijoee, grupes, 
pavienius lr tt. Darba atliekame kuoge
riausia. Phoua Drover 4848

5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii«miiiiNmiiiiiiaiin

Tavo Finansiškų Nepriklausomybė Senam Amžiui yra didžiam pavojuj jeigu 
netaupisi dabar kuomet dirbi.

Tūkstančiai Lietuvių Taupo savo Piningus
STOCK 
YARDS 
STATE

Ant kampo 47th gatvės ir Ashland Avė.

UŽTAT

v 1. Kad šis Bankas yra Senas ir Stiprus po Valstijos Priežura.
2. Gali atsiimti piningus kada nori.
3. Šiame Banke jautiesi kaip namie užtat kad Lietuviškai čionais kalbama.

AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS?

PEOPLES STOCK
TAROS
STATE BANK

i

Didysis Bankas
Ant Kampo

47-tos Gat. ir Ashland Avė. 
Chicago

■MMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMĮmMMMMMMMMMMMSĮMMMMMMMMM

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
I.IKTVVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins visų akių 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votunių, skaudančius

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemlegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai' pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drover 9660.

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vienų. Parduodama 
pas visus aptiekorius.

Telefonas Boulevard 9109

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—5; 7—8 P. M.

PRANEŠIMAS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll

MUSŲ O RAUGAMS!
Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Musu 
Ofisas bus perkeltas į nauja vietą.

A
Šiame naujame ofise mes galėsime, dar geriau'rrjęi- 

singai patarnauti musu visiems draugams šiuose reika-' 
luose: Siuntime pinigu į Lietuva. Parupinime pasportu.
Pardavime laivakorčių, į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
me namu ir pardavime namu ir lotų. Apdraudas (In- j 
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais kitair 
reikalais kreipkitės pas

Zolp ir Barčus
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Avė. Chicago.

Tel. Yards 145

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllį

{Amerikos Dovanos Kalėdoms 1
Savo Giminėms Lietuvoje

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

Pirmutinę Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje
i f
| Metropolitan State Bank

Kamp. 22 ir Leavitt gatves

Kapital. ir perviršis $245,000.oo 
Tori. daugiau kaip $1.600,000.oo

A •

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais 

Subajoms iki 8:30 vakare.
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DRAUGIAS Šeštadienis, Lapkr. 6, 1920 na,

Milžiniškas

--------------- Rengiamas ---------------
1 ŠV. JURGIO PAR. “KANKLIŲ” CHORO 

| Nedelioj, Lapkričio-November 7, 1920
Švento Jurgio Parapijos Svetainėj, 32 PI. ir Auburn Avė.

S Pradžia 7 vai. vakare Įžanga 35c. Ypątai.
Nuoširdžiai kviečiame \isus atsilankyti ant šio puikaus vakaro nes turėsite proga j 

5 prie geros inuzykos gerai pasišokti ir linksmai laika praleisti.
Kviečia visus RENGĖJLA.I.■

riiiiniiiiiiiiiuiiiimiuiiiuiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiuiiiiiuiHiiiiii iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiii

KETVIRTO WAROO LIETUVIŲ POLITIŠKO IR 
PAŠELPINIO KLIUBO

Nedelioj, Lapkričio-Nov. 7,1920
Pulaskio Svet. 1715 S. Ashland Av. prie 18-tos gatvės 
Duris atsidarys 6 vai. Programas prasidės 7-to v. vak.

Tegul Jusu Pinigai
Dirba Del Jus

Pinigus gulintis namie be apyvartos yra lygus medžiui be vaisiu. 
Ir sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namie, nes “I’ančiakos”, 
“Matracai” ir “skrynios" — geriausia dirva vagiui ir gaisrui.

Todėl APSAUGOK savo sunkiai uždirbta dolierį padėdamas į
UNIVERSAL STATE BANK

ir kas pusmetis pasiimk savo pelną — užaugusi nuošimti.

Tvirtumas musų liaukos užtikrintas per 1 Ilinojaus Valstyjos Val
džia.

Musų turtas jau virš $2,650,000.00
Mokame 3% už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant kiek

vieno pareikalavimo.n
PINIGAI LIETUVON Siunčiami per musų Ganka su pilnu užtik

rinimu, dabar pristatomi i 25 DIENAS.
Universal State Bankas, kaipo Lietuvių Vaistyjinis Bankas, kiek

vienam patarnąus persiuntime pagelbos.

ŠVENČIU DOVANOS giminėms ir pažįstamiems kuogreičiausia.
Iš kitų miestu siųskite mums dolieriais per "Money Order", o 

mes išsiunsime Lietuvon auksiniais pagal tos dienos kursą ir pri- 
/ siusime kvitas. j

DRAFTAI, LATVOKORTES, “CASH MARKES”, PARDUODAMI 
PIGIAUSEI.

Bus Teatras Koncertas ir puikus Balius Statoma 3-jų s 
= aktų Br. Varkso Drama kuri yra labai svarbu matyti = 
= Motinoms, .Tėvams, Panelės ir Kavaleriams. Koncerte | 
| dalyvauja kliubo jaunu mergaičių choras po vadovystė | 
Ę M. M. Juodžio akompanajant panelė Helena Sandaus- 3 
= kūtė. Gerbiamieji Lietuviai kaip jauni taip seni kvie- S 
= čiami visus atsilankyti į viršminėto kliubo vakarų pa- 5 
= matyti, pasidžiaugti surenkto programų ir gera muzy- i 
Ę ka. Galėsite linksmai pasišokti. KOMITETAS. =
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiuiuiiiiuuuiiiiiiiiiuiiT

---------------Parengtas--------- ------  f\ tfl

DR. ŠV. MOTINOS DIEVO SOPULINGOS
Nedelioj, LUpkričio-November 7 d., 1920

Šv. Antano Parap. Svet., 15 St. ir 49 Crt, Cicero, III
• .i

Pradžia 6 valanda vakare. 1 •

ENGIAND]

Delei parankumo kostumęriu MUSU BANKAS YRA ATDARAS 
VISA DIENA UTARNINKE IR SUBATOJE iki 8:30 VAL. VAK.

ENGLANDER SPRINO BED CO. 
rfc/w\brk -Rrooklyn - Chlct^o

BANKOS VALDYBA
Joseph J. Eitas, Presldent,

Wm. M. Antoniseu, Vice-Pres.
& Gasider.

Gerbiamiejie ir gerbiamosios kurie arba katram mums nėra malonus Butų Vai- ■ 
= nikelis tai gerbiamoji publika visa yra kviečiama ant musų tikrai tautiško pasilinks- ; 
3 minimo kurį griešž puikiausia muzyka po vadovyste p. K. Bičiūno. Vainikėlius gausi- ' 
3 te prie tikietų. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti o užtikriname kad busite užga- 1 
S nėdinti. Rengimo Komisija.
»iuiiiuinminniniiiiiiiiiniiiiiiiniiimiiUHiiiiiiiiniiiiiiiiiimi inimiiiinimnniiimintninmiinnninnuiiniiniiiniiunm

Joscpli J. Krasovvski, Vice-Pres. 
S. V. Valancliauskas, Ass’t.

Cashier.

Pasilinksminimo

Vakaras!
iiiimmiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiimiiimiiinMiiiiimmi

. 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

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos.

Rengiamas

ir jo skyriai
Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinių*
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
kogreieiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN 
TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 
nigus L. P. P. Bankam Ten gausi

7% padėjus 2 metams

NEDELIOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 7 D., 1920 M.
......... ’ 4

Dievo Apveizdos Parap. Svet. Prie 18 ir Union Avė.

Pradžia lygiai 6 valanda vakare. Muzika grieš kopui 
kiaušiai. Visi galės prisišokti lig sočiai.

Kviečia visus atsilankyti
RENGĖJOS.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street

A STATE BANK3% ” neapribuotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė 
jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas

Atdara Panedčliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

M. NARJAUSKAS
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Pitone Boulevard 491

Ashland Jewelry Mušk Store
= Specijales Columbia E 2 Grafa- :

H
= HF-nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 Ę 

Grafonola su 12 rekordų $56.50. ! 
Casli ar ant lšmokesčio. Naujausi lietu- = 

3 <0 viski rekordai.

747 BROAD STREET,

HIIUmiilHimiHIIIIIIIIIIHIIUIIII

NEWARK, N. J.

NUEINA GREIČIAUSIAI IR TIKRIAUSIAI SIUNČIANT PER

Lietuvos Atstatymo Bendrovę
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION) * >.

294 Eighth Avė., New York, N

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovės. 

.Nauja Serija numeris 23-čias tik prasidėjo.
Susirinkimai yra laikoma kas Panedėli nuo 7:30 vai. 

vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio Parap. svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Avė.

= Hl _ Dideliame pasirinkime aului- 
j nial laikrodžiai, deimontai, žie- •

dai ir kiti auksinai dalykai. ^~*®**^*j|

4537 So. Ashland Avenue J8Sį|8įB^ 
ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuii

Antanas Ovcrlingas, Rašt. 
3201 Auburn Avc.

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. SSrd St.

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

SALUTARA BITERI
DĮDŽĮĄUSU i lETUVlSU KRAUTUVE RHICA6ŪJE

ir kitas musu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj 

Amerikoje. 100 Aptiekų yra musu agentais.

Tas liudija, kad žmonės supranta gerų 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: *

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

: p bar u qubbn koncbkttna:

NLM0KEŠ1 PINIGUS BEREIKALO i
Musų krautuvė—viena iš didžiausių CJhicagoje 
Parduodame ui žemiausių kainų, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 
bame visokius ženklus draugystėms, taisoma laikrodžius ir 
muzikališkua instrumentas atsakančiai

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

Telefonas: DROVER 7308

VALDYBA
Thomas J. Healy, Prezidentas

Edward R. Lltsingcr Vlcc-Prezidentaa 
Andrro H. YVolskl. Kasteriu*

George Kalneli, Asst. Kasierius.

PATARIMO KOMITETAS.
Ralph Van Vectcn, V. Prez. ContT. Ir Com’L Nat’l. Bankos. 

Thomas E. lVilson, Prez. Wilson & Co.
Abel Davte, V. Prez. Chlcago Tltlo Ir T rus t Gomp.

Southwest Tru8t and Savings Bank
35-th Archer and Hoyne Avės.

Turtas Suvirs $3,000,000.00
k ■? i k♦
| Atdara UtarnlnMo ir Subatos vakarais nuo 0 iki 8 valandai

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

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visų sųrašų musų '
, žolių, šaknų ir visų liekaratų. . k
iiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiimimmiiiiiiiimiiiimiiimmiiiiiimmiiiiiiini
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■ PIRMU K4RTU ŠIOJ KOLONIJOJ STATOMA

i “ERŠKĖČIU TAKU”
RENGIA

į LIETUVOS VYČIU S KP.
j Ned., I .apkričio-Nov. 7 d., 1920
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
W0RCESTER MASS.

R

Lietuvių /. demon 
veržimų

esterio Lietu 
Ja prieš *

Si Liųttt

Spalio dj/mų po-
bažnytinėje dalėje 'buvo susi
rinkimas draugi jų a^tovų ir 
pavienių asiuenų. Kun: J. Čap
likas paaiškino susirinkimo 
tikslų, būtent reikalų greito 
stojimo Lietuvai į pagelbų, 
ginti jų nuo utilitaristų Lenkų, 
kurie veidmainingai užėmė 
musų sostinę Vilnių ir briau
jasi toliau musų žemėn. Jie 
neša ve f gi jų visai • Lietuvai. 
Ar duosime jiems tė
vynę pavergti? Ne, ir 
šimtų kartų ne! Po to 
išrinkta valdyba susirinkimų 
vesti. Pirm. išrinktas p. P. 
Milius, kuris rimta prakalbė- 
le atidarė susirinkimų. Nu
tarta surengti demonstracijų, 
Lapkričio 7 d., 1 valandų po 
pietų. Visos draugijos su savo 
ženklais ir vėliavomis susi
rinks prie bažnyčioj. Iš ten, 
susitvarkiusios, eis Providen
ce str. Grafton, Front ir 
Main str.; pasisuks ant Elm

...str. į “Polis” teatro salę. Jo
je bus lsoncertas, prakalbos ir 
išneštos rezoliucijos. Kalbės 
advokatas A. Milleris ir kun.
J. Žilius, Lietuvos Misijos na
rys. Tikimės susilaukti iš Lie
tuvos sugrįžtant ir klebonų 
kun. J. Jakaitį, kuris suteiks 
daug žinių iš ^dabartinio Lie
tuvos padėjimo,

L. Vyčių 26 kuopa ir Šv. 
Kazimiero par. choras pasam
dė orlaivį, kuris maršuojant 
mėtis gėles ant paroduojančių. 
Parodai pasibaigus, orlaivis 
skraidys viršui miesto ir mėtis 
atsišaukimus, kad Amerika 
užtartų už Lietuvų.

Prie iparodos prisideda ir 
Žydai,\\urie pasižadėjo rem
ti Lietuvius.

Stokime visi gelbėti savo 
močiutę Lietuvų nuo krauge
rių Lenkų, kol dar nevėlu. 
Musų broliai Lietuvoje gina 
tėvynę aukodami savo gyvas
tis. Ar-gi mes šiame momente 
statysime savo dolierinę aug
ščiau brolių gyvasties? Dėkim 
dešimtines ir pirkim Lietuvos 
armijai ginklų.

“Petys-gi į petį, na, vyrai, 
kas gali, sustoję į darbų už 
mylimų šalį — prikelkime Lie
tuvų musų.”

A. Visminas, Koresp.

Didele parapija paieSlfo gero var
gonininko. Turi mokėti gerai valdy
ti didelius vargonus ir vesti dideli 
chorą ir mažųjų chorą. Išlygos geros

Atsišaukite
“Draugo” Redakcijom 

2334 So. Oakley Avenue.
(J. K.)

Reikalingas atsakantis bučeris, 
gera alga. Kreipkitės pas Workers 
Consumers Assoclation.
2009 W. Lake St. Melrose Park, IU. 

Tel. Melrose Park 1J10

Parduosiu pigiai gera farma $3,000 
uždarbio j metus, arti Chicagos, kvie 
tinę žeme. Atsišaukite

P. Slaužls
2137 N. Wcstem Avė.

Tel. Humbold 6277

Pigiai parsiduoda arklys ir vežy- 
mas. Atsišaukite.

1527 So. 48 Ct. Cicero, IU.

Didele Barne ant dviejų lotų prie 
T. elių netoli geležinkelio, galima pa
daryti "garage” maža šapuką arba 
ir pagyvenimus parsiduoda už $2000 
Uotai vertės $1,500. Atsišaukite.

1527 So. 48 "Ct. Cicero, III.

AR NORI DIRBTI?
Tik tas teatsiliepia:

Kuris nebijo ŽMONIŲ,
Kuris turi gera pažinti APIE- 
LINKEJ. '
Kuris neturi skolų,
Kuris gyvena už Chicagos 
RYBU.
Kuris gali uždėti menka BOND- 
SA (kaucija.)

TO ŽMOGAUS laukia alga no 
$35.00 iki $50.00 in Savaitė.

Tik 100 žmonių tereikalinga.
PIRMIESNIEJI bus LAIMIN
GESNIAIS.

Darbas ant visados Jusu pačiu 
mieste.

Atsišaukite arba rašykite in
Drauga.

2323 W. 23rd Place
* ' v

Bazaras prasidės

Į Lapkričio-Nov. 7 d., 1920
4 VAL. PO PIETŲ
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WAUKEGAN, ILL. 
Atsišaukimas.

i '

Visų lietuviškų draugijų 
pirmininkai ir pirmininkės, 
esate kviečiami subrinkti 
šiandie, Lapkr. 6, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėn.

Tarsimės, kokiu budu butų 
geriau pakelti balsų prieš 
Lenkus ir kaip pagelbėti Lie
tuvai.

Visi, be skirtumo pažiūrų, 
padėkime viskų į šalį, o imki
mės darbo, nes Lenkas ne
snaudžia.

Jurgis P. Rūkantis,

Didelis

BALIUS
Dr-stes Susiv. Bioliiį Lietuviij
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIII1U

NEDELIOJ,

Lapkričio-Nov. 7 d., -1920
MILDOS SVETAINĖJE,

3138 South Halsted Street

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE ĮŽANGA 35c YPATAI

Automobiliai
IR

LIETUVOS GYNIMAS!

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilkų,” pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tų 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- 
raliani štabui, Lietuvos Raudonųjam Kryžių? ir tt. •

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai ?

Tame reikale susižinokite su
■ I

Lithuanian Salas Corp.,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)

414 W. Broadway, So. Boston, ttiss.
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrinkikai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidafrbuoti.

Verta Atydos.
BARGENAI

Parsiduoda 160 ak. Wis. 
farma upės teka per ganikla, 
kaina $5,600.

Parsiduoda Wis. farma 40 
akrų juodžemis, upės teka per 
ganikla, geri budinkai, Kaina 
$2,500.

Bargenas 80 akrų su budin- 
kas reikia įmokėti tik $2,900. 
Kaina $4,000.

Geras pirkimas 124 akrai 
geros žemes su hudinkais 16 
akrų storo miško, 8 akrai gru- 
šiu ir oboliu sodną, kita visa 
dirbamais kurios 35 akrai už- 
sieta dobilu, 14 akrų rugiu ir 
17 kviečiu, Virš $1000 vertas 
miškas 5 miles nuo Buchanan 
Mich. 80 miles nuo Chicagos. 
Kaina $11,500.

Naujas mūrinis namas 2—5 
ir 1—6 3 augučiu Elek. Vanos 
viskas up to date. Kaina $9,- 
300. Brighton Park.

Geras mūrinis namas 3 aug. 
3—6 augštas' basėm. Elec. ir 
cattage 2—4 užpakalei. Prie 
Humbold Park. Kaina $9,300.

Geriausio vieto ant Bridge- 
porto mūrinis namas 2 auk. su 
basėm. 2—6, Elec. Vanos. Kai
na $7,300. Tūriam taip-gi daug 
farmu ir namu ant mainimo.

Jau šimtai žmonių įsisteigė 
savo namus ar farmas ir lai
mingai gyvena, nes kas pirko 
per mus, tas užmokėjo teisin
gu kaina ir gavo geras pope- 
ros. Kreipkitės prie 
A. Petratts S. L. Fabionas

A. PJSTRATIS & Oo.
809 W. 38 St. prie Halsted St.
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Broliu Strumilų Svet.,
158 E. 107-ta GATVE, ROSELAND, ILL.

PRADŽIA 7 VAL VAKARE * 
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Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti į šį puikų 5 aktų teatrų. Loš Lietuvos Vyį 

čių 4-tos Kuopos artistai-mėgėjai. Po teatro šokiai prie geros niuzykės. Pelnas skiraiuas Visų Šventi 
parapijos naudai.

Rosel&ndiečiai, kas gyvas j šį vakarę, nes turėsite progų pamatyti puikų veikalų suloštu per geį 
rus artistus. 1 '• Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA

DIDŽIAUSIA PARODA IR GARSUS BZA RAS
Aušros Vartų Parap. Svet., Bazaras ir Paroda Tęsis Dešimtį Dienų:

Lapkričio Mčn.
7,10,|13,14,17, 20,21,24, 25, ?

SUBATCMIS IR NEDĖLIOMIS BAZARO PRADŽIA 4 VAL; 
SEREDOMIS 7 VAL, VAK.

ĮŽANGA DOVANAI 1
Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.

Lietuviai TBvynaj Lieja Kraujo Už Laisvi
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS II 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS.

Ateina Žiema ir Jiems Reikia Pinigiškos pagelbos, Nes Viskas Yra Lietuvoj 
Brangu.
MES PINIGUS DABAR PRISTATOME I LIETUVA PER 30 DDIEDU. SIUNcIAj 
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, O ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU.

— KREIPKITĖS Į —

A. PETRATIS S. L. FABIAN '

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

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, III
, f i

Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.
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| Kokią Kalėdų Dova
’ Pasiusi Savo Mylimiems LjetuvoiS

£
S

S
S

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukj 

sutems ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos: Tan tiafce 
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugs ma suteiksi.

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon. 
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina 
ma kaina.

Šį Bendrovė dabar parduoda savo šėrus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils.

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

Lithuanian Sales Corporationpor
hieagtMain Office Chicago Brandi O i lite

414 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

3249 So. Halsted Si. 
Tel. Yards 5693 Chicago, IU.

-VALANDOSKasdiena nuo9tval. ryto iki 6'.vakare. Utarn inkais, Kbfvei'Į 
nuo 9 vąl. ryto iki’ 9 vii.' vakare. • > ’ - į ’ T- . ».• i
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ORAUGAS Šeštadienis, Lapkr. 6, 1920 ra.
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' IŠKILMINGAS 10 METŲ SUKAKTUVIŲ

APVAIKŠČIOJIMAS IB BALIUS
SU PROGRAMŲ
-------------------- Rengiamas----------------------

Draugystes Švento Juozapo Apiekuno
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Nedelioj, Lapkričio-Nov. 7, 1920
W1CKER PARK SVET., 2040 W. North Avė.,

< s Pradžia 6 vai. Vakare

Milwaukee 
gatv.

-t— —
Malonėkite skaitlingai atsilankyti ant musų baliaus, nes bus geri kalbėtojai, bus dainų, 

deklemaciju ir monologų. Taip bus puiki orkestrą kuri gros lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Čia jauni ir seni galėsite linksmai laika praleisti ir puikiai pasišokti.

Kviečia visus RENGĖJ1AI.
=
=
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Pirmadienis, Lapkr. 8 d., 
r. Godfridas.
Antradienis, Lapkr. 9 d., 
r. Išganyk Baz. Uždėjimas.

CHICAGIEČIŲ DOMEI.

L1?.
l^Ljjbs Chicagos Apskri
|H<kliai svarbus susirinki
■ pirmadienį, Lapkri-

■ 1920, 8 vai. vakare Die- 
) “Apveizdos parapijos sve
tinėj.
Visi skyriai prašomi pli
sti atstovų. Prašomos pri- 
sti atstovų taip-pat ir ki- 

draugijos bei organizaci- 
kaip Vyčių, Federacijos 

t. t. Visi žinome, kas 
ttdię dedasi musų tėvynėje, 
tavoje: kraujo ir ašarų u- 
ai bėga, musų broliai savo 
yhes aukoja Vaduodami 

ę nuo užpludusių plėšikų 
Jemkų. Tatai visi mes tu;

juos gelbėti. Šitas susi- 
inias yra labai svarbus, 
ės ieškoti būdų, kaip ga- 
bntų daugiau aukų su-

Lietuvos jR. Kryžibi. 
kartų,. kViečiu skaitlin- 
irinkti skyrių atstovus,

jjų valdybas ir pavie- 
narius. Čia ne vieno, ne

, darbas, bet visų Lie-

į»tehpšsųunga — yra labai 
jis vardas Jos taip-pat tu- 

mitlingai atsilankyti ir 
įlėti prie prakilnaus dar-

Valdyba.

IŠ NORTH SIDE.

oalio 19 d. Šv. Mykolo sve- 
įje tapo Tautos Fondo 43 

ius surengtos prakalbos 
|ės naudai. Kalbėjo gerb. 

1. Vaičiūnas apie Ameri- 
jetnvią atstovų apsilan- 

l'asliingtone, kad pa- 
prezidentui protestų 
įkų veržimąsi Lietu- 

f ašysiu čia prakalbos 
kadangi jau apie tai 

ličiai aprašyta “Drau-
/t tiktai pažymėsiu, 
Jojas aiškiu, tvirtu 
fžiai, įspūdingai ir 
skai apie tą apsi- 

Jpsnkė ir kokias pa
rėjo. Taip-pat ragi- 

[snidiečius aukoti, 
nę išvaduoti nuo

Nortlisaidiečiai, kaip 
p., taip ir dabar gau- 

f .i" aukas ir sumetė 
su centais. Nors ne- 

Įmi garsinta, bet žmo- 
pilna svetainė ir la

ši prakalbomis, 
h .kalbas buvo Ruloš-

b iš Lietuvių gyve- 
karo. Vietiniai vy-

I perstatė tą vaiz
dingai gražų įspūdį 
"Jiiet mergina, bal
tinsi, išnešė Lietu- 

vėliavą ir įdavė 
įgrįŽuriam ir Vo-

1 utį t. \ > i

Raud. Kryžiaus Rėmėjų 
įjos Chicagos

laisvę. Čia užtraukė tautos 
(himną, kurį visa publika gie
dojo su entuziazmu.

Ant galo Maskolaitis ir 
Sriubas, pritariant ant piano 
vargonininkui J.Brazaičiui, pa 
dainavo dvi daineli ir tuomi 
.pasibaigė šio vakaro progra
ma. Reporteris.

skaitlingai susirinkti, nes turėsim 
aptarti, kaip prisirengti prie sei
mo ir daug kilų svarbių reikalų 
kaslink rengiamo vakurėlio Gruo
džio 31 d,

.4. C. pirm.

‘AMERIKIEČIŲ DOVANOS 
LIETUVOJE”.

T.Š T0WN OF LAKE.
Draugija Šv. Vincento Ferereu- 

šo laikys mėnesinį susirinkimų 
Lapkričio 7 d., 2 vai. po pieių, 
Šv. Kryžiaus parapijos svet.

Kviečiu narius susirinkti, nes 
randasi svarstymui svarbių reika
lų.

J. Legnugaris, rašt.

REIK ALINGA. 
Mergina prityrusi pardavi

nėjime, drabužiu krautuvėj. 
Turi mokėti Lietuviškai ir 
Lenkiškai. Atsišaukite tuojaus

THE STAR
Iz. Nausieda, savininkas 

4605 S. Ashland Avė. Chicago.

Reikia merginos prie namu darbo. 
Maža šeimyna valgis ir kambarys su 
visais patogumais. Kreipkitles:
2922 W. 43 St. Tel McKinlcy 3287

Tokiu antgalviu labai indo- 
mi trijų aktų komedija bus 
atvaidinta sekmadienį, Lapkr. 
14 d. School Hali svetainėje 
(prieHonore ir W. 48 gatvių).

Veikalą vaidins L. Vyčiu 
36 kp. arti štai-mėgėjai. Tar
puose dainuos p-lė Juškevi- 
čaitė. Bus deklemaciju.

Po programo šokiai.
Rep.

IŠ BRIGHTON PARKO.*
Moterų Sąjungos 20 kp. mėne

sinis susirinkimas bus sekm., Lap
kr. 7 d., tuojau po pamaldų pa
rap. svetainėje.

Narės kviečiamos skaitlingai su
sirinkti.

Rašt.

PARSIDL’ODA.
Labai pigiai 5 kambarių vysti, gra

žus rakandai norintieji gali ir gy
vent toje pačioje vietoje. Vieta labai 
graži Roselande kreipkitės ant 1 lu- 
bo 50 W. 107th Street Chicago.

ANT PARDAVIMO.
Namas ir lotas 2 lubų muro base- 

mentas iš priešakio. Užpakalij mūri
nis namas ir garadžius. Lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Randos neša $80.00 
mėnesi. Kaina $7,000.00. Atsišaukite

Joseph Lucas 
2909 So. Union Avė.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas kliubas mėnesinį susirinki
mų laikys Lapkričio 7 d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St.

Kunevičius, rašt.

SHEBOYGAN, WIS.

Visų Lietuvių Domai!
-------------------“Z—J... “Esam nuplyšę... šalam... rūbų nei už ®kigus ne^
gaunam” rašo musu broliai iš Lietuvos iš šalies kur vilnų ir linui perteklius ir kur 
rubu industrija galėtu žydėti ir naikinti salyje pikto ir nelaimiu tęva skurdą.

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugėta įš riZJą ramiai 
slysta j gyvenimo pakalne laukdami kad gerbūvis ateitu pats f avinti. Brolei Lie
tuviai sukruskime ženkime pirmyn bukime patys turtingais ir padarykime Lie
tuva turtinga. Neduokime paimti svetimiems musų Brangiausiu Linu Maina Lie
tuvoj. Bet imkime patys , . »

Rūbų Amatninkų Domai.

Rūbų Bendrovės reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 
Lankiusiu Textil mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėją. Ne-kurie iš tokių 
amatninkų yra reikalingi tuojaus, kiti bus vėliaus reikalingi. Jąs, gerbiami amat 
ninkai, dirbdami per ilgą laiką svetimiems ingijot tos industrijos žinojimą, dabar 
to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit piliečio pareigas, kelkit 
savo šalies ekonomiją idant nereikėtų gerbūvio ieškoti svetur.

Draugija Šv. Jono Evange
listo turėjo susirinkimą sekm., 
Spalio 24 d., 1920. Aptarus 
bėgančius reikalus, priėjo prie 
klausimo dabartinio Lietuvos 
padėjimo. Visi nariai, su dide
liu entužijazmu, sušuko: Tu
rime gelbėti tėvynę, Lietuvą, 
kritiškame padėjime.”

Padaryta liuosa kolekta ir 
geros širdies nariai suaukojo 
31 dol., kurie tuojau buvo pa
siųsti per Lietuvos Misiją tė
vynės gynėjams — Lietuvos 
šauliams.

Aukojo: •
J. Sentaras.................... $6.45
S. Grisius ...........................3.00
P. Balčiūnas ................ 1.50
J. Sakalauskas .............. 1.25
J. Budreckis ................ 1.20

Po 1 dol.: J. Dimša, L. Nor
kus, J. Juzapavičia, Ig. Pa- 
preckis, J. Jovaišas, P. Jaru- 
ševičia, V. Jodelis, J. Šūkis, 
J. Buitkus, J. Slasitis, F. Dė- 
jokas, A. Grišius, Jur. Ruikis.

Smulkių aukų $2.70. Viso 
31 dol.
. Garbė Šv. Jono Evan
gelisto dr-jai, kad atjaučia 
tėvynės reikalus aukomis ir 
darbu.

S. Jucevičius, pirm.

L. D. S. Chicagos Apskričio su
sirinkimas bus 7 d. šio mėnesio, 
2:30 po pietų Bridgeporte. Mel
džiu skaitlingai atsilankyti.

Valdyba,

IŠ BRIDGEPORTO.
Tautos Fondo 32 sk. ir 

Raud. Kr. Rėmėjų Draugijos su
sirinkimas įvyks Rckmadienyj, La
pkričio 7 d., tuoj po pamaldų, Sv. 
-Jurgio mokyklos kambaryj, ant 
3-čių lubų. Visi nariai kviečiami 
susieiti.

Valdyba.

L

L. Vyčių 51 kp. mėnesinis su
sirinkimas Įvyks Lapkričio 8 d., 
8:00 vai. vakare. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes turim ap
tarti daug svarbių dalykų. Taip
pat prašomi atsivesti ir naujų nc-

Didelis Lietuvių Susirinki
mas p. J. J. Elias svet. 4600 
So. Wood St., Chicago, 7:30 
vai. vak. Pagedėlio Lapkričio 
-Nov. 8 diena. Visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės neatbūtinai tu
ri ateiti, nes telegramai iš 
Lietuvos bus skaitomi, ir bus 
svarstomi svarbus dalykai kas 
link Lietuvos Liuosybės ir jos 
padėjimo.

Kviečia komisija
L. ŽC. S. S.

nų Kor. SVARBU LIETUVIAMS !!!

CICERO. ILL.

L. R. Kat. Federacijos 12 sk. 
susirinkimas iš priežasties Chica- 
gos demonstracijos, iš paskutinio 
st madienio tapo nukeltas į pir
mų,). Taigi dabar susirinkimas 
bus Lapkr. 7 d., 4 vai. po pietų. 
Draugijos, kurios priklausote prie 
Federacijos, prašomos atsiijsti at
stovus.

Neįsirašiusias kviečiame atsiųsti 
atstovus ir įsirašyti. Susirinkimas 
bus dideliai svarbus.

J. Mockus, pirm.,
F. Strelčiunaį, rašt.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Mokytojas G. J. Leveskis, kuris 
prieš trejetą metų vedė Prekybos 
ir kalbų mokyklą prie 31-mos ir 
Iląlsted gatv., dabar vėleik atida
rė pastovų Prirengiamąją ir Pre
kybos mokyklą po 1747 So. Hal
ai .1 st., arti 18-tos gatvės.

Mokina Lietuvių ir Anglų kal
bų, prekybos 'dalykų ir prirengia 
į visas augštesnes mokyklas. Die
ninės klcsos nuo 9 ryte iki 4 p. p., 
vakarais nuo 7:30 iki 9:30. Pas
toti galima kiekvienu laiku.

Prakalbų Maršrutas.
Gerbiami Vientaučiai:—

Pradedant su šia diena, A- 
merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės koloni
joje. Bus aiškinama tikslas ir 
reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbimo patiems lietuviams, 
kol svetimi tos pramouijos dar 
neužgriebė.’ Dalykas užintere- 
suos visus tuos, kurie yra Lie
tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
tegul ateina.
Subatoje, Lapkr. 6 d., Šv. Pe
tro ir Povilo Parap. Svet., 

West Pullman.
Panedėlyje, Lapkr. 8 d., šv. 
Mykolo Par. Svet. North Side. 
Utarninke, Lapkr. 9 d., Prano 
SverecRio Svet., 8756 Houston 

Avė., South Chicago. 
Seredoje, Lapkr. 10 d., Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Uniąn gat.
Prakalbų pradžia lygiai 7:30 

vai. vak. Kalbės N. Radavi- 
čius iš Boston ir A. F. Augus
tinas iš Chicago. Visus nuo
širdžiai kviečia

A. ir L. Audėjų B-vė.
(Apgr.)

1. Amerikos Audėju B-vė daro sutar
ti su Lietuvos valdžia kad tuojaus ati
darius verpimo ir audimo dirbtuvės 
Lietuvoj.

2. Am. L. A. B-vės narių skaičius sie
ke iki 550 sukelto kapitalo apie 60 tuk-z
stančių.

3. Akcijos (sbares) po $10.00 mažiau 
neparduodama kaip už $100.00 ir ne- 
daugiaus kaip 500 šėrų. Yra inkorpo
ruota Mass. Vals. ant $100.000.00 Visas 
pamatinis kapitalas (Common stock).

Visokus reikalais kreipkitės į cen
trą arba pas ingaliotinius

American & Lithuanian 

Textile Corp.
343 W. Broadway 

So. Boston, Mass.

1. Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir san
krovą Bostone, daro visokius rubus, 
atidaro rūbų krautuves Lietuvių kolo
nijose. Jei Tamstai reikalingas koks 
rūbas, kreipkitės į B-vės sankrovą ar 
prie jos agento jei tokį žinot. Rubus 
gausite gerus ir už prieinamą prekę. 
Remkite, gerbiami, savo dirbtuvę, nes 
tuomi prigelbėsit greičiau atsiekti tą 
didelį darbą dėl Lietuvos rūbų Indus
trijos ir prekybos steigimo.

2. Atlaso Rūbų B-vė.
Atlaso B-vė inkorporUotit Mass. Val

stijoj kapitalas $200,000, šėrav COM
MON ir 8% PREFERED, “par” (orgi- 
nalė) vertė $25 šėras. Vienai ypatai 
parduodama nemažiau kaip du šėrų ir. 
nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ingaliotiniu

Atlas Clothing Corp.
343 W. Broadway 

So. Boston, Mass.

i IŠPARDAVIMAS ŪVEBKUTII
Mes esam priversti išparduoti visus Overkotus šj mėnesi už 

kainas kur Jums bus labai patinkamos, Išsiskirimas yra labai dide

lis. Geriausio padarymo, vėliausis mados, Jus busite užganėdinti 

jei nusipirksite viena iš šitų Overkotų. Kainos nuo

B

B
B
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MILŽINIŠKAS METINIS TEATRAS 

IR BALIUS

$23,50 * r

BENGIA

/

IŠ WEST SIDE.
Lab. Sąjungos kuopos gusi rinki

mas įvyks sekmadienyj, Lapk. 7 
d., tuojau po mišių, mokyklos kam
baryj iš priežasties užimtos sve
tainės.

Visus gerb. labdarius kviečiu

LIETUVIŲ VIE8AS KNIGINAS ANT WE8AIDES
Kurį Remia 14 Draugijų

Nedelioj Lapkr. 7 d. 1920 m.
M. Meldažio Svetainėj, 2242 West 23 Place.

Pradžia 6:00 Vai. Vakare Įžanga 35c. ir augščiaus.

Bus sulošta komedija “Knar.kra Paliepus.” Po ’proffrR- 
mui šokiai. Mnzyka J. Phillips. Kviečia

KOMITETAS.

ir augščiau. Krautuvė atdara penkis vakarus. Seredos vakare už

daryta nuo 6-tos valandos vakare. Nedeliomis iki pietą atdara.
»

j The Bridgeport Clothing Co.
S 3246-48 So. Halsted St.,




