
LIETUVIAI AMERIKOJE 
WEST PULLMAN, ILL. 

40 valandų atlaidai. 

\Yest Piillmane Šv. Petro ir 

Povylo Liet. parapijoj ateinan- 
tį sekmadienį, Rugsėjo 12 d. 

prasidės 40 vai. atlaidai. West- 

pullmanieeiai šiais metais ren- 

giasi prie atlaidų koiškilnrin- 

g i ausi a, turėdami puošni*} baž- 
nyčią. Xors, kaip kitais metais 

būdavo, nėra rekolekcijų, bet 

per pačius atlaidus turės visi 

progą pasinaudoti, nes garsus 
pamokslininkai yra parinkti. 
Važiuojant iš miesto AVest 

Pullman reikia imti State, 

Morgan UOtli karus, kurie nu- 
veža patį A Vest Pullnian. Iš- 

lipti iš karo geriausia prie 
Halsted gatvės. X. 

WATERBURY, CONN. 

Kugsėjo - d., 1920 m., laike 
pinuos sesijos A. L. R.-K. Fe- 

deracijos Seimo buvo sužino- 

ta, kad Lenkai veržiasi Lie- 

tuvą ir kad kova tarpe tu dvie- 

jų tautu yra užsipliekusi. Sei- 
mo delegatai ir svečiai suklau- 

pę meldėsi už žuvusius ir su- 

žeistus Lietuvos kareivius toje 
kovoje. Po maldos visi dele- 

gatai ir svečiai su did/jausiu 

entuzijazmu sudainavo Lietu- 

vos himną ir vienbalsiai išneše 

rezoliuciją, reikalaujančią ko- 
veikiausia sušaukti mass-mi- 

tingus visose Lietuviu kolonr- 

jose? Amerikoje, ir išrinkti de- 
legatus, kurie atsilankys AVa- 

shingtone pas Suv. Yalst. pre- 
zidentą AVilsoną ypatiškai pa- 
simatyti reikale Lietuvos ne- 

priklausomybės ir protest( 
prieš dabartinį Lenku pasiel- 
gimą. Diena audijencijai pas 

Prezidentą AVa<hingtone bus 

paskirta ir visuomenei praneš- 
ta vėliau. 

A. J. Valantiejus, 
A. L, tt.-K. F. sekr. 

Nuo red. Jau parėjo žinia, 
kad prezidentas paskyrė au- 

dijenciją trečiadienyje, Rugsė- 
jo 13 d. 

DETROIT, MICH. 

Iš jaunimo veikimo. 

Rugpjučio 20 d., 1020 m., 

jaunimo L. R.-K. Draugija 
laikė mėnesini -atsirinkimą p. 

Roko svetainėje, 1904 \Y. Jei'- 
ferson gatvės. Posėdi malda 

atidarė pirm. J. Grigaitis. Bu- 
vo perskaitytas praeito susi- 

rinkimo protokolas, kuris vien- 
balsiai buvo priimtas* 

Toliau< svarstyta apie įsi- 
steigimą knygyno. Nutarta įsi- 
steigti. 
Paskui svarstyta apie išpla- 

tinimą Detroite katalikiško* 

spaudos. Nutarta trumpu lai- 

ku įrengti katalikiškos spau- 

dos išplatinimo savaitę. Knygų 
parnpinimui išrinktas mokslei- 
vis J. Medinis ir p. J. Grigai- 
tis. 

Detroite yra daug katalikų, 
remiančiu Bažnyčios ir tautos 

reikalus. Bet yra ir tokiu kata- 

likų, kurie neatskiria blogos 
spaudos nuo gerosios ir savo 

namuose laiko bedieviškus 

laikraščius. 

Tai-gi, reikia tokius vesti 

prie susipratimo, kad pamestų' 
skaitę visokius bedieviškus 

šlamštu?, o jų vieton imtų 
skaityti gerus katalikiškus 

laikraščius ir knygas. 
Rugpjučio 29 d., 1920 m., 

Šv. Petro L. R.-K. parapija' 
buvo surengus vakarą p. Ko- 

ko svetainėje, 1904 W. Jef fer- 
son gatvės. Publikos prisirin- 

ko pilna svetainė. 8v. Petro 

'parapijos choras, vedamas p. 

E. Šlapelio, išpildė trumpy 

programą padainuodamas ke- 

lias dainas ir Lietuvos himną. 
Paskui žaidė lietuviškus žaidi- 

mus. Publika buvo patenkinta, 
nes tą liudija gausus delnų 

plojimas. 
Tai-gi nors choras dar jau- 

nas, bet jau daug sykių rodė 
savo gabumus Detroito visuo- 
menei. 

Vakaro įrengimu daugiausia 
pasidarbavo pp. K. Talmontas, 
A. Gustaitis, Ig. Stoškus ir P. 

Urbanavičia, taip-gi gražiai 
patarnavo šios ponios ir pa ne- 
les: A. Katrauskienė, Norma- 

lienė, A. Urbanavičaitė, G. Le- 
nartaitė. 

Šv. Petro parapijomii su sa- 
vo klebonu gerb. kuu J. F. Jo- 

naičiu gražiai sugyvena ir ben- 
drai darbuojasi parapijos nau- 

dai, nes jau nupirko lotus ir 

rengiasi statyti bažnyčią. Atei- 

nančią žiemą tikimės jau savo 

bažnyčioj pamaldas turėti. 
Linkėtina, kad ir toliaus tas 

darbas nei kiek nesusilpnėtų. 
Ten buvęs. 

AMSTERDAM. N. Y. 

Labai malonu yra pranešti, 
jog Amsterdamo Lietuviai 

smarkiai darbuojasi Lietuvos 
laisvės ir kulturos reikalais. 

Rugpjueio 4 d., 1920 m., inus 

gerb. kun. J. Žydanavieiiis, ga- 
vės telegrama iš Lietuviu Ka- 4 O c v 

lalikii Federacijos Seimo, ku- 

rioje atsišaukta buvo i amster- 

laniiečius, kad išrinkti atsto- 

vus i AVasliingtoną išnešimui 
>rotesto prieš Lenkui?, kad jie 
langiau nesibriautų Lietuvą, 
Š sakyklos pranešė žmonėms 

' r paragino po mišių susirink- 
ti svetainėn, kad aptarti Fe- 

deracijos seimo prisiųstąjį su- 
manymą. 

Po mišių šv. diduma parapi- 
jonų . susirinko svetainėn ir 

vienbalsiai pritarė Federacijos 
sumanymui. Čia pat tapo iš- 

rinkta du atstovu. Dabar lauks 

platesnių žinių. 
Matę ir skaitę laikraščiuose: 

I '"Drauge" ir "Darbininke'' 

atsišaukimą iš Ramygalos, ku- 
riame prašoma amerikiečių pa- 
gelbos statymui keturklesės 

p rogi uinazi j os, amsterdamie- 

čiai, susirinkę 13 narių, Rug- 
sėjo 6 d., išsirinko valdybą ir 

sudėjo $59.00. 
Labai gražus pavyzdi^ kad 

amsterdamiečiai savo aukomis 

prisideda prie kulturinio Lie- 
tuviu darbo ir pasižada eiti 

per namus prašydami aukn 

viršui paminėtam tikslui, t. y. 

pastatymui Ramygaloje ketur- 
klasės mokyklos. 

Tai-gi, mes amerikiečiai pa- 
eidami nuo Ramygalos Trus- 

kavos, Anciškės, Vadoklių, 

Opytės stokime darban. Auko- 

kime, pinigus ir paremkime 
vargstančius Lietuvos žmones. 

Pastatykim jiems mokyklą, 
nes gal ir mums teks parva- 

žiuoti Lietuvą, tai ir mūsų 

vaikai turės kur mokvties, | 
drauge ant augštesnio laipsnio 
pakelsim ir Lietuvos kulturą. 
Kas norės duoti auką, gyven- 

damas Amsterdamo apielinkėj, 
tai siuskite j Amsterdamo ko- 

misiją o ji tuos pinigus per 
Misiją pasiųs Lietuvą. 

S. Kerbelis. 

CICERO, ILL. 

| L. Vyčių 14-ta kuopa laikys 
nepaprasti} susirinkimu ket- 

virtadienyje, Rugsėjo 1C d., 

parapijinėje svetainėje, kuria- 
I nie bus išduotas raportas iš L. 

| Vyčių S seimo. 
Tat nariai širdingai yra 

kviečiami susirinkti. Pr. 

j AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
i 

Mokinama: angliškos lr lietuviškos 
, kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 

nografijos, typewritlng, pirklybos tel- 
. sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto- 

rijos, geografijos, polltikinės ekono- 

mijos, pilietystės, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 

4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 

! iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Taupykite Piningus: 

U SIMPLE2 UNIVERSAI 

Perkant visus savo RAKAN- 

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 

PIANUS, VICTOROLAS, SIU 

V AMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

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

arti Ashland Ave. 

Cash ar ant IšmokesšČiu. 

Telefonas Monroe 2500 

Krautuve atdara Seredomis lr 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 

vakarais iki 10 vakare. 

VIENU LAIVU TIESIAI 

Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos 

Liepojų be jokiu kliūčių. 
Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 

POPIERIAS labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGUS Lietuva Markėmis pagal die- 

nos kurso. 

Parduodame Drai'tus ir čekius. 

lies turime šimtais priipdymu už mūsų teisingumą. 

Visais reikalais kreipkiteš pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermitage Ave. Chicago, 111. 

Tel. Yards 145 

ARN1Kur8 fT*5-TramPINIGUS? Laiku Gautu Siaučiamus* 
> v / 

Kad nori keliauti Lietuva tai gali laivakorte pirkti j L1EP0JU (LIBAVA). 

Kad nori pirkti draftą bile kokios šalies pinigų, pagal kasdieninio kurso, tai mes jum 
. 

geriausia patarnausime. 

Teisingumas, Mandagumas ir Patarnavimas 
i 

'' ' 
„ V. 

, yra Musų Pamatas 
VERTA KIEKVIENAM LIETUVIUI SUSIPAŽINTI SU 

' 
\ 

k .> 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje 

METROPOLITAN STATE BANK 
Ant Kampo 22ros ir Leavitt Gatvių 

Kapitalas ir perviršis $245,000. oo 

P Turtas daugia0 kaip $l,350,000.oo 

VALANDOS: — Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų, Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 

vakare. 

NAUJAS GYDANTIS VYNAS 
VARTOTI ŠEIMYNOMS. 

Grynai Naminis Vaistas. 
Korona Ferrated Bitter "\Vine 

yra tai didelės vertės Laxative To- 

nic ir pilvo vaistas Biltcr Wine. 

Puikus Iron Tonic, į*pač pavarto- 
tas del kraujo nusilpnėjimo. 

Patariamas nuo sumažėjimo a, 

petito, dispepsijos, ne virškinimo,, 
del atsigavimo, nuo pilvo suirimo, I 

*. • i 
kataro ir t. t. Šitas Bitter \Vinc; 
yra atnaujinantis 3veikatą, duo-! 
dantis stiprumą virškinimo orga- 

nams. 

Šeimyna 
Taigi jis yra augstos vertės 

vaistas. Jis visiškai skiriasi nuo vi- 

sokių kiti) pagamintu vaistų. Nu- 

sipirk to Korona Fcrratcc! Bitter 

AVine, o suprasi jo vertę. Jis su- 

darytas griežtai pagai mokslo nu- 

rodymų ir to delei turi duoti ge- 

ras pasekmes. 
Reikalauk visuomet ir imk ne 

kitokį, o tik Korona Ferrated Bit- 
ter AVmė. Parsiduoda drug sloruo- 

!se, arba rašyk — 

BOLESLAW R. KOZLOWSKI 
Laboratories 

4755 S. Loomis St. Chicago. 

PATONIC 
ft^CFOR VPU R STOMAQf$_SAaLi 
Po valgiui neužmiršk, kad goriau- 

sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
MC. Prašalina visus nesmagumus 

suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei- 

kia pamėginti vien.-j. Parduodama 

pas visos aptickortas. 

Saugok akių regijimą 

Kada kankinies del galvos 

skaudėjimo, kada regėjimas sil- 

nsta skaitant,. siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri- 

valote kreipties J manę klausti 

patarimo del jusų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 

\jums geriausį patarnavimą, del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės... 

Ligos gydoma specljalisto, 
W. F. MONCRUFF, M. D* 

JOHN J. SMETANA, 
AKITJ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-Clos lubos 

Iiambaris 14-15-16-17 

Viršui PLATT'S aptiekos 
Tėmykito mano paraSų., 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 

valo, Nedėlioniis nuo 3 ryto iki 

12 d. 

SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG 

Per LIEPOJU Laivakorte .. $145.00 Per HAMBURGA Laivakorte $120.00 
PAŠPORTUS IR VISKĄ KAS REIKIA KELIONIEJ PARŪPINA ATSAKAN- 

ČIAI. 

Pinigus siunčia pagal dienos kursą persavo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje 
ir iš 

moka grynais pinigais paskutinėse palose ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu paė- 
mėjo. 

PINIGAI NUEINA I 40 DIENU 
DRAFTUS parduoda Lite i uV A ir visas suelo daiis pagal dienos kursą o už 

suma virš $1,000.00 dar pigiau. 

A. PETRATIS S. L. FABIAN 

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

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakare kasdiena 

VAKARAIS iki 9 valandai—Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis, 
NEDĖLIOTOS iki 3 valandą po pietų. 

DIDŽIAUSIA [\mm KRAUTUVE r,HtCA6QJE 

;PBARL QUBBN KONCBRTINA.' 

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KALO « 

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Kubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 

koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir pruąjškų ftdir- 
byseių. Balalaikų, gitarų ir smtrikų, kokių tik reikia. "Dir- 

bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 

mnzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
1 4632 So. ASHLAND AVE., OHIOAGO, ILL. 

Telefonu: DJtOVEB 7309 


