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Lietuviai nuginkluo dė
bl

ja rusus
rą nutaikymą metant iš 

nių namie padarytas gra
li tas.’ I

Lenkai ęušaudė komunistę.
VARŠAVA, rugp. 27. — Kur-i 

jer Poranny sako, kad komu-1 
nistė Viera Levin tapo lenkų 
sugauta Redzine, buvo karo 
teismo teista ir sušaudyta.

Rusai veržiasi linkui Lomžos
True translation filed with the pns-t- 
master at Chicago, III. Aug. 30, 1920 
as required by the net of Oct. 6, 1917

LIETUVIAI NUGINKLUOJA I 
f^EREINANčIUS LIETUVOS

RUBEŽIUS RUSUS.

Lietuviai veda derybas su lenkais Lietuviai atgavo Vilnių ir reika
lauja, kad lenkai nebandytų ;

• veržties Lietuvon.
Foch atšaukė gen. Weygandą; liepia len 

kams sustoti

WEST VIRGINIA ANGLIAKASIŲ VIRŠININKAI.
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VARŠAVA, rugp. 27. — Len
kijos taikos delegacijos' Minske 
prezidentas rugp. 19 d. įteikė 
sekamas Lenkijos principales

Lenkai padavę rusams savo są
lygas, bet jų nepaskelbia.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Aug. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai padavė savo 
sąlygas

“Politinė ir ekonominė čic- 
lybc ir pilna savyvaldybė ir ne
priklausomybė Lenkijos su jos 
rubežiais, yra būtinai reikalin
gi ekonominiam ir politiniam

District 
N9I7

LENKAI PRIĖJO PRIE 
AUGUSTAVO.

irLenkai atmušę rusų atakas 
vietomis paėję priekyn. Dabar 

jie yra prie pat Lietuvos 
rubežiaus.

PARYŽIUS, rugp. 27. — Len
kai tebesiveržia palei Rytinės 
Prūsijos rubežių. Nežiūrint vi
sų pastangų, rusų komanduoto
jo ms nepavyko įkvėpti bolševi
kų kariviams tiek drąsos, kad 
jie drįstų pasipriešinti lenkams.

Lenkai po kelių valandų be
veik vikai nesmarkaus mūšio 
paėmė Ossovieco fortus, atida
rė kelią pei| Borbo pelkes ir pa
siekė Augustavo ežerus, į rytus 
nuo Prūsijos rubežiaus, tuo už
imdami visą pietinę pusę rube
žiaus iki Augustavui.

^įstumtieji ant Augustavo- 
Gardino rusai wyrai gerose de- 
fensivėse pozicijose, delei miš
kų ir pelkių, kurios ja« priden
gia ir jie desperatiškai gina

Brest-Litovsko 
kon t r-a takos suįro 

ir lenkai 
Khbryn ir

rezervus

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] , 
WASH1NGTON, rugp. 28. —1 

Lietuvos Atstobybė gavo šian
die iš Kauno šitokį “Eltos” pra
nešimą:

“L etuvo.si kariuomenė šian
die užėmė Vilnių. Vilniaus-Gar- 
dino geležinkelis yra musų ran
kose, išskiriant patį Gardino 
miestą.

“Lietuviai nuginkluoja rusų 
bolševikų kariuomenės dalis, 
kurios pereina musų rubežių.

“Lietuviai daro pastangų pri
versti lenkus, kad jie be kovos, 
gerumu, sutiktų gerbti Lietuvos 
teritoriją.

Fred. Mooney, sekretorius-iždininkas ir Frank Keency, 
prezidentas Angliakasių unijos 17-to distrikto pietinėj West 

• Virginijos dalyj, kuriems lenką labai sunki našta kovoti su 
kompanijų mušeikomis' ir kartu organizuoti W. V. angliaka
siu.

ma, Foch vakar išVažiavO iš 
Paryžiaus į Bretoniją. Jis sug
rįš rugsėjo 4 d. ir palydės pre- 
mierą į pareinį ir Mayence, 
Ooblenz ilr Cologne. Antra 
priežastim yra, kad Foch ne
pritaria Lenkijos prezidento

“Gvarantijos, kad Rusija nc- 
simaišys į vidurinius Lenkijos 
klausimus.”

Tekstas deklaracijos buvo 
pasiųstas Varšavon iš Minsko 
rugp. 22d, bet Varšaivą pasiekė 
tik rugp. 26 d.

Lenkai nepermainę sąlygų.
LONDONAS, rugį). 28. — 

Premioras Vitos pranešė be- 
vieniniu telegrafu Rusijos so
vietų valdžiai,
pergalė nepadarė 
Lenkijos valdžios
Premioras pridūrė, kad instruk
cijos Lenkijos tiaiikos < 
taims Minske ne buvo permainy
tos ir kad lenkai vien tik geid
žia garbingos taikos. Z

Anglija nepatenkinta.
London Times gavo sekamą 

žinią iš Lucėrne:
(6

kad Lenkijos 
permainos 
mieriuosc.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimas 
Siberijoje

Siberijos valstiečiai sukįlę prieš 
bolševikus ir paėmę Tomską, 

Omską ir kitus miestus.

Todėl sunku yra lenkams ata
kuoti iš fronto delei tokių po
zicijų.

Sovietų spėkos yra korteent- 
ryojainos apygardoj tikslu sus- 
stabdyti lenkų besiveržimą į 
rytus.

Karininkai sako, kad sunku 
nuspėti! ar bolševikams pasi
seks sudaryti masinius manev
rus. Jie sako, kad bolševikai 
dabar turi nuo 30,000 iki 40,000 
kareivių, kurie ištruko iš Var- 
šavos mūšio, bet mažai galima 
tikėtis atvežant iš pačios Ru
sijos, kadangi jau prasidėję 
maištai tarp kareivių, kuriems 
paliepta vykti frontian.

(Reiškia lenkai priėjo prie 
Uetuvos kariuomenės laikomos 
linijos, nes lietuvių linija eina 
tuoj už Augustavo. Ji eina nuo 
Grabovo iki Nielsko ežero (prie 
pat Augustavo), tada Biela- 
Augustovo kanalu iki Servių 
ežero, iš ten Diebnet ir Sopocki- 
nę iki kanalo įpuolimo Nemu
nan. Jei lenkams pavyks paim
ti Augustavą, jie tuo pačiu lai
ku susisieks su Lietuvos ka
riuomene. Ar lenkai eis tada ir 
toliau, parodys greita ateitis. 
Lietuvių užimtoji linijai nėra 
etnografinė, ji eina per taip va
dinamąją Mozuriją).

Lenkai apsupa Augustavą.
PARYŽIUS, rugp. 28. —Be

siverždami šiaurine kryptimi, 
palei rytinį pakraštį Bobro 
upės, už Ossovieco tvirtoves,;

Kartu kita lenkų kolumna ei
na iš Grajevo (Suvalkų gub.) 
palk'l Rytų Prūsijos geležinkelio 
linktai Augustavo, tuo gręsdami 
tvirtovei iš vakarų.

Len\ų legacija praneša, kad 
frontinės atakos, padarytos iš 
pelkių ant Augustavo, einą prie
lankiai lenkams.

Į rytus nuo 
bolševikų
prieš lenkų ginimąsi 
atakuodami paėmė 
Tevli.

Lenkai gabenasi
Bielostoke naujam ofensivui pa
lei Bugo upę, tikėdamiesi už
eiti iš šono bolševikams Brest- 
Litovsko sek tore, kaip jie pa
darė kada rusų armijos buvo 
prie Varšuvos vartų.

Lenkai suėmė 107,000 
belaisvių.

’ VARŠAVA, rugp. 28. — Vė
liausios lenkų oficialis prane
šimas praneša apie atmušimą 
trijų rusų kolumnų, kurios ban
do pradėti kontr-ofensivą į ry
tus nuo Brest IJtovsko.

Pranešimas skelbia; kad 
50,000 rusų tapo užmušta ir 
107,000 paimta belaisvėm

Lenkai tebesiveržia priekyn.
VARŠAVA, rugp. 28. — Da

lis 3-čios rusų kavalerijos kor
puso ir infanterijos, pasak vė
liausių žinių, vis dar tebėra į 
vakarus nuo Kolno, arti Prūsi
jos rubežiaus ir bando prasi
mušti sau kelią per lenkų lini
jas.

Mlavos apygardoje lenkai su
ėmė, 3,000 belaisvių ir 3 ka- 
nuoles.

Lenkų armijos atsiėmė Osso
vieco ir Grajevo, į šiaurvaka
rius nuo Bielostoko, ir tebesi
veržia į rytus linkui Koricino, 
Gorodok, Mlanarevka ir Kame- 
nec, ir linkui Kobryno, į rytus 
nuo Brest-Litovsko. šioj apy
gardoj lenkai suėmė beluisvėn 
1,200 rusų kareivių.

žydai kariauja prieš lenkus.
PARYŽIUS, rugp. 27. — Len

kijos karinė misija sako, kad 
bolševikai meta mušin žydų 
savanorių batalionus, sirmobili- | 
zuotus Vilniuje ir atgabentus 
t rokuose į baisų mūšį į rytus 
nuo Brest-Litovsko.

Žydai išpradžių kariavo labai 
smarkiai ir nuvarė lenkus kele
tą mylių, bet smarkioj kontr
atakoj, prigelbiamoj fra-neuzų 
tankų, nustūmė žydus į pirmes
nes pozicijas, paliekant lauką 
tirštai nuklotą užmuštaisiais.

True translation filed with ttie post- 
ntaster at Chicago, III. Aug. 30, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

RUSAI VERŽIASI LINKUI
LOMŽOS.

Rusai esą rengiasi prie žiemos 
kampanijos prieš lenkus.

lenkai užtvėrė Augustavo tvir- j Žydai buvo su barzdomis ir be 
tovę, jų kavalerija pasibriovus uniformų, jų šautuvai neturė
tam tvirtovės ir Gardino. jo durtuvų ir peilių, bet paro-

panaši ne
susilaukė,

nuo Gardino, palei Pripetės pel
kes iki Kovelių ir tada palei 
Galicijos rubežiaui iki Sokohi, 
Lcmbergo ilr* Tarnopolio.

Bet kadangi Versailles sutar
timi Vilnius tapo atiduotas Lic-

gas, karinė padėtis grieštai per
simainė ir su ja persimainys 
laikos sąlygos, kurias paduos 
Lenkija.

Vieton pas?lenkinti etnogra
finiais rubežiais, Lenkija tvirti- 

' nu, kad jos rytinio rubežiaus li-
Pil-udskio pienui eiti Lenkijos ; mja e?ma nuo Vilniaus, j rytus 
ofensi.vc už Lenkijos etnografi
nio rubežiaus, kaip jis nustaty
tas Lloyd George, 
kad gali atsikartoti 
laimė, kokią lenkai
kada jie veržėsi į Kijevą.

Delei Vokietijos-Rusijos pa
dėties, maršalas Foch nori, kad ' federaciją su Li'tduva, duodant 
gen. Weygand dirbtų Paryžių- kiekvienai šaliai laisvą perėji- 
je, kad Foch bus išvažiavęs ir mą per kiekvieną tų šalių ir ly- 

’gias piliečių teises abejose Sa

BERLINAS, rugp. 28. — Spe- 
cialė Die Post žinia nuo savo 

korespondento Karaliaučiuj e
sako, kad bolševikai netikėtai 
pradėjo atakavimą. Korespon
dentas sako, kad jam pranešta, tinkamais.

kad jis kartu kooperuotų su 
gen. Vrangeliu.

Gen. Weygand neturėjo aš
tresnių susikirtimų su Lenkijos 
komanda, išėmus tą faktą, kad 
Lenkijos militaristai atsisakė 
pašalinti daugelį oficierių, ku
riuos gen. Weygand skaitė nc-

■ Rusijos reikalavimas korido-
■ liaus, panašus j Danzigo kori
dorių, vedančio iš sovietų Ru
sijos į Vokietiją per Lenkiją ir 
duodantis laisvą priėjimą prie 
jurų, galbūt bus lenkų griežtai 
atmestas.

Lenkų prezidentas Pilsudskis , Nors didžiuma Lenkijos žmo- 
jų nu-gvardijos veržiasi linkui Lom- yra gimęs Vilniuje (Jis, rodos, nių nori greitos taikos,

• 1 T ♦ 1 . • • . 1 . t 1 . . I . . •yra gimęs ne \ ilniuje, bet kur- sistatym.as priešzos.
Jis sako, kad žinia apie sužei- nors Žemaitijoje, ] 

dimą i|en. Budenni užginčija- dvarų) ir jo vyriausia ambici- 
ma bolševikų, kurie tvirtina, ' ja yra paimti tą miestą. ^^Tas ]<oj paskulini's bolševikas 

bušSšyarytas.

kur yra jo Lenkiją tokis, kad jie nesvars- 
■ lys pertraukimo kareivi«vimo 

iestą. I as nni maskutinPs bolševikas ne-
kad jis vis dar atktyvku koman- noras tapo išreikštas gen. Wey- 

« • ’ /fnn/lm’ Liinto * 1 f Q i C! <11/ oduo j a.
Rengiasi žiemos kampanijai.
BERLINAS, rgp. 28. — šian

die sovietų ambasadoje patirta, 
kad Rusija rengiasi prie žiemos 
kampanijos prieš lenkus.

Maskva užginčija tam, 
buk Rusija tapusi sumušta ka
ro lauke. Trockis renka naują 
rusų armiją, kuri bus panaudo
ta prieš lenkus žiemą.

Iš Karaliaučiaus pranešama, 
kad smarkus mušis siaučia apie 
Brest-Litovską. Lenkų aviato
riai praneša, kad rusai sukon
centravo visus atliekamus re
zervus ir artileriją tame distrik- 
te kontr-ofensivui prieš len
kus.

gandui, kuris atsisakė ką-nors 
bendra turėti su tuo sumany
mu.

Kaip (maršalas Foch, taip ir 
gen. Weygand mano, ka'd Len
kijos karinė padėtis yra saugi, 
jei bus sustabdytas besiverži- 

kad Į nias, bet jie atsisako kooperuo
ti, jei lenkai ir toliau briausis, 
nes jie vėl gali patikti tTaują 
smūgį.'

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
MARŠALAS FOCH ATŠAUKĖ 

WEYGANDĄ.

ŠAUKIA FEDERALINĘ KA- 
RIUOMENŲ Į WEST VIR

GINIJĄ.

True translation filen with the post- 
master at Chicago, TU. Aug. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai vis dar tyko 
Vilnių

Jei 
tai

negalės kitaip pasigriegti, 
nori sudaryti su Lietuva 

konfederaciją.

(Rašo

Lenkijos prezidentas nori būti
nai pasigriebti Vilnių, bet Foch 

tam nepritariąs.

CHABILESTON, W. Va., rug. 
29. Vakar ištiko siisirėihįmas 
tarp streikuojančių angliakasių 
ir Willis Brandi Co. mušeikų. 
Susirėmimas su jais buvo dar 
tik keletą dienų atgal.

Visame Mingo paviete yra ne
ramu. Ten gegužės mėn. išliko 
susirėmimas tarp miesto polici
jos ir mušeikų, kuriame liko 
nušautas miestelio mayoras ir 
2 angliakasiai ir taipjau 7 mu
šeikos.

Dabar gubernatorius Grom
ulį paprašė, kad į tą pavietą 
butų pasiųsta būrys federalinės 
kariuomenės. Mušeikos gi buvo 
priversti pasitraukti ir sugrįšti 
į savo buveinę Bluefielde, iš 
kur jie veikia. Jau esą kareivių 
išsiųsta iš Camp Hammpnd, 
Oliio.

VARŠAVA, rugp. 26 
Chicago Daily News korespon
dentas George Witte). — Čia 
yra toks nūsiktatymas, kad Ru
sijos ir Lenkijos tarybos Mins
ke gali būti pertrauktos bite 
valandą. Jau ne kartą Lenkijos 
valdžia paskelbė, kad Rusijos

PARYŽIUS, rugp. 27. — Gen. Sąlygos yra absoliučiai nepriita- 
Weygand, kuris sugrįžo šiąnakt' tinos. Nuo to laiko, kada apie 
iš Varšavos, atvyko tiesioginiais • 12 dienų atgal Lenkijos vice 
paliepimais gen. Foch. premioras Dašinslkis paskelbė

i Lenkijos vice
■ premjeras Dašinslkis paskelbė 

Tam yra dvi priežastis. Pir-pamatines Lenkijos taikos sąly-

Pasimirė nuo nuplikimo.
Isadore Monitz, 15 mėnesių 

amžiaus, 1830 S. Ridgeway gat
vės, uživiakar pasimirė Mount 
Sinai ligoninėj. Jis nusiplikino 
18 rugpiučio užvirtus ant jo 
karšto vandenio vėdrui. > ,

George 
gavo Sovietų notą ir ji pagimdė 
nepatenkinantį įspūdį. Tonas 

notas esąs lygus įžeidimui. De
lei notos bus apsimainyta nuo
monėmis tarp Londono, 
žiaus ir Rymo.

“Tikimąsi, kad premioras 
Lloyd George pasiliks čia dar

HARBIN, Mažurijoj, rugp. 
27. — Iš patikėtinų šaltinių Čia 
gauta žinių, kad vakarinės Si
berijos valstiečiai nuvertė so
vietus Tomske, Novonikolajev- 
ske, Omske, Barnaul ir kituose 
svarbesniuose miestuose.

Atskiri valstiečių sukilimai, 
kurie tęsėsi nuo pereito pavasa
rio, išaugo į visuotiną sukilimą. 
Tas sukilimas buvo pradėtas 
kirgizų, kurie sukjlo tuoj po 
pasitraukimui bolševikų, galbūt 
į lenkų frontą.

Prie kirgizų prisidėjo kazo
kai ir anti-bolševikų kareivių 
pulkai, kurie suteikė sukilel- 
liams kompetentišką vadovys
tę. Tos spėkos ėjo į svarbesnius 
centrus, bet rado juos jau esant 
sukilėlių rankose.

2,000 rusų oficierių, kurie 
tapo paliuosuoti iš bolševikų

(Įdega- ‘ kalėjimų, sakoma, taipgi prisi- 
1 dėjo prie naujų anti-bolševikiš- 
kų spėkų.

Sukilimas esą plėtojasi. At
skirų sukilimų būna ir tolimuo
se rytuose ir tikimąsi, kad ten 
sovietų valdžia neužilgo puls.

Rytinės Siberijos valdžia yra 
pakvaišus nuo spartumo naujo 
sukilimo, 
sukilimui, 
valstiečiai Altai,

j bolsko, Scnispatatin.sko ir Ak- 
Pary- molinsko provincijų,

Vyriausią paramą 
kaip išrodo duoda 

Tomsko, Ta-

kuriose 
yra turtingiausieji žemdirbys
tės distriktai Siberijoje.

Gal perkels tarybas.
MARION, ()., rugp. 28 — Rc- 

publikonų kandidatas j prezi
dentus Harding šiandie kalbė-

PARYŽIUS, rugp. 28. —“Ru- damas nuo savo prieangio, 
sijos taikos sąlygos Rusijai bu-, teikėsi purelkšti keliems repub- 
vo aiškios; Lenkijos sąlygos yra . ]ikonų politikieriams, kad tau- 
vien negatyvės,” 
rusų pranešimas.

Čičerinas 
pasiūlymą, 
jos tarybos butų perkeltos iš ( rinus tuo, kas buvo gera tautų 
Minsko į kokią nors neutralę. lygoje. Tokis teismas turįs bu- 
vietą. Lenkijai siūlo jas perkel- ti “su dantimis” ir tik tokiu 
Ii į Rygą, bet rusai norėtų, kad budu esą galima utsiekli pas- 
jos butų perkeltos į Estoniją. tovibs taikos.

sako oficialis, tų lyga yra visai žlugusi ir to- 
I dėl reikią sutverti tokį interna- 

daro radiogramoj cibnalinį teismą, kokiuo buvo 
kad Rusijos-Lenki- Haagos tribunalas, tik jį page-

Minsko j kokią nors i 
vietą. Lenkijai siūlo jas perkel- ti

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.— x
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
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Dviem minėsianti • 1.75
Vienam minėsiu! . — ■ 1.00

Chicagoje — per neilotojun
Viena kopija ■ ■— 08
Savaitei ......... . —— 18
Mėnesiui .. 75

Suvienytose Valstijose, m Ohlcagoj, 
paltui

Metama--------- - . ■■ ■■ $7.00
Punei metų  ................... —« 4.00
Trims mėnesiams — ..... 2.00
Dviem mėnesiams ,**■* 1.50
Vienam mėnesiui — , ■ *75

Lietuvon ir kitur aiaienlueeAi 
(Atpiginta)

Metams ..... —---- ———— $8.00
Pusei metų . ........ — 4.60
Trims mėnesiams--------------2.25

Pinigus reikia siųst paita Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kiek dar pas mus 
yra Frainistų?

Agento - provokatoriaus 
Frainos suorganizuotoji 
“Komunistų Partija” perei
tais metais pagavo į savo 
varžą beveik visą Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, kuri tuo
met turėjo narių daugiau 
kaip šešis tūkstančius. • Bet 
dabar iš tų Frainos pasekė
jų jau bepaliko tiktai maža 
dalis.

Atskaita, kurią Lietuvių 
Komunistų Sąjunga (L. K. 
S.) paskelbė “Kovoje” už 
šių metų kovo, balandžio ir 
gegužės mėnesius, rodo, kad 
per tą laiką jų organizacija 
pardavė viso 5000 suviršum 
naridių ženklelių. Reiškia, 
narines duokles užsimokan
čių narių jie turėjo tais tri
mis mėnesiais vidutiniškai 
tarp 1600 r 1700. Taigi per 
pusę metų “komunistinė” 
Sąjunga neteko apie trijų 
ketvirtadalių narių.

Bet matyt, kad,, ir likusis 
ketvirtadalis neužilgio visai 
sutirps. Trečiame “Kovos” 
numeryje L. K. S. paduoda 
atskaitą už birželio mėnesį. 
Ji parodo, kad per tą mėne
sį narinių ženklelių tapo 
parduota jau / tiktai 1035. 
Liepos mėnesis tečiaus, ku
rio atskaitų da nėra, turėjo 
būti “komunistams” dar blo
gesnis, nes jame įvyko “Ko
munistų Partijos” ir prisi- 
dėjusiųjų prie jos Sąjungų 
skilimas: žymi dalis narių, 
vadovaujamų Damono, nuė
jo prie vadinamųjų “komu
nistų darbiečįų” ię kartu su 
jais įsteigė “Suvienytąją 
(arba Jungtinę) Komunistų 
Partiją”. Kita dalis narių, 
delei į vykusių jų frakcijų ki
virčų, visai pasitraukė į ša- 
U.

Taigi šiandie ta frainistų 
Sąjunga veikiausia teturi 
keletą šimtų narių. Ir fi
nansiniu žvilgsniu ji yra 
taip pat visai nupuolus, nes 
jau birželio mėnesio atskai
ta parodo, kad jų ižde buvo 
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gūžės mėnesio atskaitoje de
ficito buvo da tiktai $4.00).

Šitas “komunistų” smuki
mas yra ta priežastis, kad 
gudresnieji jų vadai dabar 
jau stengiasi pakreipt savo 
“partiją” į kitokias vėžes ir 
ima prirodinėt, kad “komu
nistai” privalą stot už par
lamentarizmą ir kitus daly
kus, kuriuos jie dar neperse- 
nai smerkdavo, kaipo “sor 
cial-išdavystę”. Bet jie be
reikalingai varginasi. Žmo
nės nėra tokie žiopli, kad 
sektų paskui juos, kada jie 
permainys savo “principus”. 
Jau kartą jie matė, kur ve
da tų gaivalų taktika, kurie 
bendradarbiauja valdžios 
pasamdytiems provokato
riams.

Tarptautinis motery kongre- 
sas^Generoje.

Įspūdžiai.

Rašo G. PETKEVIČAITE.

(Tąsa).
II.

Nežiūrint į tai, jau kažkurio
se šalyse moterys gali pasigirti 
ir nemažais laimėjimais, bet tai 
vien pradžia ir vien išrodymas, 
jog j busimąją socialinę evoliu
ciją moterė turės įtakos.

Svarbiausia dabar moterims 
susiprasti ir nesiduoti vyrams 
išnaudoti, taip pat ir vyrams lai
kas susiprasti ir nesiduoti nei 
savęs žudyti, nei eiti kitą žudy
ti.

Jei moters ir vyras įgis tokį 
susipratimą,' tai bus žmonijos 
nuveiktas didelis ir svarbus to
bulinimo darbas.

Moterė ne vien kunu skiriasi 
nuo vyro, bet ir galvojimu. Mo- 
terė turi todėl suprasti, kad ta
me bus ir jos galia ateityje.

Ateities moterė- nemėgins ak
lai sekti vyrų pėdomis, kuo šių 
dienų moterė yra teisingai arba 
neteisingai kaltinama, bet ap
reikš savo asmenį. Kaip moterė 
yra dabar šeimynos motina ir 
savo buto šeimininkė, taip atei
tyje bus ji busimosios valstybės 
sutvarkymo motina ir valstybės 
buto šeimininkė. Iki šiol mote
rė turėjo visas jėgas įtempti, 
kad pasisektų įgyti balsavimo 
teisės. Dabar, kada iš dalies tos 
teisės laimėtos, moterė turi dė
tis ne vien prie naujų įstatymų 
leidimo, bet ir prie pasaulio at
statymo, prie to pasaulio, kurs 
paskutinio karo yra paverstas 
griuvėsiais.

Ir jei dar tebėra klausimų ir 
uždavinių, kurie atrodo neįspren 
džiami, ir jei dar yra nepakelia
mų reikalavimų, tai ne kieno ki
to pareiga, kaip moterų visus 
nesusipratimus privesti prie ga
lo, pabaigti viską ramiai, žmo
niškai, be keršto, be kraujo la
šo. Kad visą tą įstengtų mote
rė atlikti — turi šviestis.

Daug moterų sėdinčių jau par 
lamentuose, nesupranta dar, ko
kią plačią veikimo dirvą jos tu
ri ir kiek jų veikimas drąsos ir 
narsumo reikalingas.

Visos moterys privalo žinoti, 
kiek vaikų ir jaunuomenės sie
lų laukia iš jų idėjos pasėlio.

Taip pat privalo jos žinoti, 
kad nuo moterų, ypač parlamen 
tuose sėdinčių, priklauso greites
nis sukilusių tautose keršto jau
smų nuraminimas.

Kad visą tą moterys įstengtų 
gyvenime vykinti, reikia, kad 
pažintų savyje gludančias jė
gas. Kito kelio prie tų pareigų 
atlikimo nėra, kaip mokslo ke
lias, mokslo, remiamo aukštos 
moralės dėsniais.

Tuo tikslu turi būti steigiama 
moterims tarptautinė socialių ir 
politikos mokslų mokykla.

Tos mokyklos planas buvo ir
gi kongreso patiektas.

Projektuojama, kad kiekvie
na valstybė siųstų iš pradžių po 
2 arba po 3 studentes, kurios 
galėtų parvažiavusios į savo sa
li kitoms kelrodžiu tani i.

B!.E=Į _

Nebuvo laiko galutinai nutar
ti, kurioje šalyje bus ši moky
kla steigiama.

Ilgiau sustojau prie tos moky
klos reikalingumo pamatavimo, 
norėdama musų platesnę visuo
menę supažindinti su moterų ju
dėjimo vadų galvojimais.

Buvo nemaža kalbėta dar apie 
tai, kad moterys įgijusios dabar 
teises darbuotis įvairiose valsty
bėse ir visuomenės įstaigose, tu
rėtų gerai susiimti ir pasisteng
ti savo pareigas pavyzdingai at
likti. Dažnai kįla balsai: mote
rys, ypač jaunos merginos, at
lieka savo darbą atmestinai....

Tokioms merginoms vyresnios 
moterys turėtų stengtis turėti 
įtakos ir išaiškinti, kaip savo ap
sileidimu kliudo savo šaliai tvar
kytis ir mažina apskritai pasi
tikėjimą moterų darbams. To
liau kongreso nutarta tarptau
tinio moterų susivienijimo įsteig 
ti dvi sekciji: viena susidedanti 
iš tų šalių moterų, kur teisės 
sulygintos, antra iš tų, kur dar 
neturi teisių.

Toms moterims, kurių teisės 
sulygintos, uždėta pareiga, pa
dėti įgyti teises toms, kurios dar 
neturi.

Tuo dėsniu turbut besirem
dama, pirmininkė Chapman 
Catt nepraleido progos pašiepti 
šveicariečius, kad moterų klau
simas šaly stovi lygiai tam pa
čiame laipsnyje kaip 100 metų 
atgal.

Posėdžiams laikas buvo ski
riamas nuo 9 išryto iki 12 va* 
landos, paskui nuo 2 iki ketvir
tos, bet dažnai posėdžiavome 
daug ilgiau ir kelis sykius dar 
vakare nuo devintos iki dvylik
tos. Be to, dar įvairus priva
tiniai pasikalbėjimai, pasitari
mai....Ramiau atsikvėpėm, kaip
tam užimu i išaušo galas. Pasi
jutome labai nuvargusios, bet 
draugės — kongresistės nutarė 
mus dar nepaleisti.

Sekmadienį atvažiavo mus pa
imti ir nuvežti į rautą, kad ar
čiau pasižintumėm su kai-kurio- 
mis. veikėjoms. v

Atsidūrėm dar nematytoje 
miesto dalyj; pasirodė jau nebe 
miestas, tik sodžius puikiai grį
stomis gatvėmis. Sodai ir gi
raitės mainėsi, nuo gatvės ap
tverti aukštais geležiniais gro
tais. Tų sodų ir giraičių gilu
moje stypsojo visur šviesus va
sarnamiai, pražydusių palapinių 
radastų papuošti. Ties namais 
tų radastų matyti ištisi kilimai 
patiesti.

Netrukus ir mes atsidūrėm 
viename tokio vasarnamio ga
lione. Atradome jau svečių tir
šta. Malonios šeimininkės kvie
čiamos, parašėm savo pavardes 
į didžiulę “svečių knygą”. Kelis 
žodžius į mus pratarus, šeimi
ninkė paskubo kitų svečių su
tikti, o mus paleido rūpintis sa
vo likimu. Likimas pasirodė....
saldus. Taniai ir tarnaitės be 
paliovos nešiojo visokių gardė
sių ir ragino susirinkusius jais 
naudotis. Pasišnekėjimų mums 
nuvargusioms pasirodė irgi net 
perdaug.

(Bu^ daugiau)

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS, r“-*
Reakcingasai Readingas ir pa- 

žangasai Readingas.
[Federuotoji Presą],

Washington. — Įdomu bus 
pažiūrėti kaip tapo palaidotas 
juodasai, reakcingasai Readin
gas [Pennsylvanijos valstijoj] 
ir kaip šiandie jo vieton) susikū
rė šviesusai ir pažangusai Rea
dingas.

Dar nepraėjo metai nuo to 
laiko, kuomet pasvaigusi gauja 
juodašimčių, vadovaujamų A- 
merikos Legionų, kėsinosi su
rengti skerdynę Readinge. Lap
kričiu 23 dieną tame miestely 
turėjo įvykti Socialistų Partijos 
prakalbusi Kalbėti buvo pak
viesta Irving St. John Tucker. 
Reakcininkai tuomet sukėlė 
didžiausią velniavą. Delei to 
-Socialistų Partija savo prakal
bas turėjo atšaukti. Atšaukti da

gi paskutinėje valandoje Suku- 

ma, kad vyirausi šitos velnia
vos sukūrėjai buvo tūlas re
porteris, vardu Wilbur Wright 
ir du kunigai. Viepus jų vadina
ma Blackburu. Reto, savo na- 
guw buvęs prikišęs ir pats mies
telio majoras, John Stauffcr. 
Taipjau sakoma, kad šitos vel
niavos kūrėjų vadus pasveiki
nęs pats gubernatorius Jungti
nių Valstijų prokuroras Palme- 
ris.

Taip buvo pirmiau. O kaip 
dabar? Dabar, juodojo, reakcin
gojo Readingo jau nebėra. Vie
toj jo mes turime šviesų ir pa
žangų Roailingą. Ir štai kaip 
visa lai susidėjo.

Wilbur Wrigkt’as rastas 
esant kaltu dėl šunybių, kurių 
jisai pTldaręs /viename Knights 
of Cohimbus [ klerikalinė orga
nizacija savo nusistatymu pa
naši į musų vyčius, tik tuo 
skirtumu, kad jai priklauso ir 
jaunimas ir suaugusieji. — N. 
Red.] skyriuje, Ohi0 valstijoj. 
Todėl tas juodasai laikraštinin
kas buvo priverstas apleisti 
Readingą.

Pryčeris Blackburn ir jo mo
teris užsidarė tūlame sanatoriu- 
me, kadangi jiedu “nevisai 
sveiki” — protiškai.

Antrasai juodosios gaujos 
vadas, taipjau kunigas, pagau
tas nederamai besielgianį su tū
la poniute, jo ^parapijos nare. 
Ir jis priversta išsikraustyti iš 
Readingo — ten, kur jo žmo
nės nepažįsta ir todėl dar skai
to esant ardymo meilės ir do
ros skelbėju.

Maža 'to. Visi vielos laikraš
čiai dabar smerkia majorą 
Stauffeną kaipo netinkamą sa
vo vietai žmogų, dagi nesąžinin
gą ir nepajiegiantj save kontro
liuoti! Bedinasai valdininkas 
jau priverstas prisipažinti, kad 
jis pasitrauksiąs iš spvo vietos 
taip, kaip susidarys reikalingo
ji proga...

O kaip su Socialistų partija, 
kurią kėsinosi pairom Ii juodoji 
gauja? šiandie ji stovi dar stip
riau nei kada nors pirma. Vie
tos skydus turįs daugiau kaip 
šešis šimtus, pilnai užsimokėju
sių narių, šiandie ir socialistų 
priešai ir jų draugai aiškiai su
malu, kad sekamais rinkimais 
socialistai čia bus vadovauja
moji jiega. Tuo tarpu legionie
rių Readinge belikę vos apie 
dvidešimt, ir tie patįs nebedrįs
ta išlysti iš savo olų. Pav., rug- 
piučiu 15 dieną čia iv vėl buvo 
atvykęs Invin St. John Tucker. 
Didžiulis Hippodromc teatras 
buvo perpildytas žmonėmis. 
Vietoj juodosios gaujos šiemet 
Tuc'kerį pasitiko t. v. Rauk and 
File Veterans asociacija, kuri 
čia susikurusi laisvei žodžio iš
laikyti. Niekur ir nė vieno le
gionierių nesimatė. Vielos laik
raščiai gi — nusimanydami iš 
kurios pusės vėjas pučia — sa
vo skiltįse labai bešališkai ir 
akuratingai aprašė socialistų 
prakalbas.

Toks dabar yra Readingas.

Tali vis “jie kalti.” 
[Federuotoji Presą].

Olympia, Wash. — čia vėl 
pradėta leisti gandų?,kad pra- 
moniečių unijos nariui padegę 
nesudorotą derlių. Walla 
Walla paviety. Tikrenybėj tai 
gaisras kilo dėl pačių savinin
kų neatsargumo.

• /

SKOTLANDIJA.
Kova su pelnagaudomis.

[Federuotoji Presą]
Glasgow.- Apie trįsdešimtįs 

unijų andai čia buvo surengu
sios didelę demonstraciją tik
slu užprotestuoti prieš pelna- 
gaudas namų savininkus, ku
rie ir vėl nusitarė padidinti nuo
mas butams. Demonstracija už
sibaigė 24 valandų streiku.

ČEKOSLOVAKIJA.
Nauja delegacija Rusijon.

[Federuotoji Presai.
Vienna. -. Nesenai P ragą ap

leido Čeko-Slavakijos profesi
nių sąjungų darbuotojų dele
gacija. Ji vyksta Maskvon.

Delegacija susideda iš devy
nių narių. Rusijoj delegacija už
truksianti trejetą mėnesių. Ty

ri nejauti ekonominę podetį 
Rusuose. Ypatingos domės bu
sią kreipiama tiems pagerini
mams, kurie liktų pravesti ir 
Čeko-Sla voki joj.

AUSTRALIJA.
‘‘Prižadėsi — patiešysi, neišpil

dysi — negriešysi.”
Sydneyj— Skaitlingosios dar

bininkų masės, kur aštuniolika 
mėnesių atgal buvo tarytum 
sužavėtos valdžios prižadais, 
pradedia nubusti. Nubunda ypač 
buvusieji kareiviai, kuriems 
anuomet žadėta “visa geriau
sio.” Vietoj to jie dabar turi 
nedarbą, o valdžia — būrius 
streiklaužių. Dideliais būriais 
tie žmonės (buvusieji kareiviai) 
nūnai atleidžiami iš atatinka
mųjų valdžios įstaigų ir prisa
komi: galite eiti kur tinkami.
Gegužes pirma — nacionaline 

darbininkų šventė. 
[Federuotoji Presą].

Sydney. — Darbininkų tary
bos visoj Austrijoj nutarė, kad 
Pirmoji Gegužės turi būt šven
čiama kaipo nacionalinė Austrą 
Ii jos darbininkų šventė. Taip
jau vedama stipri kampanija 
už šešių valandų darbo dieną.

RUMANIJA.
Raltasai teroras.

Vienna. — Gautomis iš Ru
munijos sostinės Bucharcsto ži-« 
niomis, reakcingoji Rumunijos 
valdžia stveriasi griežtųjų įmo
nių neva revoliucinei agitacijai 
nugniaužti. Begiu sekamų pas
tarųjų dienų areštuota mažiau
siai dvidešimt penki socialistų 
darbuotojai. Areštuoti “pripa- 
rodymais,” kurių davė šnipas, 
įsimuguliavęs partijos pildoma- 
jan komitetam Trįs socialistų 
darbuotojai, jų tarpe Rumani- 
jds darbininkų veteranas Coih 
stantinescu, nuleisti miriop.

Generalinis štabas išleido pat
varkymą, kuriame pareiškiama, 
kad “patarnautojų pareiškimų 
laikai jau praėjo. Tuo tarpu 
prieš mus stovi veikimo klau
simas. Stipriąją anarchijos pa- 
šiaubą, einančią iš sovietų Ru* 
sijos, tegalima atlaikyti tiktai 
energingu veikimu”. Patvarky
mą pasirašęs premieras Avares- 
cu ir generalinio štabo viršinin
kas.

Rumunijos valdžios žvilgsniu, 
padėtis Besarabijoj yra yjKičiai 
netikra. Visoj Besarabijoj 
siaučia baltasai terroras. Vietos 
gyventojai saiko, kadi padėtis 
dabar esanti dar blogesne nei 
kad buvo po caro valdžia.

Suminėtosios žinios lygir pat
virtina kelias jau pirmiau šičia 
gautas žinias, nurodančias, jo
gui Rumunijos valdžia yra per
daug užimta darbu, gniaužianl 
savąją darbininkų klasę, — kati 
galėjus teikti kiek žymesnės 
paramos lenkų reakcininkams.

ISPANIJA.
Bėga iš tėvynės.

Madridas. — Kaip gera gy
venti savo tėvynėj, rodo kad ir 
sekamas pavyzdėlis: nedidelio 
Guadalajara provincijos kai
melio gyventojai aądai nutarė 
keliauti į Jungtines Valstijas. 
Pirmiausia keliauja vyrai. Su- 
sitausoję reikiamą sumą pi
nigų, jie žada atsikviesti ir ki
tus savo arlymuosius — mote
ris ir kūdikius.

IRLANDIJA.
Tegul badauja.

Londonas — Valdžia vis dar 
atsisako paliuosuoti Cork majo
rą, Terrence McSvveeney, kur 
tapo uždarytas kalėjimai! dėl jo 
“sin fein’iškų palinkimų” ir pa
skelbė bado streiką. Tegul ba
daująs!

VOKIETIJA.
Reikalauja paliuosuoti komu

nistų darbuotoją.
Berlynas, rugp. 2 (Paštu).— 

Vokietijos komunistai stato rei
kalavimų valdžiai, kad butų pa- 
liuosuotas Koirtunistų Darbo 
Partijos vadas, Kart Minster, 
kurį areštavo Prūsijos krimina
linių i’eikalų policija. Karui 
prasidėjus Minster gyveno New 
Yorke, bet vėliau jis grįžo Vo
kietijon, kur Redagavo tūlą so

cialistų laikraštį. Jo griežtas 
nusistatymas prieš karą priver
tė jį j ieškoti prieglaudos Olan
dijoj, kuris taipjau redagavo 
prieŠvaldinį laikraštį, Der 
Kampf, skiriamą vokiečių pabė
gėliams OI and i j on. Gruodžio 
11 d. 1918 metais moteris-šni- 
pas nuviliojo jį už Olandijos ri
bų, kur buvo sulaikytas Vokie
tijos agentų.

Skaitytoju Balsai
IU£ tiroik&tati įfame skyriuj*
nuomones Redakcija neatsako.}

KOMUNISTŲ SIŪLOMA-' 
SAI “ROJUS”.

Tūliems bolševikuojantiems 
elementams labai netinka, kad 
kas nors ima ir parašo apie ko
munistišką “rojų” Rusuose. Kad 
nurodo, jogei ten labai vargin
gai gyvena netik paprastieji dar 
bininkai, o ir taip vadinamos 
“raudonosios armijos” kareiviai. 
Ir jie esą nuskarę, basi, purvi
ni ir alkani. O kiek mums ži
noma, tai “raudonosios armijos” 
kareiviai yra kur kas geriau ap
rūpinti nei paprastieji darbinin
kai.

Iš visa to darosi aišku, kad 
komunistai darbininkų būvį ne 
gerina, ale klampina juos į dar 
didesnį skurdą. Reiškia, pasa
kymas, kad komunistai vienaip 
kalba, o kitaip daro yra teisin-! 
gas. Kas delei to pyksta, tas1 
parodo tik tai, kad jis nežino nei 
ką kalba nei delko pyksta.

Imkime kadir įvykius čia pat, 
Jungtinėse Valstijose. Atsime
nate kaip čionai “pasidarbavo” 
tūli gaivalai, besistengdami ati
traukti dalį narių nuo Socialistų 
Partijos? Tie gaivalai pasirodė 
tarnavo ne darbininkų judėji
mui, o to judėjimo priešams — 
viešpataujamai klesai. Vėliau 
tuos lengvatikius, kur patikėjo 
tų demagogų šukavimams, jie 
įdavė — jųsįtięijos departamen
tui. Vienas labiausiai paskilbęs 
“komunistų” būrėjas buvo žino- 
masai Fraina — komunistiško 
laikraščio redaktorius ir kartu 
Palmerio šnipas, ėmęs gerą už
mokestį.

Taigi tie komunistiški rėksne- 
liai nėra joki proletariato paliuo 
suotojai ir jų skelbiamasai “ro
jus” tikrenybėj yra didelė nelai-, 
mė visai darbininkų klesai. Ap- 
sišvietųsieji lietuviai darbinin
kai todėl privalo savo pasiliuo- 
savimui dirbti kur kitur, būtent: 
Socialistų Partijoj.

— J. Bardauskas.

A. Petratis S. Fabijbnas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

U............... — ■ .....* ■*■.■■■■■ I ........................................ Į*

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ro. Nedaliomis nagai sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

, --------- —, ...................

Panedėlis, 30 3., 1920

TRENGTH

J ERVICE/SJ
K.

0 Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- s 
j’ate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jys žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai k^, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite fr matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The

1

STOCK YARDS (f
SAVINGS BANK 1

4162 So. Halsted St., I

Chicago

NUXATED
IRON -į 

“Laikas nuo laiko aš už- .
rašiau organišką geležį — 
Muxated Iron —ir nuste
binau ligonius apartum 
pakeitimu jų silpnumo ir 
ahelno suirimo ant atnau
jinto tvirtumo ir gyvumo 
pajautimo”. Sako Dr. H.
B. Vail, buvęs daktaras 
Baltimore Ligonbutyj ir 
Medikalis Kvotėjas. “Aš 
pats ėmiau Nuxated Iron 
atbudavojimui savęs nuo 
nerviško nuovargio. Į- 
tekmę buvo galima jausti 
po kelių dienų ir į tris sa- H 
vaites atgaivino visą m a- ' 
no systemą ir sugrąžino j 
mane j puikų fizišką pa
dėjimą”. !

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 3654

JVIrs. A. Michiūewith
AKU6ERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai ▼
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CUNARD UNIJOS
. i * Laivas

SAXONIA
Išplaukia 

Rugsėjo 30 dieną

PLYMOUTH—CHERBOURG—HAMBURG 
Yra vietinis agentas jūsų mieste arba artymais.

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
mėty šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jakny ir 
skilvio.

n v i p.... pARTER’S IRON PILLSReikalaukit tikrojo Grynų Daržovių. n

■ ELEKTRA • ■
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi Jį 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. ■
Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tcl. Boulevard 1892. Chicago, III.
jeh

Šveikam KuneŠtipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dėl t ogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
| gerklę kjla. vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skaudu po krutinę.

Kas tokių rimptoiną turi, tegul atei
na pas mane* išgydysiu visai trumpą 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
tyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Ned&liomis nuo 10 iki 12 diena.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitą 

matematiką.
5) Braižymo (plianą pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Mutemallkos — V 
Mišeika.

Aušroj Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat- t>vrtir>*ąi rei£L<«ii nfįtj mokslų, 1£«<1 jo 
pagalbu galinta butų ^agerioti ay- 
veninią.

Delei didesnes naudos sau ir pa- 
roakumn mok. k lai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South llalstcd Street

Lietuvys Kontraktorius
Statom naujus namus ir senus patai

som. pagal savininko norą.
Dirbam ant kontrakto arba nuo 

dienų.
Galit matyti vakarais arba 

per laišką.

ANTANAS BIELIŪNAS 
3241 Lime Street, 

Chicago, 111.

IMtSi.

DABAR YRA LAIKAS
PASIŲSTI PAGELBOS
SAVO GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Kaip tai: drapanas, valgomus 
daigtus, pinigus, ir taip toliaus. 
Mes siunčiame į Lietuvą viso
kius daigtus.
Keliaujantiems Lietuvon parduo
dame laivakortes. Taipgi par
traukiame keleivius iš Lietuvos. 
Ypatingai prižiūrime šeimynas 
ir na..portų neturinčius.
Rašykite tuojau s ir gausite vi- 
sas informacijas ir busi užga- 
nčdintas.

The Lithuanian Marine 
Forwardin& Company

203 W. 33rd St. New York, N. Y.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

r*

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPOBT

Iš LSS. 4-tos kuopos darbuotės.
Rugpiučio 26 d. įvyko LSS. 

4-tos kuopos mėnesinis susirin
kimas Fellowship svetainėj. 
Priėmus protokolą, • duota val
dybos bei kitų atatinkamųjų 
komisijų raportai ir kartu iš
rinkta kitų reikiamų komisijų. 
Po to tartasi delei to. kur turė
tų huti Lietuvių Socialistų Są
jungos centras. Tuo klausimu 
kaip vienu balsu nutarta, kad 
musų organizacijos centras ras
tųsi Chicagoj.

Tariasi ir dėl LSS. organo. Ir 
šiuo klausiniu nariai susitarė, 
būtent, kad LSS. būtinai reika
linga turėti organas. Vienas-ki- 
tas prisiminė apie tai, ar mes 
prie dabartinių apystovų, galė
sime savo organą išlaikyti. De
lei to tečiaus nenusiminta. Kai 
turėsime organą, sugebėsime 
ir išlaikyti jį — pasakė drau
gai. 4 Musų kuopoj pasireikšta 
už tai, kad organas butų lei
džiamas kas sąvaitę. Jisai te
čiaus turėtų būt leidžiamas ne 
tni,p, kaip kad būdavo iki šiol. 
Draugai mano, kad organas bu
tų duodamas ne “veltui,” kaip 
daryta anais laikais, bet už tam 
tikrą prenumeratą. Taigi, kad 
musų organizacijos laikraštį na
riai prenunieruotųsi. Reikia ma
nyti, kad šitai nuomonei pri
tars ir kitos musų organizaci
jos kuopos.

Belo, svarstant LSS.’ reika
lus nutarta paaukoti iš kuopos 
iždo $5.00 musų organizacijos 
centro reikalams tvarkyti. Čia- 
jau draugai suaukojo dvidešimt 
dolerių. Taigi viso 4-toji kuopa 
musųz centrui paskyrė dvide
šimt penkis dolerius.

Kuopa sekamą žiemą ketina 
surengti šaunų pramogų va
karą.

Visa tai rodo, kad musų kuo
pa greitu laiku ir vėl užims se
nąsias savo pozicijas, kurių ji 
neteko dėl kėlusių musų orga
nizacijoj vaidų. Ji pasidarys 
vietos pažangių ir susipratusių 
darbininkų judėjime židiniu.

—J. B. Aglinskas.

DEBS-CUNNEA.
Amalgamated Kampanijos 

Lyga.
Amalgamated Clothing Wor- 

kers of America padarė pradžią 
rinkimui darbininkiškų atstovų 
į valdiškas vietas —• aukaujant 
$5,000 į tą fondą. Kada klausi
mas buvo pakeltas dėl vedimo 
agitacijos tarpe darbininkų, tai
gi kad tie kandidatai butų iš
rinktais, būtent, Debs į prezi
dentus ir Wm. Cunnea į valsti
jos prokurorus, tai sutverta 
‘'Debs-Cunnea Amalgamated 
Campain League”. Sutverta 
rugp. 27 dieną, susirinkime 1564 
N. Robey St.

Veikiantin lygos komitetan
išrinktai sekami asmens:

A. Epštein, iš 61 skyriaus, 
prezidentu; Hadač, iš 6 skyr., 
vice-prezidentu; M. J. Taylor, 
271 skyr., susisiekimų sekret.; 
P. Galskis, 269 skyriaus — fi
nansų sekr. ir kasininku; A. N, 
Fisher, iš 39 skyr. — direkto
rium.

Veikiamojo komiteto nariai: 
Ilyman Sehneidt, S. Diamond, 
Was(>wicz, M. Brown, John Si> 
ina, S. Del Bona, K. Kairis ir 
A. Block.

Susirinkime įstojo 57 nariai, 
įstojimus į lygą yra vienas do
leris. Kviečiami įstoti į lygą vi
si, kur tik prijaučiu tam darbui. 
Šiitą lyga neva surišta oficialiai 
su visa Amalgamated organiza- 

cija, bet ji veiks kaip atskira on 
' €ganizacija, susidedanti iš at
skirų narių, ir priklausymas 
prie jos nebus verstinas. Lygos 
vyriausia užduotis yra šaukti 
viešus susirinkimus ir vešli 
plačią agitaciją už Debs ir Cun- 
nęą, 14- GaUkis,.,

Neteko laisnio.
Stafford Spring. Gerard kom

panija, 1226.14 46-tcs . g-atvė^j

(Seka ant 4 pusti

JSTAŲ J ’ Si CHcagd, :
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KLAUSYKIT
LIETUVIAI

M

The Bussian American Bureau
Išsiunčia didelį būrį lietuvių pasažierių į Hamburgą, Liepojų ir Revelį.

SPECIALIS BIURO AGENTAS važiuos kartu prie laivo ir ypatiškai 
patarnaus jiems prie taksų, bagažų ir pasportų.

Yra Tai Didelis ir Greitas Laivas
Jeigu norite patogumo ir saugumo, ateikit į biurą tuojaus ir užsisakykit 

vietą kartu.
Biuras gabena keliauninkus iš Lietuvos ir prirengia visus reikalngus do

kumentus gavimui leidimų nuo Amerikos Konsulio įvažiavimui į Jungtines 
Valstijas.

BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 valandai vakaro. Nedė- 
liomis iki 1 valandai po piet.

HUSSIAN - AMERICAN BUREAU 
♦

Didysis Ofisas: šaka:
160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. Chicago, III.

•y’

DYKAI! DOVANOS! DYKAI!
Už gabumą 

13tas Puikus Piknikas 
Parengtas

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIETUVOS 
Nedėlioję Rugsėjo-Sept. 5 dieną, 1920 m. / 

National Grovo Riverside, Illinois.
Pradžių 10 valandą iš ryto. Tikietas 35c ypatai.

Orkestros rengėjas FRĄNK RUPSH.
DOVANOS SEKANČIOMS YPATOMS:

Katra pora gražiau valcą šoks gaus ........... $5.00
Lenktynės iš visų rusių. 

Pradžia 4 po pietų.
Vaikinams nuo 18 iki 30, Box Cigarų verčios $3.00
Merginoms nuo 1G iki 30. Lietsargis verčios $3.00

Suaugusiems vyrams. Tabokos stiklinis verč. $2.50 
Suaugusioms moterims rankų darbo stiklinis $2.50 
Vaikiukams, bat ir bąli verčios ................... $1.50
Mergaitėms, Box of Candies ......................  $1.50

KOMITETAS.

».......... J <!"'

KUR
SEKRETAS

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VA1STINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musę surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS crhu££ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halstcd St., Tel. Canal 6417 Chicago, III.

VVaukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

lWAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

IDll ■■■■■■■ UHHIfflBH H ■■

Tel. Yards 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, 111.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halstcd St.. Chicago?

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservaiyvio styliaus, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. _ kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakaro. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chicago. TU.

EXTRA IR D A EXTRA.
Nauja receptų ir visokių sekretų 

knyga. Ir naudingų patarimų kaip 
apsisftugot nuo įvairių visokių ligų 
ir tt. Buvo garsinama laikraščiuose, 
“Naujienose” ir “Vilnį” kurios kaina 
buvo $2.00. Reikalingi^ agentai pla
tintojai, kurie dabar užsisakys, ne 
mažiau kaip 50 egzempliorių knygų, 
gaus gerą nuošimtį. Knyga tuoj bus 
atspausdinta. Knyga yra spausdina
ma Chicago, nėra reikalo nurodinėti 
vietą kol da negatava knyga. Kad 
neturbacytų spaustuvių, arba redak
cija, klauskit informacijų pas leidė
ja. Knygos kuinu $2.00.

Pinigus siųskite tik Moncy Orde- 
riuos arba popierinius, registruota
me laiške, kad neprapultų pinigai 
nei vieno,

Adresuodami:
WM. L. MATULIONIS, 

Post Office, West Frankfort, 111.

Tcl. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių Ii- 
t£xxs- Kaipo liet.xivia savo t:avitiočiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III. 

Phone: Humboldt 5849

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Vatf Buren 294

DR.A.A?ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ii- CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chronišką ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plot
7- 8 vak. Nedalioms 10-—12 dieną

m

Federalės Agentūrų Bendrovės.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 80, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius bu pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.60
LATVIJOS 100 rublių ....... $2.25
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.60 
LENKIJOS 100 markių ...... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą i pinigą 80 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti i Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
366 W. 18th Street, Chicago.

Dr. A. R. Blumenthal

kus. Vai.: nuo 
Nedaliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone

IV SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kam p. 47 St. 

ephone Yards 4317 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerui lietuviams’žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
mmiuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
8110 arba 357

Naktimis Drexel „ 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 g. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 rjlci tiktai’

Telephonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28s metai < 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st, 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišką Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
• Telephone Yards 687

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas! 2201 W. 22nd St., kampas 
Lcavittt St. Phone Canal 6222. Va- 
landosi 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakaro. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ,

J Tel. Boulevard 2160 i

S Dr. A. J. KARALIUS ■
Gydytojas ir Chirurgas

5 VALANDOS: 9—12 ryto ! 
2—9 vakaro ■ 

3303 So. Morgan Street, ■ 
Chicago, III.

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

* Perkelis* o£iss> i Veople Teatrą 
1616 W. 47 St., Tel. BowJ. 160 

Valandos: 1 iki 8 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 

Kės. 2914 W. 43-rd Street 
Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

v—------ ------------------------- ■ - ---------------------- ■y

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
s DR. YUŠKA : 

g 1900 S. Halsted St. 5

Tel. Canal 2118 ■
M ■U Ofiso val.i nuo 10 uyto iki 8 b
B vakaro. g

Rezidencija! 2811 W. 63 St. ' 
Tel. Prospect 3466 J

. K r.. ■ : ■ : ■ : 4 m p r k ui L



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kenwoode, neteko teismo. Mat 
tos kompanijos dirbtuvė ir ma- 
šinšapė daję nesvietiškai didelio 
bildesio, ko apielinkės gyvento
jai jokiu budu negalėję pakęsti. 
Taigi jie kreipėsi pas majoru 
Thompsoną, reikalaudami uždary 
ti dirbtuvę. Majoras Thompso- 
nas, patariant James W. Breen, 
pagalbininkui korporacijos kon- 
aulo, atšaukė kompanijos laisnį.

— ...... . UI__ L1IJ1I«II,L,W!!!,,«

su degtine pakapotos grabe. A- 
gentas sako, kad Barosko tur^ 
jęs visus degtinės dirbimo įran
kius ir per tūlą laiką ją išdirbi
nę jęs. Dabar jis turėsiąs pasi
aiškinti prieš prohibicijos teisė
jus. Įkalintas po $2000 bond-

Lietuvių susirinkimas 
Congress hotely.

CHICAGO. — Congress Kote
lio Francis I salėj vakar po pie-

vfų organizacijų atstovų ir 
šiaip darbuotojų susirinkimas, 
kurį sušaukė beviešiųs čia Lie
tuvos Atstovas Amerikoj, p. J. 
Vileišis. Susirinkime dalyvavo 
apie dvejotas šimtų žmonių, be 
skirtumo srovių ir partijų. P. J. 
Vileišis opiumais ruožais pris
tatė dabartinę Lietuvos potilinę 
situaciją ir papasakoji), kokių 
buvę daryta žingsnių Washing- 
tone reikalu pripažinimo Lietu
vos nepriklausomybės. Dieną 
ar dvi prieš tai, kaip šio mėne
sio 10 dieną buvo paskelbtas 
sekretoriaus Colby atsakymas 
Italijos ambasadoriui Rusijos 
klausimu, Lietuvos Atstovybė 
buvo vėl įteikus Amerikos val
džiai tam tikrą memorandumą, 
kad Lietuva butų pripažinta 
nepriklausoma respublika. Į tai 
valstybės departamentas davė 
jau atsakymą, kurs susirinkime 
ir buvo perskaitytas. Atsaky
mas beveik nieko neatsako, ar
ba atsako ipaž-daug tiek, kad 
Lietuvai pripažinti, reikia susi
tarimo su Rusija, nu, o koks 
gali būt susitarimas su Rusija, 
kad ten bolševikai ir netvarka.

P. J. Vileišiui pasiūlius, susi
rinkimas nutarė pasiųsti Kau
nan sveikinamąją telegramą 
(tel atsiėmimo Vilniaus.

Šį susirinkimą šaukdamas p. 
J. Vileišis turėjo tikslo pasitar
ti, ar nebūty galima surasti 
bendro pamato, kur lietuviai, 
be skirtumo partijų, galėtų su
sieiti ir veikti bendram Lietu
vos reikalui. Kalbėta apie tai, 
išreikšta įvairių nuomonių, bet 
tarimo jokio nepadaryta.

Nubaudė tris rinkimų teisėjus.
Praeitą subatą, teisėjo Robert 

E. Crovve teisme, prisaikintieji 
teisėjai atrado kaltais tris tei
sėjus daryme suktybių laike rin
kimų ir nuteisė juos užsimokė
ti po $2,000 pabaudos ir atsėdė
ti po vienus metus pavieto, ka
lėjime.

Nuteistieji yra: Herbert J. 
Grundy, Ralph Ilorrell ir Mi- 
chael J. Cohm — rinkimų tei
sėjai 55-to precinkto aštuonio
likto wardo. Suktybė buvo pa
pildyta rugsėjo 11, 1910 metais, 
laike primarinių rinkimų.

Banditai laimėjo kiaušinių.
Ant W. Kiužio ir N. Robey 

gatvių, trys nauji banditai apip
lėšė Įlomy Sugurinai), 18 me
tų vaikinų, vežėja, dirbusio sa-

Banditai laimėjo 45 skrynutes 
kiaušinių, $1,000 vertės arklį ir 
vežimėlį.

REZOLIUCIJA

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS.

Išnešta Rugpiučio 20 dieną, 
1920 m.

Pagavo du automobilių vagiliu.

C. L. Carter, valstijos konsta- 
buleris, netikėtai pagavo du jau
nu automobilių vagiliu. Areš
tuotieji pasisakė esą John Da- 
ley, 19 metų 
PratV blvd., ir 
21 metų, 7543 
Jie prisipažino
Sterlitzo automobilių.

amžiaus, 1670 
Harold 
Ridge 
pavogę

Weber, 
gatvės.

Areštavo graborių.
Praeitą subatą prohibicijos 

agentas areštavo Thornas Ba- 
roško, graborių, 710 W. 18-tos 
gatvės. Pas jį skiepe rasta 27 
galionai degtinės ir dvi blčtinės

LEVONAS TAMAŠAUSKAS, 
mirė 28 dieną Rugpiučio 8 va
landą ryto, 1920 m. Paliko bro
lį Joną Amerikoj, Valstijos Li- 
gonbutyj, Elgin, III., du bro
liu ir seserį Lietuvoj, paėjo iš 
Žagarės valsčiaus, Pabalių so
dos. Pagrabas randasi D. Žla- 
bio namuose ant 4036 So. Rock- 
well St. Gentis ir draugai ma
lonėkit . dalyvaut laidotuvėse, 
kurios atsibus 30 dienoj Rug- 
puiučio, 2 vai. po pietų į tautiš
kas kapines.

Telefonss Fsllmas 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland

Valandos: 9 Iki 9 vakaro.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

•881 8. Halsted 8t„ Chicago, III. 
Valandos:—

' '-f . ir.

O f ii o Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Męs savo darbą frarantsojame 

Kalbame Tisas Europiškas kalbas 
8804 S. Kedzle Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street
v--------------------------------------------- J/

(Prisiųsta.)
1. Kadangi, sulyg Lietuvos 

Valdžios sutarties su Rusija 12- 
tą dieną Liepos, 1920 metuose 
likosi Lietuva pripažinta kaipo 
savistovi Viešpatija etnografiš
kose ribose drauge su Vilnium, 
Lietuvos sostine.

2. Kadangi, gautomis Lietu
vos Valdžios žiniomis, Lietuvos 
sostinė Vilnius, sulyg sutarties 
turėjo būti atiduota Lietuvos 
Valdžios žinion nuo 11 dienos 
Rugpiučio, o visa kita dalis Lie
tuvos, kurią bolševikai buvo ap
ėmę, iki Rugsėjo Imos dienos, 
1920 m.

3. Kadangi, surengta^ mani
festacija 15 dienoj Rugpiučio 
yra bendras darbas Chicagos 
Lietuvių Tarybos su Lietuvos 
Laisvės Bonų Pardavinėjimo Ap 
skričių su tikslu, kad pasidžiaug 
ti taip svarbiu atsitikimu Lietu
vos Istorijoje, kaip atgavimas 
Vilniaus ir kitų Lietuvai pri
klausančių teritorijų ir tuomi 
paskatinti Lietuvių yisuomenę 
prie gausesnio pirkimo Lietuvos 
Laisvės Bonų, ką skelbia sekan
tis telegramas iš Kauno Užru- 
bežinių Reikalų Ministerijos:

“Auditorium, Chicago, Vilei
šiui. We gradually taking over 
Vilnius institutions. By Sep- 
tember first expcct complete 
evacuation. Nearly all our ter- 
ritory thus nearly doubling it. 
Much hard vvork and consider- 
able resources needed for bring- 
ing order in new territory de- 
vasted by Polish and recent 
Bolshevik occupation; būt we 
are hoping. All working in- 
tensely with ardor and determi- 
nation. Greet American Lithu- 
anians and tell them with your 
assistance we are attaining and 
sure to maintain what is dear- 
est to every Lithuanians heart 
that Lithuanian flag might 
proudly wave on Gedeminkalnis 
forevcr. — Purickis-Balutis.”

4. Kadangi Amerikoje Lietu
vos Atstovybė: gerbiami Advo
katas Jonas Vileišis ir Majoras 
Povilas žadeikis, Dr. Jonas šliu
pas, Kun. A. Vilimas ir Teisėjas 
R. Crowe kalbėdami į tūkstan
čius susirinkusių lietuvių didžia
vosi Lietuvos Valdžios pasiseki
mais ir darbais ir ragino juos 
dar karščiau imtis darbo-išpirk- 
ti vįsą Lietuvos paskolą, idant 
Lietuvos atgimimo valandoje su 
teikus jai kuodaugiausiai pagel- 
bos.

5. Kadangi gauta žinia, jog 
Amerikon atvažiuoja buvęs Lie
tuvos Preziderttas Antanas Sme
tona ir todėl buvo prašyta kad 
ir jis drauge su Lietuvos Misi-

"■-■■■L .........LH*.11 ■. ■■ ■'■■■■■ 1

jos Nariais atkeliautų Chica- ASMENŲ J1EŠKOJ1MA1 
gon, jeigu butų atvažiavęs New 
Yorkan.

6. Kadangi dienraštyje “Drau 
gas” Rugpiučio 19 d., 1920 m., 
N. 196 patilpo redakcijinis straip 
snis, jog Lietuvos Misijos Na
riai atkeliavo Chicagon ne pa
skolos reikalais, bet kad perim
ti nuo Lietuvių Laisvės Varpo 
Komiteto “L. L. Varpą” ir pasi
džiaugti, kad Vilnius tapo bol- 
ševikų paimtas.

7. Kadangi “Drauge” tame 
pačiame straipsnyje melagingai 
primetama Chicagos Lietuvių 
Tarybai bolševizmas ir džiaug
smas užgrobimo Vilniaus per 
bolševikus, tuom kart kada ši 
Taryba dėjo ir deda didžiausias 
pastangas kovoje už Lietuvos 
pilną nepriguhnybę ir sušelpimą 
Lietuvos piliečių nuo karės nu
kentėjusių.

8. Kadangi “Draugas” per- 
statęs taip melagingai ir begė
diškai teršiant tikslą susirinki
mo Auditoritim teatre 15 dieną 
Rugpiučio išvardijo ir gerbiamą 
Lietuvos Atstovą Joną Vileišį, 
girdi, kaip jis galėjo tokiose 
bolševikų iškilmėse dalyvauti.

9. Kadangi tie visi melagingi 
išvedžiojimai “Drauge” yra 
nieks kitas kaip aiški insinuaci
ja prieš Lietuvos Atstovą, o per 
jį ir Lietuvos Valdžią, kad pa- tis pradžiai $25.00 j savaitę, 
kenkus Lietuvos reikalams Ame
rikoje ir matomai, kad tuomi 
pačiu pasitarnavus Lietuvos 
priešams.

Todėl mes nariai Chicagos 
Lietuvių Tarybos specialiame su 
sirinkime, laikytame 20 dienu 
Rugpiučio, 1920 metuose, Wood- 
mano svetainėje apsvarstę tok 
“Draugo” atsiliepimą (Draugas 
No. 196, “Vilnius ir Bolševikai”) 
nutarėme grieščiausiai protes
tuoti prieš tokį “Draugo” redak 
cijos šmeižtą ir reikalaujame 
kad minėto “Draugo” Redakcija 
atšauktų kiekvieną sakinį mela
gingai šmeižiantį gerbiamą Lie
tuvos Atstovą Joną Vileišį, Mi
siją ir Chicagos Lietuvių Tary
bą.

Išreiškiame Lietuvos Atstovy
bės Nariams ir Misijai didžiau
sią užuojautą, pilną pasitikėji
mą ir augščiausią padėką už 
juos nuveiktus ir veikiamus dar
bus Amerikoje labui Lietuvos 
Valstybės ir jos piliečių ir nuo
rašą šitos Rezoliucijos pasiųsti 
Lietuvos Valdžiai, Atstovybė. 
Amerikoje ir Lietuvių Laikraš
čiams.

CHICAGOS LIETUVIŲ0 
TARYBA.

Ben. M. Butkus, Pirm.
J. P. Evaldas, Rašt.

Aš ANTANINA IVANAUSKAI
TĖ pajieškau savo tėvelio Mateušo 
Ivanausko. Atkeliavau į Ameriką, 
norėčiau žinot kur mano tėvelis ran
dasi, prašau atsišaukt prie savo duk
ters. Paeinu iš Kauno rėd., Ukmer
gės apskr., Pagirių miestelio. Duo
danti man atsakymą prašau rašyti 
taip:

ANTANINA IVANAUSKAITĖ, 
4520 S. Hcrmitago Avė., Chicago, III.

Aš KATARINA PĖSTININKIUTĖ 
pajieškau brolio Jono Pėstininko, iš 
KidoliSkių kaimo, Suvalkų red., turiu 
labai svarbų reikalą. Atsišauk it pats 
ar kas žino malonėkit pranešti, už ką 
busiu dėkinga. Rašykit ant šio adreso:

MR. WILLIAM KING,
R. 1, Bok 25, Ledyard, Iowa.

AS ANTANINA ANTANAVIČE 
pajieškau švogerio Frank Songai
los, 1914 metuose gyveno Mason Ci
ty, Iowa, o dabar girdėjau gyvenąs 
Chicagoj, III. Turiu labai svarbų rei
kalą — laiškas iš Lietuvos nuo mo
teries, ji šaukiasi pas savo vyrą 
Frank Sungailo. Mano antrašas.

MRS. J. ANTANAVIČE, 
3211 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
_________VYRŲ__________

REIKIA
PAPRASTŲ

, DARBININKŲ
Mes galime panaudoti ke

letą darbininkų įvairiems 
dirbtuvės darbams. Darbai 
ant mašinų, prie truckų ir 
taip toliaus. Daugelis dar
bų yra nuo štukių ir gerai 
apmokama. Patyrimo ne
reikia.

Ateikit samdymo ofisan 
ACME STEEL GOODS CO.

2836 Archer Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA — saliunas pigiai. 

Čysta graži vieta, geri įtaisymai, nau
jas pianas ir kiti visi reikalingi geri 
dalykai. Biznis geras. Pardavimo 
priežastis važiuojam Lietuvon.

652 W. 18th St., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
SPECIALIS PARDAVIMAS 

Perbudavotų Mitchellių ir 
kitų išdirbysčių.

Mėnesinių Išmokėjimų Planas 
IŠI.YGOS:

Kaina įmokėti išmokėjimai
$ 900 $350 $45 kas mėnesį

1000 400 50 kas menesį
1200 500 55 kas mėnesi
1400 600 65 kas mėnesį
1600 700 75 kas mėnesį
1800 800 85 kas menesį
2000 900 95 kas mėnesį

NUOŠIMČIŲ MOKĖTI NEREIKIA.

RAKANDAI

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario — North 

Sidės apielinkėje, netoli Humboldt 
Park.

Atsišaukite
Naujienos No. 133 

1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS
Lietuvis barbens.
Darbas ant visados.
Gera mokestis ir sanlygos.

S. TAMULINAS, 
10801 Michigan Avė. 

Roseland, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — patyrusio pardavėjo, 
kalbančio lietuviškai ir lenkiškai dar
bui įvairaus tavoro krautuvėj. Gera 
mokestis. Rašykit tuojaus.

L. MALTZ DEPT. STORE, 
Cor. Quince & N. Sheridan Rd. 

Kcnosha, Wis.

MORGEČIŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
FREIGHTŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
TAXŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
APDRAUDOS MOKESČIŲ NĖRA.

Kiekvienas karas yra apdraustas 
nuo ugnies ir vogimo ant 80 procen
tų jo vertės ant vienų metų dykai.

Jūsų senų karą (ne senesni kaip 
1912) paimsime į mainus ir paro- 
kuosime kaip cash įmokėjimą. 
VISI PERBUDAVOTI MITCHELIAI 
NEŠA TOKIĄ PAT GARANTIJĄ 

KAIP NAUJI.
MITCHELL, 

2 pardavimo kambariai 
2326 2334

Michigan Avė. Michigan Avė.

KAK ANDAI

Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2L02 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdura nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 ik’ 4.
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai. Priežastis pardavimo, važiuoju 
į Lietuvą, parduosiu pigiai, 1 metai 
tik vartoti.

ST. RUBEIKIS,
4429 So. Honore St.

/ 

NAMAI-ŽEMfi
PARDAVIMUI medinis namas, 6 

kambarių; pagyvenimui biznis ir šo
kių svetainė. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju Lietuvon. Kreipkitės 
prie savininkės.

1336 So. 52 Avė. , 
Cicero, 111.

Pranešimai
Dramatiško Ratelio repeticija bus 

panodėlyj, rugpiučio 30, 7:30 vai.
vak. Meldažio svetainėj. Repeticija 
abiejų veikalų — “Mindaugis” ir 
“Lizdas Naminio Liūto”. Vist lo
šėjai malonės atvykti laiku.

— A. Jnsas, *okr.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Pai. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
doj, rugsėjo 1, kaip 7:30 vai. vakare 
Liuosybęs svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. — V. Briedis, fin. rašt.

Pai ieškojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Franciška Grigai- 
čiutė. Jau trį» metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume Žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviikių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duota žinią 
šuo adresu:

POVYLAS GRIGAITIS, 
1341 So. 49 Are., Cieero, III.

PAJIEŠKAU giminių ir pažįsta
mų iš Prienų parapijos. Tik ką par
važiavau iš Alaskos ir malonėčiau 
susipažint su mdtinos giminėmis — 
Kižių ir Gudauskų šeimynomis. Mel
džiu 
ges.

atsišaukti, už ką busiu d&kin-

KAZYS MAČIULIONIS 
3143 South Halsted St., 

Chicago, UI.

PAJIEŠKAU savo švogerio Marti
no Poccvičiaus, Balangių kaimo, Vie- 
lionos parapijos, ponki metai kaip pa
liko savo pačią Lietuvoj, taipgi pa
jieškau savo giminių ir puseserės 
M maigytės iš Endriusiunų kaimo, Ve- 
lionos parapijos. Meldžiu atsišaukti 
patįs arba kas žinote pranešti už ką 
jusiu dėkingas. Mano adresas:

J. ROZINSKI,
333 Oakwood Blvd., Chicago, III.

REIKIA — 2 patyrusių 
moterų pardavėjų. Mokes
tis pradžiai $25.00 į savaitę. 
Vakarais dirbti nereikia, 
išskiriant subatoj. Spartus 
pagerinimas.
LUSTIG’S DEPT. STORE

3410-12 So. Halsted St.

REIKIA —
Vyrų darbui serap 
ležies yarde. $6.00 į die-

UNITED IRON & METAL 
COMPANY, 

711 West 15 Place

ge-

PALIKTA STORAGE’Y
—Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai re-
. kordai. Gražus didelis

phonographų, kaip 
111 —1-~ vertu $155

Gvarantuotu 
metų. Taipgi

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi

nigus musų didelėse Hawthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iŠ kurių 
galite pasirinkti, štai trjs dar
bai, kurie nereikalauja patyri
mo. Mes turime ir kitokių ly
giai gerų.

Coil Winders
Lengvas, čystąs darbas prie 

kurio jus gausite $19.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinanties 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo štukių (piece work). Mer
ginos dabar dirbančios, aplamai 
imant, yra jau po tris metus 
prie to paties darbo. Juo ilgiau 
jos būna, tuo geriau jos tą dar
bą mėgia.

Paper Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

šiną, kuri apvynioja parvuotą 
(colored) popierą apie čystą va
rinį dratą. Jus gausit virš $20 
už kiekvieną pilną savaitę moki
nanties ir musų instruktoriai 
pamokins jus uždirbti daugiau.

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

Jus galėsite prisėsti, greitai iš
mokti ir uždirbti gerus pinigus 
nuo pradžios. j

Atsišauki! į musų samdymo 
ofisą bile dieną prieš 4 vai. po 
piet, arba utarniko ir ketvergo 
vakarais tarpe 6 ir 8:30.

WESTEĘN^ ELECTRIC CO.,

48th Avė. & 24th St.A

REIKIA
VYRŲ.

Molderių ant plieno, 
malleable ir žilos 
geležies.
Ateikit pas

WESTERN STEEL CAR
& FOUNDRY, 

1368 Brandon Avė.
Hegewisch, III.

REIKIA
VYRŲ

ant tavorinių vagonų 
(freight car).
100 plieno darbininkų 
ir padėjėjų. Tavorinis 
vagonas 25.
Ateikit pas

ROCK ISLAND LINE
124 & Ashland Avė. 

Blue Island, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas geroj vie

toj priežastis pardavimo, savininkas 
važiuoja lietuvon. Parduosiu nebran
giai. Atsišaukite greitai.

J. GRUŽAUSKAS, 
2535 So. Halsted St

REIKIA MERGINŲ
Jaunesnių kaip 16 metų. Nuolati

nis darbas. Graži Čysta dirbtuvė. 
Lengvas užkandis dykai. Gera mo
kestis pradžiai.
THE HUMP HAIR PIN MFG. CO.

1916 Prairie Avė., Cor. 20th

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA —

VYRŲ

Porterio švarkų (coats) 
dirbtuvėj. Gera mokestis. 
Nuolatinis darbas, 
vieta geram vyrui.
Ateikit pas

PERCIVAL B. PALMER CO. 
367 W. Adams St.

TIKRAI GERA PROGA
Trumpu laiku turiu išvažiuoti į 

Lietuvą su Fedcralės Agentų Bendro
vės reikalais, ir iš tos priežasties es- 
mu priverstas parduoti savo krautu
vę, kuri susideda iš įvairių saldainių, 
cigarų, lengvų gėrimų, biterių ir vai
stų. Kartu parsiduoda visi namų ra
kandai ir automobilius. Biznis yra 
labai gerai tarpe lietuvių išdirbtas ir 
vieta visiems žinoma, o biznis neša 
geras įplaukas. Parduodu labai-la- 
bai pigiai. Nepraleisk šios progos, 
ateik ir ištirk viską ant vietos.

JONAS KASTĖNAS,
663 W. 18th Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, ir 
namas, 2 flatų. Kreipkitės prie 
savininko

1016 West 19 St.

Gera PARSIDUODA — bučemė su 
ar be namo. Biznis gerai iš
dirbtas. Priežastis pardavimo
— liga. Klauskit savininko

2462 W. 46 Place.

REIKIA —
Shearmenų, yardmenų ir teams- 
terių į šongelžų yardą.

ALTON IRON AND METAL 
COMPANY, 

2122 So. Loomis St.

REIKIA anglių primetėjų (passers) 
$65, kambarys ir pragyvenimas.

Ateikit pas
CHIEF ENGINEER, 

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 & Comell Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sėmė geroj vietoj, lietuvių ir 
lenkų apgyvento j. Priežastis 
pardavimo — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.
1836 S. Halsted ^t. Chicago, III.

PARSIDUODA — Saliunas, labai 
gora vieta, labai pigiai. Priežastis 
pardavimo datirsit ant rietės.

453 Vermont St.
Blue Island, III.

M MIMtnHl naujas, 
Įįf iiliil už $42.

M kvctiIuB daugelI P’Kiai parduodamų, 
te IIiIiUmI I Turime labai gražių 
|M VsffiSmJ sulyg šios dienos ra- 
Į|W kandų seklyčioms
V TA)-----(parlor). Reikia m»-

11/ tyti, kad apkainavus.
B Priimami Liberty

Bondsal. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiama per C. O. D. 
leidžiama iiegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, visus sykiu arba atskirai. Prie
žastis pardavimo — savininkai ap
leidžia Chicago. Galima matyti nuo 
6 ryto iki 8 vakaro

J. SHUSHO,
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel.: Yards 6492

PARSIDUODA didelis namas, 3 pa
gyvenimai ir Storas ir garadžius. Ren 
dos neša į mėnesį $105. Naujos ma
dos įtaisymai: vanos, elektra ir kiti 
parankumai. Gražioj vietoj, Brigh- 
ton Parke, netoli Archer Ąve. Par
davimo priežastis — savininkas iš
važiuoja Lietuvon.

4129 So. Sacramento Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS MIESTE.
Turi būti parduota tuojaus iš prie

žasties savininko mirties. Gera pro
ga dirbantiems McCormicko arba 
Twine dirbtuvėse, du blokai į darbą, 
gali pareiti ant pietų. Neša rendos 
$58.00 į mėnesį. Turi būti parduo
tas šį mėnesį, tiktai už $4,700 arba 
už geriausį pasiūlymą. Kreipkitės 
prie

2216 W. 24th St., 2ros lubos, 
arba pašaukit Van Buren 890

PARSIDUODA — 7 kam- 
barių namas ir garažius. 
Lotas 33x125. Geras biz
niaus kampas.

Z. HEBERT, 
703 W. 46 PI. arti Union A v.

PALIKTI STOHAGE’JUJE 
RAKANDAI

PARSIDUODA — mažas namelis, 
2 lotai. — Kaina $900.00 — $200.00 
įmokėti, o likusius $10.00 į mėnesi.

4980 Archer Avė.
Netoli Crawford Avė. 

Klauskite William Kašte.

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setij apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų jr 25 phonographus vi
sokio išdirbimn ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURN1TURE 
and STORAGE

2810 W. Harrison Str., 
Atdara nuo .9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėlioj iki 4 v. v.

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis namas, augštas skiepas, didelis 
kiemas, elektrinės šviesos ir maudy
nė, Parsiduos už teisingą pasiulyasą. 
Atsišaukit

3352 Wallace St.

PARSIDUODA — 5102 Lowe Ava, 
2 augštų — 5 ir 6 kambarių — na
mas, maudynė ir gazas, naujas cemen
to basementas, sewerės. Kaina 
$4,500.00.

4941 Princenton Avė., 2 augštų na
mas ant cementinių plytų pamato, 6 
ir 4 kambarių, $400 cash, likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Kaina $3,700.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

vonMnMMHMMns

MOKYKLOS

(Gera Nanajiensi IKsi- 
Ikaumdiu Plu’lkejsiinnis.

Kostumeris kartą man pasa
kė: Kad aš bučiau žinojęs apie 
jūsų vietą pirma, aš bučiau su- 
čėdinęs $200 ant rakandų, ku
riuos aš pirkau kitur. Daugelis 
kostumerių taip kalba, kurie čia 
perka.

Aš turiu eilę naujų ir vartotų 
rakandų, lovų ir springsų ir ma
tracų. Pečių, karpetų ir t.t. Aš 
parduodu naują ta vorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotą tavorą labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75 
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

Rugsai $22.50 ir daugiau.
šimtai atskirų bargenų, kurių yra 

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinom.
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

kia.
Aš parduodu už “cash” tiktai.
Atdara Utaminke, Ketverge 

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE 

EXCHANGE
6203-5-7 Wentworth Avė.

Tel.: Wentworth 6996
P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 

ir atsineškit su savim. Aš nu
teisiu 5% ant visų pirkinių.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budo 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekviena* gauna gero* 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo* elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampa* Lake St.. ant 4-tų lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6296 S. Halsted, 2497 W. Madteea. 
1850 N. W«lia St.

187 Mokyklos Jungt. Valatijoaa.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė,

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi^ 

tos kalbų, aritmetikos, knygvedyą* 
ės, stenografijos, typewriting, plr* 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 

liarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryts 

iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
hd 10 valandai.
311)6 SO. HALSTED ST., UHh'AGO.




