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Paėmė SuvalkusN

Eina ant Seinų
Lietuvos kariuomenė kaujasi 

su lenkais

Lenkai vėl stumia rusus. Paėmė Augusta

valdžia, nors sutikdama su 
' Amerikos tvirtinimu, kad Ru- 
I sijos teritorija turi būti gerbia- 
| ma, nurodo, kad ji turi ajsižvel- 
i gti i Tuščias pasekmes, ’ kurios 
gali gimti, jei Lenkijos kontr- 
ofensivas prieš sovietų armijas 

/sustotų nestatytoj linijoj, kuo- 
I met dar nėra gvarantijų nuo 
sovietų valdžios.

Sprendžiama, kad Lenkijos 
nota atkreipia atidą į tai, kad 
Lenkijos rubežius tapo sulau
žytas, kada rusų bolševikai ver
žėsi ant Varšuvos, nors Angį i- ■ 
jos valdžia reikalavo, kad so
vietų spėkos sustotų prie etnog
rafinių Lenkijos rubežių.

Pranešimas apie totorių sukili- VfiL ŠAUDO WEST VIRGINI- 
mą prieš bolševikus, kurį pa
gimdė didelis brangumas pra
gyvenimo. Bolševikų valdžiai 
įsigalėjus* pragyvenimas pasi
dalė dvidešimt kartų branges-. 
nis. i

JOS ANGLIAKASIUS.

Federalinė1] kariuomenė užėmė 
mušeikų vietas ir šaudo iš kul

kosvaidžių streikuojančius 
angliakasius.

85,000 antracito anglia
kasių streikuoja

LENKAI VERŽIASI 
LIETUVON.

Lenkai paėmė Suvalkus ir eina 
an Seinų. Li’ieuvos kariuomenė 

bando lenkus atmušti.

LONDONAS, nigs. L — Lie
tuvos atstovas čia šiandie pas
kelbė, kad lenkai paėmė Suval
kus. Lenkų divizija veržiasi ant 
Seinų, j rytus nuo Suvalkų.

IJetuvos Atstovas Londone 
taipjau gavo telegramų iš Kau
no, kad lėtokų spėkos užpuolė 
Lietuvos kareivius arti Augus
tavo.

veržiančios linkui Gardino len
kų spėkos beveilČ pasiekė kran
tus Nemuno upės, kuri plaukia 
per Gardiną.

Lenkijoj organizuoja rusų 
armiją.

*
Nauja rusų savanorių armi

ja, kuri jau siekia didelių pro
porcijų, yra 
su v

tveriama ru- 
naciona.linio^ komiteto, 

§ šiame mies- 
> karo 
kabinete

Savinkov kariavo

Žydų pogromai 
nesiliauja

--- ----------------

WILLIAMSON, W. Va., rūgs. 
11. — Federalinė kariuomene, 
kuri tapo prisiųsta į Čia prašant 

j valstijoj gubernatoriui, užėmė
Vėl šaudo W. Va. angliakasius

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 2, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PA£M£ AUGUS
TAVĄ.

Lenkai nuveikia rusus Galicijo
je. Rusai traukiasi <ir prie Gar

dino, nors grąsina nauju 
• ofensivu, * .

te Savinkov, bm 
mini sterili Kerenskio 
ir Robičcv.
kaipo lenkų savanoris prib B il
go upes, kada bolševikai veržė
si ant Varšuvos.

Komiteto programon įeina 
įsteigimas Rusijoje respubliko
niškos demokratinės valdžios, 
išdaliniiftas žemės valstiečiams 
ir suteikimas plačios provinci
nės nutonoiųijos.

True translation filpd with the post- 
master at Chicago. III., Sept. 2, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI ATMUŠA LENKŲ 
ATAKAS. <VARŠĄVA, rugp. 31. — Len

kijos ir l'krąinos kareiviai at
gavo didesnę dalį rytinės Gali
cijos ir dabar valdo visą kai
rįjį krantą Dniestro upės.

Przemysliftiy apygardoje, 25 
m. į pietryčius nuo Lvovo, len
kai išblaškė Rusijos sovietų 
spėkas, kurios bandė pradėti 
ofensivą.

Gen. Pavlenko ukrainiečių 
pulkai, kurie perėjo Dniestro '
upę į pietus nuo Bučač miesto, ' musų kareivių Dubenka meis-

LONDONAS, rūgs: 
l tarninko oficialia rusų 
nešimas skelbia atmušimą len
kų atakų visoje mūšio linijoje. 
Pranešimas «ako:

“Bielovežiaus-Pružonių apy
gardoje priešo bandymai paeiti 
tapo atmušti, 
bandė

pra-

Priešas, kuris 
keliose vielose pereiti 

upę, tapo atmestas atgal

sėkmingai išvystė savo ofensi- 
vą, priversdami bolševikus į 
vakarus Seret upės skubiai pa
sitraukti, kad nelikus apsuptais.

Lenkų kareiviai užėmė Au
gustavą, į vakarus nuo Gardino, 
kur juds entuziastiškai priėmė 
gyventojai.

Rusijos bolševikai tebesi-

“Mušis vis dar tebesiaučia į 
pietus nuo Hrubiešovo (50 m. 
j pietryčius nuo Liublino). Kris-

nuo Lvovo) priešo atakos tapo 
atmuštos. Lvovo ir Bučač apy- 
garduose priešas pakartotinai 
darė smarkias atakas, kurios 
liko atmuštos.”

Baltstogės sek tore, sako vėliau
sias lenkų pranešimas. Lenkai 
užėmė Sokolka, Grudek ir Na

True translation filed vith the post- 
master at Chicago, III., Sept. 2, 1920 

j as required by the act of Oct. G, 1917

socialistų laikraštis kompanijų privatinių mušeikų 
rašo iš Poriečės: 'i vlet« ,r1!v“kaf žaju y-

mą angliakasių. Šiandie ištiko 
du kariuomenės užpuolimai ant 
angliakasių ir i juos paleista 
apie Ą000 šūvių. Viename tų 
užpuolimų panaudota ir kulkas- 
vaidžiai.

Prasideda naujas didis angliakasių streikasForverts
Gerbiamas Redaktoriau;— 

1 Meldžiu savo laikraštyj išspaus
dinti amerikiečilį žiniai apie at
sitikimus, kurie čia ką-tk įvy
ko.

Liepos 14 dieną šių metų inu- 
I ?»ų nucoįviyj piiuiti j ia baisus 
1 pogromas^ Visą pogromą čia 
I ymulkmcningai aprašyt negali
ma, pažymėsiu tik, kad buvo 
padaryta baisių nuožmumų ir 
žiaurumų ant beginklių žydų.

85,000 ANTRACITO ANGLIA
KASIŲ JAU STREIKUOJA.

CcHe a-HOMiHflon fjird Witn the po«r 
mastei* at Chicago, III., Sept. 2, 1920 
t* r»ut<iTvd hv (d •»<*l. d. I9i7 j sų miestelyj padaryta

BOLŠEVIKAI VERŽIASI
KRYMAN.

Vrangelis visur nuveikiamas ir 
pasitraukė Kryman, j kur bando 

įsibriauti ir bolševikai. • *
! žiurėjo šaltai ir nieko

KONSTANTINOPOLIS, rūgs.. žudymams sustabdyti;
1. — Bolševikų pradėtas ofensi- 
vas. prieš gen. Vrangelio armi
ją Kryme, progresuoja. Po dvie
jų dienų mūšio bolševikams pa
sisekė pereiti Dniepro upę ir jie 
dabar laiko rytinį krantą. Jų 
frontas dab*r eina per Bolšoi, 
Lepetiki ir Aleški.

Dvi kolumnos dabar 
kartu linkui 'Perekopo, 
yra įėjimu į Krymo pusiausalį

eina 
kuris

nedarė 
netik 

jų nebandė sustabdyt, bet kai 
kur pati pogrome dalyvavo. 
Užmušta ir nušauta daug visai 
senų ir mažų vaikų. Pogromai 
tęsėsi keturias dienas. Jaunes
nieji bėgo į laukus slapstytis, o 
kai paskui sugryžo į savo na
mus, tai rado tik tiru mus 
visa išplėšia ir sunaikinta. Iš
pieštos visos žydų sankrovėles, 
išplėštai" dagi sandėlis padėvė-

distrikto angliakasių unijos 
šiandie paskelbė angliakasių 
streiką Ponderick, Ky. Streikas 
prasidės sekama utarninką. 
Jiis sako, kad ka:riuomenė ta
po atgabenta susitarus, 
.Virginijos ir Kentucky 
ha toriams.

Angliakasiai griežtai atmeta ko- 
ųiisijos nuosprendį ir tūkstan

čiai meta darbą.

rugs. 
paro-

Bolševikai taipjau renka spe- tų rūbų, kurių paskutiniu laiku
.................................' __ ... ______h • • .. __buvo amerikiečiai atsiuntę kai

po auka beturčiams ir vargin
giausioms sušelpti. 380 žmonių 
nebeturi nei marškinių ant kū
no, ir nėra kuo juos aprėdyti, 
kadangi nėra pinigų už ką nu
pirkti. Amerikiečiai, į jus ištie
sę rankas maldaujame pagel- 
bos. — Poriečės Kabinas, J. šol- 
kovic.

Užrubežinių reikalų mioiste- LENKAI ATSISAKO SUSTOTI i rą keliose vietose.
ris Sapieha ir narys taikos de
legacijos Grabski sugrįžo pane-

PRIE SAVO RUBEŽIŲ.

dūlio naktį iš Minsko į Varšar Jie vaduosis strateginiais išro- 
va. kaviniais, sako, lenkai/Amerikai.

West 
guber-

vininkais Scrantone, kur komi
sijos nuosprendis bus įrašytas 
į dviejų metų kontraktą.

Viršininkai pranašauja, kad 
komisijos nusprendis bus pri
imtas su protestu, nors galbūt 
bus pastatyti nauji reikalavi
mai. Esą Wilkesbarrc trijų dts- 
triktų konferencija prisižadėjo 
priimti nusprendį, kokis jis nė 
butų ir todėl dabar jo nebegali
ma atmesti ir laužyti savo pri
žado.

šu ka- 
Howard 

Kareiviai

25,000 pasiipia “vakacijas.”

POTSVILLE, Pa., riigs. 1. — 
Pasak surinktų žinių, nuo 
25,000 iki 30,000 angliakasių 
mes darbų ir pasiims “vakaci- 
jas” šiandie 9 vai. vakare šioje

Susirėmimai vakar 
riuomene išliko prie 
ir Thacker kbsyklų. 
pastarojoj vietoj šaudė iš kul
kosvaidžių j pabėgusius į miš
kų angliakasius.

Skelbiama, kad tuose susirė
mimuose nėra užmuštu, v

(Slėpimas skaičiaus užmuštų ' 
yra, matomai, paprastu daly-j 
ku We>st Virginijoj. Butų ne- 
papjr&stu dalyku, kad paleidus

Lehigh Valley kompuuijųs 
kasyklos Pantber klonyj, kurio
se dilba 12,000 angliąk^sių, 

hanoy 
klonyje visos Jį jo užridarytį. 
Pusė ReadingĮįeffhpanijos ka
syklų užsidarė, o ir likusios vi
sai mažai dirba.

■—e-----------------------------------------------------

PASKELBS ALABAMOS ANG
LIAKASIŲ STREIKĄ.

PIIILADELPHIA, Pia.„ 
1. — Čia gautosios žinios 
do, kad angliakasių unijos vir
šininkai neteko kontroles ant 
antracito angliakasių ir gręsia 

j visiškas apsistojimas darbo 
antracito anglių kasyklose, ne
žiūrint prezidento Wilsono pa
liepimo, kad nebūtų jokio su
trukdymo darbe. Kaip prane
šamas jau 85,000 angliakasių 
VVilkcsbarpe apygardoje metė 
darbą ir pasiėmę “vakacijas.” 

Nutarė pasiimti “vakacijas.”
WILKESBARRE, Pa., nigs. 

1. — 300 delegatų, atstovaujan-
čiu 65 lokalus 1-nio distrikto, veik visai nedirb 
vadovaujami linoch Williams 
ir skaitomi esą insurgentais,” 

1,000 šoviniu ir dagi šaudant iš kadangi atsisako klausyti ccnt- 
kulkasvaidžių, niekas nebūtų celinių unijos viršininkų, alP 
uJhmištas. Kelios dienos atgal 
Willis Branch Co. i______
buvo užpuolę • angliakasius ir 
buvo ištikęs labai smarkus su
sirėmimas. Ten irgi buvo pas
kelbta, kad “užmuštų nėra”).

Kariuomenės komanduotojas 
laikė 
valdžia ir ma- 
paskelbtas ka-

kas linijoj į pietus nuo Melito- 
pol ir Kapovka, kuomet stip- 
rųe kavalerijos pulkai atvyko 
į Rckovo, grąsindami geležinke
liui.

Nors Vrangelio nuostoliai 
nebuvo dideli, jis buvo priver
stas pasitraukti į Perekopą.

Bolševiklį armija siekia 
40,000 šlikų skaičiaus. Ofensi- 
vas šiame fronte buvo reikalin
gas bolševikams įgijimui pergar 
lės, kad pakėlus žmonių ūpą, 
nupuolusį dėlei sumušimo Len
kijoje.

Jie taipgi tikėjosi, kad tas 
pasisekimas privers gen. Varn- 
gelį ištraukti pulkus, kuriuos 
jis pasiuntė į Tagonrodą, Ros
tovą, Ekaterinodarą ir Noyoro- 
syską,f parėmimui Kubaniaus ir 
Dono kazokų sukilimo.

Bolševikai turėjo ten nedide
lę kariuomenę ir buvo susirūpi
nę, kad sėkmingas sukilimas 
neatkirstų Maskvos nuo turtin
giausių pietinės Rusijos distrik- 
tu. \ V
šaudo bolševikų komisarus.
KdNSTANTINOPOLIS, rugp.

31. *— Gen. Vrangelio spėkos 
traukiasi atgal Kryme. Stiprios 
bolševikų spėkos perėjo Dniep- 

. Kavalerija, 
sakoma, paėmė Alcksandrovsk 
ir eina pietų link, atkirsdama 
geležinkelį.

Gen. Makmo, kuris koope- . 
ruoja su gen. Vrangeliu, atakuo- .

iš užpakalio ir PINIGŲ KURSAS

PAŠALINO KRASOS DARBI
NINKŲ UNIJOS VIRŠININKUS

11 Chicagos darbininkų vi'rši- 
ninku pašalinta iš darbo.

CHICAGO. — Pierce E. But- 
ler ir 10 kitų Chicagos krasos 
darbininkų unijos vir

■ vienu balsu nutarė “pasiimti 
mužeikos vakacijas” iki nebus išpildyti 

ir 1 reikalavimai apie ptikčlimą al
gos ir pagerinimą darbo sąly
gų, kaip įie yra nustatyti ma
žumos Ferry raporte.

Kad tokis nutarimas išręįškė 
konfe- 1 tik antracito angliakasių senti- 

! mentą, parodo tai, kiid šiandie 
Į vien tik šioje* apygardoje metė

INDIANA POLIS, Ind., rūgs.
— Angliakasių unijos prezi

dentas Jobn L. Lewis šiandie 
paskelbė genfralinį minkštųjų 
anglių Alabainoje angliakasių 
streiku. Apie tai tuojaus pra
nešta telegrafu unijos raštinei 
Birmingham'e.

Streikas tapo paskelbtas to
dėl, kad Alaba'iUos kasyklų sa
vininkai nepildo VVilsono anglių 
komisijos nuosprendžio ir mo
ka daug mažesnes algas, negu 
nustatyta*tos komisijos. Su uni
ja gi tarties jie griežtai atsisa
ko. Daug kasyklų jau dabar 
stovi uždarytos.

1.

darbą 35,000 angliakasių. Did
žiuma kasyklų turėjo visai už- 
f-idaryti, kitos jei ir dirba, jlii 
tik su puse darbininkų.

Pittstono apygardoje strei
kuoja 10,000 angliakasių, o apie 

miškuo-se Scrantoną irgi dirbančių aifglia-

susiremjmų.

pulk. Burkhardt 
renciją su ei vii e 
noma‘, kad bus 
ro stoyis.

Dar daugiau
Iš Chatteroy miestelio pra

nešama, kad ir ten kareiviai 
buvo užpuolę 

angliakasius ir mušis iiršininkų 
vakar formaliai Buriesono tapo Td kaslų skalčlus >su,Mazejo.
pašalinta iš darbo. Jie tapo pa
šalinti iš darbo todėl, kad jie 
viešai reikalavo pakėlimo algos 
k rasos darbininkams ir iškėlė 
aikštėn prie kokių bjaurių są
lygų prisieina dirbti krasos 
darbininkams. Tas Burlesonui 
labai nepatiko, ypač kad jie ir 
demokratų konvencijoje visur 
stojo prieš Burlesoną, ir jis 
juos rabar pašalino iš darbo.

rafo vielos yra nutrauktos ir 
nieko nežinoma apie pasekmes 
to susirėmimo.

I Užpuldinėjimai ant angliaka
sių atsinaujino ir prie Tracker 
kasyklos ir į abi vietas tapo pa
siųsta dar daugiau kareivių, ir 
juos tuojaus paleista į (larbą. 
Pasekmių užpuolimo ir čia ne
žinoma, nes telegrafas irgi yra 
pertrauktas, o karininkai atsi-

2 sako ką nors pasakyti.NEW YORK, rūgs. L 
; žmonės liko užmušti ir 16 su
žeista, niekurič gana sunkiai, 
kada elevatorius, kuriuo jie lei- Į 

i dosi žemyn, sugedo ir nukrito 
nuo 10 aukšto, 

i _________

IR ŠVEDIJA EINA PRIE 
PROHIBICIJOS.

STOCKHOLM, rugp. 31. — 
I Paskirtas 1911 ui. valdžios ko- 
. mitetas rekomendavo uždrausti 

WASH1NGTON, rūgs. L —I ja bolševikus iš užpakalio ir . KINIU V pardavinėti ir išdirbinėti vi-
Lenkija atsakė į Jungt. Valstijų paėmęs Machmml, kur sušau-i VAKAR ro^7n7ufaienio pinigų'K,,s svaiginančius gėrimus, tu- 
persergėjimą, kad Lenkijos ar- dq bolševikų komisarus ir kitus jęaina, perkant jų ne mažiau Jcaip už rinčius daugiau kaip 2.8 nuoš. 
mijo«s turi sustoti prie etnogra- bolševikų pritarėjus, 
finių Lenkijos rubežių, pareiš
kimu, kad Lenkija savo žy- 
giuose vailuosis strateginiais u . Vrangelis pakviet5 įy. 

mlausius rusus finansistus už- 
rube^yje į ekonominę konfe- ( 
renciją Se^ąstopolyje pabaigoje 
ru

šiandie gautame bevieliniame 
pranešime Rusijos užrubežinių 
reikalų m misteris ČiČerinas sa
ko, kad jis yra patenkintas 
pastebėjęs, jog Lenkijos vald
žia išsireiškė už taiką, bet grą- 
sina nauju ofensivu, jei lenkų 
“darbai nesutiks su jų priža
dais.” čičerinas tikrina, kad ka- ■ išrokavimais. 
riaujanti spėka sovietų armijų Formalis atsakymas į Aineri 
nėra sumažėjusi. kos notą šiandie Lenkijos am-

. , , __ / basadoriauls tapo Įteiktas vai-•
Lenkai artinas prie Nemuno. 9(yb-g dt,parhime’tlli. Nors
VARšAVA, rūgs. L — Pasak oficialių komentarų trūksta, ToPbriai sukįlo.

žinių iŠ šiaurinio fronto, besi-vienok patirta, kad Varšavos BAKU, : laukaze, rug

šaukiasi* finansistų.
COPENHAGEN, rūgs. 1. — 

Šen. Vrangelis pakvietė

en.

, rugp. 31.—

25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma an<0|10U0 
Amerikos pinigais šiaip: i.

Anglijos 1 svaras ... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos už $1 ........
Danų, 100 kronų ....
Finų 100 markių ... 
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenku 100 markių .. 
Olanclų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų 
šveicarų, už $1 .........
švedų 100 kronų-......
Vokiečių 100 markių

...........  $3.57,

............ $0.48
frankų 18.60

$14.40
$3.60
14.22
21.30
$2.10
$0.48

$32.00
$14.40

frankų 6.06
^$2.*10 > vo atkreipti kulkiasvaidžiai.

Kareiviai kelia maištų.

Nepriklausomosios koitiapni- 
jos skelbia, kad pas jas visi 
angliakasiai dirbą ir jos esan
čios geriau prisirengę kovoti su 
streiku, negu kad didžiosios 
kompanijos.

Streikas labiausiai palietė 
Lehigh Valley ir Susųuehanna

glių kompanijų kasyklas į ir 
veik visos užsidarė. Tai dar 

pirnYu diena ir kas bus toliau, 
niekas ąeapsiima pranašauti.
Hazlenton irgi paliestas streiko.

IIAZLETON, Pa., nigs. 1. — 
Tūkstančiai angliakasių šioje 
tui prieš antracito anglių komi- 
apygardoje metė darbą protes
tuodami prieš antracito komi
sijos nusprendį, kurį jau pat
virtino prezidentas Wilsonas. 
Čia apie trečdalis kasyklų jau 
užsidarė. Bet tečiaus angliaka
siai neskelbia streiko 
vien tik pasiėmę “vakaci jas, ' 
bet ne streikuoją.

Unijos viršininkai ragina dar
bininkus grįžti į darbą, bet jų 
niekas neklauso. Angliakasių al- 

ja šiandie pradėjo

DIDELI STREIKAI LAUKIA 
NEW YORKĄ.

Prie esančių streikų prisidės dar 
£0,000 darbininkų.--------- >

NEW YORK, rugp. 31. — 
Streikai, kurie palies mažiausia 
20,000 darbininkų, prasidės bė
gyje 36 valandų ir sustabdys 
tris svarbias Ncw Yorko pra-' 
mones.

sustreikuoti ketverge. Jie rei
kalauja $10 į dieną vieton da
bartinių $9.

' 3,000 vežėjų, šoferių ir pa- 
1 kuotojų mos darbą ryto ryte. 

J1® j Jie reikalau ja pakelti nuo $5 
iki $8 savaitėje.

2,000 plumberių mes darbą
10 vai. šiandie ryte. Jie reika
lauja $9 į dieną.

Boto dar streikuoja 8,000 
Brooklyno 'gatvekarių ir eleva-

LIMA, rugp. 31. — Gauta 
žinių, kad keletą dienų atgal 
15,000 čili kareivių pakele ______
maištą ir ištikusiame susirėmi- ! gų komisi j 
me daug kareivių liko užmušta savo posėdį išdirbimui pritai-' torių darbininkų, taipjau dalis 
ir sužeista. Prieš sukilėlius bu- kimo komisijos nuosprendžio, dokų darbininkų,

J Pyto jie tarsis su kasyklų sa-daugelio mažesnių streikų.
neskaitant
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FTIIlfnKIU 'U
Paėmė Suvalkus
Eina ant Seinų
Lietuvos kariuomenė kaujasi 

su lenkais

Lenkai vėl stumia rusus. Paėmė Augusta

valdžia, nors sutikdama su 
'Amerikos tvirtinimu, kad Ru- 
I sijos teritorija turi būti gerbia- 
! ma, nurodo, kad ji turi atsižvel- 
Igti į ruščias pasekmes, kurios 
gali gimti, jei Lenkijos kontr- 
ofensivas prieš sovietų armijas 
sustotų nustatytoj linijoj, kuo- 

I mot dar nėra gvarantijų nuo Į 
sovietų valdžios.

Sprendžiama, kad Lenkijos 
nota atkreipia atidą į tai, kad 
Lenkijos rubežius tapo sulau
žytas, kada rusų bolševikai ver
žėsi ant Varšavos, nors Angli
jos valdžia reikalavo, kad so
vietų spėkos sustotų prie etnog
rafinių Lenkijos rubežių.

Pranešimas a,pie totorių sukili
mą prieš bolševikus, kurį pa
gimdė didelis brangumas pra
gyvenimo. Bolševikų valdžiai 
įsigalėjus pragyvenimas pasi
darė dvidešimt kartų branges
nis.

VfiL ŠAUDO WEST VIRGINI
JOS ANGLIAKASIUS.

Federalinė1! kariuomenė užėmė 
mušeikų vietas ir šaudo ifi kul

kosvaidžių streikuojančius 
angliakasius.

85,000 antracito anglia 
kasiu streikuoja

LENKAI VERŽIASI 
LIETUVON.

veržiančios linkui Gardino len
kų spėkos beveik pasiekė kran
tus Nemuno upes, kuri plaukia

fr»ie n«»(isiHf|nri fjled wnn the po<t> 
master at Chicago, III., Sept. 2, 1920

Lenkai paėmė Suvalkus ir eina 
an Seinų. Lfteuvos kariuomenė 

bando lenkus atmušti.

Lie- 
pas-

LONDONAS, nigs. 1. — 
t u vos atstovas čia šiandie 
kclbė, kad lenkai paėmė Suval-

Seinų, į rytus nuo Suvalkų.
įdėtu vos Atstovas Londone

no, kad lėtokų spėkos užpuolė
Lietuvos kareivius arti Augus- x *> ’v - ’, t
tavo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAfiMĖ AUGUS- 
TAVĄ.

Lenkai nuveikia rusus Galicijo
je. Rusai traukiasi ir prie Gar

dino, nors grasina nauju 
ofensivu.

VARSA VA. rugp. Si. — Len- 
kijo® ir Ukrainos kareiviai at
gavo didesnę dalį rytinės Gali-' 
cijos ir dabar valdo visą kai-. 
rįjį krantą Dniestro upės.

Przemyslifhy apygardoje, 25 
m. į pietryčius nuo Lvovo, len
kai išblaškė Rusijos sovietų 
spėkas, 
ofensivą.

Gen.

Rusijos 
kurios bandė pradėti

Pavlenko ukrainiečių 
kurie perėjo Dniestro 

upę į pietus nuo Bučač miesto, t 
sėkmingai išvystė savo ofensi
vą, priversdami bolševikus į 
vakarus Sere t upes skubiai pa
sitraukti, kad nelikus apsuptais.

Lankų kareiviai užėmė Au
gustavą, į vakarus nuo Gardino, 
kur juos entuziastiškai priėmė 
gyventojai..

Rusijos bolševikai tebesi
traukia prieš lenkų spaudimą 
Baltstogės sek tore, sako vėliau
sias lenkų pranešimas. Lenkai 
užėmė Sokolka, Grudek ir Na
revą.

Žydų pogromai 
nesiliauja 

... I............ ................

WILLIAMSON, W. Va., nigs. 
1. — Federalinė kariuomenė, 
kuri tapo prisiųsta į čia prašant 

i valstijos gubernatoriui, užėmė
socialistų laikraštis privatinių mušeikų
,.ŠO iš PnAie/ia.- jvlel9 vakar pradėjo šaudy- 

mą angliakasių. Šiandie ištiko 
du kariuomenės užpuolimai ant 
angliakasių ir i juos paleista 
apie 1V)O() šūvių. Viename tų 

! užpuolimų panaudota ir kulkas- 
1 valdžiai.

ForvęrU rašo iš Poricčės: 
(lerbiamas Redaktoriau;—

Meldžiu savo laikraštyj išspaus-

i> I PipiH Til f»V l/ir '• » <i| 0, 191 7 j S

BOLŠEVIKAI VERŽIASI 
KRYMAN.

Vėl šaudo W. Va. angliakasius

Prasideda naujas didis angliakasių streikas
85,000 ANTRACITO ANGLIA

KASIŲ JAU STREIKUOJA.

Lenkijoj organizuoja rusų 
armiją.

Nauja rusų savanorių armi
ja, kuri jao siekia didelių pio- 
porcijų, yra tveriama ni

kom iteto, 
šiame mies- 

; karo 
kabinete

Savinkov kariavo

nacionalinio 
sutvėrė 

Savinkov,te
mini derlu Kerenskio 
ir Robieev.
kaipo lenkų savanoris priė Bu
go upės, kada bolševikai veržė
si ant Varšuvos.

Komiteto progranion įeina 
įsteigimas Rusijoje respubliko
niškos demokratinės valdžios, 
išdaliniiftas žemės valstiečiams 
ir suteikimas plačios provinci
nės uitonoipijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1017

RUSAI ATMUŠA LENKŲ 
ATAKAS. I

sitikimus, kurie čia ką-tk įvy
ko.

Liepos 14 dieną šių metų mu- 
ų miestelyj padaryta baisus 

| pogromas.^ Visą pogromą čia
i smulkmeningai aprašyt negali- 

 I ma, pažymėsiu tik, kad buvo 
Vrangelis visur nuveikiamas ir padaryta baisių nuožmumų ir 
pasitraukė Kryman, į kur bando žiaurumų ant beginklių žydų, 

įsibriauti ir bolševikai. * 11 tas baisenybes policija tik 
i nedarė 
''; netik 

jų nebandė sustabdyt, bet kai 
kur pati pogrome dalyvavo. 
Užmušta ir nušauta daug visai 
semi ir mažų vaikų. Pogromai 
tęsėsi keturias dienas. Jaunes
nieji bėgo į laukus slapstytis, o 
kai paskui sugryžo į savo na
mus, tai rado tik tiru mus 
visa išplėšta ir sunaikinta. Iš- ( 
p’ėštos visos žydų sankrovčlės, 
išplėštai* dagi sandėlis padėvė
tų rūbų, kurių paskutiniu laiku

I Į tas baisenybes 
įžiūrėjo šaltai ir nieko

KONSTANTINOPOLIS, rūgs, i žudymams sustabdyti;
1. —- Bolševikų pradėtas ofensi- 
vas, prieš gen. Vrangelio armi
ją Kryme, progresuoja. Po dvie
jų dienų mūšio bolševikams pa
sisekė pereiti Dniepro upę ir jie 
dabar laiko rytini krantą. Jų 
frontas dab>r eina per Bolšoi, 
Lepetiki ir Aleški.

Dvi kolumnos dabar 
kartu linkui Perekopo, 
yra įėjimu Į Krymo pusiausalį.

Bolševikai taipjau renka spė
kas linijoj į pietus nuo Melito- 
pol ir Kapovka, kuomet stip
rus kavalerijos pulkai atvyko 
į Rt kovo, drąsindami geležinke
liui.

eina 
kuris

distrikto angliakasių unijos 
šiandie paskelbė angliakasių 
streiką Ponderick, K y. Streikas 
prasidės sekamą utarninką. 
Jiis sako, kad kariuomenė ta
po atgabenta susitarus, West 
-Virginijos ir Kentueky guber
natoriams. / >

Susirėmimai vakar su ka
riuomene ištiko prie Howard 
ir Thacker kasyklų. Kareiviai 
pastarojoj vietoj šaiidė iš kul
kosvaidžių į pabėgusius į miš
ką angliakasius.

Skelbiama, kad tuose ^iisirę- 
mimuose nėra užmuštu, v

Angliakasiai griežtai atmeta ko
misijos nuosprendį ir tūkstan

čiai meta darbą.

užmuštų ■ |
yra, matomai, paprastu daly
ku We>st Virginijoj. Butų nc-* V I---------------------- o------J J ----------------c

buvo amerikiečiai atsiuntę kai- papustu dalyku, kad paleidus
po auka beturčiams ir vargiu- 1,000 šoviniu ir dagi šaudant iš

¥11. ODA I I 11 • l¥.k • 1 II..

vininkais Scrantone, kur komi
sijos nuosprendis bus įrašytas 
į dviejų metų kontraktą.

Viršininkai pranašauja, kad 
komisijos nusprendis bus pri
imtas su protestu, nors galbūt 
bus pastatyti nauji reikalavi
mai. Esą Wilkesbarre trijų dis- 
triklų konferencija prisižadėjo 
priimti nusprendį, kokis jis ne 
butų ir todėl dabar jo nebegali
ma atmesti ir laužyti savo pri
žado.

PHILADELPHIA, Pa.„ rūgs. 
1. — Čia gautosios žinios paro
do, kad angliakasių unijos vir
šininkai neteko kontrolės ant 
antracito angliakasių ir gręsia 

j visiškas apsistojimas darbo 
į antracito anglių kasyklose, ne- 
' žiūrint prezidento Wilsono pa

liepimo, kad nebūtų jokio su
trukdymo darbe. Kaip prane
šama*, jau 85,000 angliakasių 
Wil‘kcsbarre apygardoje metė 
darbą ir pasiėmę “vakacijas.“

Nutarė pasiimti “vakacijas.”
WBLKESBABRE, Pa., rūgs. 

L — 300 delegatų, atstovaujan- ’
' čių 65 lokalus 1-mo distrikto, veik vi-.-ai nedirba, 
vadovaujami Enoch Williams 
ir skaitomi esą insurgentais,“ 
kadangi atsisako klausyti cent- 
ralinių unijos viršininiui?) kaip 
vienu balsu nutarė “jjuųiimti 
vakacijas” iki nebus išpildyti 
reikalavimai apie pakėlimą al
gos ir pagerinimą darbo sąly
gų, kaip jie yra nustatyti ma
žumos Ferrj’ raporte.

Kad tokis nutarimas išreiškė 
i tik antracito angliakasių senti- 
! mentą, parodo tai, kad šiandie ( 
(vien tik šioje apygaidoję metė 
darba 35,000 angliakasių. Did- 
žiuma kasyklų turėjo visai už- 
eidairyti, kilos jei ir dirba, f ii 
tik su puse darbininkų.

‘ ? strei-

25,000 pasiima “vakacijaę.”
POfšVILLE, Pa., riigf.Į 1. — 

Pasak surinktų žinių, nuo 
25,000 iki 30,000 angliakasių 
mes darbą ir pasiims “vakaci- 
jas“ šiandie 9 vai. vakare šioje 
apielinkėje.

Lehigh Vaiky kompanijos 
kasyklos Panther klonyj, kurio
se dilba 12,000 angliakasių, 

, o Mahanoy 
klonyje visos turėjo užsidarytį. 
Pusė Reading kompanijos ka-t. 
sykių užsidarė, o ir likusios vi
sai mažai dirba.giausiems sušelpti. 380 žmonių į 

nebeturi nei marškinių ant kū
no, ir nėra kuo juos aprėdyti, 
kadangi nėra pinigų už ką nu
pirkti. Amerikiečiai, į jus ištie
sę rankas maldaujame pagel
ios, — Poricčės Rabinas, J. Šol-! 
kovic. - ’

Nors Vrangelio nuostoliai 
nebuvo dideli, jis buvo priver
stas pasitraukti į Perekopą.

Bolševiktį armija siekia 
40,000 šlikų skaičiaus. Olensi- 
vas šiame fronte buvo reikalin
gas bolševikams įgijimui pergai
lės, kad pakėlus žmonių ūpą, 
nupuolusį delei sumušimo Len
kijoje.

Jie taipgi tikėjosi, kad tas 
pasisekimas privers gen. Varn- 
gelį ištraukti pulkus, kuriuos 
jis pasiuntė į Tagonrodą, Ros
tovą, Ekaterinodarą ir Novoro- 
syską, parėmimui Kubaniaus ir 
Dono kazokų sukilimo.

Bolševikai turėjo ten nedide
lę kariuomenę ir buvo susirūpi
nę, kad sėkmingas sukilimas 
noatkirstų Maskvos nuo turtin
giausių pietinės Rusijos distrik- 
tu. \ k
šaudo bolševikų komisarus.
KONSTANTINOPOLIS, rugp. 

31. •— Gen. Vrangelio spėkos 
traukiasi atgal Kryme. Stiprios 
bolševikų spėkos perėjo Dniep-;

Kavalerija, : , .
sakoma, paėmė Alcksandrovsk ^e,sta’ metui k gana 1 1_ no buri
ir eina pietų link, atkirsdama 
geležinkelį.

Gen. Makmo, kuris koope-( 
ruoja su gen, Vrangeliu, atakuo- , 

WASH1NGTON, rūgs. 1. — i ja bolševikus iš užpakalio ir 
Lenkija atsakė į Jungi. Valstijų paėmęs Machmud, kur sušau-'

LONDONAS, rūgs: 
( taminko oficialia rusų 
nešimas skelbia atmušimą len
kų atakų visoje mūšio linijoje. 
Pranešimas sako:

“Bielovežiaus-Pružonių apy
gardoje priešo bandymai paeiti 
tapo atmušti. Priešas, kuris 
bandė keliose vietose pereiti 
Bugo upę, tapo atmestas atgal 
musų kareivių Dubenka meis-

pra

“Mušis vis dar tebesiaučiu į 
pietus nuo Hrubiešovo (5(1 m. 
į pietryčius nuo Liublino). Kris-

nuo Lvovo) priešo atakos tapo 
atmuštos. Lvovo ir Bučač apy
girčiuose priešas pakartotinai 
darė smarkias atakas, kurios 
liko atmuštos.**

PAŠALINO KRASOS DARBI
NINKŲ UNIJOS VIRŠININKUS

11 Chicagos darbininkų vi'rši- 
ninku pašalinta iš darbo.

CHICAGO. — Pierce E. But- 
ler ir 10 kitų Chicagos krasos 
darbininkų unijos viršininkų 
vakar formaliai Burlesono tapo 
pašalinta iš darbo. Jie tapo pa
šalinti iš darbo todėl, kad jie 
viešai reikalavo pakėlimo algos 
krasos darbininkams ir iškėlė 
aikštėn prie kokių bjaurių są
lygų prisieina dirbti krasos' 
darbininkams. Tas Burlesonui 
labai nepatiko, ypač kad jie ir 
demokratų konvencijoje visur 
stojo prieš Burlesoną, ir jis 
juos rabar pašalino iš darbo.

True translation filecl v’ith the post- 
master at Chicago, III., Sept. 2, 1920 

j as reųuired by the act of Oct. G, 1917

I žrubežinių reikalų minisle- LENKAI ATSISAKO SUSTOTI i rą keliose vietose, 
ris Sapieha ir narys taikos de
legacijos Grabski sugrįžo pane- 
dėlio naktį iš Minsko į Varša- Jie vaduosis strateginiais išro- 
vą.

šiandie gautame bevieliniaine 
pranešime Rusijos užrubežinių. 
reikalų minisleris čičerinas sa
ko, kad jis yra patenkintas 
pastebėjęs, jog Lenkijos vald
žia išsireiškė už taiką, bet grą- 
sina nauju ofensivu, jei lenkų 
“darbai nesutiks su jų priža
dais.
riaujanti spėka sovietų armijų Į 
nėra sumažėjusi.
Lenkai artinas prie Nemuno.
VARŠAVA, nigs. 1

žinių iš šiaurinio fronto, besi-vienok patirta,

PRIE SAVO RUBEŽIŲ.

kulkasvaidžių, niekas nebūtų 
užmuštas. Kelios dienos atgal 
Willis Brandi Co. mužeikos i 
buvo užpuolę • angliakasius ir 
buvo ištikęs labai smarkus su- 
drėmimas. Ten irgi buvo pas
kelbta, kad “užmuštų nėra“).

Kariuomenės komanduoto jas 
pulk. Burkhardt laikė. konfe
renciją su civile valdžia ir ma- j 
noma', kad bus paskelbtas ka
ro stoyis.

Dar daugiau susirėmimų.
Iš Chatteroy miestelio pra

nešama, kad ir 
pereitą naktį buvo 
angliakasius ir 'mušis miškuose 
tęsėsi kuo ne visą naktį. Teleg
rafo vielos yra nutrauktos ir 
nieko nežinoma apie pasekmes 
4o susirėmimo.1

I Užpuldinėjimai ant angliaka-
. šių atsinaujino ir prie Tracker 
kasyklos ir į abi vietas tapo pa
siųsta dar daugiau kareivių, ir 
juos tuojaus paleista į darbą. 

L Pasekmių užpuolimo ir čia ne
žinoma, nes telegrafas irgi yra 
pertrauktas, o karininkai atsi-

- sako ką nors pasakyti.

PASKELBS ALABAMOS ANG
LIAKASIŲ STREIKĄ.

r ten kareiviai I Pistono apygardoje 
užpuolę kuoja 10,000 angliakasių, o apie

INDIANA POLIS, Ind., rūgs. 
1. — Angliakasių unijos prezi
dentas Jblm L. Leyvis šiandie 
paskelbė genfralinį minkštųjų 
anglių Alabamoje angliakasių 
streiką. Apie tai tuojaus pra
nešta telegrafu unijos raštinei 
Birmingham’c.

Streikas tapo paskelbtas to
dėl, kad Alabainos kasyklų sa
vininkai nepildo Wilsono anglių 
komisijos nuosprendžio ir mo
ka daug mažesnes algas, negu 
nustatyta tos komisijos. Su uni
ja gi tarties jie griežtai atsisa
ko. Daug kasyklų jau dabar 

I stovi uždarytos.

Scrantoną irgi dirbančių aifglia- 
kasių skaičius sumažėjo.

Nepi įklausomosios komapni- 
jos skelbiu, kad pas jas visi 
angliakasiai dirbą ir jos esan
čios geriau prisirengę kovoti su 
streiku, negu kad didžiosios 
kompanijos.

Streikas labiausiai palietė 
Lehigh Vallcy ir Susųuehanna 
anglių kompanijų kasyklas į ir 
jos veik visos užsidarė. Tai dar 
pirma diena ir kas bus toliau, 
niekas peapsiima pranašauti.
Hazlenton irgi paliestas streiko. 
' HAZLETON, Pa., rūgs. 1. — 
Tūkstančiai angliakasių šioje 
tui prieš antracito anglių komi- 
apygardoje metė darbą protes
tuodami pričš antracito komi
sijos nusprendį, kurį jau pat
virtino prezidentas Wilsonas. 
Čia apie trečdalis kasyklų jau 
užsidarė. Bet tečiaus angliaka
siai neskelbia streiko — 
vien tik pasiėmę “vakacijas,” 
bet ne streikuoją.

Unijos viršininkai ragina dar- 1() VaJ. šiandie ryte. Jie reika- 
bininku-s grįžti į darbą, bet jų latija $9 į dieną.
niekas neklauso. Angliakasių al-

DIDELI STREIKAI LAUKIA 
NEW YORKĄ.

Prie esančiį streikų prisidės dar 
20,000 darbininkų.

NEW YORK, rugp. 31. — 
Streikai, kurie palies mažiausia 
20,(KM) darbininkų, prasidės bė
gyje 36 valandų ir sustabdys 
tris svarbias New Yorko pra
mones.
. 15,000 maliorių tapo paliepta 
sustreikuoti ketverge. Jie 
kalauja $10 į dieną vieton

NEW YORK, rūgs. 1. — 2, 
j žmonės liko užmušti ir 16 su- 

i sunkiai,— —------ 7 - r *

kada elevatorius, kuriuo jie lei- 
dosi žemyn, sugedo ir nukrito • 
nuo 10 aukšto.

IR ŠVEDIJA EINA PRIE 
PROHIBICIJOS.

STOCKHOLM, rugp. 31. — 
I Paskirtas 1911 m. valdžios ko- 
( mitetas rekomendavo uždrausti 
i pardavinėti ir išdirbinėti vi- 
1 sus svaiginančius gėrimus, lu- 

persergėjimą, kad Lenkijos ar- dq bolševikų komisarus ir kitus kaiVtl^^ant jų "ne mažiau kaly ui rinČius daugiau kaip 2.8 nuoš. 
mijos turi sustoti prie etnogra- bolševikų pritarėjus, 
finių Lenkijos rubežių, pareiš
kimu, kad Lenkija savo žy
giuose va<luosis 

čičerinas tikrina, kad ka-, išrokavimais.
Formalis atsakymas į Ameri

kos notą šiandie Lenkijos am- 
/ basadoriauls tapo |teiktas val
stybės departamentui. Nors 

Pasak oficialių komentarų trūksta, 
kad Varšavos

karimais, sako, lenkai Amerikai.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rūgs. 1 d. užsienio pinigų

rei-
da-

Šaukiasi* finansistų.
... COPENHAGEN, rūgs. 1. —.

strateginiais Vrangelis pakvietė žy
miau •dus rusus finansistus už- 
rubež^yje į ekonominę konfe-' 
renciją Sevastopolyje pabaigoje

To oriai sukįlo.
BAKU, aukaze, rugp. 31.—-

25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma ap<0holio.
Amerikos pinigais šiaip

Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos už $1 ...........
Danų, 100 kronų .......
Finų 100 markių .....
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenku 100 markių ... 
Olanaų 100 guldėnų 
Norvegtj 100 kronų . 
šveicarų, už $1 .........
Švedų 100 kromp.......
Vokiečių 100 markių

...........  $3.57;

...........  S0.4S
frankų 13.60

$14.40
$3.60
14.22
21.30
$2.10
$0.48

$32.00
$14.40

frankų 6.06
$$2.10 > vo atkreipti kulkiasvaidžiai.

Kareiviai kelia maištų.

frankų

3,000 vežėjų, šoferių ir 
kuotojų mes darbą ryto

pa-
.. v. T ------- X ryte.

7 R^IJie reikalauja pakelti nuo $5
- • iki $8 savaitėje.

2,000 phimberių mes darbą
ŪMA, rugp. 31. — Gauta 

žinių, kad keletą dienų atgal 
15,000 čili kareivių pakele!__________
maištą ir ištikusiame susirėmi-! gų komisija 
me daug kareivių liko užmušta savo posėdį išdirbimiii pritai-' torių darbininkų, taipjau dalis 
ir sužeista. Prieš sukilėlius bu- kimo komisijos *v’

Boto dar streikuoja 8,000 
šiandie, pradėjo ' Brooklyno 'gatvekarių ir eleva-

nuosprendžio, dokų darbininkų, neskaitant 
Ryto jie tarsis su kasyklų sa- daugelio mažesnių streikų.

IMPERFECT IN ORIGINAL



DABAR jau galima

PASVALYS

JOHN KUCHINSKAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis

ŠAKIAI

M. ARCIBAŠEV

pūslės

Penkių Veiksmų Drama

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

Perskaičiau irVisai netikėtas fina

ini

Aus
Ans
Aus
Aus

Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 
Gerklė

Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 
'cialis gydymo būdas išgydė Jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltos! ir neiŠsigy*

Valandos kasdien nuo
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai 

po piet.

pinigų
4 milijonų rublių

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Imk, mel
Dagi visas pa

ant sofos, rangosi
Izinailovas mašina-

Auksybė/ Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor-

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, iii

nepteng® (sunai 
I* karą 
-1 Buvo

O tu visgi 
Ir užtai tu turi, pirma, 

antra, nupirkti man naują

35 So. Dearborn St., kampas MonrOe S't. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
ryto iki 8 vak.

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 Sidę ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

I. A. S, SVETAINĖJE, 
Ant 24tos ir Michigan Avė. gatvių 

Detroit, Mich.
Pradžia subatoj, 8:30 vai. iš ryto

Važiuodami imkite Michigan karus lig 24tos gatvės 
Įžanga dovanai. Nėra kolektų.

Ant šios konvencijos yra kviečiami visi. Joje 
dalyvaus daug kalbėtojų iš įvairių miestų Amerikos. 
Ateik ir pasiklausyk. Ateidamas nepasivėlink, pa- 
tėmyk paženklintų laiką.

Kviečia APG. KOMITETAS. .

\š šiandič visą rytą rašiau... 
as neišeina. Nuostabu, kaip

Silpno* .. Ak 
Skaudamos Ak 
Raudonos Ak1 
Žvairos .. Ak

'kailis, tai ji ir padalins. Reikia 
manyti, kad darbininkas ag ma
žažemis nebus nuskriaustas, nes 
dalins tie palys darbininkai. 
Imant dvaijų žemes, inventorių, 
triobas be jokio atlyginimo, ir 
dalinant galės jduoti be jokio 
atlyginimo.

Lietuvys Kontraktorius
Statom naujus namus ir senus patai 

som pagal savininko norą.
Dirbam ant kontrakto arda nuo 

dienų.
Galit matyti vakarais arba 

per laišką.

ANTANAS BIELIŪNAS 
3241 Limo. Street, 

Chicago, III.

ELENA; — Bet tu mane nuskriaudei, ar ne? Tai 
ir tari pataisyt] savo kaltę

IZMAILOVAS. — Na, gerai

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki- 

šeniui. GvarantuojAme, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoi. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olsėlio kainą, Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir pverkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservutyvio styliaus, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
Ir boikotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $254)0 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 irt$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. 
vakare. Subatomis iki 10 vai,, vakare. 
Nedaliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chicago. III. k

Į Elena susideda kojas 
kaip katė, už jų, nugaros, 
liškui ima knygą ir varto Į 

IZMAILOVAS 
pavargau.

Pasvaly, liepos 22 d. prasidė
jo gaisras iš papiroso, kuris bu
vo numestas linų sandėly. Pra
dėjo degti keliose vietose 
nis greit išsiplėtė Pasvalio cen
tre, Biržų ir Vilniaus g-vėse 
Pasvalio ugniagesiai 
ugnies apgesinti. , Paskubo 
pagelbą Biržą ugniagesių ri 
kuoti su dviem gesinamom ma-' demokratai Seime 
šinom, o i 
ir Šiaulių ugniagesiai. Su'degė 
visas miesto centras, veik visa 
Biržų gJvė ir pusė Vilniaus gat
vės. , . - •

Ugnies sunaikinta apie šim? 
tas namų. Pastogės neteko apie 
38 šeimynos lietuvių ir apie 60 
šeimynų žydų, viso apie 500 as
menų. Gaisro nuostoliai dideli, 
sudegė daug prekių krautuvėse 
ir įvairiuose sandeliuose, ypač 
daug javų, linų ir apie 1,500 
pūdų sėmenų, taip pat nemaža 
popierinių pinigų. Nuostoliai 
siekia 3

Padegėliam šelpti įsikūrė lai
kinoji komisija “Pasvalio pade
gėliam šelpti”, į kurią įeina 
“Valsčiaus Komisija beturčiam 
šelpti”, 2 žyd. bendruomenes at
stovai, Jonaitis ir kun. Remėža. 
Be to yra įsikūrusios dv. sekci
jos: butų ir statistikos,\ kurių 
pirma rupiį 
tais, o ant r

PER LniBOję LAIVAKORTE ................ ............................................ < $145.00
PER HAMBURGĄ, LAIVAKORTĖ ......... 1........................................... $120.00
PASPORTUS IR VISKĄ KAS REIKIA KELIONEI PARŪPINA ATSA
KANČIAI. V
Pinigus siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje 
irNšmoka grynais pinigais paskutiniuose paštuose ir pristato kvitą siuntėjui 
su parašu paėmėjo.

Pinigai Nueina į 40 Dienų
DRAPTUS parduoda į LIETUVĄ ir visas svieto dalis pagal dienos kursą, o 
už sumą virš $1,000 dar pigiau.

darbininkai ir 
dvaro darbi- 

Dtaro komi- 
sudaro

ELENA. — Nemalonu? O man lai malonu, kuo
met tu ant kiekvieno žingsnio šlykštumus man 
darai?

IZMAILOVAS. -— Bijok Dievo! Kokius šlykštu- 
puis aš tau dariau?

ELENA. Žinomu, kad šlykštumus!.. Tu vis 
mane įtari, gaudai.’.. Statai j nema- 
imą prieš koki lai vaikezą!.. Tu sa

mų kapitalistus ir taryboms pa
imti i savo rankas pramonės 
tvarkymą ir gėrybių dalinimą. 
Kuomet tai įvyks, bus tiktai vie 
ms etapų į socializmo gadynę.

Lietuvos darbui inkų organi
zacijos silpnos. Pašalinti iŠnau 
dotojamšjr įvesti so^STistiniain 
tikini, reikia kurti stiprias dar
bininkų organizacijas. Laimin
gai kovai su savo priešais be 
partijos ir profesinių sąjungų 
darbininkai turi visose įmonėse 
įteigti tarybas: fabrikų tarybą 

fabriko tvarkymai, dvarų ta
rybą — dvaro ūkio tvarkymui.

Gyvenimo įvykiai pas mus iš
kėlė pirmon eilėn žemės refor
mą. Vaduodaiūics išdėstytais 
bendrais pamatais nusistaty
mais, mes ir stambųjį žemės 
ūkį pavedame tvarkyti tų ūkių 
darbininkams.

Aš kaltas!.. Man 
Prasijuok!.. Juo- 
truputį nurimsta, 

įstumia jį j. 
man

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS ■>
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų 
šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis. ♦

Susiorganizuoti tvarkymui 
dvaro ūkio ir atstovavimui savo 
reikalų, dvaro 
tarnautojai kuria 
ninku komitetą, 
tetas kartu su ūkvedžiu 
dvaro tarybą. Dvaro 
yra f ak liną dvaro ūkio 
jo reikalų vedėja. Jos 
yra ir grynas dvaro pelnas, kli
šio dalis eina valstybės žemės 
ūkio gerinimo fondan. cr likusio
ji —• dalinama to paties dvaro 

darbininkams bei tarnauto
jams. Apskrities dvarų darbi
niu inkų komitetų atstovai su
la ro apskrities žemės ūkio tary

bą. Be darbininkų atstovų į ją 
įeina: 1) savivaldybes atstovai, 
2) žemės ūkio Žinovų atstovai 
ir 3) apskrities vartotojų bend
rovių atstovai. Apskrities žemės 
ūkio taryba: a) prižiūri dvarų 
tarybų veikimą, b) skiri adva- 
rams ūkvedžius, c) daro su dva
rų darbininkais kolektyvias su
tartis. Apskrities žemes uki» 
tarybos butų vieton biurokrati
nės Žemės Ūkio Ministerijos į- 
galiotinių įstaigos. Bendras ta
rybų uždavinys — kelti dvarų 
ūkių našumą ir gerinti darbinin
kų padėtį. /

Apskričių‘žemės ūkio tarybų 
darbui suvienodinti ir subend
rinti, vykdyti darbams, kurie 
viršija apskričių tarybų jiegas, 
kaip lai: steigimas aukštesnių- 
ų žemės ūkio makyklų, pravė

rimas didesniųjų melioracijos 
bei pagerinimo darbų ir 1.1., stei
giama Valstybės Žemės Ūkio 

Ta'ryba. Jos sudėtis ta pati, 
kaip ir apskričių tarybų, bū
tent, jas sudaro žemės ūkio dar
bininkų atstovai, valstybės at
stovai, žemės ūkio žinovų ir 
vartotojų bendrovių atstovai.

Čia mes t.k skambiais bruo
žais išdėstėme žemes ir ūkio 
tarybų organizaciją ir jų užda
vinius. Smulkiai išdėstyti jų 
formą ir programą, musų išma
nymu, nėra nė reikalo nt ga
limybes. Svarbu lik, ka^į tary
bos gaivintų revoliucinę d'tfpfą 
ir nenušlytų nuo darbininkų

taip sutvarkyti, kad. biednuome- 
nė nebūtų nuskridusta, reika
linga, kad valstybes valdžią jie 
turėtų tavo rankose, kad visos 
valdžios Įstaigos butų darbo 
žmonėms palankios ir butų dar
bo žmonių^ kontrolėje. Viršinin
kų, komendanto ir amaro Įgsi1- 

zebię iš-lliotlnių gadynėje darbininkams 
darbiniu- išganymo nesulaukti. [“S-d.”l

Darbininkų atstovas pranešė, 
kaip sunkiai įvyko birželio 20 
d. suvažiavimas Kaune, kaip 
valdžia kliudė.

Darbininkai, atstovo praneši
mo išklausę, labai pasipiktino 
valdžia. —

Kitas draugas darbininkas pa 
aiškino, kokią žmonės reformą 

Ug-į rengia Seimo didžiuma krikš
čionys ir liaudininkai. Ta re
forma pasinaudos tik ūkininkų 

ir spekuliantai, kurie per 
maišus pinigų prisipylė.

paaiškinta, kad socia- 
priešingj to- 

rytojaus dieną atvyko kiai buržuazijos reformai. Jie 
‘ reikalauja, kad dvarų žemės bu

tų tuojau konfiskuotos ir ati
duotos darbininkaftis be jokio 
atlyginimo.

Kadangi Seime darbininkų at
stovų S. D. mažuma, susirinki
mas reikalauja, kad žemės re
formos klausimas butų pačių 
darbininkų perbalsuotas. Tegul 
nemano Seimo ponai, kad mes, 
vilkę ilgą laiką,dvarininkų jun
gą. džiaugsimės jų reforma.

Vienas darbininkas pranešė 
kaip buvo išnuoniuota dvarų 
žemė. Ž. U. M-jos įgaliotinis 
išnuomavimą pritraukė iki pas
kutinių dienų, kuomet darbinin
kams reikėjo eiti į lauką dirb
tu. Paskelbtą dieną susirinko 
ūkininkai ir darbininkai. Ūki
ninkai turėjo ir pinigų ir inven
torių, darbininkai — nieką. De
rėtis1 ir pagalvoti jau nebebuvo 
laiko, ir darbininkai skubotai 
užėmė žemę ir lindo į skolas. 
Panašiai bus ir su žemės refor
ma.

Priimta protesto rezoliucija 
dėl butų nuomos. Namų savi
ninkai išnuomuojant butus be
gėdiškai nauftoja darbininkus. 
Už butus jie verčia gatves valy
ti, skalbinius skalbti, vandenį 
nešti ir l t., o už pinigus nesu
tinka išnuoiųuoti. Protestas į- 
teiktas miesto valdybai. Jei ji 
šiuo reikalu pasirūpins, darbi
ninkai atšauks savo atstovus iš 

Prof. Sąjungos Val
dyba j ieškos kito išėjimo.

Skaudama Nosis
Begauti
Kreiva .. Nosis

klases kovos pamato. Kovoje 
tarybų formos mlsislatys, gy
venimo praktika parodys, kas 
jose keistina, kas taisytina.

Mes manome, kad žemė dar
bininkams visais ž\1lgsniais pa
togiau vesti stambiais ūkiais, 
t. y. dvarus nudūlinti. Delko 
mes taip įmanome, pasistengsi
me paaiškinti; teks pamatyti, 
kad tik viena apgaulė laukt vaiv 
go žūstant, kuomet žemė bus 
padalinta. i

Mes nereikalaujame, kad vi
si žemes plotai bu^ priversti 
stambiais ūkiais vet 
kur tarybos ras dėl 
priežasčių ri'ikalinr 
dalinti pavieniams

žinoma! Aš tav? apgaudi 
nėjau, atsidaviau jam, štai čia, prie durų!.. 

IZMAILOVAS. — / x 1 -•------- 1 - " Z1 ' '
taip pašokai nuo jo?

ELENA. — Niekur aš nešoku 
išgązdinai... Tik žinai, kaii

mainosi
IZMAILOVAS
ELENA. -

be at>ejo
IZMAILOVAS. - Duok šiąn!
ELENA. — Neduosiu! Kaip tu drįsti skiutyti sVe 

•tinms laiškus?
IZMAILOVAS. — Jeigi/ tu neparodysi...
ELENA [bailiai], - Naršia jau, šia

Ūžiamasis L . Jau* užsidegei 
blyšku i iš pykčio!..

IZMAILOVAS [skaito laišką ir tartum nesupras
damas nieko]. — Kas gi jis, tas “tavo D.”?

ELENA. — Nia, muitai... Aš tuoj tau viską iš
aiškinsiu... Nusiramink!.. Tai nuo kunigaikš
čio... to... pameni, Kislovodske?

IZMAILOVAS. — Tai kodėl jis į tavų sako “tu”? 
ELENA. — Na, ir vėl!.. Viešpatie, kaip man tas, 

atsibodo!.. Aš ant galo iš proto išeisiu dėl to 
tavo pavydo!.. Nejaugi tu nesupranti!.. Pa
prastas prisipažinimas meilėje... Juk aš tau 
sakiau, kad tas kvailys mane įsimylėjęs!

IZMAILi^VAS. — Tai kam-gi jis rašo “tavo”?
ELENA.*— Tai jau tu jo paklausk!.. Gal būt' 

dėl didesnio įtikinimo... poetiškas patosas!.. 
Bet tu nesiusk, meldžiamasis! Aš vistick jum 
nieko neatsakiau... Rašo kvailys, na, lai sau 
rašo!

IZMAILOVAS. Reiškia', tai nebe pirmas laiš
kas?

b'LENA. — Ne... Jis keletą kartų rašė... Vis 
panašioj dvasioj... Baisiai kvaila!..

IZMAILOVAS [nenaturMiai ramiai] 
man tuos laiškus.

ELENA. — Aš juos sudraskiau.
IZMAILOVAS. — Kodėl? Jeigu nieko lame nėra 

tai kam tu juos draskei?
ELENA. - O kam jie man?

sudraskiau! Pamatytum, kokia bnamgenybė!
IZMAILOVAS. — O šitas? - i
ELENA. — Tiesiog užmiršau. Padėjau knygon 

ir užmiršau. Iš to tu jau gali spręsti, kiek ma
ža vertes aš jięms duodu... Man pačiai irgi ne
malonu. Aš jau prašiau, kad jis duotų man 
ramumo, alc jis vis nesiliauja!. .

IZMAILOVAS. — Kaip tai prašei? Jok tu sar 
kei, kad neatsakinėjus Į joj laiškus?

* (Toliaus bus).

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

' 809 West 35th Streęt- (Kampas Hal^ted).
Valandos; nuo 9 ryto iki 6 vakare kasdieną.
VAKARAIS iki 9 valandai — Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis.
NEDĖLIOMIS iki 3 valandai po pietų.

padegėliam bu- 
renka žinias apie 

įvykusią nelaimę.
Laikinoji Komisija “Pasvalio 

padegėliam šelpti” pirma^ pra
džia yra surinkusi 12,000 auksi
nų, kuriais šelpiama labiausiai 
nuvargę padegėliai.

[‘‘L. Uk.”]

Steigiamasis Seimas 
ir žemės reforma.

žmonės sergantis taja biaurfa liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; Jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, vidurini sukie
tėję, ausyse užio, skenda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir mdterų. Patarimai dykai.

DRa DICKSON
1645 West 47th Street.

farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
NudCuomis nūn 10 iki 12 diena

Tel. Yards 3654
Mrs. Ą. Michniewich 

w * AK UfiERK A
Baigusi Aku- 
prijos kolegi- 
j’i; ilgai Prak- 

I tikavusi l’cnn- 
gaSys’lvanijos hos-

Pelėse. Pa- 
sėkmingai pa- 
tarnau‘ia 1>r’e 
^ni‘lyni°- buo 
da rudą viso- 
kiose' ligose 

j|; VfljĮlų. Ui moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St. Chieago, III. 
(ant antrų lobų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

leĮ. AtmiešlUza 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St, Oicafo 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamto« ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame “Naujienas”, “Keledvi“ ‘Karda” ir 
“Dilgeles”. Mes padarome musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Kapitalizmo tvarkos išvakia- 
rose mes matome visose, prie
šakyje stovinčiose šalyse, kaip 
kįla ir stiprėja naujas pilnas pa
siryžimo, tryškąs naujomis jie- 
gomis visuomenės sluogsnis — 
darbininkų klasė. Jos spalva 
aiškiai raudona, jos uždaviniu 
dideli. Tą tvarką, kur milžiniš 
ka gyventojų dalis virto tik gy
venimo posūniais, darbininkų 
klasė pašaukta reviduoti ir pa
keisti nauja socializmo tvarka.

Vykdinti šiam uždaviniui dar 
bininkų klasė turi stiprių 
monių savo organizacijos 
šilučiais melų) karo lauk 
voje su sUvo išnaudotojais dar 
bininlkų minios tojbulino jas. 
Jų' sukūrė miljonines socials- 
tines partijas ir profesines są
jungas. Tomis organizacijo
mis jie sutruškino carų ir kaize
rių sostus ir savo teisėmis’sulily 
gino su turtingųjų ir aristokratų 
shiogsniais.

Bet laimėta lik dalis. Nuvai
nikuoti Dievo pateptiniai, kurie 
išvien su kunigais gynė išnaudo
tojus, bet patys išnaudotojai dar 
nepakeisti. Darbininkų butuo
se po senbves da vargas. Ir Ri
dų šalių darbininkai mėgina da- 

! ryti antrą žingsni: atimti iš darb 
davių jų fabrikus, dirbtuves, že 
mę. Iki šiol darbininkas fab
rikuose, dvaruose tik dirbo, o 
darbdavys tvarkė. Dabar gi 
darbininkai mėgina patys liuli 
tvarkyti fabrikus, dvarus, ang- 

' lių kasyklas. Bet tiun senų dar
bininkų organizacijų neužtenka. 
Kovos laukas gaujas ir kovos 
įrankiai nauji. Fabrikuose, ka 
syklose, dirbtuvėse, dvaruose, 
ant gelžkelių kuriasi darbinin
kų ir tarnautojų tarybos. Tary- 

, hų tikslas pašalinti iš įmo-

Skaudama 
Nosis Silpna ..

Kataruota
Užkimšta Noilsj Papūtus

Frtfnklin O. Carter, M. D.
23 metai P^ie State gatvės * 

120 So. State SU Chicago, III. 
Valandos: puo 9 iki 7. Nedčldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Tu stačiai mane 
mino nervai su

irę!. . Na, o kuomet tu sulošei tokią kvailą sce
ną, tai suprantamas dalykas, kad minu abiem 
pasidarė nemalonu. Labai gudriai!.. Atrodo, 
jog tau labai norisi, kad tas vaikėzas ištikrųjų 
įsivaizdintų, jog tu pavydi!.. , 

IZMAILOVAS. — Na, gerai..
pasirodė... Na, ir užteks!, 
kis!.. Kutena ją. Elena 
ant galo šypsosi ir jau juokais 

ELENA. — Nustok! Aš supyksiu 
suvėlei plaukus!

IZMAILOVAS
jo f.. Eiva /
,įą ir veda prie sofos].

ELENA [vaikiškai Įžeistu tonu 
mane nuskriaudei! 
prašyt atleidimo, o 
skrybėlę!..

IZMAILOVAS. — šiai

kur nor
lonų pade j
vo kvailu pavydu gyvent man neduodi!.. Aš 
negaliu daugiau!.. [Verkia]. ą

IZMAILOVAS. — Bet atsimink tu pati, kad tai 
buvo keista! Kodel-gi tu taip sumišai, kuomet 
aš įėjau?

ELE

K I U
1 ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atailanky- 

§ mu. be jokios chloro- 
„J formos. SuvirS 806 lš- 

k gydymą užraiuot*©.
Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo

tam ir refffsų'UOtam gydytojai ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvi). Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLfiS 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Kurčios . 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos

Liepos I d. Įvyko šakių mies 
to ir valsčiaus Ž. U. D. Profesi
nės Sąjungos visuotinas susirin- Į Tarybo 
kini

lengvai/viskas ėjo jiirmai, o dabar kiekvienais 
metais vis sunkiau ir sunkiau! O be to, pasta
rieji musų nesusipratimai man ir galvą su
suko. , j

ELENA. O kam darai dramą iš kiekvieno maž
možio?

IZMAILOVAS. —Tai ne mažmožiai, Elena!x. [4š 
knygos iškrinta lapas]

ELENA. — O kas ten?
veidu, staigu ištraukia lapą]. 

Nuo ko tas laiškas?
O kas tau, darbo?... Nuo meilužio^

Phonc Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, Ce«iiiii»-' ritiSj

Laikrodžiai,

_ma.
Susirinkusiųjų uphs buvo pa- 

kilęs ir noras organizuotis ir R 
kovoti su buržtiažija didelis.

[“S.-d.”'] SlėsfJi. f * f V •

IMPERFECT IN ORIGINAL
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TRENGTH 
AFETY& 
ERVICE

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

C h i c a g o

Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

jate savo pinigus šia- 
me tvirtame banke, 
jus 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 ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus j visas svetimas 
šaiis.

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

The

i KORESPONDENCIJOS
UETROIT, MICH.

Netekome vieno draugo.
Rugpiučio 15 dieną vietos LSS. 

116-toji kuopa laikė nepaprastą 
susirinkimą. Tai buvo kaipir 
pažylnejimas vieno kuopos na
rio, d. J. Bimbos, išleistuvių. Mi- 
nėtasai draugas apleidžia Jung
tinės Valstijas — vyksta Lietu
von. Reikia pažymėti, kad d. 
Bimba buvo vienas veikliausių
jų kuopos narių ir pirmasai, kur 
ėmėsi reorganizuoti vietos kuo
pą.

Atsisveikinant draugai linkė
jo jam laimingai perkeliauti į 
senąją tėvynę ir ten taipjau dar
buotis musų idėjos reikalais. 
f)rg. Bimba apgailavo, kad jam 
prisieina skirtis su senais ge
rais draugais, bet pasireiškė, 
kad Lietuvoj musų darbas taii> 
jau turi būt varomas priekyn. 
Taigi, kadir prisieina skirtis, bet 
idėjomis mes liksime artymi 
draugai.

Dar pasitarta dėl kurių ne ku
rių reikalų ir susirinkimas už
baigta. — Organizatorius.

Laimingi darbininkai, laimin- 
i “šau- 

Na, bet kamgi 
jie butų bolševikai, kad ne -“ko
votų”?... Iš jų tik ir galima 
laukti tokių Šaunių pasekmių 
streikuose ir visame...

— Lietuvos Sūnūs.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

1920 m. arba po tris dolerius į 
metus. (Iki šių metų pabaigos 
mojki't vienų dolerį). Jeigu 
koksui nors pilietis delei nesvei- 
kotos arba uždarbių stokos ne- 
pajiegia šio mokesnio užsimo
kėti, lai Fondo skyriaus Valdy
bos jam galima tų mokesnį ati
dėti keturiems mėnesiams arba 
ir visai jį nuo to mokesnio pa-

Lustig’s Department Store
3410-3412 So. Halsted St. <.

Dr. A. B. Blumenthal

WATERBURY, CONN.
Rugpiučio 22 dieną vietos 

bolševikeliai, vadovai New Eng- 
land VVorkers’ Ass’n. lietuvių 
skyriaus, buvo surengę prakal
bas, o kalbėtoju parsikvietė vie 
ną savo patarškų, Bimbą. Na, 
ir tauškėjo jis, apsiputojęs ko- 
liodamas socialistus, o ypatin
gai draugus P.* Grigaitį ir Mi- 
chelsoną ir jų redaguojamus 
laikraščius. Negelbėjo nei 'tas, 
kad “Keleivis” dagi jų rezoliu
ciją buvo išspausdinęs.

Delei Valstybinio Fondo 
įsteighno.

Lietuvių laikraščiuose jau pa- 
lilpo gana platus mano praneši
mas apie tai, kaip ir kokiu bū
du reikia surasti lėšų Lietuvių 
valstybiniai akcijai Amerikoje.

Ten aš labiausiai kliudžiau po 
litinį Lietuvos padėjimą ir sten
giaus išrodyti, jog, mums rei
kalinga įsisteigti Valstybinis 
Amerikos Lietuvių Fondas.

Bet nemažesnę svarbą toksai 
Fondas turėtų įgyti ir prie ap- 
ginimo Amerikos Lietuvių tei- 
ginimo Amerikos Lietuvių tei- 
ių, kaipo Lietuvos Respublikos 

piliečių.
Čion aš paduodu komisijos 

pagamintą Valstybinio Fondo 
statuto projektą ir turiu garbės 
kviesti plačiąją Lietuvių visuo
menę maloniai ir širdingai prie 
šio naujo darbo dėtis ir jį

1. Be šių eilinių narių prie 
Valstybinio Fondo gali būti:

a) garbės nariai, kurie vie
tos Valstybinio Fondo visuoti
name susirinkime bus lokiais 
delei pasidarbavimo Lietuvos 
naudai išrinkti ir vyriausios 
Valstybinio Fondo Valdybos pa
tvirtinti,

b) nariai šelpėjai, kurie yra 
sumokėję atskiriems metams

nemažinus 10 dolerių.
c) amžinieji Valst. Fonde? na-

Išpardavimas mokyklinių 
išrengimų.

DYKAI! DYKAI!
Su kiekvienu Vaikų Siutų $12.50 

L vertės ir augščiau mes duodam dy- 
1 kai vaikų bliuzką, kurią galėsite 
j išsirinkti iš musų didelio parinkto 
į sandėlio.

Musų didelis ir pilnas sandėlis 
vaikų siutų, kurie kainuoja nuo 

, $6.98 iki $25.00 yra dikČiai 
ginti.
$9.98 siutai specialiai ..........
$14.50 siutai specaliai.........
Šitie yra tiktai keli iš daugefio bar- 

genų, kuriuos mes siūlom.

atpi-

$6.98
$9.50

pa-

Važiuokit j Lietuvę
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Ageiyturos Agentu

Jeigu nori gerai ir laimingai ir be jokių kliūčių 
parvažiuoti į Lietuvą, tai važiuok kartu su Federa- 
lės Agentūrų Bendrovės Atstovu, kuriam visi keliai 
ir visi kelionės apsiėjimai yra gerai žinoma ir jisai 
parveš saugiai ir laimingai j pat Lietuvą visus ku
rie prieš laiką su juom susitars važiuoti. Jonas 
Kastėnas, musų atstovas, iš musų ofiso išvažiuoja į 
Lietuvą užimti musų naujai atidaromo ofiso vedėjo 
vietą Kaune, per kurį ofisą bus greitai priduoti vi
sokį siuntiniai iš Amerkos žmonėms Lietuvoje, kaip 
tai daiktai ir pinigai ir kitoki reikalai, taipat paru- 
pinimas pasportų ir laivakorčių važiuojantiefns į 
Ameriką. Musų atstovas Jonas Kastėnas išvažiuos 
iš Chicagos stačiai į Lietuvą šio mėnesio 28 dieną 
(Sep. 28). Jeigu rengiesi važiuoti į Lietuvą, arba 
jeigu nori greitai pasiųsti savo giminėms pinigų, 
arba atlikti bile kokius Lietuvoje reikalus, nieko ne
laukdamas tuojau kreipkis į musų ofisą. Mes parū
pinant pasportus, laivakortes, taksų popierius, iš
duodant draftus ant Lietuvos «r Vokietijos bankų, ir 
siunčiam pinigus Lietuvon paštoms ir telegramais.FEDEPdl^IMPANY
666 West 18th Street, Chicago, III.

P. S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos 
šio mėnesio, ant mųsų linijų, parduodam laivakortes 
ant laivų ir gelžkelio tikietus iš Chicagos per Cana-

1O<
STRAIGHTMELBA

SIZK3

STPAIGUT
' IO

Geresni ir labiau malonesni, negu 
V hikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei- 
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I. LEWI5 C1GAR MFC CO. Newk.N.J.
Lai^est Independent C^ar Factory in the World

Valstybinio Fondo 
/Statuto Projektas.
I. Vardas ir vieta.

L Valstybinis Amerikos Lie
tuvių Fondas yra visuomenės 
gyvenančiųjų Amerikoje Lietu
vos Respublikos piliečių organi
zacija, veikianti kontakte ir su- 

, tartimi su Lietuvos Respubli
kos Atstovybe Amerikoje.

2. Nuolatinė Valstybinio Fon
do buveinė yra Ne\v York mies 
te arba kitame, sulig visuotino-

Į jo Valstybinio • Fondo atstovų 
nusprendimo.

II. Tikslais.
3. Valstybinis Fondas tur sa

vo tikslu rupinties Amerikos
| Lietuvių, kaipo Lietuvos Res

publikos piliečių, Reikalais ii 
rėinti, TJetuvos Valstybę.

III. Veikimas.
4. Valstybinis Fondas a) ve

da registracijų visų atskirose 
kolonijose gyvenančiųjų Lietu
vos piliečių, prigelbėti jiems su
radime užuodarbio, šelpia dar

du) netekusius ar dirbti negalin
čius delei svarbių priežasčių, 
palengvina visokiais budais, 
kuomet jie nori grįžti savo tė
vynėn ir suteikia pagelbą nau
jai atvtžiavusiems, priveizdi 
išsilikusių palikimų ar šiaip ko-

I kių išmokėjimų Lietuvos pilic- 
č’ams ir anskritai visiems visa- 
.;.o kame pridaboja Lietuvos 
piliečių teis’ ? ir tinkamo jų gar
bės išlaikymo; b) rūpinasi su
pažindinti atvykusius Ameri
kon su šios šalies įstatymais, 
vietos kalba, pragyvenimo są
lygomis, darydamas tuo tikslu 
paskaitas,/pamokas, anglų ir lie
tuvių kalbos kursus ir 1.1., tei
kia savo piliečiams visokių ži
nių ir informacijų apie Lietuvos 
valstybės reikalus, parūpinda
mas jiems ar tai laikraščių ar 
šiaip raštų ir c) atlieka ‘kitus 
darbus, kurie Lietuvos Respub
likos Atstov. bus Valstvbinio 
Fondo žinion pavesti arba kurie 
Vyrif ilsios Valstybinio Fondo 
Valdybos bus nutarti Valstybi
niam Fondui atlikti.

IV. Valstybinio Fondo. 
Sustata.

5. Prie Valstybinio Fondo pri
valo prigulėti visi Lietuvos pi
liečiai ir pilietes, turintieji ne
mažiau 17 metų, o taip-pat ga
li prigulėti ii’ Amerikos Lietu
viai, kurie jau yra) patapę Ame
rikos piliečiais, bet nepamelę

nuolatinių ryšių su Lietuva ir 
jqis reikalais. Kitų valstybių 
piliečiai ar pilietės gili prigulė
ti prie Valstybinio Fondo, jeigu 
atatinkamojo Fondo skyriaus 
Valdybos jie bus priimti į jo 
narius.

V. Narių mokesnis.
6. Visi Valstybinio Fondo eili

niai nariai privalo mokėti į Fon
do iždą pamatinį Valstybinį mo-

j kesnį po 25 centus į mėnesį pra
dedant lino Rugsėjo 1-os, dienos

do iždų nemažiau šimto dole- 
rių- .... . ?

Garbės nariai, nariai šelpėjai 
ir amžinieji tu r visas lygias tei
ses su eiliniais narias ir paliuo- 
uiojami yra nuo pamatinio 
Valstybinio mokesnio.
VI. Valstybinio Fondo lėšos.

8. V. Fondo lėšos susideda:
a) iš pamatinio Valstybinio 

mokesnio jeigu ,
b) iš norių šelpėjų ir amži

nųjų narių mokesnio,
c) iš pelno nuo rengiamųjų 

Valstybinio Fondo vakarų, pra
kalbų, paskaitų, teatrų ir viso
kių kitų pramogos susirinkimų,

d) iš renkamųjų aukų, pali
kimų testamentinis ir visokių ki
tų įplaukų.
9. Metiniuose Valstybinio Fon

do susirinkimuose kasmet nu
tariama’, kokia visų Fondo in
digų dalis (projektuojama 
60%) privalo eiti į nejudinamą
jį Lietuvos Valstybei sušelpt ka
pitalą, kuri jos iždan išmoka
ma, o likusieji dalis gali būti 
vartojama įvairiems Lietuvos 
piliečių Valstybiniems reika
lams aprūpinti sulig Valstybi
nio Fondo suprojektuotų ir Vy
riausios Valstybinio Fondo Val
dybos piaitvirlintų sąmatų.

VII. Valstybinio Fondo 
organizacija.

10. Kiekvienoj atskiroj vie
tų ar kolonijoj, kame yra ne
našiau 50 priaugusių (17 m.) 
Lietuvos piliečių, gali būti stei
giamas Valstybinio Fondo sky- 
ius. Gyvenantieji tokiose vie

lose, kpme nėra minėto skai
čiaus asmenų, privalo prisirašy. 
i prie artimiausiojo Valstybi
no Fondo Skyriaus, 
Didelesniose kolonijose, kame

gali būti daugiau 1000 narių, ga
li būti steigiami ir atskiri šių 
vietų dalių Fondo Iskyriai, pa
vyzdžiai, Bostono pietų dalios 
Valstybinio Fondo skyriaus, ir 
1.1. Piaigeidaujama, kad pana
šus skyriai galėtų turėti nema
žiau 300 narių.
-.kaičia im Fondo skyriai galės 
šsirinkti skyriaus Valdybą iš 
rijų asmenų arba iš penkių (jei- 
pi narių butų daugiau 500 ak
menų), o jeigu kokiame mies
te ar apskrity atsirastų daugiau 
'rijų Valstybinio Fondo skyrių, 
iaii jie gali sudaryti tokio pat 
miesto ar apskričio Valstybinio 
1?ondo Valdybą, kuri galės voik- 
i,.<nlig statuto, jų pačių išdirb- 

fe bet' 
Rondo

11.
F ondo
trims metams visuotiname Val
stybinio Fondo skyrių atstovų 
suvažiavime kasmet Birželio 
mėnesyje. Ji susideda, iš 9 na
rių, iš kurių kasmet išeina po 3 
narius, pradedant nuo gavusių 
rinkimuose mažiausiai balsų. Iš
stoję iš Vyriausiosios Valdybos 
gali būti ir vėl renkami.

Išrinktieji į Vyriausiąją Val
dybą patįs pasiskirsto tarp sa

vęs funkcijas, nustato darbuotės 
lėsnius ir viso savo veikimo 

plianą.
Esamasis Lietuvos Respubli

kos Atstovai Amerikoje skaito
mas yra garbės pirmininku šios 
Vyriausiosios Valst. Fondo Val
dybos. Jis gali patsai (arba jį 
pavaduojąs)1; dalyvauti visuose 
Valdybos susirinkimuose, kaip

Meragičių Mokyk
linės Dresės.

Kaipo speciali paaki- 
nimą kostumeriante mes 
atiduosim dikčiai atpi
gintomis kainomis visas 
mergaičių dreses. Pui
kios girigham dresės ge
riausios vertės materi
jų.
Puikiausi patternai.
Mieros G iki 14
Vertė $5.00 už $2.75
Vertė $6.98 iki $8.50, 

specialiai už $4.45.
Ateikit pažiūrėti ir ki

tų / stebėtinų bargęnų, 
kuriuos mes siūlom mo
kyklų atidarymui.

Čeverykai kurie laiko 
DYKAI! DYKAI!

Mes duosim dytfai su bile po
ra vaikų ir mergaičių čeverykų, 
kuriuos nupirksit, vienų porų 
pančękų bile spalvose ir miero- 
se jums patinkamose.

Štai čia keli iš didelių barge- 
nų, buriuos mes pasiūlom:

Vaikų angliški vaikščiojimui 
čeverykai nudose ir juodose 
spalvose. Visos mieros. Vertė 
$5.50 specialiai ................  $3.50

Vaikų, platus pirštgaliai Wal- 
ton guzikiniai čeverykai, mieros 
3 iki 5. Vertė $4.25, specia
liai ........... 1..... :................. $2.98.

Mergaičių augšto ir žemo iš
dirbinio čeverykai. Geriausios 
vertės. Juodi ir rudi visos mie
ros. Vertė iki $6, už .... $3.50.

LUSTIG’S DEPARTMENT STORE, 
3410-3412 So. Halsted St., Chicago, III.

* Lietuviams Lietuviška Krautuvė.

narių

vyriausiosios Valstybinio
Valdybos patvirtinimo.
Vyriausioji Valstybes

Valdybai renkama yra

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmomcter. Y- 
patinga dpma at
kreipiama j val
tį ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

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

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 S’o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas I)rexel 2880

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai 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, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telcphonai:

lygiai ir visuotinuose Valstybi
nio Fondo atstovų suvažiavime, 
bet balsavime nedalyvauja.

Visi nutarimai, kaip Valdy
bos, taip ir susirinkimuose da-: 
romi balsu daugumai, jeigu ko
kiems nors klausimams visuo
tinųjų ar tai Fondo skyriaus 

narių, ar visuotinojo Valstybi-! 
nio Fondo skyrių atstovų susi
rinkime nebus nustatyta kokia 
.nors kvalifikuota balsų daugu
ma.

Visi Valstybinio Fondo sky-' 
riai arba kokio nors miesto ar 
apskričio keleto Fondų skyrių nešimai, idant Rugsėjaus pabad- 
Valdyba patįs išdirba savo vei-' goję ai 
kiniui taisykles, kurios vienok | galima 
reikalauja Vyriausios Valdybos Valstybinio Fondo 
palvi: tinimo.
Valstybinio Fondo skyriai gali taip ir Vyriausios Valstybinio 

laikyti savo narių visuotinus su
sirinkimus kai]) metinius, taip 
ir nepaprastus sulig savo nuta
rimo. Visuotini Fondo skyrių 
atstovų suvažiavimai skaitomi 
teisėtais, kuomet atvyksta ne
mažiau pusės visų atstovų, ku
rie’ gali būti suvažiavime. Visi 
susivažiavimai kviečiami Vy
riausiosios Valstybinio Fondo 
Valdybos arba reikalui atsiti
kus sulig reikalavimu penktos 
dalies visų narių.

LIKVIDACIJA.
12z Jeigu delei konių 

priežasčių koks skyrius

Valdybų iš 3 ar 5 ypatų ir nu
skirti iš Valdybos narių nors 
viena j visitotinęjį Valstybinio 
Fondo steigiamąjį susirinkimų. 
Apie šiuos atliktus darbus pra
šoma suteikti žinių Lietuvos At
stovybei Washingtone (703 — 
15 tli St., N. W. Washington, 
1). C.) pažymėjus ant konvento, 
“Valstybiniam Fondui”.

Siuomi prašoma, idant susi
rinkimai butų padaryti kur gali
ma Rugpjūčio mėn. ir nd vėliau 
Rugsėjo 20 dienos prisiųsti apie 
padarytuosius susirinkimus pra

pakviesti į visuotinąjį 
susivažiavi

mų priėmimui kaip jo statuti),

Fondo Valdyboj išrinkimui.
Jonas Vileikis.

Lietuvos Atstovas Amerikoje
A— --------------- — -------------

Jau tiek sykių gerb. L. G. D- 
jos skyriams rašiau ir per laik
raščius raginau, kad žmpgiii da
rosi kartu gale gerklės. O. pa
sekmių kaip nėr, taip nėr!

Ir ne nuostabu, kad Amerikos 
valdžia yra nusistačius prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, nes 

nors ji matb, kad Amerikos lietuvis 
už- nesupranta ir mažiausios nuo-

sidarytų ar iširtų, tai visos jo vokos neturi priedermės valsty- 
lėšos atiduodamos Lietuvos At-jbinio nusistatymo; jie neatski- 
stovybės žinion ir pavedamos j ria savo asmens nuo valstibinių 
Lietuvos iždui, lygiu bildu Lie-Į reikalų; jie neatkreipia srovi- 
tuvos Respublikos žinion parei-.nių ginčų nuo riibto valstybinio 
na ir visos sumos, jeigu Vyriau ! darbo. Paimk pavyzdžiui L. G. 
šioji Valstybinio Fondo Valdy- D., t. y. šaką Liehivos 
ba arba visuotinosios Valstybi-1 Raudonojo Kryžiaus. Lietuviai 
nio Fondo skyrių atstovų šuva- nei tos papnaisČiapsios prieder- 
žiavimas nutartų patį Valstibi- 
nio Fondą likviduoti.
Pirmieji organizacijos darbak

Šiuome yra kviečiami 
Amerikos. Lieluvia'j, kievienoj 

kolonijoj sušaukti steigiamuo
sius Lietuvos piliečių susirinki
mus įstegimui sulig šių laiki
nųjų įstatų Valstybinio Fondo gų, kuri pereina iš gentkartės į 
skyrių. Iniciatyvų sušaukti te-1 gentkartę. - — O kokių pastangų 
painia ar tai organizacijos, ku- tu darai, kad sumažinus plėlo- 
rios ir šiandie užsiima kokiu jimąsį tos ligos?
nors valstybiniu darbu ar tai'1 L. G. D. pasižadėjo iki Nau- 
alskiri asmens, kurie bus jsitik- jų Metų surinkti aukų $100,- 
rinę, jog toksai daubas reikia 000.00 Lietuvos Raudon. Kry-1 
daryti. pini,o tik turi $1,500.00 — toli!

Šiuose susirinkimuose prašo- gražu iki tikslo.— 
ma aptarti šio skliuto projektas; Na, gana svyruoti, darban, 
ir ant rašto išdėstyti ar tai pa- gerb, skyriai L. G. D.. Vasara 
geidaujamųjų dalių permainos praėjo, 
arba kokie nauji pasiūlymai ir jo, tad 
drauge išrinkti iš savo tarpo vie-1 
tos Valstybinio Fondo skyriaus

mes nejaučia, kad reikia remti, 
kad reikia išvien veikli, idant 
tuo sumažinti skurdą ir ligas 

visi 'įsiviešpatavusias Lietuvoje.
Lietuvi, ar tu įsivaizdini sau, 

kad Lietuvoje tavo, tikra moti
na, sesuo ar brolis t:y)o užkrės
tas sifiliu, viena' iš bangiausių li-

vėsesenes dienos užsto-1 
pajudinkime žemę.

Dr. A. L. Graičunas^
Centro Sek r.

r?. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 mttai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniški, Ligų.
OFISO VĄIJlNDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3/po pietų, 6—8 
vakare. Nedėlioįįnis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. Bl^llS
GYDYTOJAS ir ^HIRURGAS

Ofisus t 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phouu Canal 6222. Va
landoj!: 1 iki 5 va), vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

if Cf, M. Stupnicki i
' 3107 S. Morgan st. Chicago į!
<1 i*
, VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

*>• ir nuo 5 iki 8 vakare.

S

K

DR. YUšKA :
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68 St

Tel. Prospect 3466

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis Gydytojaa ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 St, Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryte 
Ren. 2914 W. 43-rd Street - 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JJ Tek Boulevard 2160
; Dr.A. J. KARALIUS S

Gydytojas ir Chirurgas
J VALANDOS: 9—12 ryto £
■ „ 2—9 vakaro
a 3303 So. Morgan Street, ■ 

Chicago, III.

z"-1".... . ..................   i

Tel. Pullman 342 ir 3180.
DR. L E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė. Roselandc, 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

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. 
Tek Prospect 1157
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Lietuvos darbi
ninkai apgauti.

Prieš rinkimus į Steigia
mąjį Seimą Lietuvos krikš
čionys demokratai ir liaudT 
nihkai demokratai žadėjo 
aprūpinti beturčius žeme. 
Bet dabar jau jie sako, kad 
visiems bežemiams ir maža
žemiams, norintiems gauti 
žemės, jos neišteksią. Gerai, 
girdi, buši4, jeigu žemės 
gausianti bent pusė norinčių 
jos turėti. ‘ x

Bet prie bežemių, kuriems 
dabar ketinama duoti že- 
męs, tie ponai priskaito ne 
ūkininkų ir dvarų darbinin
kus. “Krikščionių” ir liau
dininkų remiamas' žemės 
įstatymo projektas sako, kad 
žemė bus pirmiausia duoda
ma mokantiems.ir norin
tiems dirbti žemę kariš
kiams; paskui tiems~ beže
miams ir mažaženfiams, ku
rie patys žemę dirba, turi 
ar gali įsigyti gyvojo ir ne
gyvojo inventoriaus; o kas 
atliks nuo šitų, bus duodamą 
visiems kitiems bežemiams.

Reiškia, žemė bus duoda
ma ir tiems bežemiams, ku
rie nedirba jos. Jie gaus tą, 
kas “atliks” nuo kitų — nuo 
kariškių ir žemę dirbančių 
bežemių ir mažažemių. O 
kiek nuo jų atliks?

Veikiausia nemažai. Nes 
pagal įstatymo sumanymą 
žemės gali gauti tie žemę 
dirbantys bežemiai ir maža
žemiai, kurie “turi ar gali 
įsigyt gyvojo ir negyvojo in
ventoriaus”. Dvarų ir ūki
ninkų darbininkai neturi rei
kiamo ukiui inventoriaus ir 
tik labai retas jų gali įsigy
ti jo. Todėl darbininkai be
veik negaus žemės. Vietoje 
jų žemė bus išdalinta “vi
siems kitiems • bežemiams” 
arba išparduota.

Taigi žemė bus dalinama 
“kitiems bežemiams”, kurie 
patys nedirba x žemės (reiš
kia, ir spekuliantams!), bet 
turi pinigų nusipirkti ūkio 
padarus, gyvulius ir triobas. 
Žemės ketinama duoti po 5

20 dešimtinių (40 margų).
' Liaudininkų ir klerikalų 
daromoji žemės reforma, 
vadinasi, duos tokių vaisių:

N dalis dvarų žemės bus su-1 siu budu skriaudžiami. Val- 
skaldyta į mažus sklypelius džia-gi iš savo pusės padvi- 
po 5 dešimtines ir išdalinta gubino socialistų ir darbi- 

. mažažemiams ūkininkams ir ninku organizacijų persė
tiems bežemiams, kurie turi kiojimą — ji persekioja net 

. pinigų nusipirkti gyvojo ir ir P. P. S. (Lenkų Socialistu 
negyvojo*inventoriaus; kita Partiją), kurios atstovas 
dalis dvarų žemės bus išpar-1 Daszinsky yra valdžioje, kai- 
duota didesniais sklypais, 
iki 20 dešimtinių, pasiturin
tiems ūkininkais ir Uitiems 
turtingiems žmonėms. O be
turčiai faktiškai negaus nie
ko.

Pats stambiausias ūkis 
(dvarai), kuriame galėtų būt 
įvesta augštesnė žemės kul
tūra, bus suardytas. Bet 
stambieji ūkininkai įgis dau- 

| giaus žemės, negu turėjo iki I 
šiol. Smulkusis ūkis taip pat 

| bus sustiprintas. Be to, at
siras tūkstančiai naujų že- 

| mės savininkų, kurie prisi- 
I pirks jos tikslu parduoti ją 
I vėliaus, kada žemės kainos 
pakils.

Ūkininkų darbininkai iš 
I tos reformos nelaimės nieko, 
o dvarų darbininkai ne tik
tai nieko negaus, bet da ir 
nukentės, nes turės kraųsty- 

I tis iš tų vietų; kuriose dau
gelis jų yra išdirbę ir išgy
venę eiles metų, kuomet bus 
suskaldyti dvarai. Jie turės 
eiti tarnauti tiems ūkinin
kams, kurie supirks dvarų 
žemę.

Kaip matome, ta liaudi
ninkų ii* klerikalų žemes re
forma yra visai nepanaši į 
tai, ką jie žadėjo darbo žmo
nėms Seimo rinkimų agita
cijos laiku. Beturčiai tapo 
apgauti begėdiškiausiu bu
du.

Kalti čia yra tečiaus ir tie 
gaivalai, kurie sakė darbo 
žmonėms^ kad rinkimai į 
Steigiamąjį Sęimą esą tiktai 
“komedija”, kurioje darbi
ninkai neprivalą dalyvauti. 
Šitokiomis pasakomis tie ne
va revoliucionieriai sulaikė 
darbo žmones nuo susiorga- 
nizavimo ir apsvarstymo tų 
dalykų, kurie yra sprendžia
mi Seime, ir tuo budu padė
jo klerikalams bei jų pagel- 
bininkams apgauti minias.

I ra nė vieno miesto, kuriame, Į vos vartų, šiandie-gi, kada 
pasitraukiant lenkų armijai 
prieš rusų smūgius, nebūtų 
įvykę baisiausių skerdynių. 
Žydų gyvenamosios miestų 
dalys yra plėšiamos ir griau 
jamos, j

bolševikai tapo atmušti, ta 
viltis yra dar mažesnė. v

Reakcija Lenkijoje, kaip 
matome, yra dar galinga, 

ra piešiamos ir griau-1 Prie jos sustiprinimo daug 
gyventojai bjauriau-Į prisidėjo pačių darbininkė 

organizacijų klaidos. Lenki- 
jos-gi reakcija stiprina atža
gareivių pozicijas ir kitose 
šalyse — pavyzdžiui, Lietu
voje.

Tikrojoj Lietuvoj
po ministerių tapybos vice-^ 
prezidentas”.

Francijos socialistų vadas 
paklausė svečio, nejaug'i len- Į diniont žaislą, pavardytą 
kų sociaf^tai nekelia balso tuvoj”, kur parodoma, kaip 
prieš tai ir pritaria Daszin- viena ypatingai nuožmi lietu- 
skiui. Lenkas atsakė, kad kaimiečių šeimyna kirviu 

tingų keleivį, kurs, kaip vėliau 
pasirodo, buvo jų sūnūs, po il
gų metų buvimo svetimose ša
lyse sugrįžęs į tėvų namus, žais 
las buvo vient tų ekskursijų į 
tariamai primityviais emocijas, 
į kurias kartas nuo karto mėgs
ta leistis užsidariusiųjų svajoto
ją protas, ir veikalėlio autorius, 
matyt, įsivaizdino, jogėi Lietu
va tai tokia tolima nuo visokios 
civilizacijos šalis, kur gali visa 
ko atsilikti. Iš to, ką aš tą die
ną mačiau Mariampolčj, prade
dant nuo žmonių susirinkusių

(Pabaiga)

Praeitų žiemų man teko 
tyt Now Yorke ainatorius

ma- 
vai-

'.:iA ; I

Reakcija 
Lenkijoje.

Francijos kairiųjų sociali
stų (nepritariančių betgi 
koiftunistams) vadas, Jean 
Longuet, paskelbė laikrašty
je “Populaire” labai įdomų 
pasikalbėjimą su vienu len
kų socialistu, kuris buvo at
vykęs Paryžiun. Iš to pasi
kalbėjimo matyt, kokia pa
dėtis susidarė vidujinėje 
Lenkijos politikoje, kuomet 
rusų armijos artinosi prie 
Varšatos.

Longuet užklausė lenkų 
socialisto, ar tiesą turi Fran
cijos atžagareiviai, kurie de
da savo viltis ant klerik!fliZ’ 
mo ir militarizmo jįegų Len
kijoje. Lenkas atsakė, kad 
taip. “Ypatingai paskutinė
mis savaitėmis”, tarė jisai, 
“mes esame šlykščiausius 
anti-semitiškos ir militaris-
tiškos reakcijos auka. Visur .yilties, kad tenai kiltų revo- 
daroma aršiausių užpuolimų liucija. \ Tuos žodžius jisai vo sunūs vieno lietuvio, kurs gaso kompanijos begėdingumą,

partijos spauda protestuoja Pllkj,P()jo užėjusį, pas juos ųir- 
prieš reakciją, bet labai ne
drąsiai, o kas dėl pritarimo 
Daszinskiui, tai nuomonės 
partijoje skiriasi. “Šian
die”, sako jisai, “yra trys 
srovės Lenkų Socialistų Par
tijoje. Pirmiausia dešinioji, 
kurios vadas yra Daszinsky 
ir kuriai priklauso didelė da
lis narių parlarhento frakci
joje; paskui centras, kurio 
žinomiausi vadai yra Lie-
beiman ir Ziemensky, par-Lpjc bažnyčią ir baigiant duotu 
tijos prezidentas. Pagalios, tą vakarą vietos januomenės li- 
kairioji, kuri griežtai smer- tcraturos draugijos vaidinimu, 
kra kompromisinę vadų po-'ga,iu PasakyL kad kalbamojo 
litiką. Seime turi atstovų ™k‘'10 realizmas nic-
1 tai P. P. S. (Lenkų So(?ia-ppjGgaj Lietuvos kaimo žmorfės 
listų Partija), kuriai teko truputį lyg.atsilikę, bet veidai 
35 vietos iŠ 400. Mes pada- tų, kur mačiau bažnyčios aikš- 
reme stambią klaidą, boiko- tčk rodos, visąi atatiko praeitį; 
tuodami Seimo rinkimus. Ir ir gal but> ka‘* ta užsisvajojusi 
komunistai, ir žydų ‘Bun- . sCd^,nla ant.žol5s
das 11 kainejie P. P.'S. ele- 11()įIs senovės dainų, lyrinių im>1- 
mentai visai nesirūpino rin-1 matų, kur kitą kurt lietuviai (lai
kiniais, kuriuos mes skaitė
me nieko nereiškiančia ko
medija. Tai buvo klaida, už 
kurią mes brangiai užmokė
jome”^ >

Toliaus Longuet paklausė 
apie kitų socialistinių orga
nizacijų stovį. Lenkų socia
listas atsakė, kad yra žydų 
“Bundas”, kuris turi 10,000 
narių ir 3,000 jaunuomenės. 
O apie komunistus jisai Ši
taip. nupasakojo:

“Lenkų komunistų partija 
pasidarė iš susiliejimo seno
sios socialdemokratų parti
jos ir kairiojo sparno P. P. 
S. (kurio tečiaiis nereikia 
maišyti su kairiuoju sparnu 
dabartinėje P. P. S.). Jos pa
dėtis šioje valandoje yra pa
sibaisėtina. Tūkstančiai jos 
narių yra nugalabinti, su
grusti į kalėjimus arbaĮ su
mušti. Kuomet komendan
tai, pasitraukdami, negali 
gabentis su savim lenkų ka
linius, tai jie atranda pa- *1 *1

ntiodavo apie savo ir savo die
vų meilę. Štai viena jų [auto
rius paduoda tos dainos žo
džius išvertęs anglų kalbon]:

Mėnuo Saulužę vedė '
• Pirmų pavasarėlį;

Saulužė anksti kėlės, 
Mėnužis atsiskyrė. t
Mėnuo viens vaikštinėjo,

" Aušrinę pamylėjb.
Perkuns didei supykęs

Ko Saulužes atstojai

Viens naktį vaikštinėjai?
Aš palikau bažnyčią ir nuėjau 

į paupį. Upelis nedidelis, kaip 
lik tokiam bažnytkiemiui tin
kamas: pakankamai didelis pa
simaudyti ir žlugtui skalbti, bet 
netaip didelis, antys negalėtų 
perplaukti nuo vieno krašto ki
tan, arba mažos mergaitės, pa- 
sikasoju’sios savo marškinius iki 
kaklui arba visai juos nusivilkuA 
sios ir viršum ^galvos laikyda
mos, negalėtų perbristi. Apie 
pustuzinis jų taip ištikrųjų ir 
darė: krykštaudamos ii; besi- 
juokdamos, kai antys viena pas
kui kitą besiganiodamos jos 
bradžiojo tai į vieną pusę, tai

prastą būdą apsidirbti su* Kick loliau P^nPyi»
jais — kaip buvo, pav. Min- pi ie vandens, ant nupiautos 
ske — sušaudo juos. Bet, 
deja, reikia pasakyti, kad < mergaite,^ stengiasi viens antrą

žolės saulėkaitoj valiojus jau
nas kareivis, susiėmęs su viena

komunistą desorganizacija 
pareina ne tiktai nuo begė
diškų valdžios persekiojimų, 
o ir nuo jų pačių. Jų taktika 
be paliovos kelti streikus iš
sėmė darbininkų klesos jie- 
gas ift suardė profesines są
jungas. Įsivaizdinkite da
bar liūdną ekonominę kraš
to padėtį — fabrikai užda
ryti, šimtai tūkstančių be
darbių... ”

Lenkų socialistas sako, j<> 
gei prie dabartinio dalykų 
stovio Lenkijoje yra mažai

pasiristi apačion, kuomet ant
roji mergaitė, matyt pirmosios 
sesuo, rimta mina sėdėjo ir akis 
įleidus žiurėjo į vandenį An
trapus upelio vilnių, vilnimis 
siūbavo rugiai, o toliau už jų 
buvo matyt palengva besisuką 
vėjo maliny i.

Tpo tarpu daktaras priiminė
jo visokios rųšies žmonių. Tarp 
jų buvo ir tokių, kurie jokiu 
budu negalėjo užmiršti, kad jų 
daktaras dabar jauyiebe papras
tas daktaras ir nebeužsiima žiū
rėjimo ligonių, bet yra krašto 
ni misteris pirmininkas,—ir kai 
aš sugrįžau atgal į namus, vie
nas lankytojų buvo atėjęs su di
deliu skundu dėl žemės. Jis bu-

į buvo 
išvarytas Sibiran. 

Jo ūkis buvo iš jo (atimtas ir 
atiduotas kaž-kqkiam rusų ko
lonistui
valdžia darydavo, stengdamos 
visus tuos ne rusų kraštus su
rusinti. Ta tini dabar to lietu
vio sūnūs norėjo, kad naujoji 
Lietuvos valdžia atimtų tą že
mę iš ruso kolonisto sūnaus ir 
sugrąžintų jam, kaipo tikram 
tos žemės savininkui. Jis jau 
buvęs rašęs Kaunan į ministe
riją, reikialaudamas, kad teisy
be butų padaryta, bet iš ten ne
gavęs nė jokio atsakymo, tat 
dabar jis norįs žinoti, ką valdžia 
mananti daryti su jo teisėmis.

Ne tik Lietuvoj, bet aplamai 
visuose tuos Pabaltos kraštuo
se eina dabar didelių ginčų dųl 
žemės. Žmonės išalkę jos, ir 
kadangi dabar, galų gale, beveik 
patys valstiečiai paėmė tų kraš
tų valdžias į savo ranka*, tai 
pirmiau viešpatavusios klesoš— 
ponų ir dvarininkų — dvarai 
Šiokiu ar tokiu budu atimami ir 
dalinami valstiečiams. Pešty
nėm dėl žemės kartai labąi juo
kingos, bet dažniau tragingos, 
ir dėl jos besivaržydami žmo
nes kovoja prieš kits kitą kar
tais pikčiau, ne kad prieš buvu- 
įsiuostius savo feodalinius po
nus. Svarbu čia tai, kad žmo
nės išalkę žemės, o tam jų al
kiui patenkinti žemės yra, ir ve 
.šituo pamatu dabar nauja Lie
tuvos valstybe ir kuriama. Jei
gu žmonės, susirinkę Marijam
polės bažnytkiemyj, atrodė ge
na tokiam, kuiriniui medžiaga, 
tai inteligentija, su kuria man 
teko susitikt Kaune, ypatingai 
kai-kuric jų sugrįžusieji iš Ame
rikos, parodė, ką jie galėtų nu
veikti, jeigu tik jiems butų duo
ta progos veikti. Visa daiktan 
paėmus, jie ne be priežasties* 
duoda žmoguj didžiausio įsili- 
kėjimo į Lietuvos respublikos

ką nuprastai caro

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas .

LENKIJA.
Smerkia lerikų grobikus.

Vieąna. — Kuomet oficialioji 
lenkų socialistų partija daro pa
stangų, kad sutelkus darbinin
kų jėgas reakcingajai lenkų 
valdžiai apginti nuo besiver
čiančių prieky n Rusijos buiįų, 
ta pati valdžia pasitinka stip-. 
rios opozicijos Steigiamam j am 
Seime. Opozicijos formoje pro
testo kalbų, sakomų -Tarno Da- 
bal’o — valstiečių partijos kai
riojo sparno atstovo. Nesenai 
pasakytoje prakalboje, kuria 
sukelta didžiausio nacionalistų 
atstovų piktumo, jis pareiškė:

“Kalas, kuris vedamas prieš 
sovietų Rusiją, tikrenybėj ve
damas ne tuo tikslu, kad išlai
kius Lenkijos nepriklausomybę, 
kadangi sovietų 
pirmoji pasauly 
dagi pirmiau

stovėjo
Lenkijos ne

Vienintelis

Tusi j a buvo 
valstybė, kuri 

nei talki- 
už pripa-ninkai 

žinimą 
somybės.
j e kovoje tikslas yra, užsienio 
kapitalistams padedant, naudė
ti musų durtuvus nuversti so
vietų Rusijos valdžią.

Lenkų buržuazija, sutarty su 
užsienio kapitalistais, neveizint 
sovietų Rusijos pasiūlymų da
ryti taiką ir nesibijant pasauli
nės revoliucijos, nuolatos šuka
vo už karą — pilniausiu nutari
mu su juodąja reakcija. Vie
nas tų, kur pradėjo kurstymą 
nuversti dabartinį rėžimą sovie
tų Rusijoj, buvo musij/premie- 
ras Paderevvski.

“Per du šitos valdžios šei
mininkavimo metu visiškai su
naikino Lenkijd ekonominiai Jr 
aiškiai priparodė gyventojams, 
jogei jie ilgiau neprivalomi da
ryti jokių kompromisų su bur
žuazija”.

ANGLIJA. 
Vaikai-streiklaužiai.

Londonas. — Vietos darbi
ninkų dienraštis, Daily Ilerald 
čia sukėlė didelio sujudimo. Lai
kraštis matai atideng5dSandown

kuri, norėdama sulaužyti gaso tinėti Skaityklai po vieną eg- 
darbininkų streiką, ėmė samdy- zempliorį savo laikraščių, adre- 
ties vaikų — iš t. v. Boy Scouts 
organizacijos.

Streikas kilo todėl, kad sam
dytojai atsisakė padidinti dar
bininkams algas.

angliakasį^ vargai.

su: Šiauliai, Šeduvos g-vė 8, 
Darbininkų Sąjunga.

Pirmin.: J. Rauck
Sekr.: A. M.... (neįskaitoma)

Sveikatos Skyrius,
Kietųjų anglių kasėjai dabar 

turės pasirinkti vieną iš dviejų: 
priimti arbitracijos komisijos 
pasiulimą ar mesti darbą, kad 
spėka-streiku paleffkus samdy
tojus išpildyti jų reikalavimus. 
Prezidento 'skirtoji arbitracijos 
komisija nusprendė, kad anglia
kasių algos reikalinga padidin
ti apie 20 nuoš. Ir visa. Kone 
visi kiti angliakasių reikalavi
mai atmesta. Atmesta reika
lavimas mokėti pusantros mo- 
kesties už viršlaikį, atmesta 
taipjau reikalavimas mokėti 
dvigubai už šventadienių darbą.

Angliakasiams šventadieniai 
nereikalingi...

Atmesta ir tūli kiti jų reika
lavimai. Bet kas svarbiausia. 
Komisija dagi ir algų padidini
mo klausimų nusprendė taip, 
kaip jai išrodė esant geriau. 
Darbininkai reikalavo daug dau
giau nei 20 nuoš.. Taigi ang
liakasiai turi rimtos priežasties 
būti nepatenkintais. Ir tikre
nybei taip yra. Angliakasiai 
nepatenkinti. Jiems dabar lie
ka išrišti tik vieną klausimą, 
būtent, ar jie pajėgs atsilaikyti 
prieš du priešu: samdytojus i; 
valdžios mašineriją. Jeigu taip, 
tai jie mes darbą. Jeigu gi ne 
— lauks tam reikiamos pro
gos.

Nėra reikaio aiškinti, kad 
kietųjų anglių kasėjai dirba 
daug sunkiau nei minkštųjų 
anglių kasėjai. Bet tq nevei
zint jiems algos nepadidinta 
nei tiek, kaip minkštųjų anglių 
kasėjams. Tai yra didelė jiems 
nuoskauda, ir ją angliakasiai 
labai atjaučia.

šiaip ar taip, o kietųjų anglių 
ksyklose dar gali būt visaip. 
Jose gali pasikartoti 1902 metų 
įvykiai. Ir už tai bus kalti (tie, 
kur iš angliakasių vargo nori 
susirausti sau naujų milionų.

— Angliakasys.

Skaitytoju Balsai
I —4—--------—

[Ui tireikitaa it ame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.)

CUKRUS ATSIRADO.
St. Louis, Mo., vertelgos skel

bia ir parduoda cukrų po 17/2 
centų svarą. Ir kur tik nori ga
li gaut pirkt. Mčnesis atgal cuk
raus svarui reikėjo mokėt nuo 
30 iki 35 centų, ir dagi negalė
jai jo gauti. Mat cukraus “ne
buvo”. Ar kas gii'dčjo, kad cuk
raus pramonės darbininkams bu
tų darbo valandos pailgintos? 
Man neteko^girdėt. Tai iš kur 
dabar staigu atsirado tįėk daug 
cukraus, kad jo kaina nupuolė 
net 50 nuošimčių? Stebuklin- 
gasai medžiotojas Pahnaris taip
jau buvo išleidęs daugybę gon- 
čų ^o visą Ameriką cukraus 
jieškoti, ir nė vienas jų nesura
do. ' '

Pasirodo, kad bankininkių ge
resni medžiotojai negu ponas 
Palmeris su savo gončais: jie tik 
atsivertė knygas, pažiurėjo, pa
matė, kad cukraus karąlių pa
imtų pinigų terminas pasibaigė, 
ir tarė jiems: ar kontraktą at- 
naujinkit, ar pinigus grąžinkite! 
Cukraus, vietoj aukso, banki
ninkai nepriima.

Ir bematant cukrus atsirado. 
Cukraus karaliai atidarė savo 
svirnus rinkai, nes pinigų ban
kininkai, reikalauja.

— Laisvės Mylėtojas.

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ REDAKCIJOMS 

PRAŠYMAS.
Prie Šiaulių miesto Darbinin- 

kų Sąjungos tapo įkurta'vieša 
darbininkams Skaitykla. Tos Są
jungas Švietimo-Kulturos Sky
riaus nutarimu šiuomi In'eipia- 
mės į Amerikos lietuvių laikraš
čių Redakcijas, prašydami siun-

... , v i .-Am. Aja:

CHOREA.
O. N—nė iš Cleveland, Oliio, 

nori žinot, kas yra chorea, nes 
jos duktė liko nuvcŠta pas gy
dytoją, kuris atrado minėtąją 
nervų ligą.

Trumpai kalbant, chorea yra 
nervų ilga, kuri nepadaro juo
se jokių matomų permainų, ši
tokios ligos vadinasi neurosiai 
ir jų yra visa eilė, pav., hysteri- 
ja, epilepsija ir 1.1. Jos skiriasi 
tik pagal symptomus. Chorea 
kitaip vadinama yra šv. Vi tu
šo šokis bei Sydenliamo liga. 
Apsireiškia ji neprigulinčiu nuo 
valios muskulų judėjimu bei 
drebėjimu, bemiega, nesmagiais 
sapnais, proto* erzumu ir kartais 
haliucinacijomis. Nuo ko cho
rea paeina, to niekas nežino. Ma
noma yra, kad nuo tam tikro 
užkrėtimo, nes ji tankiai rišosi 
su aštriu reumatizmu, širdies 
vidujinės plėvės uždegimu, ton- 
siličiu. Serga ja netoli išimti
nai tik vaikai tarp 5 ir 15 metų 
amžiaus, ypač mergaites. Gau
na ją ypač tie vaikai, kurie yra 
nervoti, silpni ir tie, kurie da
ro daug pastangų pralenkti ki
ras moksle aitya dailėj.

Nors neklausiama, bet nepro- 
šalį bus paminėjus apie šitos li
gos gydymą.

Kadangi vaikas yra jautrus 
chorcoj, reikia vengti visokio 
maisto, kuris 'tą jautrumą da 
pakursto. Todėl mėsa turi būt 
visai neduodama arba duot rei
kia mažai, jei symptomai nežy
mus. Kavos, arbatos ir alko
holio visai nereikia duot.

Ligos priežasties reikia j ieš
kot pirmiausiai ir radus ją pa
šalinti. Priegtam gali būt persi- 
dirbimas arba įterpptos aplin
kybes, arba lokaliai uždegimai 
nosyje, gcrglčje, lytiškose daly
se ar kur kityr. Kartais prie
žastį gali sužinot nuo vaiko tik 
daktaras, kuriam mergaitė ar
ba berniukas įsitiki ir viską iš- 
pjpsakoja.

• Raminančios priemones irgi 
turi būt vartojama. Motina tu
ri nebarti ir nebausti vaiko. 
Reikia duot pilną arba dalinį 
pasilsi. Kada symptomai žy
mus, geriausiai laikyti loKoj 
kelias dienas bei są vai les. Len- 
gvesniame atsitikime, reikia nu- 
stot vaiką leidus į mokyklą ir 
neleist žaisti su vaikais. Bėgio
jimas ir ilga^ vaikščiojimas irgi 
gali kenkti. Šiltos maudynės 
sykį dienoj arba kas antru die
na yra geru daiktu. Masažas ir 
judinimai irgi prisideda' prie

Vaistų užrašo gydytojas pir 
gal amžių ir syniptomtis.

—Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kr i mina nikuose 
taip ir civilifkuose teismuose. Dora 

visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas!
>3211. Halsted SL

Ant įreSių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!

127 I. Dearbsm lt 
1111-13 Vnlty BMC.

Tel. Central 4411

A. Petratis S. FaUijbnas I
A. PETRATIS & CO. I

Mortgage Bank
RE A b ESTATE-INSURANCE Į 

European American Bureau g 
Siunčia Pinigus. Parduoda 

Laivakortes.
NOTARIJUŠAS

809 West 35th St., Chicago, 111. 
Kampas Halsted St.

Telephone Boylevard 611

*
DR. A. M0NTVID

CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 East Washington St. 
Marshali Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

212f North VVestern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phono Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710 
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' geras prietelis man papasakojo,' Tuo visa ir užsibaigė, 
kad jię “tik-ką iš repeticijos”., ™

i Tai “Mindaugį “zubriję.” Ir tai' 
'nebot kaip — vaidilės Unės pa-| 
dedami! <

Supratau ir nuoširdžiai jiems 
palinkėjau: padėk die!

— o —<
Cit, cit — West Sidė tuoj

“subytins” Chicagos lietuvių 
šidlavą — “Oleiką”. Visas lietu
viškųjų davatkų štabas jau čia. 

Bėdinoji “Oleika”!
— o —

Kas man galėtų pasakyti, kur 
dabar randasi ir ką beveikia mu-

Lietuviu Rateliuose
W EST S1D E 
žinios-žinelės.

“Ilgai miegojo musų žemė...” 
Je, dabar jau ir VVest Sidė ga
lėtų šitaip ' padainuoti. Ilgai 
miegojusi ji, pagalios, nubudo 
ir ruošiasi “sekamam žiemos se
zonui”. Didelės ir mažos “so- 
saidės” jau pradeda kalbėti 
apie.... balius, teatrus ir toly
gius pramogų vakarus.

VVest Sidė progresuoja; ar ne ? sų “VVest Sidės Taryba” ? Ka
daise ji taip putėsi prieš kleri- 
kališkus “vienybininkus”. Bet 
aniems pakuždėjus: “Broleliai, 
nesiskubinkite, kada mums bu
site reikalingi, mes jus pakvie
sime — bonų pardavinėti”, 
nutilo.

Ir dabar apie musų tarybą 
nieko nebegirdėti! y

— o — *
Visi sako, kad VVest Sidėj da- 

Ibar ponavojąs pons prohibišinas.
, Bet westsidiečiai, lyg pasityčio
dami iš to pono, subatvakariais 
ir nedėldreniais dar stipriai dai
nuo^: “Gerkit, broleliai, ir aš 
gersiu...” VVestsidietis.

X — O —
Andais pasitinku vieną rate- 

lietj. Toks pasipūtęs, išdidus? 
Pasidrąsinęs klausiu:

— Nu, kas gera? w
— O, o — labai g«ra! \
— Būtent?
— Tai mums žinoti!
Toliau šito pasipūtėlio nebe- 

klausinėjau, nes čia pat vienas

nič

Persikėlė
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J. P. WAITCHES 
LAtVYER

Lietuvy* Advokatas 
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedel. 11—Į 
4509 S. Ashland Av., Chicago, III. U

Tel. Yards 1053

ISIDOR YACKTIS
Lietuvy* Advokatas

(Rcg. Liet. Atstovybės Notaras)
Veda provas visokiuose teismuose, 
pampina paspoiLv ' {r daro visokius 

legališKus dakumentus.
Hay Bkig., 6th & Washington Sts,

Springfield, Illinois.. Smitas.

NORTH MIDfe____
kad jis kur, tas

— Mockus!” t
Andais einu North Sidės lietu

viškąją Vabanse- (Anglai šitą 
musų lietuviškąją Vabansę kaž-

; kodėl vadina VVabansia A ve.) ir
I girdžiu: »

— Ak, kad jis kur, tas — 
Mockus! Maniau, kad ji^jau ka
lėjime, o Čia, žiūrėk — 
bėsiąs čemausko darže 
’ Kitas dar paturavojo

I — Ištikro, gaila, kad čia ne ir vietos

Einu laisvamaniškuoju Palai
mi. Ir vėl girdžiu:

— Girdėjai, nedelioj ččrnau- 
• sko darže kalbės Mockus.

— Ne.
— Tai tau ir laisvamanis!
Einu Džirardstryčiu, vėl tas 

pats: (
— Ar tu žinai, kad nedėlioj 

čemausko dalie bus didelis šu-
• f 

rum-burum ?
— Girdėjau.
— Ten kalbėsiąs laisvaTnanių 

kunigas Mockus ir kažkoks kitas 
angliškas jų pryčeris.

— Važiuosi? J

x — Cit, ne taip ^garsiai! 
manoji neišgirstų...

— Nu?
— Kunigėlis jai pasakęs------
— A-ha, suprantu, suprantu. 

Ir su manąją tas pats. Vėliau 
susitarsime, ir joms nežinant — 
dui!

Viso prisiklausęs ir girdėjęs 
vis dėlto nesupratau, «kame čia 
dalykas. Vėliau pasitinku gerą 
prietelį ir klausiu:

— Girdi, kas ten nedelioj bus 
tame černausko darže ?

— Laisvamanių piknikas!
Tik dabar supratau, kodėl anie 

prieteliai taip sielojosi dėl to 
“laisvamanių kunigo” ir kodėl 
jie bijojo, kad “manoji neišgir
stų”.

Aš nė už nė prieš tą “laisva
manių kunigą”, bet kad “pikni
kų sezonas” jau baigiasi, tai 
Čemausko daržan Vistiek nuva
žiuosiu. — Tiek-To.

Kad

T0WN OF LAKE.
Musų organizacijos darbas.

jis kai-

Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tomistų giminėms arba drau

gams ir pažįstamiems į Lietuvą per trumpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva. \
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams 

važiuot į Lietuvą. ' 1 •
Dabar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepojų.
Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 

geriausiai.

MUSŲ BAl^KA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 
$6,000,000.00.

Ateikite ir susipažinkite su

j Depositors Mate Bank
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

mų, kaip kitose musų kolonijo
se — mes, taip sakant, persis- 
kyrėme gražumu, — vis dėlto, 
demoralizacijos diegų čia gana 
daug, kol šitos usnįs bus išra
vėta, rei'kčs išeikvoti nemaža 
triii/b ir laiko. Bet ir dėl to i tęs 
nenusimename. Pačios didžio
sios kliutįs jau pergalėta. Musų 
Sąjunga jam reorganizuota. 
Griovimo darbas iš vidaus joje 
jau nebepasikartos. Kliutįs už 
musų organizacijos ribų mums 
jau nebetaip pavojingos. Ank
sčiau ar vėliau mes ir jas nu
galėsime. Tik reikalinga^, kad 
draugai dar energingiau imtų
si tveriamo darbo:

> —Kuopos narys.

vidte, Chicagos apielinkėse. Ti
kimasi, kad į jas įsirašys apie 
60,000 mokinių.

Užspringo su švilpuku — mirė.
William Svoboda, 10 metų 

amžiaus vaikėzas, 5539 W. 25 
pi., Ciceroj, pasimirė, kuomet 
jam bešvilpaujant švilpukas 
įstrigti gerklėn.

Susižeidė.
Poni Mary Blanschansky, 45 

metų amžiau, iš Milvvaukcc, 
lipdama'į Madison gatvekarį 
prie Wells gatvės, paslydo ir 
susižeidė. Nugabenta į Iroųouis 
ligoninę.

Brighton Park.—Penktadienį, rug- ’ 
sėjo 3 d., kaip 7: 30 vai. vak., Para
pijos darže bus rodomi įdomųą pa
veikslai iš Lietuvos. Parodoma visa 
Lietuva, kaip ji išrodo po karės, su 
Lietuvos kariuomene, įvairiais valdi
ninkais, miestais, ir miesteliais.

L. S. S. 81 kp. susirinkimas įvyks 
Subatoje, rugsėjo 4 dieną, 1822 Wa- 
bansia Avė., Liuosybės svet. Pra
džia 7:30. A)raugės ir draugai, malo
nėkite būti visi susirinkinfi, ir kurie 
esate paėmę blankas aukoms rinkti. 
Socialifttų Partijos kampanijai, malo
nėkite sugražinti. — Komitetas.

L. S. J. L. 1 kp. mėnesinis susi-, 
rinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 3 m 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 /vai. vak. Visi nariai susi
rinkite paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

FederalSs Agentūrų Bendrovė*.
.PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, SEPT. 2, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi ii&ip;

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.50
LATVIJOS 1OO rublių ------ $2.25
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ..... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuošimtįs 
dauginu. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. PinigvA siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

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

Tyliai kenčiančios, i
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa- ; 
prastai apsireiškia skausmais strė- : 
nose, šonuose, klubuose, šlaunyse ir : 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais

Josoph de Stcfano, 3 metų 
vaikas, keldamas arbatos kati
liuką su verdančiu vandeniu, 
užsivertė ant sąvęs ij* mirtinai 
nusijilikė. Jis pasimirė Colum- j turime daug svarbių reikalų aptarti, 
bus Extension ligoninėj. 

— K.......
Užtroško.

William O’Donell, 65
amžiaus, 1618 Indiana' gatvės, V.1M
vačmonas, virdamas vakarienę daug svarbių reikalų, 
užmigo ir užtroško.
kad

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedelioj 
rugsėjo 5 d., 10:30 vai. ryto, Univer- 
sity of Chicago Settlement, Club 
Room, 4630 Gross Avė. Draugai ir 

Į draugės malonėkite laiku būti, nes 
1 /Įmini' utrnrlt • »i vai Ir ri 1i t vii

— I). Matuz, Šekr.

♦
Dieną dentistas; naktį plėšikas.

Vakar į valstijos advokato re
kordus tapo .įtrauktas “Dr. 
Jekyll ir p. Hyde.”

Dr. OrcnrAV. Strook, 6558 S. 
Halsted gatvės, sulig policijos 
tvirtinimų, buvęs “Dr. Jekyll” 
dienomis. Jo dentisterija visuo
met buvus perpildyta ligoniais. 
Tarpe savo pacientų jis turėjęs 
didelę reputacijų.

Bet sulig valstijos advokato 
raštinės pranešimų, atėjus nak- 

j čiai įvykdavo permaina. Jo 
tuščios dentisterijos langinės 
užsitraukdavo ir — ponas įly
dė pasi rodydavo. Tada jis 
turėdavęs pasimatymų su ban
ditais ir visi kartu pienuodavę 
apie algų išmokėjimą už plėši
mus ir automobilių vagystes.

Policija sako, kad pono Hy- 
dc’o paliepimai būdavę trumpi 
ir aiškus.^ Jis sakydavo: “Nu- 
šaukit visus 
naikinkit 
inirėliai nešaukianti teisman.”

Praeitą sąvaitę jis

galvos skaudėjimais^ jas meta 
karštin ir Šaltin.

melų

Manoma, 
tai atsitiko nuo gaso ir ga-

Užmušo automobilius.
Lioliai! Evvcilis, 7 melų am

žiaus, 3618 Wallace gatvės, ta
po suvažinėtas automobiliu 
ant 35-tos ir Wallace 
Vaikas pasimirė Wesley 
rial ligoninėj, šoferis, 
Fawcitt areštuotas.

gatvių.
Memo- 
Robert

Nusižudė.
liudininkus. Su- Koronicriaus Rištinė tyrinėja 
įrodymus. Nu-;mirt* Michael Wendling, 39 

metų amžiaus. Jis atrastas nc- 
ant Wcnt-

RuKžiuvių Unijos 269 skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyČioj, 
rugsėjo 3, Unijos salėj, 1564 N. Ro- 
bey st. Pradžia 7:30 v. vakare. Ma-

> nariai, pribūti laiku, bus

— F. Juozapavičius, Rašt.

S. S. 22 kp. mėnesinis susirinki- 
įvyks nedelioj, rugsėjo 5, kaip

r. _ - -______ -
Visi narial/ir norintis įstoti

A — Valdyba.

mas
10:30 vai. ryto p. M. Meldažio sve
tainėj. V 1O1 UCl-l 1UI 11 IIVIIIIV^ 
kuopon prašomi atvykt laiku.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Pa&lp. Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks pepnyčioje, rūgs. 3, kaip 2 
v. vak., J. Neffo svetainėj, 1500 So. 
49th Avė. Draugai malonėkite visi 
atsilankyti. Tarpe kitų reikalų bus 
renkami darbininkai. Kliubo vakarui 
Labor Day, rūgs. d. Jono Šalčio 
svet. 4837 W. 14 St.

— A. Liutkus, Sekr.

i

Regulator
(Severos Regulatorius) yra tikras 
vaistas nuo čokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga, Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir nešė 
ktiogeriausias pasekmes. Gauk ji 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų "Severos”. Kaina $1.25 ir 5c 
mokesčių.

Tel. Canal <>222
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

Rytinas žvaigždės Paš. ir Pas. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks šiandien, Liuo- 
sybės svet., pradžia 7 vai. vak. Na
riai yra meldžiami atsilankyti, nes 
randasi daug svarbių reikalų.

— Valdyba.
jis, su keliais Syvu kambariuose

. . buvo areštuotas
o omjose ilo b įainos sekėjų , sąryšy j su padarytu užpuolimu. . 
mantas , lai nuo to neatsiliko j)aglemžti algų pinigus Wilson ?

. kuopa. Tūli Į * Cq< darbininkams. Areštuo- VISIEMS KURIEMS GAL APEI-
(įaugai, uricms rodėsi, kad ( tieji vyrai prisipažino ir’pasakė 2958 Lowc ^i’c.^^hicaąo^1 III. nuo Pradžia 7:30 vakare.

i ---- 1_»» - qS Sylvia Hrapcak ir Stephan Hrapcak, tinai susirinkite.
f • dėlto visi kreditoriai yra kviečiami ----------- , , .

priduoti savo bilas piiTn 15th Rugsėjo, l g S 4 kp visuotinas komisijų 
1920, po tai dienai mes ncatsakysim s^nkimas įvyks ketverge, rugsėjo

Kada visose kitbse Itetuviij; kitais vyliajS)

kovęjnniu prieš “šių supuvusių policijai, j<a(1 “D1.. strook 
tvarkų pakanka tik stiprių žo- • “<<alva.”
džių, jie pasekė buvusi organi-Į ’ 1 _______ __

Chicaga turi 2,701,705 
gyventojų.

Vakar cenzo biuras Wa- 
shingtone paskelbė, kad Chica- 
goj randasi viso 2,701,705 gy
ventojai, vieton 2,701,212, kaip

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj rugsėjo 3 d. Auš- 

svetainėje 3001 S. Halsted St. 
Visi nariai bu- 

Kviečia Valdyba.

Rcz. 1139 Independente Blrd. Chicago 
Telephone Vaa Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

i

už skolas padarytas per augšČiau mi
nėtas ypatas.

JOSEPII REMOTIS m 
MARCELA REMO’t’IS.

2 d., 7 vai. vakaro, po num. 2918 So. ' 
Union Av. ant antrų lubų iš užpa
kalio. - Kvięčiomi ■ atsilankyt būtinai, 
nes yra svarbių reikalų aptart. "

— J. M. Vainauckas, Rašt.____________
Chicagos Liet. S'ocialistų Vyrų cho- !

ris tuomet varė,stiprių bataliją 
ir prieš musų dienraštį Naujie
nas ir pačią Socialistų Partiją.

Kuopa tapo- susikaldyta. di
džiuma narių, kur pabėgo iš 
Lietuv. Socialistų Sujungęs iš-j, , b o askelbtu ankMiau. 
karto buvo nusitarę vadinties I 
LSS. 231-tąja kuopa. Bet po 
brooklyniškio suvažiavimo) jie 
jau pasikrikštijo nauju vardu, 
būtent, LKS. 234 kp.

Nėra reikalo slėpti, kad pra
džioje darbas buvo labai sun
kus. Juk ir pirma musų kuo
pa nekaip tesilaikė. Šioje kolo
nijoje yra susispietęs pats tam
siausias lietuvių elementas. Pa- 
žangiemsiems žmonėms todėl 
čia labai, sunku darbuotis. O ki
lusi musų pačių organizacijoje 
suirutė, šitą darbą dar labiau ap 
sunkino.

To neveizint, mes darėme.
visa, kad išlaikius savo, kuopė-' gatvSs, ūkininkas, važiuodamas 
lę. Ir lai nuims pavyko. Šiandie; nuvirto > ,o vežimo. Ratai per-! 
narių skaičiumi kitę,pa dvigu-, ėj° prr ji gal\ i.
bdi stipresne nei kad buvo j ,
anais laikais, kada joje jvyko , Francis Tcn,I)lelon 18 lnel
skilimas. Grjzo ir kurie nekune .unži.u|s> 74,(i Jcffery gatv-s> | 
senu ji lianai, ur < e 1 usių svičmonas, tapo, pavojingai su- ’ 
musų organizacijoj vaidų buvo j ja,n bcsidarbuojaI1t
is jos pasitrauk? Gi apie alsi- New Yįrį Central /cležillkclio 
metelius šiandie jau nieko ne- -iri , •, . A .. . . jarduose. Jis buvo smarkiai sus-begirdet. Vieni jų išvažinei© i * * > • • . > l, .... , V •• . . paustas tarp dviejų karu, k u-1Kitas lietuvių kolonijas, o kiti 
—nu, jie grįžo iš kur atėję. Į 
palšąsias minias.

Reikalinga dar pažymėti ir!
tai, kad nors šioje kolonijoje ir 7 dieną, atsidarys beveik visos' 
nebuvo tokių aštrių susikirti- viešosios mokyklos Cookx pa-

Pasimirė nuo nudegimų.
Mol.ly Fine, 2 melų amžiaus, 

1129 S. Kedzie gatvės, pasimirė 
nuo žaizdų, padarytų užvirtus 

i ant jos verdančio vandens vėd- 
rui.

Nusižudė .
Bernąrd Bell, 60 metų senis, 

162 W. Jelinsis gatvės, papildė 
saužudystę, įkvėpdamas gasą.

Persiskėlė galvą.
Benjamin Parimus, 48 metų 

amžiaus, 1023 NaiTagansett

PRANEŠU VISIEMS, kurio tik 
sergate eikite pas Peter Miller, ku
ris manę’išgydė. / ............... .....
tynis metus ir niekur pagalbos nega- vergo į pėtnyčią — tojjpačioj Meldą-' 
vau, pakol neatradau Peter Miller, žio Svetainėj. Taigi tekama choro' 
kuris davė man rodą ir palikau svei- repeticija bus jau ne ketverge, bet 
kas, Peter Shillhs, 1816 Rubcl St., I pėtnyčioj, rugsėjo 3 d. Choristai meL 
Patarėjas į džiariM susirinkti laiku. J

PETER MILLER, 
2128 W. 22nd St. Chicago, III.

Jewelry krautuvė,

Frank Jurkus 
buvęs depozi torius nusibank- 
rutijusio * Jonų Tananevičiaus 
banko prašomas yra tuojaus 
atsiliepti į Naujienų ofisą reika
le išmokėjimo depozito. '

i ORKESTRĄ—dENĄ į
, j Parūpina visokiems Į

Aš sirgau per sep-. ra8 savo repeticijas perkelia iŠ ket- į

Pranešimai
I

Chicago Lithuanian Benefit Club' 
(Chicagos Lietuvių Pašalpos Kliubas) 
laikys savo mėnesinį susirinkimą su-'

• batoj, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vak. pa-

— F. Mažola;

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 4!Hh Court 

Cicero, 11L 
Tel. Cicero 2315

VAŽMĄ (FRElGHT), DIDELIUS IR MAŽUS 
pakus siųskite per Lietuvių Pasiuntimo Agentūrą.

Informacijų rašyk pas ■' < a A
'The Lithuanian Marine Forwarding Co.,

203 West 33rd Street, New York, N. Y.
_________________________ v ____________________ —✓

ELEKTRA
Šviesą ir-pajiegą suvedame į senus ir naujus jamus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., 1 n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Bdulevard 1892. Chicago, III.

.3ŪST OS An’ Twe Little Feller* Didn’t Pas*!! 6y Ad Cafttr

riuos jis norėjo sukabinti.

' Atsidarys viešosios mokyklos. ; 
Ateinantį ularninką, riYgsėjo į

EY BAKER
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KUR
SVEIKATOS SE
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAISTINYČIA 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 musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
l I Ę .1 ' PROF. J. BALTRENAS,

1 < • l IU.3 ah n _ tv i j i zi j rn , /-t i z» t •» n • • -rwi1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, III.

V^LL. IT 
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Liet u vi u Salei i o ose' ™ ;** iTai “Mindaugį “zubriję.” Ir tai
’ nebot kaip — valdilės UnSs pa- Į 
dedami! »WESTSIDE 

žinios-žinelės. Supratau ir nuoširdžiai jiems 
palinkėjau: padėk die!

— o —\
Cit, cit — West Sidė tudj 

“subytins” Chicagos lietuvių 
Šidlavą — “Oleiką”. Visas lietu
viškųjų davatkų štabas jau čia.

Bėdinoji “Oleika”!
— O —

Kas man galėtų pasakyti, kur 
dabar randasi ir ką beveikia mu-

“Ilgai miegojo musų žemė...” 
Jė, dabar jau ir VVest Sidė ga
lėtų šitaip padainuoti. Ilgai 
miegojusi ji, pagalios, nubudo 
ir ruošiasi “sekamam žiemos se
zonui”. Didelės ir mažos “so- 
saidės” jau pradeda kalbėti 
apie.... balius, teatrus ir toly
gius pramogų vakarus.

West Sridė progresuoja; ar ne? sų “VVest Sidės Taryba”? Ka
daise ji taip putėsi prieš kleri- 
kališkus ' “vienybininkus”. Bet 
aniems pakuždėjus: “Broleliai, 
nesiskubinkite, kada mums bu
site reikalingi, mes jus pakvie
sime — bonų pardavinėti”, 
nutilo.

Ir dabar apie musų tarybą 
pieko nebegirdėti! /

— o — *
Visi sako, kad West Sidėj da- 

Ibar ponavojąs pons prohibišinas.
Bet westsidiečiai, lyg pasityčio
dami iš to pono, subatvakariais 
ir nedėldteniais dar stipriai dai
nuo^: “Gerkit, broleliai, ir aš 
gersiu....” Westsidieti».

, — o —
Andais pasitinku vieną ratė- 

lietį. Toks pasipūtęs, išdidus? 
Pasidrąsinęs klausiu:

— Nu, kas gera? w/
— O, o — labai gera! \
— Būtent?
— Tai mums žinoti!
Toliau šito pasipūtėlio nebe- 

klausinėjau, nes čia pat vienas

nič

Persikėlė 
•IH ‘OUV3ĮUJ 

)S ’I’IS *S 6S601
UoJU h 

-ipną jj čuo^.ų nu 
-nfipud rejfcipsrad 
-ra ’fosoKų tumoru 
tuniiįRd nunj,

OHSfiHS‘V 
TOIDIV

iiaaHiiimsamir.
J. P. WAITCHES 1

LAU’YEK 
Lietuvys Advokatas

Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedek 11—1
4509 S. Ashland Av., Chicago, Iii.'

Tel. Yards 1053
l ------ , /

ISIDOR YACKTIS 
Lietuvys Advokatas 

(Reg. Liet. Atstovybės Notaras) 
Veda provas visokiuose teismuose, 
parūpina pasportv ’r daro visokius į 

legališkus dokumentus.
Hay Bldg., 6th & VVashington Sts, 

Springfield, Illinois.-

NIMI_____
“Ak, kad jis kur, tas

— Mockus!” I
Andais einu North Sidės lietu- 

iviškąją Vabanse (Anglai šitą 
1 musų lietuviškąją Vabansę kaž- 
• kodėl vadina VVabansia Avė.) ir 
■ girdžiu: ,

— Ak, kad jis kur, tas — 
Mockus! Maniau, kad jis*jau ka
lėjime, o čia, žiūrėk —
bėsiąs černausko darže..
’ Kitas dar paturavojo:

— Ištikto, gaila, kad čia ne 
Maino stėitas....

Tuo visa ir užsibaigė.
Einu laisvamaniškuoju Palai- 

'nu. Ir vėl girdžiu:
— Girdėjai, nedėlioj ččrnau- 

•sko darže kalbės Mockus.
— Ne.
— Tai tau ir laisvamanis!
Einu Džirardstryčiu, vėl tas 

pats: (
— Ar tu žinai, kad nedėlioj 

čemausko darže bus didelis šu- 
rum-burum ?

— Girdėjau.
— Ten kalbėsiąs laisvamanių 

kunigas Mockus ir kažkoks kitas 
angliškas jų pryčeris.

— Važiuosi ?
v — Cit, ne taip garsiai! 
manoji neišgirstų...

— Nu?
— Kunigėlis jai pasakęs------
— A-ha, suprantu, suprantu. 

Ir su manąja tas pats. Vėliau 
susitarsime, ir joms nežinant — 
dui!

Viso prisiklausęs ir girdėjęs 
vis dėlto nesupratau, kame čia 
dalykas. Vėliau pasitinku gerą 
prietelį ir klausiu:

— Girdi, kas ten nedėlioj bus 
tame černausko darže?

— Laisvamanių piknikas!
Tik dabar supratau, kodėl anie 

prietęliai taip sielojosi dėl to 
“laisvamanių kunigo” ir kodėl 
jie bijojo, kad “manoji neišgir
stų“.

Aš nė už nė prieš tą “laisva
manių kunigą”, bet kad “pikni
kų sezonas” jau baigiasi, 
černausko daržan Vistiek nuva
žiuosiu. — Tiekio.

Kad

mų, kaip kitose musų kolonijo
se — mes, taip sakant, persis- 
kyrėme gražumų — vis dėlto, 
demoralizacijos diegų čia gana 
daug. Kol šitos usnįs bus išra
vėta, reikės išeikvoti nemaža 
triuko ir laiko. Bet ir dėl to mes 
nenusimename. Pačio® didžio
sios kliutįs jau pergalėta. Musų 
Sąjunga jaiu reorganizuota. 
Griovimo darbas iš vidaus joje 
jau nebepasikartos. Kliutįs už 
musų organizacijos ribų mums 
jau nebetaip pavojingos. Ank
sčiau ar vėliau mes ir jas nu
galėsime. Tik reikalinga', kad 
draugai dar energingiau imtų
si tveriamo darbo:

—Kuopos narys.

viete, Chioagos apielinkėse. Ti-! 
kiinasi, kad į jas įsirašys apie 
60,000 mokinių.

Užspringo su švilpuku — mirė.
William Svoboda, 10 metų 

amžiaus vaikezas, 5539 W. 25 
pi., Ciceroj, pasimirė, kuomet 
jam bešvilpaujant švilpukas 
įstrigo gerklei).

Susižeidė.
Poni Mary Blanschansky, 45 

metų amžiau, iš Milwaukee, 
lipdama'į Madison gatvekarį 
prie Wells gatvės, paslydo ir 
susižeidė. Nugabenta į Iroųouis 
ligoninę.

Joseph de Stefano, -3 metų 
vaikas, keldamas arbatos kati
liuką su verdančiu vandeniu,

jis kal-

Susipažinkite su musų 
BA\i\A

•

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

gams ir pažįstamiems į Lietuvą per trumpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva. y
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams 

važiuot į Lietuvą. *
Dabar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepoj ų.
Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 

geriausiai.

MUSŲ BAl^KA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Depositors State M
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

By M Carttr

pss - ps5- ss 
ps-

JUST KIBS An’ Two Littlc Fellers Didn’t Pa««!!

ZfZ INTERNATIONAL CARTOON

Brighton Park.—Penktadienį, rug- ’j 
sėjo 3 d., kaip 7: 30 vai. vak., Para
pijos darže bus rodomi įdomus pa
veikslai iš Lietuvos. Parodoma visa 
Lietuva, kaip ji išrodo po karės, su 
Lietuvos kariuomene, įvairiais valdi
ninkais, miestais, ir miesteliais.

L. S. S. 81 kp. susirinkimas įvyks 
subatpje, rugsėjo 4 dieną, 1822 Wa- 
bansia Avė., Liuosybės svet. Pra
džia 7:80. A)raugės ir draugai, malo
nėkite būti visi susirinkin^, ir kurie 
esate paėmę blankas aukoms rinkti. 
Socialistų Partijos kampanijai, malo
nėkite sugražinti. — Komitetas.

L. S. J. L. 1 kp. mėnesinis susi- f 
rinkimas įvyks pėtnyČioj, rugsėjo 3 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 /vai. vak. Visi nariai susi
rinkite paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
rugsėjo 5 d., 10:30 vai. ryto, Univer- 
sity of Chicago Settlement, Club 

, Draugai ir 
Į draugės malonėkite laiku būti, nes 
' turimo daug svarbių reikalų aptarti.

— D. Matuz, Sekr.

Dieną dentistas; naktį plėšikas.
Vakar į valstijos advokato re

kordus tapo .įtrauktas “Dr.
Jekyll ir p. Hyde.”

Dr. ()rcar»W. Strook, 6558 S. 
Halsted gatves, sulig policijos 
tvirtinimų, buvęs “Dr. Jekyll” 
dienomis. Jo dentisterija visuo
met biivus perpildyta ligoniais. 
Tarpe savo pacientų jis turėjęs 
didelę reputaciją.

Bet sulig valstijos advokato 
raštines pranešimų, atėjus nak
čiai įvykdavo permaina. Jo 
tuščios dentisterijos langines 
užsitraukdavo ir — ponas įly
dė pasirodydavo. Tada jis 
turėdavęs pasimatymų su ban
ditais ir visi kartu pienuodavę 
apie algų išmokėjimą už pleši- 

tai nius ir automobilių vagystes.
Policija sako, kad pono Hy- 

[de’o paliepimai būdavę trumpi 
ir aiškus^ Jis sakydavo: “Nu- 
šaukit Visus liudininkus. Su- 
naikinkit prirodymus. Nu
mirėliai nešaukianti teisman.”

Praeitą sąvaitę jis, su kėliais!^ 
.. . # r | kitais vynais, buvo areštuotas

o omjose kilo b rainos sekejų , Sųry§yj su padarytu užpuolimu! . 
maištas”, lai nuo to neatsiliko; paglcInžti algų pinigus Wilson;~' 

draugai, kuriems rodėsi kad L- • • • a- • > , - TL Mes nupirkome grosemę prie ros svetainėje 3001 S. Halsted bt.
augai, Kunčino roilCoi, Kad tieji vyrai prisipažino ir’ pasakė 2958 Lowe Avė., Chicago, III. nuo'Pradžia 7:30 vakare.

Sylvia Hrapcak ir Stcphan Hrapcak, tinai susirinkite. Kviečia Vaidyba, 
dėlto visi kreditoriai yra kviečiami • --------------- r
priduoti savo bilas pirm J5th Rugsėjo, j L s# s. 4 kp visuotinas komisijų 
1920 po tai dienai mes ncatsakysim susirinkimas jVyks ketverge, rugsėjo 
už skolas padarytas per augščiau mi- 2 (] 7 val vakaro po num. 2918 So. 
nėtas ypatas. ..........................

JOSEPH REMOTIS TR ' 
MARCELA REMOTIS.

užsivertė ant savęs ir mirtinai ^oom’_4630.Gr???.
x \ • rimuoja mnlnn^lrirn Imi

nusiplikė. Jis pasimirė Colum- 
bus Extcnsion ligoninėj.z

Užtroško.
William O’Donell, 65 molų 

amžiaus, 1618 Indiana gatvės, 
vačmonas, virdamas vakarienę 
užmigo ir užtroško. Manoma, 
kad ’tai atsitiko nuo gaso ir ga-

Užmušo automobilius.
Lielian Ewcilis, 7 melų am

žiaus, 3613 Wallace gatves, ta
po suvažinėtas automobiliu 
ant 35-tos ir Wallacč 
Vaikas pasimirė Wesley 
rial ligoninėj, šoferis, 
Fawcitt areštuotas.

gatvių.
Mcmo- 
Robert

T0WN OF LAKE.
Musų organizacijos darbas.
Kada visose kitbse Itetuv

kovojimui- prieš “šią supuvusią ' policijai, “Dr. Slrook 
'VUfkO-’ pakanka tik stiprių žo-1 gengės “galva.”
džių, jie pasekė buvusi organi- j

ris tuomet varė.stiprią bataliją 
ir prieš musų dienraštį Naujie
nas ir pačią Socialistų Partiją.

Kuopa tapo sirsikaldyta. pi- 
džiunia narių, kur pabėgo iš 
Lietuv. Socialistų Sąjungos, iš-! 
karto buvo nusitarę vadinties I 
LSS. 231-tąja kuopa. Bet po 
brooklyniškio suvažiavimo! jie 
jau pasikrikštijo nauju vardu, 
būtent, LKS. 234 kp.

Nėra, reikalo slėpti, kad pra
džioje darbas buvo labai sun
kus. Juk ir pirma musų kuo
pa nekaip tesilaikė. Šioje kolo
nijoje yra susispietęs pats tam
siausias lietuvių elementas. Pa
žangiem siems žmonėms todėl

Chicaga turi 2,701,705 
gyventojų.

Vakar cwizo biuras < Wa- 
sliingtone paskelbė, kad Chica
go j randasi viso 2,701,705 gy
ventojai, vieton 2,701,212, kaip 

j kad buvo paskelbta ankščiau.

Rubliuvių Unijos 269 skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyČioj, 
rugsėjo 3, Unijos salėj, 1564 N. Ro- 
bey st. Pradžia 7:30 v. vakare. Ma
lonėsite nariai, pribūti laiku, bus 
daug svarbių reikalų.

— F. Juozapavičius, Rašt.

S. S. 22 kp. mėnesinis susirinki- 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 5, kaip 

10:30 vai. ryto p. M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai ir norintis įstoti 
kuopon prašomi atvykt laiku.

— Valdyba.

L. 
mas

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožes 
Pačfelp. Kliubo mėnesinis susirinki
mas Įvyks pitynyčioje, rug$. 3, kaip 2 
v. vak., J. Neffo svetainėj, 1500 So. 
49th Avė. Draugai malonėkite visi 
atsilankyti. Tarpe kitų reikalų bus 
renkami darbininkai. Kliubo vakarui 
Labo r Day, rūgs, d. Jono šalčio 
svet. 4837 W. 14 St.

— A. Liutkus, Sekr.Nusižudė. i
Koronicriaus raštinė tyrinėja

i mirti< Micliael Wcndling, 39 žvaigždės Paš. ir Pas. Kliu-
4 , bo susirinkimas jvyks šiandien, Liuo-

; metų amžiaus. Jis atrastas ne- sybgs aVet., pradžia 7 vai. vak. Na- 
’ gyvu kambariuose ant Wcnt- riai yra meldžiami atsilankyti, nes 

• ' randasi daug svarbių reikalų.
— Valdyba.

Federalfo Agentūrų Bendrovftfc 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 2, 1920. Pinigai 
dil siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.50
LATVIJOS 100 rublių ----- $2.25
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ......  $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą j pinigą 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti j Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigtrf siunčiam i vislus 
Lietuvos kraštus,

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

b*ve«os Gvdpolej uzifii 
se'Irny'ipo, ,'«vėika'. «

* J IE.VHV2CU1VAU03

Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas sava lyčiai. Tokios negalės pa
prastai Apsireiškia skausmais strė
nose, šonuose, klubuose, šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dhlyjo, dažnais 
galvos skaudojimaiši jas - mota - 
karštin ir Šaltin.

EVERA’S
Regulator

(Sevoros Regulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
iis buvo geriausia dovana ir nešė 
ktsogeriausias pasekmes. Gauk ji 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų “Severos”. Kaina $1.25 ir 6c 
mokesčių. •

w;-7 .. c o.
< k DAR RhPIOS, 1OWA

Tel.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

Rez. 1139 Independente Blvd. Chicago 
Telephone Vaa Bui-en 294

DR.A.A.ROTH
• • • • / ■ “ j g. £. ą, jcp mėnesinis susirinki- RUSAS GYDY POJAS ir CHIRURGAS

VISIEMS KURIEMS GAL APEI- mas įvyks pctjiyčioj jugsėjo 3 d. Auš-, ,

Visi nariai bu- Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8\vak. Nedčlioms 10—-12 dieną

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

Union Av. ant antrų lubų iš užpa
kalio. - Kviečiami • atsilankyt būtinai 
nes yra svarbių reikalų aptart.

— J. M. Vainauckas, Rast.
Parūpina vįgokiems 

reikalams

J. BALAMS
1414 So. 49th Court 

Cicero, 11L 
Tel. Cicero 231(1

PRANEŠU VISIEMS, kurie tik —f-------------
sergate eikite pas Peter Miller, ku- Chicagos Liet. S’ocialistų Vyrų cho- ! 
ris manę ‘išgydė. Aš sirgau per sep-, ras savo repeticijas perkelia iš ket-. Q, 
tynis metus ir niekur pagelbos nega- vergo į pėtnyČią — toj pačioj Malda
vau, pakol neatradau Peter Miller, žio Svetainėj. Taigi sekama choro* 
kuris davė man rodą ir palikau svei- repeticija bus jau ne ketverge, bet 
kas, Peter Shillds, 1816 Rubel St.,! pėtnyČioj, rugsėjo 3 d. Choristai meb 
Patarėjas { ūžiami susirinkti laiku. J į

PETER MILLER, 
2128 W. 22nd St. Chicago, III. 

Jewelry krautuve, 

Frank Jurkus 
buvęs depozi torius nusibank- 
rutijusio * Jono Tananevičiaus 
banko prašomas yra tuojaus

Bernard Bell, 60 metų senis, atsiliepti į Naujienų ofisą reika- 
162 W. Jelinsis gatvės, papilde le išmokėjimo depozito. '

, Pasimirė nuo nudegimų.
Molly Fino, 2 motų amžiaus, 

1129 S. Kedzie gatvės, pasimirė 
nuo žaizdų, padarytų užvirtus 
ant jos verdančio vandens vėd- 
rui.

— F. Mažolaf

Nusižudė .

VAŽMĄ (FRElGHT), DIDELIUS IR MAŽUS 
pakus siųskite per Lietuvių Pasiuntimo Agentūrų.

Informacijų rašyk pas >
'The Lithuanian Marine Forwarding Co., 

203 West 33rd Street, -New York, N. Y.

čia labai, sunku darbuotis. O ki- saužudystę, įkvėpdamas gasą.
lusi musų pučių organizacijoje 
suimto šitą darbą dar labiau ap 
sunkino.

To neveizint, mes darėme amžiaus, 
visa, kad išlaikius savo kuopė-' Ratv6s> ūkininkas, važiuodamas
lę. Ir lai mums pavyko, šiandie nuvirto nuo vežimo. Halai per
minu skaičiumi kuopa dvigu- I,cr i° Sl’iv?.

Persiskėlė galvą.
Benjamin Partmus, 48 metų 

1023 Na i ra gausėti

Pranešimai
I

Chicago Lithuanian Benefit Club' 
(Chicagos Lietuvių Pašalpos Kliubas) 
laikys savo mėnesinį susirinkimų su- 

; batoj, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vak. pa
prastoj svetainėj, 1900 So. Union Av.

— Valdyba.

Šviesą ir-pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Bdulevard 1892. j Chicago, III.

Frarfcis Templeton, 18 melų 
. amžiaus, 7416 Jeffery gatves, I 

ur te ki usių svį£mollaSj tapo^pavojingai su-’ 
! žeistas \ jam besidarbuojant 
Ncw Y6rk Central geležinkelio 
jarduose. Jis buvo smarkiai sus- 

. ku-1

bdi stij^esnė nei kad buvo
anais laikais, kada joje įvyko
skilimas. Grįžo ir kurie nekuriu 
senieji nariai 
musų organizacijoj vaidų buvo
iš jos pasitraukę. Gi apie atsi
metėlius šiandie' jau nieko ne- ’ 
begirdėt. Vieni jų išvažinėjo į 
kitas lietuvių kolonijas, o kiti riuos jis nor6jo sukabinti. 
—nu, jie grįžo is kur atėję, 
palšąsias minias.

Reikalinga dar pažymėti ir' Ateinantį utarninką, ril 
tai, kad nors šioje kolonijoje ir 7 dieną, atsidarys beveik visos 
nebuvo tokių aštrių susikirti- viešosios mokyklos Cook" pa-

' Atsidarys viešosios mokyklos.

AI;? p7?^-,? .. _J J / tt. f I..J £ 1
i Wl!.W n L - t
ThE TKOUb’lė 
r.SOUT?L-- JUST j 

5AW A / 
reLuotv’ L- 

.VVALLOlV L 
SOME P!G-IR(W

S -HT - A -1 kur
SVEIKATOS SEKRETAS' 

į Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU- jfc VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
j pos metodą nuo visokių ligų.
/ Mes turime tą sekretą kuriuoni PERGALIME visokias ligas. Tą sekre

tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. /

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. 11ALTRENAS,

17A7 Sn st Tel. Canal 6417 Chicago, III.
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(Tąsa nuo 5 pusi.).
*1 • - i '

worth gatves vakar ryte. Ma
noma, jis papildė saužudystę iš 
širdgėlos.

\Villiani Pattman, 2834 Co- 
ttage Grove gatvės nusižudė 
gasu vakar

su

Atrado negyvą.
Moritz Bj*adcr, siuvėjas 

metų amžiaus, gyvenantis 230 
S. State gatvės, buvo, atrastas 
negyvu jo namuose. Manoma, 
mirė nuo širdies ligos.

67

SociaHftų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Fondui.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. I

Per LSS. 137 kuopą, Bose-
land, III., Socialistų Partijos
Birikimų Kampanijos 
aukojo šie asmenys:

Fondan

P. Daugėla $15.00
- A.'Narbutas 10.00

J. šmotelis 1O.(X>
I). šatkus 6.80
J. Varekojis 5.00
Fennie Varekojis 5.00
J. Kudratu.vičius 5.00
M. G. Valaskas 5.00
Bucher K. 5.00
A. Grebelis 5.00
Charles Strumil 5.00
J. M. Pučkorius 2.00
l*r. Grybas 2.00
S. Tainulinas 2.00
P. Unibražunas 2.00
F. Kučinskai 2.00
J. Krušas 2.00
F. Grušas 1.00
K. Kilias l.(M)
V. Eismontas 1.00
J. Karėčka 1.00
P. J. Kuehin 1.00

' F. Puodžiūnas 1.00
C. Vežijs l.(M>
A. (L. Bridis 1.00
A. Urbonas 50 1
P. Grigula 50 1
P. Buividas 50 1
A. Kaktis 50
O. Kaktiene 50
S. Telksnis 50 (
S. Meškauskas 50
L. A. Lubik 50 3
C. Rteerauskas 50 (
F. Mačiuikis 50
J. Suvaizdis 50
F. Juzėnas 30 j
J. Mackcvičia 30 .
T. Pietonis 25 v
J. Gaivėnis
J. Kučinskas

25 j
25 s

J. Norkus
K. Kvettes

25 v
25 J

M. šleiva J 25 t
P. Žilinskas 25 1<
Stankus 25 h
J. Klanauskas 25 i
A. Rainis 25 h
K. Evai tas 25 r

d
t

Telephone Drover 5052 R

Dr. A. Juozaitis t
DENTISTAS C

DR. C. K. KLIAUGA
• DENTISTAS

1821 So. Halsted St- Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9-—12 ryto ir 1—9 vak 
Phone Canal 257

Telefonas—Roulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentinas—
3331 S. Halsted St„ Chicago, BĮ.
Valandos:—

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDIGH

DENTISTAS
Męs mvo darbą fTarantsojame 

Kalbame visas Europiškas kalbai* 
8804 S Kedzie Avė. Chicago, III 

Arti 88-th Street

Telefonas Pallman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistaa 
108(11 S. MicUgan Avn Roselasd 

Valandos: 9 iki 9 vakar*.
................................... *H ■—

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandas nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago?

—.    U—Į

M. Jaučius
J. Kazakevičių
A. Matusevičiene

J. Serbis
J. Janučionie

Viso ........ $107.10
Visiems aukojusiems varde 

LSS. 13Į kp. tariu širdinga ačiū. 
Pinigai 
Naujienų Redakciją.

Pr. Grybas.
10500 Lafayette Avė.,

lasiusia fondui/ per

Laiškai iš Lietuvos
Motiejui J. Vitkui, Chicagoj, 

liepos 30 rašo jo draugas Al. 
Bagvilas, tarnaująs Lietuvos 
kariuomenėj:

Naujienos pas mus tokios. 
Lenkų jau nebėra Lietuvoje. 
Kad ginėm, tai nesuspėjo kitas 
neį-kelinių apsivilkti, ip dar da
bar negalim davyti lenkų. Kad 
užėjo bolševikų, kaip migla, 
pradėjo duoti iš vienos pusė?, o 
mes iš antręs, tai lenkai nežino-! 
jo nei kur dėtis, ir aš manau 
kad bolševikai greit paims ir 
Varšavą, lenkų sostinę. Lenkai 
norėjo pamatyti Maskvą, ale 
greičiau bolševikai pamatys Var 
šavą.

Dabar kol kas bolševikai ne
sikiša prie musų valdžios, neina 
nei į musų žemę Lietuvą. Kur 
ir anie lenkus išvarė iš Lietu
vos, tas vietas atidavė mums, 
ir tiktai anie dabar gen ir gen, 
tolyn ir tolyn lenkus.

Tolesniai, kaip tamsta rašei 
apie dovanas Tėvo Šventojo, tai 
aš nieko negirdėjau apie tas 
dovanas. (Nepamenu kuriame 
“Draugo” numeryj buvo rašyta, 
kad buk Rymo popiežius paau
kojęs labai daug tūkstančių li
rų pinigų Lietuvos vaikams. 
Bet matyt, kad žmonės Lietu
voje nieko negirdėjo apie tą di
delę auką. — M. J. Vitkus).

Vasara pas mus lig šiol labai 
Mitą buvo, ir lietaus nebuvo, o 
dabar ir perdaug lyja. —

Antanui Vilkui, Chicago, rašo 
o brolis iš Švėkšnos:

..... Dabar jaučiamės gerai gy- 
reną, turim išsirinkę Steigiamą- 
į Seimą Kaune, turim savo mini- 
tęrių kabinetą, turim apskričių 
valdybas, vis musų pačių rinktas, 
d įsų valdžia yra labai demokra- 
ji».ga, pildo žmonių norus. Musų 
tariuomenė labai narsi, ir jos 
ei.kai bijo kai velnias kryžiaus, 
’iliečiai turi tokios laisvės, ko
jos mes rusų laikais Yrei mislyt 
temislijom gauti. Dabar prasi- 
leda žemės dalijimas; duos 
iems, kur neturi žemės, arba 
ur turi mažiau kai sešias dešin
ines, — duos lig 20 dešimtinių. 
) už pinigus dar daugiau galės

gauti, kokios tik norėsi.
• Metai šiemet nelabai blogi, tik 

sodnų vaisių labai maža tėra, bet 
tą pas mus gali pamainyti alum 
ir degtine, ba pas mus Švėkšnoj 
yra net penki traktieriai, taipjau 
netrūksta jų nei kituose mieste- 
iuose. Bet žmonės dabar liovė

si perdaug gėrę, perpus nebege
ria taip, kaip kad gerdavo prieš 
rara. —

Andrius Kulvinskas iš Barau- 
čiznos, Paežerių vai., Vilkav. 
apsk. rašo M. Sipavičiui į Gary, 
Ind.:

Duodam žinot, kad brolį Joną 
nušovė kalėjime sargas. Sako, 
kad jis bėgęs iš kalėjimo, bet ki
ti kitaip sako. Dabar eina tirinė- 
jimas ir kai ištirs, tada žinosim 
teisybę. Palaidojom liepos 19 
dieną.

Šiemet rugiai užaugo ir vasa
rojai geri, tik vasara labai kar
sta, lietaus kaip ir nebuvo. Ru
gius kirtom dar prieš šv. Ona 
dviem nedėliom. Jeigu kita šalis 
neužeis, tai viskas atpigs. Dabai 
jau ir Vilnių lietuviai paėmė. 
KAune buvo dideli gaisrai, šimtai 
namų sudegė ir daug iškados pa
darė. Kaip lietuviai ir bolševikai 
Vilnių paėm^fa tai bolševikai sa
kė, kad jie tuojau išeis iš Vil
niaus, ale dabar to nedaro ir ne
klauso Lietuve^ valdžios. Bolše-

Ketvergas, Rugsėjo 2, 1920
vikai atėję į Lietuvos vietas at-R E I K I A DARBININKŲ 

ima iš žmonių gyvulius ir viską. 
Bijom, kad lietuviams vėl nereik
tų su bolševikais muštis. —

Paj ieškojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiute, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią 
Šuo adresu: 

POVYLAS GRIGAITIS, 
1341 So. 49 Avė., Cicero,

JONAS MATUZEVIČIA
tapo užmuštas Rugpiučio 28 d., 1920 
m. ant Grand Av. ir North Av. per 
pasažierinį automobilių. 45 metų 
amžiaus, paeinu iš Mogilevos gub., 
kur yra jo moters su trimis vaikais. 
Jeigu randasi kur nors jo giminės 
malonėkit atsišaukti šiuo antrašu:

NIKODEMAS JANUŠKA, 
2612 N. Meade Av., Chicago, III.

m.

PAJIEŠKAU Jono Matuliavičiaus, 
paeina nuo Veiverių, Marijampolės 
aps., Suvalkų gub., kur važiuodamas 
į Ameriką atsilankė pas Andrių Lu
koševičių, kaimo Podrečių, valsč. Vei- | 
vėrių, aps. Marijampolės. Prašau at
sišaukti, turiu labai svarbų reikalą. 
Antrašu: I

ANTANAS BUBLIS, 
1408 Haster Avė., Centralia, 11.11

PAJIEŠKAU Juozapo ir Jono Ši
maičių, 14 metų atgal gyveno po No. 
4518 So. Wood St., Chicago, III., pa
eina iš Ožnugarių kaimo, Batakių 
vals.,1 Kauno rėd., prašau atsišaukti, 
Juozapas Beiszis. Mano adresas:

JOE SMITH, 
Box 67, Brookingš, Oregon.

PAJIEŠKAU savo moteries Stoni- i 
slavos Kazilauskienės, taipgi ir sū
naus Adverto 4 metų amžiaus. Ji iš
bėgo nuo manęs du metai atgal su 
J. W., 34 metib 5 pėdų augščio, juo
di plaukai, rudos akįs ir apskritaua 
veido, dešinės rankos pirmas pirštas 
nuo nykščio nesveikas. Dabar gal 
vadinsis kita pavarde. Malonėkit at
sišaukti pati, arba kas žino pranešti 
apie ją ir mano sūnų Advertą, nes aš 
mislinu greitu laiku važiuot Lietuvon.

JUOZAPAS KAZILAUSKIS 
2608 Essex St.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEMS
VYRŲ

REIKIA — patyrusių mote
rų perrinkimui skudurų. Gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.
WALLACE IRON & METAL 

CO., 
548 W. 6^ St.

REIKIA merginų lengvam 
dibtuvės darbui. $15.00 į sa
vaitę.

PIESER LIVINGSTON CO., 
1527 So. Halsted St.

REIKALINGA — mergina prie na
mų darbo. Maža šeimyna. Gera mo
kestis ir pragyvenimas.

P. K. BRUCHAS, 
11256 Lpthair Avė., Morgan Park, III.

Telephone: Beverley 943

i REIKIA MERGINŲ
Jaunesnių kaip 16 metų. 

Į Nuolatinis darbas. . Graži, čy- 
į sta dirbtuvė. Lengvas užkan

dis dykai. Gera mokestis pra
džiai.
The Hump Hair IPin Mfg. Co.

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA ~~
VYRŲ 

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

ROCK ISLAND LINE 
124 & Ashland Avė. 

Blue Island, III.

darbininkų 
Tavorinis

REIKIA — pardavėjo pardavimui 
svetimšaliams. $50 iki $60 į savai- 

Minneapolis, Minn. tę. Turi būti apsukrus ir progresy- 
viškas. Dalykas da nebuvo išleistas 
pardavimui. ' Ateikit 8 vai. ryto iki 
5:30 po piet.

357 W. 63rd St., Merrick Bldg. 
Room 412.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

Krutamu paveikslų teatro. Biznis ku
bai gera eina, tik man vienai yra 
persunku, nes apart teatro aš lai
kau dar kitą biznį. Partneris 
įnešt $1,500. Norėdami 
žinių kreipkitės antrašu.

W. MISEVIČIUTfi, 
3548 So. Halsted 4>t.» Chicago, IU.

turi klį vežimą, 
platesnių tis.

REPUBLIC

KAMBARIU
REIKTA KAMBARIO (tel vieno 

vyro, geistina, kad ir valgis butų pa
taisomas. Atsišaukite greit.

L. L. SCHUTTRECK, 
2317 W. Washington Bvd.

Tel. Seeley 2508
'J”.1 1

JIEfeKO DARBO
PAJIEŠKAU lengvo darbo k. t. ,už 

pardavėją arba už darbininką store. 
Kalbu lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai, rašau taip pat, kaslink teisingu
mo galiu priparodyt, Kam yra toks 
žmogus reikalingas, malonės atsi
saukt.

IGNOTAS NARU ŠA, » 
3208 So. Wallc.ce St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi

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

Coil Winders
Lengvas, čystas 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, tuoj geriau jos tą dar
bą mėgia.

Paper Insulating \
Ar ne megtumet operuoti ma

šiną, kuri apvynioja parvuotą 
(colored) popierą apie čysta 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. 

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

Atsišaukit į musų samdymo 
ofisą bile dieną prieš 4 vai. po 
piet, arba utamiko ir ketvergo 
vakarais tarpe 6 ir 8:80.

WESTERN ELECTRIC GO., 
INC.

48th Avė. & 24th St.

REIKIA —

Mašinisto ir shaper

Gera mokestis.

Pastovus darbas.

Ateikit pas

McCORD & CO.
847 W. 120 St.

vyry.

Paprastų darbininkų 
darbui serap geležies 
yarde. Už 9 valandas 
darbo, gauni 10 valan
dų mokestį. Puikios 
darbo sanlygos. 
latinis darbas.

Ateikit pas

Nuo-

PRICE IRON & STEEL 
COMPANYį

67 St. and 48 Avė.

REIKALINGAS geras barz
daskutys, tik vakarais. Atsi
šaukite

3357 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5009

REIKIA — Vyro važiuoti vienar- 
Mokama gera mokes-

WASTE PAPER 
.626 W. Taylor St., 

Kampas Desplaines St.

CO.,

PARDAVIMUI
TIKRAI GERA PROGA

Trumpu laiku turiu išvažiuoti į 
Lietuvą su Fcderales Agentūrų Bend
rovės reikalais, ir iš tos priežasties es- 
mu priveistas parduoti savo krautu
vę, kuri susideda iš įvairių saldainių, 
cigarų, lengvų gorimų, biterių ir vai
stų. Kartų 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. Neprnleisk šios progos, 
ateik ir ištirk viską ant vietos.

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

KEIKIA

VYRŲ

Dirbtuvėj darbui. Nuola
tinis darbas, patyrimo ne
reikia. Geros darbo san- 
lygos. 50c—55c. į valan
dą pradžiai. Imkit Grand 
Avė. karus iki Rockwell 
Street.
Ateikit į samdymo skyrių:
U. S. RUBBER CO.,
2601 W. Grand Avė.

REIKIA —

Metalinių patternų dirbėjų,
Gera mokestis ir
nuolatinis darbas.

Ateikit pas

McCORD & CO.

847 W. 1^0 St

REIKIA — 
Bučerio. 
Patyrusio. 

Atsišaukit tuojaus. 
1967 Canalport Avė.

Chicago, 111.

REIKALINGAS
Draiverys duonos išvežiojimui.
Gera mokestis.
Atsišaukit tuojaus.

( JOHN VISOCKIS,
1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III.

REIKIA — vyrų dirbtuvės darbui. 
Gera mokestis ir bonai. Valgis duo
damas be pelno.

Kreipkitės pas superintendentą. 
BIRDS & SON, INC.

J472 W. 76 St.

REIKIA —
Vidutinio amžiaus vyro ant 
mažo ūkio, 6 mylios 
Chicago.

W. PASK, 
1256 W. Harrison St 

Chicago, III.

nuo

REIKIA
šapos darbininkų, mašinistų, ka
tilų dirbėjų, vagonų taisytojų, 
gelžkeliams rytuose. Kelionė dy
kai.

Ateikit pas
611 West Madison St.

PARSIDUODA — Storas ir flatas 
vrišui, arti Kedzie Avė. Bargenas. 
Kaina $4,500. Išlygos. 
MULHOLLAND MARLEY & BRAY 

6243 So. Westem Avė.
Phone Procpect 611

PARSIDUODA maža grosemė, lie
tuviškoje apygardoje. Biznis išdirb
tas. Turi parduoti iš priežasties li
gos šeimynoj.

708 W. 30th St. 
tarpe Emerald ir Union.

PARDAVIMUI saliunas su barais 
ir visais įtaisymais, taipgi yra dyi 
svetaines mintingoms. Parduosiu 
urnai, nes apleidžiu Chicagą.

5324 So. Halsted St.

PAAUKAUSIU s $250 vertės 
tikro mahogany Victorola ir 
rekordus, kaip naujas, už $75.

Telephone: Garfield 5871

PARSIDUODA gera grosemč ir 
mėsos marketas pigiai. •

30th St. & Lowe Avė.
Chicago, III.

1

PARSIDUODA — saliunas pigiai, 
čysta graži vieta, geri įtaisymai, 
naujas pianas ir kiti visi Reikalingi 
geri dalykai. Biznis geras. Parda
vimo priežastis važiuojam Lietuvon.

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

$60 nupirks ketvirtainį pianą ir 
aržuolinj knygyno stalą.

915 Webster Avo.
arti Halsted — užpakalyj.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė, labai pigiai. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju iš 
Chicagos.

2501 W. 46 St.

PARSIDUODA saliunas ir proper- 
tė. Pardavimo priežastis — savinin
kas išvažiuoja į kitą miestą. Turi 
būt parduotas greitu laiku.

Atsišaukit į Naujienos po No. 135.

PARSIDUODA saliunas geroj lie
tuviais apgyvento  j vietoj, 
gerai išdirbtas.

2859 So. Lowe Avė., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

Biznis

PARSIDUODA vienas trokas 1 to
no 1920 metų. Gera proga tam, ku
ris sykiu norėtų Express “Branch” 
ofisą vesti.

B1UDGEPORT EXPRESS CO. 
3226 S. Halsted Str.

Phone: Drover 9757.

PARSIDUODA Velie, 4 cylindoinų, 
5 pasažierių, automobilius. Gerame 
padėjime. Parduosiu labai pigiai, 
nes išvažiuoju kitan miestan, 
ma matyti visada.

2617 Emerald Avė.
Phone Boulevard 9880

Gali-

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas,' 
už $42.
ant 10 metų. Taipgi
daugel kitų daiktų

!■ U parduodama.
|H |mįįlĮ|jl I Turime labai gražių
H J Bulyg šios dienos rar
ĮjW kandų seklyčioms
® Ir |Į (parlor). Reikia ma

li tyti, kad apkainavus.
w Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; Į kitus 
"--- - - D.

vertas $155 
Gvarantuotas

miestus prisiunčiame per Č.'O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison SU Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

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

WESTERN FURNITŪRA 
and STORAGE W

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį.’ Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam7 pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, eane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SĄMPLE 
FURNITURE STORAGE

21.02 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
•i&tdi a nuo 9 iki 9, ncdčlioj nuo 

?0 fty 4.

Iksmdlu Pirtejams.
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 tavorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotą tavorą labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00. 5

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 atskirt} bargenų, kurių, yra 

perdaug čia paminėti. j
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinėm. >
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.

NAMAI-žEMifi
PARSIDUODA — 1 augšto plytų 

namas su Storu ir dviem lotais, dai
li vieta bučemei ir grosemei; namas 
yra modemiškas su gazu, elektra ir

Parduo- 
už $6,200. Čia gyvena daugiau- 
Lietuviai.

J. A. Kerbei,
5556 B. Kildare Avė.

maudynė; stovi ant kampo su puikiu 
garažium ant šalimais loto, 
siu 
šia

PARDAVIMUI medinis na
mas, 5 kambarių, 2 lotų. Yra 
gasas. Galima laikyti paukščių.

5125 So. Trip Avė., 
arti Ąrcher Avė.

/PARSIDUODA — Kampas 39-tos 
ir Sacramento. 2 augštų muro na
mas, Storas ir flatas. Kaina greitam 
pardavimui $7,500.

Phone Prospect 611 
MR. MARLEY,

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
kambarių; pagyvenimui biznis ir šo
kių svetainė. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju Lietuvon. Kreipkitės 
prie savininkės.

1336 So. 52 Avė.
Cicero, III.

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

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

PARSIDUODA — 5102 Lowe Avė., 
2 uugštų — 5 ir 6 kambarių — na
mas,-maudynė ir gazas, naujas cemen
to basementas, sevveres. 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.

PARSIDUODA gera farma. 92 ak
rų gerbs derlingos žemės, 4 mylios 
nuo miestelio Barberton, Ohio ir 8 
mylios nuo didelio miesto Akron. 3 
akrai jauno vaisingo sodo. Getas 
9 kambarių namas, šaltinis pas na
mą. Didelis tvartas, kutis taip pat 
vasarnamis. Kaina $115.00 už akrą. 
Galimd pirkti su gyvuliais, padar- * 
gaiš, javais ir visu užderėjimu už 
$15,000.00. Gyvulių yra: 4 arkliai, 
3 karvės, 2 veršiai, 31 kiaulės ir 200 
vištų. Įmokėti reikia $3,500.00. Li
kusieji ant išmokesčio.

Atsiliepkit greitai, nes į trumpą 
laiką bus parduota. Kas neaišku 
kreipkitės laišku ant šio antrašo: S. 
R., 130 Wooster Avė. Akron, Ohio.

PARSIDUODA — Medinis namas, 
Storas ir 1 flatas. Medinis namas 
125 pėdų ilgio. Garu apšildomas.
Parduosiu labai pigiai. Namas ant

4536 So. Paulina St. Teirauiitės pas 
4538 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA — Tuojaus galima 
užimti 8 kambarių namą, galima var
toti laiko 2 flatų, 5 ir 3 kambarių, 
maudynė, gazas ,visi įtaisymai $1,300 
cash $30 į mėn. priskiriant nuo
šimtį. Kaina $3,500. /

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA — 216 akru su 6 
kambarių namu, 1 blokas nuo moky
klos, 8c gatvekaris ant Halsted St. 
linijos. $3,000 cash.

Atsišaukit
W. W. CARROLL, 

3028 West lllth St., 
Mount-Greenwood, III.

FA^RMĄ PARDUOSIU pūs^ 
kainos, 25 galvijai, 5 arkliai, 25 kiau
lės, budinkai kaip palivarkas ir že- 
mė gera. Pusę įmokėti, likusius ant 
5 procento. $3,000 į metus uždarbio.

P. SLAUZIS,
2137 N. Western Avė., 
Tel.: Humbolat 6277

STOCK’AI—šeROS
AR NENORI SUČĖDYT $350.00?

Jeigu taip, tai pirk šį šmotą 20 pil
nai apmokėti} Naudingų Dalybų nuo 
The Cooperative Socety of America, 
vartotojų lygos Chain — Grocery 
krautuvių; virš 40 krautuvių jau 
įsteigta su daugiau kaip 10,000 na
rių kaipo prisižadėjusių kostumerių; 
aktijos (shares) moka 6 nuošimtį di
videndų pridėjus prie kitos naudos 
certifikatų savininkams.

Mes parduosim šitą 20 akcijų Šmo
tą — kiek tik draugija daleidžia— 
už $650 grynais pinigais ir dasta- 
tysim nuosavybės Certifikatą, kuris 
turi paliudijimą, kad jis yra “Class 
A” užtikrinimas pagal Illinois Blue 
Sky Law.

Draugijos akcijų kaina dabar yra po 
$50.00, jų uždėtinė vertė yra $25.00.

Antrašas O. W. Nėr, Post Office . 
’Box 338, Chicago, 111.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

f S \MA5TBW 
^Cy^Y5TEM> 

Vyrų ir Moterų Rnbų
mo ir Designing Mokykla.

Musy sistema ir mokymo budu 
Ju^ trumpu laiku išmoksite viso a* 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
piiaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos 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 b« ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnickn, Vedėjas 

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

■-----------......................................
’ VALENTINE DRE8MAKTNG 

COLLEGE8
8205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. WeIIs St.
187 Mokyklos Jnngt Valstijos^ 

Moko Siuvimo, Patternų KiryjU 
mo, Designing bizniui ir 
cnams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomnl. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis Ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.
-- -------------------------------- .— i"i—----------------- .________ ... /

J


