
■ _ ■ M i ■■■'■ I——<1—aMMMMMMI

\First Llthuanlan Daili? ln America

l NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Can’al 1506

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as aecond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of llarch B, 1171.

r——I I I I ■■■» ■ m, ..........  m

First Llthuanlan Daily i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephoni Canal 1506

rPlrmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje 
\ ■

Pirmas Lietuvių Dienraitis Amerikoje

VOL. VTL Kaina 3c Chicago, III., Subata, Rugpiučio (Augus t) 21 d., 1920. 
r-v -n-.-T-w.-faEr-Ti...............---------------------"jan;

Price 3c
,■ j i..........

No. 198
ii. iM/iSigmiglSa

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusai suėmė 7 tuksiančius 
belaisviu

Lenkai paėmę Brest-Litovska
Lenkai giriasi dideliais laimėjimais

Vokiečiai ir lenkai kaujasi Silezijoje
RUSAI SUĖMĖ 7,000 BELAIS

VIŲ.

Tiek; belaisvių suimta tik viena
me miestelyje.

LONDONAS, rugp. 20. —Ofi
cialia pranešimas iš Maskvos 
skelbia, kad rusai suėmė 7,000 
belaisvių Bonzoje.

lYue translation filed with the post- 
master at Chicago, Ui., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI VIS DAR N1EKURIOSE
VIETOSE TEBESIVERŽIA 

LENKIJOJE.

Prisipažįsta netekę 2 miestelių 
prie Varšavos, bet skelbia lai

mėjimus kitur.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Pasak ketverge Maskvoje iš
leisto oficialio pranešimo, Ru
sijos sovietų spėkos apleido Lu- 
kov, 68 m. j pietiečius nuo Var
šavos ir Radinę, 80 nu nuo jos.

Pranešimas sako, kad lenkai 
tajx) nuvyti 7 mylias nuo Cie- 
chanovo, 45 m. į šiaurvakarius 
nuo Varšavos.

Pranešimas sako:
“Mušis Plonake (j šiaurvaka

rius nuo Varšavos) tebesitęsia. 
| pietvakarius nuo Ciechanovo 
mes nuvijome priešę atgal. Mes 
esame 7 mylios už Ciechanovo.

“Mes apleidome Lukovą ir 
Radinę ir mušis siaučia už 
Bielę ir Vlodavę (25 m. ir 42 m. 
nuo Radino). Cholino ir Ilru- 
biešovo apygardose (į pietry
čius nuo Liublino) musų besi- 
veržimas tebesitęsia.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAĖMĘ BREST-LI- 
TOVSKĄ.

Skelbiasi paėmę 10,000 belais
vių, paėję 60 mylių Ir paėmę 
daug miestelių apie Varšavę.

WASHINGTON, rugp. 20. — 
Amerikos l^rtniisionierius Ber- 
line praneša, kad Lenkijos ar
mija paėmė Brest-Litovską. Jo 
pranešimas yra paremtas ant 
gautos iš Poznuniaus žinios.

lankai paėmę Siedlecę ir 
Bielę.

VARAAVA, rugp. 20. — Pa
sak ofioialio lenkų pranešimo, 
išleisto prieš pereitą vidurnaktį, 
dešJnisis lenkų armijos sparnas 
eina ant Brest-Litovsko, tvirto
vės už 120 m. j rytus nuo Var
šavos. Dešinisis sparnas paėmė 
Siedlecę, 57 m. ir Biela, 95 m. 
į rytus nuo Varšavos.

Lenkų kairysis sparnas paė
mė Pultuskę, apie 30 m. į šiau
rę nuo Varšavos ir eina linkui 
Mlavos. Lenkai taipjau paėmė 
Plonską ir Viskovą.

Centre lenkų spėkos eina lin
kui Ostrolenko, pietvakariuos 
nuo Lomžos.

Suėmė 10,000 belaisvių.
Daugiau kaip 10,000 belais

vių, 30 kamuolių, 300 kulkas- 

vaidžiu ir tūkstančiai vežimų 
tapo atimta nuo bolševikų.

Paėjo 60 mylių.
PARYŽIUS, rugp. 20. — Pa

sak Francijos misijos Varšavo- 
je pranešimo, lenkų spėkos ėjo 
priekyn ir vakar, sulig išdirbtu 
franeuzų gen. VVeygand ir 600 
franeuzų oficierių pienu.

Padėtis Danzigįe vis dar gim
do rupesnio, bet manoma, kad 
viskas išgerės, kada į ten at
vyks du franeuzų kariniai lai
vai ir pasisiūlys Danzige kom.L- 
sienieriui Tower ganėtinai spė
kų, kad leidus iškrovimų amu
nicijos lenkams.

Lenkų spėkos veržiasi su ne
mažėjančiu greitumu palei li
niją, einančią j šiaurę nuo Var
šavos iki Viadovos, apie 110 
mylių į pietryčius nuo Varša
vos.

Didesnė domė tečiaus atkrei
piama yra į gen Pilsudskio ma
nevrus. Rezervai?, kurie buvo 
sutraukti palei Ivandvgorodą, į 
pietvakarius nuq sostinės, paėjo 
00 mylių į tris dienas ir susijun
gė su veikiančių apie Cholinų 
armija.

Rusai veržiasi ant Lvovo.
Gen. Budenni sovietų kavale

rija, kaip sako Temps, eina lin
kui Lvovo (Lembergo). Tame 
sek tore lenkai buvo priversti 
ištraukti savo kareivius, kad 
sustiprinus šiaurinį frontą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI STUMIA GEN. 
VRANGELĮ.

KONSTANTINOPOLIS, rug. 
19. — Rusijos sovietų spėkos 
Krymo fronte, pasak čia gautų 
žinių, padidino spaudimą prieš 
gen. Vrangelio armijų ir eina 
priekyn visu frontu.

Bolševikai dabar yra tik už 
10 mylių nuo Aleksandrovsk- 
Demiask geležinkelio, j šiaurę 
nuo Azovo juros.

Smarkus mušis siaučia tarp 
bolševikų ir gen. Vrangelio ka
reivių j pietvakarius nuo Orie- 
chovo. Bolševikų armija tapo 
sustiprinta.

True translation filed the >e«4- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
master at Chicago, III., Aug. 12, 1920

220 ŽUVO NAUJAME BALKA
NŲ KARE*

Albanijos valdžia organizuoja 
didelę kariuomenę.

RYMAS, rugp. 20. — Bevie- 
linė žinia iš Scutari, Albanijoj, 
sako, kad smarkus mušis tarp 
serbų ir albanų siaučia į šiaurę 
nuo to miesto.

Pranešimas sako, kad serbų 
pulkai savo ofensive ant Tara- 
boso, neteko 220 kareivių už
muštais ir 250 belaisviais.

Žinia’ priduria, kad Rostovo • 
prasidėjo sukilimas ir Albanijos 
valdžia pašaukė prie ginklo ke

turias naujas klesas, kurios su
darys 60,000 kareivių.

Darbininkų Teisė Organizuotis.

West Virginijus angliakasiai, kurie nieko daugiau nereikalauja, kaip teises organizuotis, 
yra šaudomi ir teriojaini kasyklų savininkų ir jų pasamdytų privatinių detektivų-mušeikų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BELGAI SULAIKĖ SIUNČIA
MUS LENKIJAI ARKLIUS.

PARYŽIUS, rugp. 20. — Pa- 
siak Brusselio žinios, traukinis 
vežęs 800 arklių iš Francijos į 
Lenkiją, tapo sulaikytas Belgi
jos parubežyje, nors Lenkija 
davė užtikrinimų, kad gyvuliai 
bus naudojami vien agrikultū
ros darbui.

Belgijos laikraščiai esą nepa
tenkinti tokia valdžios pozicija.

True translation fileu with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 191
BELGAI SULAIKĖ VRANGE

LIO AMUNICIJĄ.

LONDONAS, rugp. 20. — 
DarUo partijos veikiamoji ta
ryba posėdyje nedėlioję gavo 
sekamą telegramą nuo Camille 
Huysmans, nario Belgijos par
lamento ir sekretoriaus II Dar
bininkų ir Socialistų Interna
cionalo:

“Francijos amunicija, siun
čiama gen. Vrangeliui ir jau 
buvusi Antwerpe, tapo sulaiky
ta Belgijos valdžios paliepimu 
ir organizuotų darbininkų atsi
sakymu prie jos dirbti.”

KALNAS UŽGRIUVO ANT
kaimo.

Visas kaimas ir žmonės liko pa
laidoti po žemėmis.

MANILA, P. L, rugp. 19. — 
Pasak gautų čia oficialių žinių, 
laike nesenai siautusios ant sa
los audros, vidurnaktyje nug
riuvo kalno viršūnė ir palaido- ’ 
jo Igorote kaimą šimtų pėdų I 
gilumoje. Visi kaimo gyvento-; 
jai, skaičiuje 70 žmonių, irgi 
kartu tapo palaidoti po storu 
sluogsniu užgriuvusios žemės.

True translation filed wjth the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija tarsis su 
Rusija

Tarybos veikiausia bus veda
mos Maskvoje, kad išvengus 

talkininkty įtekmės.

BKRLINAS, rugp. 20. — Bu- 
siantisis Rusijos ir Vokietijos 
susitarimas, kuris turės už
imti vietą Brest-Litovsko su
tarties, bus padarytas Maskvo
je, o ne Berline,. jei bus laiko
mus! sutartų tarp Vokietijos ir 
sovietų valdžios pienų, pasak 
žmonių, kurie turi abiejų pusių 
pasitikėjimą.

Abiejų valdžių rateliuose lab- 
komąsi nuomonės, kad Bėdinas 
yra taip prisigrūdęs talkininkų 
agentų, kad jie gali padaryti 
įtakos į tarybas. Maskvoje gi 
tokių sąlygų nėra.

Pirmu žingsniu išpainiojime 
Rusuos ir Vokietijos diplomati
nių ir ekonominių santikiu, pa
sak tų žmonių, bus pasiunti
mas ekohomines misijos į Mas
kvą. Atnaujinimas diplomatinių 
ryšių bus svarstomas vėliau.

Oficialė Vokietija dar nėra 
palinkusi prie Rusijos, bet vie
šasis sentimentas, kuris yra 
labai svarbus tokiuose svarbiuo-

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rugp. 20 d. užsienio pinigų

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
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

(Lietuvos a-ksinai tai Vokiečių I 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat1 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių
Olandų 100 guldenų
Norvegų 100 kronų 
Šveicarų, už $1 .......
švedų 100 kronų ... 
Vokiečių 100 markių ... 

se žingsniuose, jau yra palinkęs 
ir laukia tarybų. Tečiaus 
valdžia dar yra tokiame padė
jime, kad ji gali permainyti 
savo veikimą, jei matys tai 
esant naudingesnių.
Naujas lenkų prasimanymas— 
Trockis tariasi su vokiečiais.
LONDONAS, rugp. 20. — 

London Times gavo žinią iš 
Danzigo, kad bolševikų karo 
ministeris Leonas Trockis pa- 
nedėlyje slapta atvyko iš Bielo- 
stoko į Trosken, ant rytų Prūsi
jos rubežiaus, kad tarties poli
tiniuose ir strateginiuose klau
simuose su Vokietijos štabo 
oficieriais.

Pirmoji konferencija sovie
tų ir vokiečių oficierių buvusi 
rugp. 12 d., rytų Prūsijoje.

Korespondentas 'tikrina, kad 
savanoriai iš rytų Prūsijos orga
nizuoja armiją arti Vilniaus, 
kad ėjus kaipo revoliucinė ar
mija į rytų Prūsiją ir tuo iš
šaukus bendrą rytų Prūsijos ir 
sovietų Rusijos veikimą prieš 
Lenkiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA JAU NEBEGEL- 
BESIANTI VRANGELIO.

Neduosiantį jam materialės 
pagelbos.

LONDONAS, rugp. 20. —
Francija jau pradėjo trauklios 
atbulomis ir prižada daugiau 

.......... $3.f>o1 ateityj neveikti viena, nepasita- 

...... ■■■■.......... ! rus su Anglija, tokiuose reika- 
frankų 13.10 , . . . . x ,,$14.90 ; luose, kuriuose abi šalįs yra
........... $3.15; užinteresuotos. Ji taipgi prižada 
f 1 V]ini 2L25 . ncbcduoti materialės paigelbos 
....... $2.05 gen. Vrangeliui.

I Francija labai piksta talkinin
kų komisionieriaus Tower už- 

.........«33(53 draudimo iškrauti franeuzų 
Z.... $14.90 amuniciją dėl lenkų ir užpro- 
frankų 5.99 testavo Anglijai, reikalaudami 

$2.05J atšaukti Towerį.

True translation filecl with the post- 
ihaster at Chicago, 111., Aug. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Didelis sukilimas 
Mesopotamijoje

Anglai šaukiasi savanorių mal- 
, sinti sukilėlius.

LONDONAS, rugp. 20. — Ka
ro ofisas šiandie išleido atsi
šaukimą į buvusius armijos 
karininkus stoti savanoriais 
kariavimui prieš sukilėlius Me- 
sapotami joje.

Bagdadas, .svarbiausias Me
sopotamijos miestas, yra anglų 
fort i lakuojamas.

Karo ofisas, atsišaukdamas 
savanorių, kviečia ypač tuos 
kareivius, kurie turi patyrimo 
iš pasaulinio karo kariavime 
prieš turkus Mesopotamijoje. 
Pagelba yra siunčiama iš Indi
jos.

“Šiaurryčiuos ir vakaruos 
nuo Bagdado sukilimas yra di
delėj skalėj,” sako karo ofisas.

“Geležinkelio linija tarp Bag
dado ir Kjfri Kirkut tapo per
kirsta ir tiltai sudeginti. Anglų 
garnizuonas Kifri Kirkut tapo 
apsuptas. Nickuriuose distrik- 
tuose viešpatauja anarchija.”

Sukilimo apygardos yra arti 
Persijos rubežiaus. Mūšiai eina 
tarp Tigris upės ir Persijos pęu- 
rubežio. Ta teritorija pirmiau 
buvo dalimi Turkijos, bet tapo 
atimta ir atiduota Anglijai po 
tautų lygos mandatu.

Triir trppj.i/jflnD filed wijn ihf* 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920

reųnired by jj>e pri of Orį. 6, Jgl7 

LENKŲ KAREIVIAI VERŽIA
SI SILEZIJON. .

Mūšiai tarp vokiečių ir lankų ei- SYiRACUSE, N. Y., rugp. 20. 
vilių gyventojų Kottowltze te- — Du žmonės liko užmušti ir 
besitęsia. Reikalauja talkininkų; 12 sužeista ekspliodavtis Mills 

pasišalinimo. Oil Co. gasolino rezervuarui.

LONDONAS, rugp. 20. — Pa
sak Berlino žinių, lenkai užėmė 
pariibežinę teritorija augšt. Si
lezijos ir 2,(MM) lenkų kareivių 
užgriebė daug kaimų Kattowitz 
distrikte.

Smarkių mūšių tarp piliečių 
gvardijos ir lenkų įvyko į šiaurę 
nuo Bogutschuetz ir daug žmo
nių užmušta ir sužeisto.

Laurahewte visi namai ir 
sankrovos išplėšti.

Reikalauja italų kareivių.
BERL1NAS, rugp. 20. — Ži

nios iš Kattowitz, augšt. Silezi
joj, sako, kad franeuzų pulkai 
laiko vyriausias gatves ir ka
valerijos patruliai ir ginkluoti 
aiutomoiUiliai vaiko praeivius.

Prisibijoma, kad nauji susirė
mimai tarp vokiečių ir lenkų 
yra neišvengtini.

Kattowite darbininkų vado
vai pareikalavę, kad Francijos 
okupacijos kareivių <ietę už
imtų Italijos pulkai. Tas tik 
vienas galėtų neprileisti prie 
naujų muštinių.
Breslau žinin praneša, kad 

lenkų kareiviai perėjo Silezijos 
rubežių ir atvyko prie Katto- 
witz.

.Vokiečiai rengiasi kovon su 
lenkai*

BP2RLINAS, rugp. 19. Ap
saugos policijos apekos, sustip
rintos ginkluotų civilių gyven
tojų, tapo pasiųstos iŠ Katto- 
witz, kad perėmus lenkų karei
vius, kurie maršuoja ant to 
miesto, pasak gautų prosus ži
nių.

Žinios priduria, kad tokis 
žingsnis yra rengiamas netik 
prieš Katt<ywitz, bet ir prieš ki
tus augšt. Silezijos miestus.

Nežiūrint kad apgulimo sto
vis tapo paskelbtas talkininkų 
komisijos KattoNvitze, mūšiai ir 
riaušės prieš lenkus atsinaujino 
vakar.

True translation filea with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Neįleidžia Latvi
jos atstovo

Latvijos pasiuntinis j Ameriką 
yra sulaikytas Neyv Yorke.

NEW YORK, rugp. 20. — 
Alfred Nagel, kuris turi įgalio
jimus nuo Latvijos respublikos 
užrubežinių reikalų ministeri
jos būti šios šalies legacijos sek
retorių Washingtone, tapo su
laikytas inunignacijos valdžios, 
kada jis šiandie su savo pačia 
atvyko į Čia ant švedų laivo 
Drottninghohnj.

DIDELI POTVINIAIf JAPO
NIJOJ.

Daug žmonių žuvo potviniuose 
ant Japonijos salų.

ĖONOLULU, rugp. 20. — 
Dideli potviniai užliejo dideles 
dalis svarbiausių Japonijos salų 
Kyusbu ir Srikoku. Potviniai 
kįlo delei nepaprastai smarkių 
lietų ir juose žuvo labai daug 
žmfonių.

24 ILLINOIS KASYKLOS 
UŽDARYTOS.

ST. LOUJS, rugp. 20. — Pa
sak gautų iš 7 Illinois pavietų 
žinių, iš 33 ten esančių kasyklų, 
24 kasyklos stovi uždarytos. 
Kasyklos esančios uždarytos 
delei trukumo vagonų.

2 ŽUVO EKSPL1OZUOJ.

Berlino laikraščiai sako, kad 
vakarop veik visi miesto gyven
tojai susirinko gatvėse, sudarė 
didclj susirinkimą ir nuėjo prie 
viešbučio, kur buvo lenkų ple
biscito komitetas.

Kada apsaugos policija atvy
ko išvaikyti minią, urnai pradė
ta šaudyti iš viešbučio. I tuos 
šuvius tuojaus atsakyta ir pra
sidėjo smarkus persišaudamas. 
9 vai. vakare viešbučio gyven
tojai pasidavė ir apie 17 žmo
nių apsaugos policija areštavo. 
Vienas iš areštuotojų tapo ant 
vietos nušautas, kada band€ 
jMisipriešinti, Du kiti tapo nulin- 
čiuoti fdukusios minios.

Okupacijos gi kareiviai sėdė
jo užsidarę ir užsibarikadavę 
savo barakuose.

Minios suardė lenkų laikraš
čio spaustuvę ir kitas lenkų įs
taigai

Gautosios iš Kattowitz iki 3 
vai. šiandie po piet žinios sako, 
kad {tempimas tarp vokiečių 
gyventojų iš vienos pusės ir 
franeuzų kareivių ir lenkų iš 
kitos pusės nė kiek nesumažėjo 
ir kad gali kilti naujų sumiši
mų.

2,000 italų kareivių atvyko į 
Kattawft&

Pasportai 
Lietuvon.

Pasportus Lietuvon jau 
išduoda Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje.—Blan
kas pasportų aplikacijų 
galima gauti Naujieno
se. čia —- jau galima 
jas išpildyti.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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M. ARCIBAŠEV VertS P. K-AS

Penkių Veiksmų Drama.

BOGDANOVAS.

(Tąsa)
Bandykite jų apkulti gerokai!

KUNIGAIKŠTIS. — Baugu ne baugu, vienok au
sis aš šiandie kai kam apdraskysiu I..

JONAS. — Nejaugi?
IZMAILOVAS [atsistodamas tarp jųdviejų lie

piamu baisuj. I . ___
nigaikštis apsisukęs nueina; Jonas žiuri paskui 
į jį, sugniaužtomis kumščiomis ir degančiomis

Gerbiamieji, pakaks!.. ĮKu-

NAUJIENOS, ChTeago, Ui. 
----- - ------- - -«»»»»«■»

TB

HE5"

KAM1NSK1S. — Kaip tai apkult?.. Kų tu čia, 
Andriau?.. Aš prašyčiau tave būti Usarges- 
niam savo išsireiškimais... Tu neturi tiesos 
taip kalbėt! Labai meldžiu!..

BOGDANOVAS. — Na, ne!.. Aš tik pajuokavau!
KAMINSKIS. - Ne, taip negalima!.. Aš negaliu 

leisti, kad tokiais išsireiškimais... Kaip sau no
ri, bet turi atsiprašyt Vandutės! "

BOGDANOVAS. — Sveikinu! Naujas užsiėmi
mas’. .

KAMINSKIS. — Mano žmona — puiki, jautri mo
teris!.. Ji serga... jos nervai... Nedrįsk tu 
man L.

IZMAILOVAS. — Nustokite, susimildami! Lyg 
jus Andriaus nežinote!

ŠONE [nuo kriaušio]. — žiūrėkite, mėnulis, mė
nulis!

JONAS. — Akypleša!
IZMAILOVAS. — Jus patįs kalti. Kam gi reikia 

visų dienų kibti prie žmogaus, be atsako?
JONAS. — Duosiu jam į snukį!
IZMAILOVAS. — Nieko jus jam neduosite, —- 

tiesiai jums sakau. Ir kas jums šiandien pasi 
darė?..

DAKTARAS. — Taip, gražu!.. Pas mane trįs li
goniai, o aš čia sėdžiu ir į mėnulį žiūriu!.. 
Kaip tat nebūt keista, bet išlikrųjų tai didele

ŠONE. — Užmirškite jus, daktare, savo ligonius! 
Aš taipjau ligonis... Vadinas, jus esate prie sa
vo pareigu pildymo... čia taip gera!... O pas 
mus Ukrainoj šiandie jht ugnį šokinėja.

IZMAILOVAS. — Palaukite, sukursime ir mes 
ugnį. Aš myliu ugnį mėnesienoj. Viskas taip 
keista: aplinkui šešėlinis slankioja, durnai, su
judimas, kažin koks neramumas, o pakelsi akis 
į Viršų, ten tokia rami išdidi tyla. Ir visados 
man liūdna darosi, kad musų kalba taip ne
turtinga, jog ir apsakyti to visa negalima...

ELENA [pertraukdama . — Žinote kų?.. Einam 
ir mes šokinėti per ugnį!

ŠONE [bėga nuo kriaušio linksma]. — Ištikrų- 
jų!.. Elena, brangioji, šokinėkiml.. Jonai, ar 
jus eisite šokinėti per ugnį?

JONAS [prisiartindamas]. — Kodėl ne.
ELENA. — O jus, poručike, ar šoksite? ..
PORUČIKAS. — Del jūsų aš ne tiktai per ugnį, 

bet ir į ugnį šokčiau!
JONAS. — Ir, žinoma, pilnoj parado formoj!
ELENA. — Štai kaip... [Ima poručiku už ran

kos ir valandėlei lengvai prisispaudžia prie 
jo]. — Aš nežinojau, kad jus toks rieierius!.. 
Kunigaikšti, o jus ar šoktumėte į ugnį dėl ma
nęs?^ JitfiLyVApkūni ir sudegsime!..

KUNIGAIKŠTIS. — Kariu?
ELENA. — Žinoma, kartu !
KUNIGAIKŠTIS. — Aš pasirengęs.
JONAS. — Kunigaikštis nešokinės per ugnį. Kur

gi - Chadžy-muratas, ir dabar per ugnį šoks!..

dien prie vandenpuolio, ar ne?
IZMAILOVAS [šaltai]. — Kaip norite.
PORUČ1KAS. - Reikia eiti. Mėnulis patekėjo, 

ten dabar žavėjamas reginys!.. Poni Kamins
kiene, jus einate?VANDA.
mano kavalierius?..
jų]-

PORUČ1KAS. — Man bus labai malonu!
KAMINSK1S. — Tik pririnkite daug malkų gi

rioje. Aš jums tokį šašlikų iškepsiu, kokio ir 
pats Acluuctka neturi!

JONAS. — Gerai. [Jonas nueina su Šone, Vanda 
su poručiku, kunigaikštis pasilieka lūkuriuo
damas] .

ELENA [nenuoširdžiai]. — O tu ar eisi , Petrai?
IZMAILOVAS. - Einąme, jei nori. [Kunigaikš

tis nusiveja Vandą su poručiku].
ELENA [meilindamosij. — Ko tu toks nulindęs? 
IZMAILOVAS. — Taip sau.
ELENA. — Tu manimi nepatenkintas?
IZMAILOVAS. — Ko man būt nepatenkintam.
ELENA. — Na, matai! O aš jau ko nepradėjau 

verkt!..
IZMAILOVAS [nenorams šypsodamas].'— Vai

kas tu!.. Argi galima ant tavęs rimtai pykti? 
ELENA. — Ir nereikia!.. Argi galima pykti ant 

tokios patogios moteriškės, kaip aš?..
IZMAILOVAS. — Išlikrųjų, tu šiandie labai pui

ki, tu mano karvelėli! Myli, kuomet apie ta
ve sukasi!

ELENA. — Niekus kalbi!.. Labai man reikalin
gi'*.. Man tik linksma!.. [Pažaidoms žiūrėda
ma jam j akis:. — Tai aš išlikrųjų šiandie įdo
mi?.. O tu gal ir pabučiuot manęs nenori?..

IZMAILOVAS. — Dagi labai!

— Be abejonės einu!.. O ar jus busite 
[Atsikelia ir eina prie

KUOPŲ VEIKIMAS.
Cicero— L, S. S. 138 kp. drau 

ga| mano, kad patogiausia L. 
S. S. Centrui vieta butų Chica
go jo. Praeitame kuopos susi
rinkime, laikytame rugp. 14 d., 
balsuojant referendumų Nr. 4. 
vienbalsiai nubalsavo už.

Draugai neužmiršiu ir pasi
žymėjusį musų partijos darbuo
tojų E. V. Debsų. Socialistų 
Partijos kampanijos fondąn kuo 
pa paaukavo $10.00. Nutarta 
rinkti aukos. Po susirinkimui 
vii nas draugų man pasakė, kad, 
girdi, šiais rinkimais, kad ir ne
būtų drg. Dcbsas išrinktas, tai 
vi.\liek balsavimo pasekmės bus 
geros. Savo naudotojams mes, 
girdi, įvarysime ne maža kin-

■51
nutartu, kad ateinantį rudenį bu 
tų surengta pramogų vakras 
nuo kurio pusė pelno bus ski
riama Sų jungai.

Apie musų “komunistus” nie
ko nauja. Jie jau nebesivudi- 
nu save komunistais. Net ir to 
vardo Užsigina. Dabar jų čia 
nebėra. Yra tik kelia tas “be- 
partyvių”...

Patartina agitacijos komite
tui pasirūpint agitacija. Orui at 
vėsus reikės surengti prakal
bas. — Kuopos Narys.

Subata, Rugpjūčio 21, 1920

L.S.S. reikalams nutaria pa
aukoti $10.00. Be to, pirmiau

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Tel. Yards 6492 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO

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

Chicągo, III.
BBBBBBD

PIRMAS DIDELIS

PIKNIKAS
rengiamas

WEST PULLMANO LIET. PAš. KLIUBO 
Iš Wcst PuUmano

Nedėlioj, Rugpiučio-(August), 22 d., 1920
GARDNER’S PARK 

123 ir Michigan Avenue 
Prasidės 1 vai. po piet.

Širdingai kviečia KOMITETAS.
z
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KUNIGAIKŠTIS. — šokt gal ir nešoksiu, bet 
įmest kų nors tai galiu!

JONAS. — Ak, kaip baugu!
........ - ----- " " .. ................. . '.!

Eiva į girią... toliau... nori?..
IZMAILOVAS [karštai spaudžia alkūne jos ran

kų. Ji iš apačios žiuri jam| į akis ir tyliai juo
kias. Jie nueina. Ant pievutės, jau apšviestos 
mėnulio šviesa, pasilieka daktaras, Bogdano- 
vas, atsisėdęs ant pavirtusio medžio, ir Ka- 
minskis, kuris uždega dvi žvakuti po stikliniais 
kliošais].

KAMINSK1S. — O jus ar neisite?
DAKTARAS. - Ko man ten eiti? Aš geriau čia 

pasėdėsiu. Kas man vandenpuolis? Šimtų 
kartų jau jį mačiau. Ir aplamai keluriosde- 
šimtįs aštuoni metai kaip žiūriu į puikybes 
gamtos, ir atsipyko jos man begalo.

Ui
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pRITANg

Puritan Salyklus Sunka sa 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos 
grosernės, aptiekos delika. 
tessų krautuvės parduoda 
inusų tavorą.
30 N. Market St. Chicago, III.

,, ----
Siųskite Pinigus į Lietu
vą Per Kauno Banką.

Mes turime padarę sutartį su 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Įlankų Pinigų siuntimo reikale.

Mes siunčiame pinigus Marko
mis tiesiog į Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Banką, Kaune.

Viršminėtas Bankas Ištriuntinė 
ja adresatams į nurodytas Paš
tus Greitai ir užtikrintai. Pini
gais.

Mes parūpinanti Pasportus, 
Patarnaujame atsiteisime su 
Taksais. Parduodame Laivakor
tes ant visų linijų į Lietuvą ir 
iš Lietuvos. Padarome tam tik
rus Affidavitus dėl užvizavimo 
Pasportų per Amerikos atstovą 
važiuojantiems iš Lietuvos į A- 
meriką.

Darome visus legališkus’ Do
kumentus i Lietuvą ir Amerikoj 
su užtikrinimu Amerikos ir Lie
tuvos valdžios teisėmis.

Ir tisais kitais reikalais kreip
kitės pas Lietuviams gerai pažį
stamus:

Zolp and Barčus
4547 S. Hermitage avė., 

Chicago, III.
Tel. Yards 145

PIRMAS MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS
rengiamas

WEST SIDE LIETUVIŲ VIEŠOJO KNYGYNO ir 
DRAUGIJOS LIETUVOS DARBININKŲ
Nedėlioj, Rugpiučio-(Augusi), 22 d., 1920
NATIONAL DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 9 vai. ryte ir trauksis iki vėlai vakare. 
ĮŽANGA 35c.

a

n 
ra

Baigiasi vasara, kiekvienam yra dar malonu ■ 
nors kiek pasilinksminti, ir pažaisti tyrame ore, to- £ 
dėl nepraleiskite viršminėtos progos, kur bus puiki « 
muzika, gardus užkandžiai ir kur galėsite, kiekvie- ■ 
nas; smagiai laiką praleisti, kaip jaunieji taip ir se- J 
nieji. Kviečia visus atsilankyti, KOMITETAI, n 

H 
P. S. Iš visų dalių miesto važiuokite 22-ros gat. i 

karais iki sustos, o iš ten paimkite La Grange karus, | 
kurie privežš iki daržui.
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Dramos Kursu atidarymas

SPETAKLIS
4 A-‘ • ■ Y

Rugpjūčio 21mą d. 1920
MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2244 W. 23 PI.

Pradžia 8 vai. vakare.

Su nauja, dar nebuvusia Chicagos scenoj pro
grama — susidedančia iš trijų dalių: prakalbų, kon
certinės dalies ir labai juokingos gražios komedijos

PETELIŠKES
Programe maloniai pasižadėjo dalyvauti daug 

žymių artistų:
P-nas Povilas Stogis, 

P-lė A. Petkiutė, 
P-nas J. Balsis, 

P-lė Janušauskaite, 
P-nas J. Starkus ir 

P-lė Unė Babickaite.

Beje: tik ką atvyko Chicagon senai nematytas chi- 
cagiečiams artistas B. VAITEKŪNAS ir jis bus šia
me spektaklyj, ir jis papils maišą juokų.

Programų; pasibaigus šokiai, šokiams ir ant
raktams grieš orkestrą pono Grušo.

Kursų Administracija.

DIDELES

PRAKALBOS
North Sideje

Kalbės Majoras P. Žadeikis, P-lė M. Jokubaitė 

ir kiti. Bus dainos ir deklemacijos ir tt.

NORTH SIDES PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
1644 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

Nodelioj, RugpiuCio 22.1920
2 valanda po pietų.

Kviečia KOMITETAS.

■i m i*'<m ■

Visi atsilankę išgirsite naujas žinias apie da
bartinį musų Tėvynės padėtį.

................ —

Saugok akių regėjimą

i

Pasportus Jau 
Galima Gauti/

Mes pilnai parūpinsime juos j trumpą laiką

Laivokortes Europon

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint —- tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausį patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 0 ryto iki 12 d.

——........  .rI

Jau Yra Parduodamos
ZOLPO IR BARCAUS OFISE

H*

Trečios klesos laivakorčių kainos sekančiai:

Reikalais kreipkitės

Chicago, Illinois.4547 South Hermitage Avenue,

Phone Yards 145.

fiE'

*

Iš New Yorko į Angliją
Iš New Yorko į Paryžių

' ■ V:

$71.50 ir $85.00
$75.00 ir $86.50

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų $5.00 nuo ypatos.
Atkeliajantiems Amerikon, reikia mokėti po $8.00 už ypatą.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farma ir dirbu visokius Legališ
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St.» Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.
...... ... - I......*............ ................ 

. .....-......................... .......................... I '

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v
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laimeSVEIKATA TAI TURTAS IR

KORESPONDENCIJOS Federale Agentūrų Bendrove Gi. A. R, Blumeiitha!
1555 West 12-th Street 
Kampas Ashland Avė.

Aš busiu savo ofise 
Nuo 4 vai. po pietų iki

Nedėliomis uždaryta 
per visą dieną.

ilgą laiką aš sirgau 
buvau suvargęs, nus- 

__ , kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvelio nuslab- 
n ėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats, ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir i 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

Per 
ir tiek 
labęs

Dabar Pirma
tvirti* tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudruhns vidurius ir p.ašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskului, taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, š’.lpiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; G b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk liesini iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norčda- ■ 
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl j 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi- j 

dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 3 

suokit taip: SALUTES MANUFECTUR1NG,
By P. A. BAI.TBANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351 g

WATERBURY, CONN

Nesėkmingi žygiai.

Musų triukšnra(lnri;inis-“ko- 
n‘ ,'nms” visai nebesiseka. Po

buvo išspausdinta Lietuvių Šu
nų Draugystes protestas prieš 
gr.i.uninią lulani laikraštyj ne
va streiklaužių vardų, tie musų 
komunistai ėmė iš kailio nertis. 
Darė visa, kad privertus Liet. 
Šunų Draugiją atšaukti minėtą 
protestą. Mat, jiems be galo 
nemalonu, kad visuomenei pra
nešta tikra tiesa. Tuo Ūksiu 
t’:' triukšmadariai pasirinko 
tris savo sėbrus ir siuntinėjo 
juos į vietos draugijų susirinki
mus agituotų, kad jos išneštų 
protestą prieš

lugystę kad ji mat 
singa'j juos
baga’i, nieko tėčiam nelaimė

D
Lietuvos Simų 

nc- 
ip.šinnižusi”.. .

Atidaro Ofisus Lietuvoj
Iš-priežasties didelio ir plataus augimo musų agentūrinių užsiėmimų esa

me priversti atidaryti Kaune ir kituose didesniuose Lietuvos miestuose ofi
sus idant prašalinti visokius dabartinius sutrukdymus siuntime pinigų ir 
palengvinti važiavime iš Lietuvos į Ameriką. Musų atstovas, visiems gerai 
žinomas Jonas Kasteriąs, trumpu laiku išvažiuoja užimti vietą vedėjo musų 
ofiso Kaune.

Išgavimas pašportų Lietuvoje ir Amerikoje, parupinimas laivakorčių, 
siuntimas pinigų ir kiti labai reikalingi Lietuvos ir Amerikos lietuviams da
lykai bus atliekami per musų ofisus stebėtinai trumpu laiku.

JEIGU MANAI atsiimti savo gimines ar pažįstamus iš Lietuvos į Ame
riką, kreipkis pas mus tuojaus.

JEIGU TURI Lietuvoje kokią nuosavybę, žeme, namus ar dalį ūkės, ir no
ri parduoti ar kitaip atsiteisti, kreipkis pas musų atstovą nieko nelaukda
mas.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

Bjphonc Yards 4317 
Boulevard 6437

kus. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
1649 S. Ashland

Telephone

Or. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą, 
pn. 4729 So. Ashland Av. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmetyj, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tek Drexel 2880

Kirmėlės ženklai

no, kad jie 
viduriuose kirmėlę, u gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

jo Nė viena draugyste jų ne
paklausė. Ni kuriose draugyste 
se jie dagi tapo išprašyti"laukan. 
M. !, tie elementai gerokai vi
siems įkyrėjo streiko metu.

Bet jie nesisarmalino kreiptis 
ir i pačią 'Lietuvos Sūnų Drau
gybę. Pav., draugystės susirin
ki ne rugpjūčio 8 d. priduota 
lai kas “rezoliucija” —■ la pati, 
kir buvo išspausdinta Laisvėj. 
Po šituo “stotu” pasirašę trjs 
Mj’ševikuojanlįs vyrukai — pp. 

P. Kokas, K. Miškinas ir Šil- 
ta iskas. Jų nelaimei, “rezoliu 
cij 1” tečiaus padėta j gurbą, ir 
dagi nė neišgirdus tų vožnių “ar 
glimentų”, kuriais toji “rezoliu
cija” buvo “papuošta”. Mat, su 
su nkusieji kaip tik patyrė* kie
no ir kokia čia ^rezoliucija”, pa 
rei kė (išskiriant tris Laisvės 
: ei. ė jus), jogei jie nenori nė los 
re; ili'iicijos nė pačios! Laisvės, 

u ) bildu jai paskirta labai ne-

JEIGU REIKALAUJI kokių informacijų apie gimines ar kitą-ką iš Lietu
vos, musų atstovas ištirs viską ypatiškai.

JEIGU MANAI siųsti pinigus Lietuvon tai dabar yra geriausia proga 
priduoti juos saugiai ir greitai savo giminėms, pažįstamiems ir tt. per musų 
dabar išvažiuojantį astovą. šia proga gali pasinaudoti kiekvienas.

Turėdamas kokį iš augščiau minėtų reikalų kreipkis į musų ofisą ypatiš
kai arba per laišką, o mes atliksime viską greitai ir sąžiningai.

FederaI Land Agency & Loan Co
666 West 18th Street, Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių n* 
turi 
nuo 
do.

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

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

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

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

DR. DICKSON
West 47th Street.

tu» (ni(> tu ry'<i iki X vai. vakarr
Nedfliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Tari

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physicinn & Surgeon

Vyrų, kurie serga cbroni.komis ligomis, kraujo užnuodijamu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. 1‘earborn St., kampan Monro? S't. 
Ctilly Buihling—ruimas 506. Imkite elivatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piot. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

PRANEŠIMAS VISUOMENIAI!
šiuomi pianešam Gerbiamai Lietuvių Visuomenini, kad šiomis 

dienomis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Persiuntimo Agentūra, 
po vardu Lithuanien Marine Forwarding Co., kurios tikslas yra sąži
ningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo giminėms 
Lietuvoje, kaip tai: persiuntime drapanų, valgomų daigtų, pinigų ir tt.

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo bei informacijos mel
džiame kreiptis ant šio adreso:

LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO., 
203 West 33rd Street, New York City.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Senun dėl pri- 

vntiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

ai šitaip užsibaigė tų vyrukų 
zy. iai. Ar jie šituo pasimokins, 
na. ūdysime.

—Lietuvos sūnų draugas.

KENOSHA, WIS.

Kooperacijos pikniką®.

\pie šešis mėnesius atgal Ke
lio: hoj susikūrė Lietuvių Koope 
ratyvė Bendrovė. Bendrovės 
tikslas — pasistatyti nuosavą 
na ną — svetainę. Darbas eina 
ytin sėkmingai.

Rugpiučio 8 dieną bendrovė 
buvo surengusi pikniką. Jisai, 
reikia pasakyti, pavyko gan ge
rai. Reikia dar pažymėti, kad 
vietos biznieriai pikniką rėmė 
kuo kas galėdamas: cigarais, 
užkandžiais ir dagi pinigais. Rei
kia paačiuoti* ir jaunomsioms 
Elijošytėms, kurios visą dieną 
tritįsėsi piknike.

Gryno pelno piknikas davė 
daugiau kaip tris šimtus dole
rių.

— Bendrovės korespondentas.

Geri). Skyriai, tuo tarpu “Ost 
markės” gana žemai nupuolu
sios. Jei visi skyriai pasisku
bintų prisiųsti Centrai! pinigus, 
galima butų ir vėl nemažų pluoš 

Raudon.tą pasiųsti Lietuvos 
Karyžiui.

Todėl meldžiamieji 
nevilkinant 
Cnetran.

,I)r.

pinigus L.
siųskit 

. D-jos

A. L. Graičiunas,
Centro Sekr.

PINIGAI SIUNČIAMI
LIETUVON KASDIEN
KABELIU
Greitam ir Saugiam dastatymui 

siųsk per musų banką.
Atdara kasdien iki 6 vai. Utamin- 
ke iki 8 vai. Subatos vakare nuo 
6 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 9 ryto 

iki 12 valandai diena.

acHjiANiH j.scHirK

728 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, UI.

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosiI”

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES I”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. C) kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už Čystą neniežinčią galvos odą?

0 panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos į 
a trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
lį čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES borrkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai g 

1 pridėti prie kiekvienos bonkutės Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 
•j»F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New

LICITACIJA.
Neatimti Storage rakandai. Taipgi išdirbo]ų nauji rakandai. 

Specialia pasiūlymas vėliausio styliaus trijų šmotų seklyčios setai, 
pintiniai, skuros ir flverstuffed, taipgi kaurai (rūgs) ir fonografai.

ŠIS SEKLYČIOS SETAS' $125, VERTAS $200.
Tikros skuros, taipgi ir kitokių išdirbinių.

DYKAI $25 vertes indų bus duodamu kiekvienam kostumeriui.
Tokis išpardavimas da niekad nebuvo publikai pasiūlytas. Ne

praleisk ši bargeną, ateik tuojaus. Pastatymas į namus dykai. Atdara 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedalioj iki 4 v. 2810 W. Harrison Street.

Šviesą ir pajiegą suvedame į Ignus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
sv.igulio, akių aptemimo, nervuo- 
tir.' O, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
at. also trumparegyste ir toliregys- 
tę Prirenka teisingai akinius. Vi
su >se atsitikimuose egzaminavimas 
dai »ma su elektra, parodančia ma
žti estas klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dč dieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
O-isas 1553 W. 47th SU kampai 
Vhlaud Avė. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
M.ino specialia gydymas yra chronii- 

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phnne Drnv»r 066(1.

Telephone Yards 5834

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

-OUNDatLAST!

H^juspul
BRASSIERES

$ b

N99 150 N?I5 ?GD
SLENDfRl____ STOUT U____

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierų ir 
mes jums prisiusime vie 
nų išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

M

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

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

Phone: Humboldt 5849

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonai Pvllmaa 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roselaad 

Valandos: 9 iki 9 vakar*.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

Re/.. 1139 Tndependenc* BJvd. Chlcagc 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligy

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

Valandos; 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioins 10—12 dieną

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Męs savo darbą (varant uojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, UI. 

Arti 88-th Street

Teisinga drabužio kaina
Kainos kurios tinka bite vieno ki 

šeniui. Gvarantuojamc, kad sutaupy 
sime jums nuo 10 nuoŠ. iki 50 nuos 
kiekviename pirkimo. Kai kurie daly
kai pigesni negu olsclio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus. 
$32.50 iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON
1415 So, Halsted StM Chicago, 111,

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 
rp . , . J 3110 arba 357relephonai: •< ,| rsciktiinis I)rcxcl

( 950 - Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

i
Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

.... r...........

IBBHBCE^llBnHHBBBBHBB
£ Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS i
■ Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto g

3303 So. Morgan Street, ■ 
Chicago, 111.

DR. YUšKA ■ 
1900 S. Halsted St. Z 

Tel. Canal 2118 ■ Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466
dBUBBBJBBBBBBBBBBBBBB

M

H 
d

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryt*
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 342 ir 3189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tek Yards 723

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tek Prospect 1157
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Entered aa Second Claas Matter 
March 17th, 1914, at the Poet Office 
of Chicago, III., under tho act of

Naujienom eina kasdien, Hakiriant 
nedildieniua. Leidžia Naujieną Besu 
drovi, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonaa; Canal 1W6.

UMsakomoji Kalnai
Chicagoje — paltui

Metame----------------
Pusei meti------------------4
Trims minėsianti ». ., —
Dviem minesiams
Vienam minėsiu!..............-

Chicagoje — per neiiotojuil 
Viena kopija . ■■■—--------- -
Savaitei —-----------------------------
Mėnesiui . ™

Suvienytose Valitijoee. na Chicagoj,

1.70
1.00

Metams--------- i ■ ■ «■—
Pusei meti ------------ > —•
Trims minesiams .. ......... .......
Dviem minesiams — 
Vienam minėsiu! — . ■■■■—

Lietuvon ir kitur užsieniueMl 
(Atpiginta)

Metams---------------- -
Pusei metų------------------ ——
Trims minesiams —--------—- ^*xo

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Pelnagaudų naudai
[Federuotoji Presą].

Washington. — Kuomet du 
žinomieji Ohio valstijos nieka- 
tauškos stengiasi patraukt sa
vęspi liaudies domę, pasakodami 
jai apie “atsižymėjimus” politi
nėj darbuotėj, tuo pačiu metu 
kiekvienai Jungtinėse Valstijose 
šeimynai antkraunama po du 

''šimtu dolerių naujų mokesčių.
Tie naujieji mokesčiai susida

ro ačiū tam, kad taip vadinama- 
iSai Gunoiins’o-Esch’o įstatymas 
leido padidinti kainas geležinke 
liams už pervežimą prekių; nau
joji kainų skalė įeina galėn rug
sėjo 1 dieną. O kiek dar prie 
šitos sumos pridės susivienijusių 
ir “nepriklausomųjų” grupių 
gruoboningasai genijus — nieks 
tuo tarpu negali sumatyti.

Viso geležinkelių kompani
joms leista pasižerti vieną bilio- 
ną ir šešis šimtus milionų dole
rių. Visa tai reiškia, kad kiek
vienam Jungtinių Valstijų gy
ventojui — vyrui, moterei, ir ku 
dikiui — bus antkrauta po pen
kiolika dolerių t. v. tiesioginių 
mokesčių. Bet tai tik apskaity
mo dalykas. Tikrenybėj šios 
šalies gyventojams prisieis mo
kėti dar daugiau. Siuntinys, pa
leistas iš siuntėjo rankų, kol ji
sai pateks į sunaudotojo rankas, 
dar turės pabrangti — dviem ir 
net penkiais kartais. Galutinam 
apskaityme todėl pasirodys, kad 
kiekvienas gyventojas turi už
mokėti nuo trįsdešimts iki sep- 
tyniasdešimts penkių dolerių.

Republikonų partijos kandida 
tas, senatorius Harding, bent 
tuo tarpų neparodo jokio susido
mėjimo esamąja dalykų padėti
mi. Ohio valstijos gubernatorius 
Cox — demokratų partijos sta
tytinis — taipjau pasivelija ig
noruoti ją. Ir akyvaizdoj visa 
to, kuomet šios šalies gyvento
jai rengiami naujai naštai, vil
ties atsikratyti senųjų partijų 
yra taip maža, kad tų partijų 
kandidatai delei to nerodo nė ma 
žiausio susirūpinimo.

Beje, viešpataujamųjų partijų 
kandidatai jau pasireiškė, kad 
jie tuq tikslo palengvinti gy
ventojams “kiek tatai bus galb 
ma” — mažinant karo mokes
čius bei “esamąją finansinę sun 
kenybę”. Bet jeigu musų karo 
mokesčiai šiandie butų dagi pa
dvigubinti, ir tai jie negultų ant 
didžiųjų liaudies masių tokiuo 
sunkumu, kaip kad padidinimas 
kainų už pervežimą prekių. Jei
gu skaityt tik tą tiesioginį pa
didinimą ir tai jisai atatinka 
keturiasdešimčiai bilionų įdėlio

— jei norite, palukio už naują 
paskolą. Bet kuomet prekė pa
siekia vartotoją, tai padidintoji 
kainų skalė jau lyginasi palu- 
kiui nemažiau kaip ant dviejų 
šimtų bilionų dolerių naujos ka
ro paskolos, kitais žodžiais — 
visoms didžiojo karo išlaidoms.

Tatai gražinimas geležinkelių 
kompanijoms reiškia, kad iš 
Jungtinių Valstijų gyventojų 
kišeniaus ištraukiama lygiai 
tiek pat, kaip kad apmokant vi
sas didžiojo pasaulinio karo sko
las.

šitokių skaitmenų darė patįs 
atatinkamieji valdininkai, kurie 
kartu pareiškė, kad Hardingo ir 
Coxo prižadai sumažinti pragy
venimo brangumą — akyvaizdoj 
esamosios padėties — yra arba 
gryna nesąmonė ar sužinus veid
mainiavimas.

Bet abudu viešpataujamųjų 
partijų kandidatai į visa tai ne
atsako. Jie tyli, kadangi mat 
pirmiausia šitą dalykų padėtį už 
gyrė republikonų valdomasai 
kongresas, o vėliau ją patvirtino 
demokratų prezidentas. Jie ty
li dar ir dėlto, kad privačiai tvar 
komieji geležinkeliai neapsimo
kėtų, jeigu gyventojams nebūtų 
antkrauta nauja mokesčių naš
ta. Ir dar dėlto, kad abidvi se
nosios partijos šitą privatinį ge
ležinkelių kontroliavimą stengia
si išlaikyti — by kaina didžiom- 
sioms liaudies masėms.

Privačiai operuojamieji gele
žinkeliai pradedant kovo mėne
siu darė didesnių nuostolių nei 
by kuriuo atatinkamu metu — 
valdžiai operuojant. Tūli juok
dariai sako, kad šitie nuostoliai 
esą didesni todėl, kad Cummins’o 
-Esch’o įstatymas yra taip su
darytas, kad valdžia privaloma 
padengti visus nuostolius, kurie 
pasidarytų ligi rugsėjo 1 d. Jie 
tečiaus reiškia susirūpinimo da
viniais, kurių turėsime po rugsė
jo 1 d.

Daugiau kaip metai laiko at
gal Glenn E. Plumb’as delei to 
graudeno kongresą, kada jisai 
pasakč, joj^ei pirmasai žingsnis, 
koks bus pa&ary ta gražinant ge
ležinkelius kompanijoms, bus ne
girdėtas iki šiol padidinimas kai 
nų; ir kad tatai, gidų gale, reikš 
dar didesnį geležinkelių nusmu- 
kimą.

šitasai pavojus dabar atėjo 
greičiau nei spėjo įeit galėn nau
joji kainų skalė. Nėra todėl rei
kalo abejoti, kad geležinkeliai 
grįž valdžios kontrolėm Bet va- 
dinamasai Cummins’o - Esch’o 
įstatymas čia sulošia įpatingą 
rolę. Korporacijos dabar nusi
mano, kad perduodant geležinke 
liūs valdžiai jos laimės daugiau 
nei kada nors tikėjosi laimėti.

— Paul Hanna.

True translation fUed with tho post- 
master at Chicag-o, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Po diplomatinių ma- 
nevrų skraiste.

musų “prasisiekusio politinio rei 
kalo” karstą Amerikoj.

Kuomet tariamoji konferenci
ja patvirtintų republikonų susi
moj imą jų atsisakymu prisidėti 
prie lygos, kuri taip veikiai su
smuko, tatai reikštų galutiną at
metimą visa to, už ką stojo Wil- 
sonas. Cox’o kampanija liktų 
apnuoginta — visiems pašaipos 
vėjams.

Sekretoriaus Colby nota Itali
jos ambasadoriui įteikta todėl, 
kad Italija pasiėmė vadovauja
mąją rolę pripažinimui sovietų 
valdžios ir kartu yra viešai pa
reiškusi savo geidavimo daryti 
revizijos Versailles’o sutarty. 
Keturiasdešimta aštuonios va
landos prieš tai, kaip tapo pa
skelbta Colby nota, užsienio rei
kalų ministeris Romoje pareiš
kė, jogei neužilgio įvyks apsi- 
inainynias atstovais tarp Italijos 
ir Rusijos, ir kad Italija nuošir
džiai pasitiksianti sovietų pa
siuntinį. Ir dar blogiau, Wa- 
shingtono manymu, kad Italijos 
diplomatas pareiškė, jogei komu 
nizmui reikia leist plėtoties ne- 
simaišant į Rusijos reikalus, 
taip kad jis priparodytų savo iš- 
tvarumą arba susmuktų dėl jo 
paties netikslumų.

Musų valstybės departamen
tas yra pilniausiai painformuo
tas, būtent, kad Didžioji Britani
ja šitą Italijos nusistatymą už
gina. Ir nors Italija žymiai pri
klauso nuo Amerikos — gau
nant žaliųjų medžiagų savo in
dustrijoms — vis dėlto nemano
ma, kad Colby nota galės suar
dyti Anglų-Italų bloką, besisie- 
kiantį taikos su Rusija. Beliko 
mažiau kaip trįs mėnesiai laiko, 
kuriuo prezidentas Wilsonas ir 
valstybės sekretorius tegalės kai 
bėti Jungtinių Valstijų vardu
— nebent lapkričio mėnesy butų 
išrinkta demokratas Cox. Anglų, 
franeuzų ir italų diplomatai visa 
tai žino. Kol jie dar neturi pil
no užtikrinimo, kad demokratai 
bus sumušti, jie vis dėlto pasiti
ki tuo, kad senate susikurs tam 
tikra atmaina reikiama atmeti
mui taikos sutarties ir tautų ly
gos, kaip kad dabar visa stovi.

Tuo išrokavimu vedinos talki
ninkų valstybės yra aiškiai nu- 
sistačiusios ignoruoti Wilsono 
administraciją ir siekiasi, kaip 
sakoma, naujo susitarimo kadir 
aplinkiniu keliu. Colby nota ta
tai yra tik akademinis protestas 
prieš tai, kas negalima išvengti.

Naujasai valstybės sekreto
rius priparodė, kad jo mintis tik 
renybėj “sukasi kartu” su Wil- 
sono mintimi. Padėdamas savo 
parašą po dokumentu jisai jį pa
darė dvokiančiu dalyku viešpa- 
taujamajai partijai Rusijoj ir 
didelėms minioms vyrų bei mo
terų kitose šalyse, kurios susi
būrė daiktan už sovietų Rusiją
— neprileidžiant savo valdonus 
skelbti karų komunistiniams 
bandymams. — Paul Haliniu

asmenis, n Ai ša kalinius, kanki
na žydus ir visokiais budais per 
sekioja darbininkus^ ikurio išr- 
dalies laukia bolševikų ateinant 
Varšuvon. Generolas Pilsudskį 
lėliais atvejais protestavo prieš 
uos sauvaliavimus, bet tie pvo- 
estai dalykų padėties nepermai- 

ne. Sakoma, kad gen. Pilsuds- 
11 pašalinęs gen. Hallerį nuo ar
mijų vadovavimo dėl jo reakci
nių žygių.

Valdžios agentai ir-gi veda di 
dėlę kampaniją prieš komunis- 
us. Vien tik Varšuvoj esą su

areštuotu 1,000 žmonių. Dau
gelis jų likę nuleisti nuo dviejų 
iki aštuonių melų kalėjimo. Jų 
didžiausias nusižengimas buvęs 
ainio, kad jie priklausę Darbo 
komunistų Partijai. Sakoma, 
lad kalėjimai esą baisiausiame

esanti biauriausi. Eina gandų,

dų ir darbininkų skerdynės, jei 
ik prisieis apleisti tą miestą. 

Tai busią padaryta tuo liksiu, 
tad išnaikinus visus gabesnius 
žmones ir neleidus įkurti žmo
nių valdžios Lenkijoj.

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 
as required by the act of Oct. 6,

FRAKCIJA.

Socialistai bruzda.

1920
1917

ko-New York. — Paryžiaus 
respondentas, rašo “New York 
World” laikraščiui, kad Franci
jos valdžios* politika Lenkijos 
liausimu labai sujudinusi socia
listus. Esą socialistuose augąs 
tokis sentimentas, kuris kad ko 
lios, priversiąs valdžią išsižadė
ti nuo rėmimo anti-sovietinio 
karo. Pasak korespondento 
socialistai tolyn vis labiau kryps 
ta į kairę ir yra nusistatę stver
tis visokių įmonių, kad lik su
stabdžius karą prieš Rusijos

Marcei Cachin, socialistas de
putatas, kuris nesenai sugrįžo iš 
Rusijos, vadovauja tani judėji
mui. Jis dalyvavo kpnferenci- 
joj su Anglijos darbininkų va
dais. Konferencijoj buvo svars
toma planas susijungti Anglijos 
ir Francijos darbininkams, kad 
bendromis jiegomis sutabdžius 
grūmojantį karą. Socialistų

[Federuotoji Presą].

VVashington. — Notoje, kurią 
valstybės sekretorius Colby čio
nai įteikė Italijos ministeriui kai 
dėl Lenkijos klausimo, daugiau 
nei by koks kitas išrokavimas 
pažymu musų vidaus politika. 
Jeigu nebus išlaikyta gyvo inte
reso tautų lyga ar by kuria kita 
“užsienio” tema, reikiama prezi
dentinėj kampanijoj, tuomet abi 
dvi senosios partijos bus priver
stos kalbėti apie geležinkelius, 
gyvenimo brangumą, darbininkų 
bendradarbiavimą industrijoj ir 
kitus tolygius klausimus, turin
čius rimtos svarbos gyvento
jams.

Kiekvienas Vakarų Europos 
valstybių žingsnis linkui kitos 
visatinės taikos konferencijos, 
kurioj dalyvautų ir Rusija, yra 
šermenų procesija taikos sutar
čiai ir tautų lygai, kurias repub
likonų ir demokratų partijos tu
rėtų pristatyti balsuotojams vei
kiančiomis ir turinčiomis nepa- 
prastosios svarbos. Jeigu šito
kia antra taikos konferencija su 
sirinktų Londone ar kur nors ki
tur iki lapkričio mėnesio, tatai 
taip sakant padengtų dulkėmis

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJA.

Persekiojimai.

[Fedoruotoji Presą].

Berlin, rugp. 1 — Gautomis 
čia iš Varšuvos žiniomis, lenkų 
junkeriai tolyn vis labiau prade
da persekioti komiunistus ir žy
dus. Juo rusų sovietų kareiviai 
labiau artinasi prie sostinės, juo 
labiau tasai persekiojimas didė
ja. Sjircndžian pagal aprašy
mus taip vadinamų Ilallerio 
liuosnorių veikimą, tie lenkų' ka 
reiviai, didžiumoj susidedantys 
iš vidurinės klasės elementų, 
bando lošti tokią put rolę Len
kijoj, kaip paskubusios reakci
nės Vengrijos plėšikų gaujos.

Kaip Vengrijos juodašimčiai, 
Ilallerio kareiviai stato sau už 
tikslą apsaugoti “draugiją” nuo 
bolševikiškų propagandistų. Tuo 
tikslu jie briaunasi į privatinius 
ir visuomeninius namus, daro 
kratas ,areštuoja nužiuriamus

aprašoma nepaprastas socializ
mo augimas magintų masėse. 
Sakoma, kad dubininkai ir kai 
m iečiai organizuojasi visoj ša
lyj* Nepasitenkinimas Ilorlhy’s 
valdžia nūdien didėja. Gi an- 
gliajkasiai priskaitoma tiesiog 
prie maištininkų”.

Arbeiter-Zeitung išapausdįno 
raportą, kurį buk pasiuntę afi- 
cierai Vengrijos Generalinio 
štabo Politiniam Departamen
tui. Raporte sakoma, kad rei
kia tuoj stvertis įmonių, kad 
nuslopinus darbininkų judėji
mą. Tokis jau raportas buvęs 
pasiųstas “susipratusioms” man 
giarams, Friedricho grupei ir 
pačiam admirolui Ilorthy.

Susipratę! magiarai ir armijos 
afiųieriai, pasak Budapešto 

Laikraščių, liepos 27 <1. padarę 
puolimą ant kelių kavinių ir 
liaukų, priklausančių žydams. 
Jie nužudę vieną jauną advoka
tą ir Arlhur Verebely, Generali
nio Vengrijos Taupymo Ban
ko administratorių. Daug žino 
nių likę mirtinai primušta. Pa
sirodo, kad Budapešto policija 
dariusi rimtų pastangų sustab
dymui riaušių ir areštavusi niaiš 
liniukų.

Budapešto bankininkai pasiun

reikalavo iš Vengrijos premie- 
ro, kad Verebely’s užmušėjai bu 
tų tuoj patraukti atsakomybėn. 
Prenrieras žadėjo daryti visa jo 
galioj. Budapešto advokatų 
asociacija ir-gi griežtai užpro
testavo prieš tokį sauvaliavimą. 
Kavinių savininkai sušaukė su
sirinkimą, kuriame buvo svars
toma įnešimas uždaryti kavines 
ir tuo pareikšti savo protestą. 
Bizniu iais i.šrokavimais įneši
mas liko atmestais. Sekamą

dųi apgyventuose distriktuose.

True translation filed with the port- 
niaster at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Iš Tolimojo Santo 
Domingo.

Tu eini.,.
Tu eini keliu, digliuotu, aštriu;

Ne tuo, kuriuo eina prie savo naudos.
Skaudžios paslapties, skaisčios minties 

Tu darbus atliksi rimtai, be maldos.
Ir taip meilingai, didžiai širdingai, 

Badaujantį žmogų tu moki atjaust.
Tau jausmas gražus, našlaičius mažus 

Užleidžia prakilniai ir meiliai priglaust.
Ką spaudžia piktai, kas vargsta šaltai, 

Tą žaibo minčia tu toli užmatai...
Atjauti didžiai — gal verki graudžiai... 

Tebus amžinoji garbė tau užtai!
Jovaras.

vencijoj atmetė įnešimą prisidė
ti prie Maskvos Internacionalo, 
dabar norėtų tatai padaryti, sa
ko korespondentas. Pirmą kar
tą partija pradėjo krypti prie 
revoliucinio programo.

Valdžios vadai Įiradėjo supras 
Ii, kad pripažinimas generolo 
Vrangelip buvo didelė klaida. 
Senatorius Henri Berenger, de- 
šiniasis, pareiškęs, pasak laik
raščio Paris Midi, kad pripažini
mas Vrangelio esąs niekas dau
giau, kaip tik “suerzinimas 
Maskvos milžino”. Tatai la
biau kenkia talkininkams negu 
rusams. Tas faktas, kad pripa
žinimas esąs tik “moralinio” 
pobūdžio, daro visą dalyką juo
kingu ir neturinčiu didelės ver
tės, sako senatorius.

laik- 
karo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VENGRIJA.

Teroras.

[Federuotoji Presą].

Vienna, rugp. 2. — Fredcrick 
Kuh, London Herald’o kores
pondentas, išgavo iš vieno bal
tosios gvardijos aficieriaus ra
portą apie antrąjį teroristų afi- 
cierių susirinkimą, kuriame bu-

žydų ir unislų visuotinas sker
dynes. Tą teroristų sąkalbį 
Kuh paskelbė spaudoj.

“Paskilbęs leitenatas Bibo pa 
reiškė”, sako Kuh, “kad 2,300 
aficierių likę, suorganizuota j 
atatinkamą organizaciją, kuri 
vadovausianti skerdynėmis. Sig 
nalas skerdynių pradėjimui bu
siąs paduotas karo ministeriaus 
telefonu.

“Man taipgi pasisekė gauti 
slaptą memorandumą, kurį įtei
kė slaptoji militarinė policija 
Vengrijos armijos štabui. Ten

PAUL IIA’NNA 
[Federuotoji Presą]

Was,hington. — Santo Domin
go davė atsakymą į wilsoninį 
kaltinimą, busią vienintelė Ru
sijos sovietų valdžios atspirtis 
yra “brutalinė spėka.”

Tuo pačiu metu, kada valsty
bės sekretorius Colby ruošė Bal
tojo Namo ataką prieš bolševi
kus, kaipo nevydonus, kurie per
sekioja Rusijos liaudį, Santo 
Domingo gyventojai kreipėsi ) 
šiaurinės ir pietinės Amerikos 
laikraštininkus, kad jie paprašy
tų Woodrow Wilsono paliuosuoti 
jų salą nuo kruvino ir nelegall- 
nio Amerikos militarinių 
viešpatavimo.

Trįs šitos “respublikos” 
raštininkai nūnai* atiduota
teismui delei to, kad jie drįso 
pakritikuoti Amerikos įsiveržė
lių elgimąsi, kas reiškė nusižen
gimą prieš laikraštinę cenzūrą, 
laivyno jėgų sukurtą.

Prezidentas Wilsonas gavo 
prašymą nuo Montivideo Presas 
Kliubo [Urugujiy respublikoj] 
pažymėjimu, kad trims suminė- 
tiemsiems rašytojams dabar gru 
moja mirties bausmė ir reika
lavimu, kad prezidentas, “sąry
šy su kilniausiuoju teisingumo 
bei žmoniškumo pajautimu”, iš
laikytų jų gyvybes.

Havanos Presos Kliubas taip
jau prisidėjo prie šito prašymo. 
Jisai pasiuntė kablegramą prezi
dentui Wilsonui ir tūloms laik
raštininkų grupėms Jungtinėse 
Valstijose, jų tarpe ir VVashing- 
tono Presos Kliubui, reikalau
jant jų patarpininkauti grumo 
jamų rašytojų naudai.

šitie trįs žmonės, kuriems da
bar grūmoja karo teismas, yra 
žinomasai Santo Domingo pa- 
triotas-poeta Fabrio Fallio, Flo- 
res ^abrera tūlas kitas laik
raštininkas vardu Lugo.

šitokių ryškių ypatybių esama 
ir daugiau neveizint to fakto, 
kad jau netoli du metai po to, 
kaip laimėta karas “demokrati
jai”, o Jungtinių Valstijų valdžia 
vis dar laiko žmonės karo teis
mui, gruniojant jiems mirtimi
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už tai, kad jie drįso pareikšti 
spaudoje smerkimą prieš *savo 
valdonus.

Dar įdomesnis faktas, aky
vaizdoj Wilsono-Colby kaltinimų 
prieš sovietų Rusiją, yra tas, 
kad Santo Domingo skaitosi lai
sva ir nepriklausoma šalimi, į 
kurios reikalus kištis Jungtinės 
Valstijos neturi legalinės teisės. 
Kongresas nėra davęs įgaliojimo 
skelbti karą prieš Santo Domin
go, negi okupuoti jį Jungtinėms 
Valstijoms. Mažiau kaip vienas! 
nuošimtis šios šalies gyventojų 
dagi nežino, kad Wilsono admi
nistracija yra sukinusi militari-1 
nę diktatūrą šitoje Vakarų In
dijos saloje, kurios teritorija ly
giomis dalimis padalinta tarp 
Ilayti ir Santo Domingo respub
likų. I

šitoji nelegali nė ir nepridera- | 
ma diktatūra nusitiesia taipjau 
į Nicaragua ir kitas vidurį 
Amerikos dalis, kurias jau ke
linti metai kaip laikosi ir valdo 
Jungtinių Valstijų militarinės 
jiegois—kuomet Baltasai Namas’ 
skelbėsi pasauliui savo prisiriši
mu taikai ir žmonių teisei sprę-! 
sti savo likimu.

Pasak atsišaukimo, kurį iš
siuntinėjo Havana Presos Kiiu- 
bas, Jungtinių Valstijų jurinin- I 
kų komanduoto jas apie šešias sa
vaitės atgal pareiškė, jogei iki 
tol tvėrusi griežta cenzūra vė
liau bus truputį susiaurinta. Nuo 
tada vietos gyventojai jau pasi
drąsino — pažymėti savo “Na
cionalinę Savaitę”, šito tai pa
triotinio pažymėjimo metu, kaip ] 
sako jurininkų komanduoto jas, 
nusižengė suminėtieji trįs laik
raštininkai — “parašydami ir 
išspausdindami pasimojimų prieš 
Jungtines Valstijas, skirtų sklei
dimui visoje Pietų Amerikoje”.

Sakoma, kad tie tariamieji 
'pasinio j imai prieš Jungtines 
Valstijas”, kuriais vietos tėvy
nainiai smerkė militarinį laivy
no departamento šeimyninkavi- 
mą jų šalyje — neturint vietos 
gyventoją pritarimo nėgi Jung
tinių Valstijų žmonių ar kon
greso įgaliojimo — buvo papra
sti straipsniai. Delei šito nusi
žengimo jiems nūdien grūmoja 
mirtis.

Visi laikraštininkai ir laisvės 
mylėtojai prašomi protestuoti

stijų tradicijoms bei jų įstai-

.O ■

yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros kar&čius 
ir rudens pradžioje. Jos i 
nuo netinkamo ir nesvef__
gSrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitą priežasčią.

os karsčius 
«a.l paeina 

o maisto,

Severa’s
Diarrhoea Remedy

(Severos Vaistas nuo liuosų vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagalba 
nuo liuoeų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinis ligos pas 
vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriai?. Geras ir saugus suaugu
siems ir vaikams. Kaina 80 centai 
ir fi centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekose.

Į^g'ftoAB.nAPtbs. iqMMH

Kazimieras Guos
Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikaoet 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierasi

Namų Ofisas:
1323 1. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisasž

127 N. Dotrbom lt 
1111-13 OnityBIdg.

Tel. Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduodi 
Laivakortes. 

NOTARU ŪSAS

809 West 35lh St., Chicago, III. 
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. JPhone Annitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052 

l)r. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedčliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

Skaitykite ir Platinkite

VIRŠININKAI šilo Stip
raus Valstijinio Banko 
Yra Jusu Draugai. Pasi
klauski! Rodos-bile kada
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir i visas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visų linijų.

Central Manbfactvring 
District Bank
1112 West 35th Street 

Turtas viri $6,000,OOO.oo 
A STATE BANK

Atdara Pancdėllais, Seredotns Ir Subatoms vakarais



Kelione į Lietuvą Saugi
VAŽIUOJANTIEMS PER

UNIVERSAL STATE BANK
* %¥

Iš

Kas dedasi 
Lietuvoj.

PROVOKATORIŲ — BOL
ŠEVIKŲ KOMISARAS.

pinigų; turėdamas Draudiliuo- 
se mažų ūkį, įsigijo dabar ge
rokų dvarų Pašvintinio vals
čiuje. [“S-d.”J

Siunčia Pinigus j Lietuvą 
su Pilnu Užtikrinimu

GAUNAME Iš LIETUVOS KAS SAVAITĘ 
KVITAS SU PARAŠU PRIĖMĖJO.
PARŲ PINAM PASPORTUS GREIČIAUSIAI
PER LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVYBĘ.

LAIVAKORTES Iš LIETUVOS
NORINTIEMS ATVAŽIUOTI PARDUODAM 
PER ANTVERPA, ROTTERDAMA, HAMBURGĄ.

Kapitalas ir
Perviršis 
$225,000.00

Banko 
Turtas virš 
$2,530,000.00

TEGUL JŪSŲ PINIGAI DIRBA DEL JUS.
Pinigas gulintis namie be apyvartos yra lygus me
džiui be vaisių. DĖKITE pinigus j Banką, lai už
dirba procentą; tai bus saugu ir NAUDINGA.
Taupykite pinigus tiktai tvirtame, saugiame, ištiki
mame Banke, kur pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo su nuošimčiais.
Tuomi yra tiktai, tarnaujantis Lietuviams, vienin
telis Lietuvių Bankas —

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government supervision).

3252 So. Halsted Street 
BANKO VALDYBA: 
Joseph J. Elias, President, 
WilHam M. Antonisen, Vice- 

Pres. & Cashier, 
Stasys V. Valančauskas, 

Ass’t. Cashier.

Chicago, Illinois.
BANKINES VALANDOS:
Kas dieną apart šventadienių 
nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. vakare. 
VAKARAIS: Utaminkais ir Su- 
batomis iki 8:30 vai. vakaro.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po niet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.,

Aprėdaly, laikrodžiu-laikrodėlių, 
žiedų ir auksinių daiktų,; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daikty.. 

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, 
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St..

Sankrova Įvairumų

o ypač muzika-

Chicago, III

“Lietuvos” No. 126 (1920, VI, 
24) paskelbta keletas rusų žan
darų šnipų ir provokatorių. 
Tarp jų Lietuvos socialdemokra
tams lenda į akį žinomas dar
buotojas Alfonsas Mickevičius 
(Nr. 9).

Apie jį duota tokios žinios. 
Už agitacijų 1905 pakliuvo jis į 
žandarų nagus ir, kalėjimo be
būdamas, apsiėmė žandarams 
tarnauti šnipu ir išdaviku (sla
pyvardis “Inteligentas”); spe
cialiai jis išdavinėjo Lietuvos 
socialdemokratus. Ir iš tikrų
jų jis visur sukinėjosi, visur! 
uostinėjo. Tarnauti pradėjo 
nuo 1908 m. gruodžio 1 d., gau
davo didžiausių visų šnipų algų, 
po 60 rb. mėnesiui. Byla buvo 
taip sunki, jog jo nenorėjo pa
leisti iš kalėjimo iki teismo, ir 
žandarų vyriausybei prašant su
tiko prokuratūra jį paleisti. Už 
agitacijų 1905 m. Mickevičius 
visgi buvo nuteistas, gavo 1 ir 
pusę metų tvirtovės. Kauno 
žandarai norėjo jį per caro ma
lonę išleisti iš Kauno kalėjimo, 
kur jis sėdėjo, ankščiau, bet 
Petrapilio policijos departamen
tas nesutiko, sakydamas, kad 
žandarai nustosiu ištikimo šni
po. Taigi jis išsėdėjo iki galo. į 

Mickevičius dirbo ištikimai, I 
nemėgino ištrukti iš žandarų na
gų, imdavo reguliariai algą, net 
užtraukdavo paskolų, žadėda
mas atitarnauti. Kalėjime bū
damas, ėmė visų laikų pusę al
gos. Studentavo kurį laikų Pe
trapilyje. j

Vokiečiams 1905 m. užėjus 
Lietuvon, pastojo pas juos šni
pinėti lietuvių tarpe. Agitavo 
kartais, neturėdamas medžia
gos, kad sukiltų prieš vokiečius, 
tuomet gautų daugiau darbo ir 
leituvių kraujas pasipiltų.

Prasidėjus bolševikų judėji
mui Rusuose, jis susidėjo su 
jais. Agitavo prieš socialde
mokratų laikraščius, kaipo ne 
socialistinius, ne revolucinius ir 
nedarbininkiškus.

Užėjus Lietuvon bolševikams, 
virto jų komisaru, galėjo dabar 
plėsti ir užmušinėti. Į

Lietuvių valdžia, išvijus ru
sus bolševikus, buvo ir jį suė
musi kaipo bolševikų, bet pasi
sekė išsisukti, nes nebuvo žino
mi jo darbai, o jis mokėjo akis 
dumti ir gąsdinti. Dabar iš
plaukė aikštėn jo baudžiamieji 
darbai, ir jis atsidūrė kalėjime.

Jis mokėjo iš visko padaryti

Steigiamasis Seimas 
ir žemės reforma.

Prasidėjus S t. Seimo dar
bams, plačios darbininkų ir ma 
žažcmių minios laukte lauke, ka 
da joms bus duota žemės. Juk 
Seimo didžiumų sudaro tos par
tijos, kurios, per rinkimus sa
kėsi apdalysiančios žeme nuosa 
vybėn visus bežemius ir maža
žemius. Kaip mitinginių prana 
šų buvo kalbėta, taip prastų 
žmonių buvo suprasta. Susi
rinkus Stl Seimui, pasibaigs, 
girdi, samdymo vergija: dvarai 
bus suskaldyti ir bėdnuomenei 
išdalinti ir vakarykšti dvarų bei 
ūkininkų darbininkai arba smili 

Ikųs grinlelnininkai virs laisvais 
savarankiais žemvaldžiais.

Kad pažadas aprūpinti bėd- 
nuomen žeme nuasovyliėn yra 
akių dūmimas, tai sųmoninges- 
niems darbininkams buvo aišku 
ir prieš St. Seimų, žemės pa
žadėjimas tai buvo meškerė ku 
ria ir kr.-dem. su darbo fede
racija ir liaudininkai su valstie
čių sąjunga gaudė bėdnuome- 
nos balsus.

Mums išanksto buvo žinoma, 
kad ir trilypiai kr.-dem. ir dvi
lypiai liaudininkai demokratai 
nori dvaru* išparceliuoti, bot 
daro tai suvis ne tuo tikslu,

Saugi Kelione Lietuvon
PAŠPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL 
VALDŽIOS TAISYKLIŲ, taip kad jokių kliūčių dėl paso kelionėje nebus. 
KREIPKltfiS PRIE MUSŲ, o mes parupinsim Jums PASPORTUS ir vis
ką atliksim ATSAKANČIAI.
PARDUODAME LAIVAKORTES ant kokios tik linijos norite.
SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAFTUS Į LIETUVĄ Ir visas 
svieto dalis PAGAL DIENOS KURSĄ, o ant didelios sumos dar pigiau.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS IR S. L. FABIJONAS Vedėjai,

809 West 35th Street, (Halsted ir 35tos gatvės), CHICAGO
VISI PATARIMAI YPATIŠKAI AR RAŠTU DYKAI.

VALANDOS:
Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. VAKARAIS: Utarn., Ketv. ir Sub. iki 9 v. 
NEDELIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų.

L

Ar Jau Siunčiate 
Pinigus į Lietuvą

LIETUVE
Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburgu

Laivai j Harburgą (ir kitus portus)

Išplaukia Reguleriai Kas Savaitę
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

da turi tinkamų vietų
Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 

BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą.
* 4

Pašportai Lietuviams Yra Išduodami j vieną Dieną

BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. Nedėliomis 
iki 2 vai. po piet.

RUSSIAN •• AMERICAN BUREAU
Didysis Ofisas: šaka:

160 North Wclls Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. Chicago, III.

ti žemes tiemjs, kurie patys turi 
jiegų stiprius ukhis įsikurti ir 
tokiu badu palys virstų tvirtais 
vidutiniais ūkininkais. O kas 
bus tais stipriais ūkininkais, 
kas pajiegs paimti ir išlaikyti 
pcrceliuojamas dvarų žemes— 
ar tai bus bežemiai stambiųjų 
ūkininkų sūnus, ar karo vadai, 
ar praturtėję spekuliantai, ar 
dektindariai — tas ir kr.-d. ir jų 
sėbrams liaudininkams yra vis- 
vien. Jiems lik reikia, kad dva 
rų lakuose sėdėtų stiprus uki- 
nininkai. Tie stiprus ūkininkai 
bus ramiausi ir padoriausi Lie
tuvos piliečiai. Jie šiokiomis 
dienomis tekalbej lapie toma- 
šlakų ir pašarinius runkelius, 
šventadieniais gi dievobaimingai 
ir priderančiai klausys mišių šv. 
su pamokslais. Seime ir savi
valdybėse jų atstovai sėdos de
šinuose suoluose, jie ir įstaty
mais ir ginkluota kuštimi padės 
dvasiškiems savo vadovams pa
klusnume laikyti neramius mies 
tų darbininkus ir pakrikusių kai 
ino bėdnuomenę. Vienu žodžiu 
stiprus ūkininkai yra tas patva
rus visuomenės sluoksnis, kurio 
drųsiai remiasi ir kurio naudai 
dirba ir musų kr.-dem. įsu ap
mulkinta darbo federacija ir 
liaudininkai su valstičių sųjun
ga. Tų ūkininkų sluoksnį nori
ma dar labiau sustiprinti daigi
nant jį parceliuojamų dvarų 
laukuose. Seniau tiek daug 
darbo žmonėmis žadėję ir milin
guose ir salvo laikraščiuose, da
bar, Scimei atsisėdę, nė kr.- 
dem., nė liaudininkai ne tik že
mė^ neduoda, bet ir nebekalba 
apie tai, kas butų reikalinga da
ryli, kad galėtų prie žemės pri
eiti ir bediniauisis vargdienis.

štai birželio 28 d. Seimas pri 
ėmė trečiuoju skaitymu savo pir 
mųjį įstatymų dėl žemės parce- 
liacijos. Įstatymas pavadinta: 
“Įstatymlas žemei perleisti, įgy
ti ir įkeisti [užstatyti]”. Svar- 
besnieij šio įstatymo §§ skanir 
ba štai kaip:

§ 1. Žemės savininkams tu
rintiems daugiau 70 deš. (110 
margų), be valdžios leidimo 
draudžiama įkeisti (užistaity- 
li), parduoti, dovanoti ar ki
tokiu keliu perleisti žeme da 
Minis ar visais ūkiais, išski
riant jgyjinių paveldėjimo ke
liu.
Iš šilo § aišku, kad Seilino 

mano visus ūkius didesnius kaip 
70 deš., vykdinant žemės refor
ma, paliesti. Delio, kad kr.- 
dem. ir liaudininkai žemės re
formų suprantu kaipo stambių
jų ūkių skaldymų, tai matoma' 
visus didesnius kaip 70 deš ( 
ukius ir suskaldys.

§ 2, Leidimai parduoti ii*

I

Division State Bank
Jeigu to dar ne padarėte, siųskite dabar ir persitikrinkite, kad pinigus į 

Lietuvą siunčiame suly*g žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai.
1 JUOZAS M. BALTIS,

! ' ' 1 Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.

Su visais reikalais ateikite ar rašykite į 1 /^j

Division State Bank
2749 W. Division St., near California Aveftue, 

(arti Humboldt Park), Chicago, UI.

Pinigų Siuntfmo Skyriaus valandos: kasdieną nuo Otos vai. ryto iki 5tai vai. po piet. Utaminkais ir 
Subatomis visą dieną iki 8tai vai. vakaro.
NEDĖLIOMIS NUO lOtos VALANDOS RYTO IKI 3čiai VALANDAI PO PIET.

Ar Jutu Vidurei Suvirin
Suvalgitą Maistą?

Ne tas ką suvalgote, bet tas ką vidurei suvirin, duoda 
pasekme jusu kunu.

.Giaras, sveikas apetitas ir (am tikras dirbimas virimo 
organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą 
Esorka

Pasekmingi vaistai dėl ateinančiu ? 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delikatnų 
ypatų."Tam tikras sustiprinimo vais
tas dėl senyvu yptatų.

Kaina 75 centai į 3 centai taksa, 
arba $1.50 ir 6 centai taksa.
Pardavinėtas Aptekose arba 

rašikite iki

W. F. Severą Co.Ce«pId’'

įkeisti iš 1 § minėtų žemės plo 
tų gali buti duodami tik ūkio 
įsikūrimo an pagerinimo liks-J 
lais. Žemė įkeisti ar parduo
ti gali buti leidžiama lik ligi 
dešimties valdomojo žemėfe 
ploto' prpe. bet nedaugiau 100

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY.

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Aušros”
Mokykloj

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

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst, 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mi&eika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neati 
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy« 
venimą.

Defei didesnės naudos sau ir pa- 
rankutno mokyklai pradekite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu, 
3001 South Halsted Street

Pastaba III. Pirmoj ei
lėj žemė turi Imli parduoda
ma to dvaro darbininkams ir 
arčiausia dvaro gyvenantiems 
bežemiams ir mažažemiams.

i(Tąsa ant 6-to pulsp.į

Auksybg, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland , 
Ave^ Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
A TT T T m ■NT n C»>

■■■■■■■ ■■»:■■■■■■■■■■
Malorius

(Painter)
Malevoju, popieruoju ir darau viso- 

kius pagražinimus.
Imu visokius darbus į Storus, tea

trus, bažnyčias ir visokius namus. 
Duodu gerinusį patamivimą su že
miausiom išlygom. Už išpopieravimą 
kambario imu $8.00 ir augščiau su 
savo popiera. Dirbu visose dalyse 
Chicago.

J. S. Ramančionis
3641 S. Union Avė., 

Tel. Drover 1566.

raęcbfbbbbbbbbbbbbbbi
■ Tel. Cicero 5963 į

DR. A. P. GURSKIS
Lietuvis Dentistas B

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. B
CICERO, ILL. B

Valaądos nuo 9 ryto iki 9 vak. ■ 
— išskiriant nedSlias ir seredas. ■ 
■BBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
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Susipažinkite Su Musų

JGYK pačėdumo įprotį, nes tai yra svarbiau
sias dalykas jusu gyvenime. O pačėdumo ženklu 
yra bankinė knygelė. Jeigu busite taupus, jus įgy
site pasisekimą ten, kur kiti aplaikė vien nepasise
kimą. Pradėk taupyti pinigus tuojaus padedami 
juos ant 3% į šį

I
VALSTIJINĮ BANKĄ

Miesto Chicagos ir Cook pavieto valdžios laiko 
pinigus šiame Banke

IKimbark State Bank
Taupymo
Valstijinis
Bankas

Po Valstijos 
Valdžios

>' Priežiūra

Kapitalas $100,000.00 
108-ta Gatvė ir Michigan Avenue 

ROSELAND-CHICAGO.
OFFICERS:

C. W. Coleinan President
DIRECTORS:

D. Van Wyngarden 
John H. Dekker

D. Van Wyngarden Vice-Pres. C. W. Coleman
J. C. Astrauskas Asat. Cashier . M. J1. Ryan

Siunčiame pinigus j Lietuvą ir išmainome kitų 
šalių pinigus pagal dienos kursą.

Skoliname pinigus ant nuosavybių, apdraudžia- 
me nuo ugnies visose apdraudos kompanijose ir par
duodame laivakortes.

Bankos valandos kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piet 
Sukatomis 9 ryto iki 12 pietų. Seredos ir Subatos 
vakarais nuo 7 iki 8:30.

- -

Padėtis Europoj Taisosi
Pinigai Pasiųsti į Lietuvą 

per šį senąjį ir tvirtąjį valstijinį banką yra prista
tomi dabar į trumpą laiką.

ANT KVITŲ PASIRAŠO LIETUVOJ 

ir priėmėjai pinigų sugražina kvitas musų bankui.

LAIVAKORTĖS Į LIETUVĄ

ant geriausių linijų galima pirkti šiame banke 
Visos informacijos ir patarimai dykai.

Pasimatykit su p. RAPOLU GĖČIŲ
prie langelio No. 4 apie tai.

A’EOPLES = BANK
Bankas ant Kampo 

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank ■■>■■■■■■■■ of CHiCAao nmmmHMMMM

Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3F P E L N 0 ANT P A D ETŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai, vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
VVALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
VValter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

z

(Tąsa nuo 5 pusi.).

$ 5. Įgyti iš 1 § nurodytų 
ūkių žeme galima tik beže
miams ir mažažemiams že
mės darbininlkams, bet tik 
tiek, kad su pirkėjo turimąja 
nuosavybėje žeme įgyjamoji 
žemė drauge sudarytų ne dau
giau 20 dts. (40 margų).
Trumpai sutraukus šio įsta

tymo mintį išeina, kad visiems 
stambiesiems žemvaldžiams ga
li būt leista išparceliuoti veik 
dešini tųjų savo žemių dalį ir kad 
tą žemę žemvaldys gali parduo
ti tam. kurs brangiau mokės. 
Tiesa, pastaboje prie 2 § pasa
kyta, kad žemė turi būti parduo
dama to dvaro darbininkams ir 
1.1., bet nė viename įstatymo § 
bei jo pastaboje nepasakyta iš 
kur darbininkas turi pirkiniui 
reikalingų pinigų gauti. Juk že 
mlČ3 kaina, šiuo laiku taip paki
lusi, kad joks darbininkas, joks 
bėdinesni^ mažažemis negalės 

šiuo įstatymu pasinaudoti. O iš 
kur imti lėšų troboms, pada
rams, gyvuliams, sėklai? Įsta
tymas šiuo reikalu nekalba, nes 
įstatymų leidėjams šis reikalas 
nė nerūpėjo. Jiems pavyko bėd 
nuomenės balsais Seiman inva- 
žiuoti ir dabar jiems, rupi, kaip 
atėmus iš darbininkų dvarų tau
kus ir juos atidavus tiems, kurie 
turės pakankamiai pinigo tuos 
laukus paimti juose įsikurti ir 
juos išlaikyti.

Ar tokios žemės reformos lau 
kė bėdnuomenė?

Jus gal monat, kad paminė
tam) įstatyme kalbama tik apie 
dešimtąja privačių didžlaukių 
ūkių žemių dalį, o likusioji dva
rų žemė ir visos valdžios žemės 
eis darbininkams kitokioms są
lygomis. Pažiurėism, koks šiuo 
reikalu projektuojamas naujas 
įstatymas.

Kaip jau yra žinoma dar 1919 
metais buvo išleistas įstatymas 
kariškiams žeme aprūpinti. Su- 
lyg to įstatymo kiekvienas be
žemis ir mažažemis kariškis ga 
Ii gauti nuosavybėn, atsižiūrint 
j žemės gerumą, 8—20 dcš. ir be 
to jam duodama pašalpoj ūkini 
įsikurti 1(M) kelmų medžių, 30 
pūdų žieminių ir 50 pūdų vasa
roj inių javų. Reikalinga žemė 
imama iš valstybinių žemių ir 
nuo 15 iki 30 proc. iš privatinių 
dvarų žemių, turinčių virš 500 
deš. (1()(M) margų).

Dabar šitą įstatymą tariama
si pakeisti ta pasekme, kad mi
nėtas žemas, t. y. visos valsty
binės .ir 15-—30 proc. privačių 
stambiųjų ūkių žemių butų ga 
įima skirstyti nuosavybėn ir ne- 
kar.škiams. Pirmojo projekto 
§ pastaboje jNisakyta, kad žemė 
pirmoje eilėje duodama tiems 
njižažemianis, kūnų laukas 
prie skirstomo dvaro lauko pri
eina ir tiems to paties dvaro 
darbininkams, kurie yni vedę, 
turi vaikų ir seniau tame dva
re gyveno. Seimas, leisdamas 
šitą įstatymų turėtų tiems ma
žažemiams ir darbininkams pa
sakyti, kuriomis sąlygomis yra 
jiems žemė duodama. Bet Sei
mas šį dalykų “razumniai” nu
tyli. Jis žino, kad nė darbinin
kai, nė visai nuvargę mažaže
miai dvarų žemės nepaims, jei 
žemė butų net veltui duodama 
nes be valstybės pašalpos jie 
ūkių įsikurti nepajiegs. O pro 
jektuojamlasis įstatymas aiškiai 
sako, kad nė tų 100 kelmų, nei 
grudų , kas duodama kariš
kiams, nekariškiams nebus duo 
ta. Be to, suprantama, kad ir už 
žemę reikės užmokėti.

Tokiu budu ir įstatymas bir
želio 28 d. ir projektuojamasis 
naujas įstatymas lei išparceliuo
ti maž ne pusę didžlaukių ūkių 
žirnių. Abu šiuo įstatymai tiek 
pasako, kad darbininkai turi tei 
sės žemes nusipirkti ir kad vals
tybė nepadės jiems įsikurti... O 
kur galimybe nusipirkti?

Tepalygina dabar dvarų be: 
ūkininkų, darbininkai ir nuskur 
dę mažažemiai tų, kas buvo kr.- 
dcm. su darbo federacija ir liau
dininką demokratų su valstiečiu 
sąjunga žadėta su tuo, kas jų 
daroma, ar manoma daryti.

[“Socialdemokratas”].

Naujas Išradimas
Kaip svietas svietu yra, 

dar tokio geni alio ir naudin
go išradimo nebuvo. Tik 
klausykit. S. Gasparaitis iš
rado dabar ir užpatentavo 
Washingtone, D. C., naują 
šepetį (brush) malevojimui.

Malevos puodelį užsikabi
ni ant kaklo su pritaisytu 
oro spaudimu, kuris varo 
malevą dūdele j šepetj. Še
petys padarytas taip, kad tik 
šduoda tiek malevos, kiek 
/ra reikalinga.

LUBAS, sienas ir visur 
kur reikia galima malevoti, 
be jokio APSITAŠKYMO. 
Nuolat MIRKYTI ŠEPETĮ 
I MALEVĄ irgi NEREI
KIA, nes maleva pati eina 
epetin oro spaudiniu.
šis naujas išradimas yra 

!abai praktiškas, nes vienas 
žmogus gali tiek numaliavo- 
;i, kiek trjs dabartiniu pa
mištu budu.

Kad įtikinus į tą naudin
gą, o ateityj ir pelningą iš
radimą, labai prašau atsi
lankyti pas mane kiekvieną 
ietuvj, nedėlioj, August 29, 
1920, nuo 2 vai. po piet, bus 
DEMONSTRACIJA to išra- 
limo ir taipgi bus rodoma, 
kaip su juo dirbama.

Įžanga visiems dykai. 
Lauksiu visų atsilankant.
STAN. GASPARAITIS 

$13 Canton St., Chicago, III.
Seniau vadinosi Berlyn 

St. Galima nuvažiuoti West- 
?rn Avė. iki Fullerton Avė.

AMŽINA IŠMINTIS
Amžina išmintis yra įkuni- 

ta seniausiuose išsitarimuose: 
“Sveikas protas tiktai sveikame 
kūne“. Jūsų protas gali būti 
abelnai apšviestas, bot jeigu jū
sų kūnas yra silpnas ir nepa
jėgiantis išsilaikyti ant kelio, 
tada protas turi galutinai nu
silpnėti ir nustoti veikimo. Lai
kyk savo kūnų augščiausiame 
veikimo laipsnyje, ir tuo budu 
pagelbčsit protui, žiūrėkit, kad 
gromuliavlmA*? butų atsakantis, 
lauk ėjimas paprastas, valumas 
vidinių neturi būti sulaikomas. 
NEUROPIN STOMACH BIT- 
TERS pagelbės jums šitame da
lyke. Jis stimuliuoja gromu- 
liavimo organus, kad jie atliktų 
savo darbą atsakančiai ir be- 
trukdymų; palaiko vidurius ge
rame stovyj, prašalina užkietė
jimą, palengvina negromuliavi- 
mą, galvos skaudėjimą, ir svai- 
guliaviiną, koktumus, raugėji- 
mus ir tt. Parsiduoda pirmos 
klesos vaistinėse arba pas J. B. 
Scheuer Co., 17 W. Austin Avė., 
Chicago, III.

S—S

Prašalink tą neramumą kurį jums duoda

JŪSŲ PINIGAI
laikant juos namuose arba nešiojant su savim, nes nežinai kada jų gali ne
tekti. Tu visuomet busi laimingas, kad padėsi savo likusius pinigus, kad ir 
vieną dolerį, į šį tvirtą ir pirmutinį lietuvių valstijinį banką.

Metropolitan State Bank
Šimtai biznierių turi čekių sanskaitą ir tūkstančiai lietuvių taupina pinigus 
šiame banke . Paklausk kurio nors iš jų dėl ko jie mėgsta musų banką, jie 
pasakys, dėl to, kad nuošimtį priskaitomė už kiekvieną mėnesį ir kad jus gau
nate savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo.
Kur gali rasti geresnį Banką?

Metropolitan State Bank

A

Bankas Ant Kampo
[ 22=os ir Leavitt Gatvių

CHICAGO, ILL.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Ūndivided Profits .. $85,000.00
Resources ................................................ $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

MIIMIIBBIH

Musu užsiėmimas.
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą 
ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į 
teisiną už perkalbėtoją.
J. J. Zolp, A. M. Barčus

R. Urbonas

DAILĖS IŠTAIGA
Brangiausia dovana jūsų gen

tims bei draugams yra Jūsų paveik
slas.

Kodėl nenusiimti šiandien, nes 
rytoj gal būt pervūlu; laikas nelau
kia. •

Esant reikalui, užeikite pas mus, 
o rasit užganedinimą visais atžvil
giais.
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, R. URBONAS
1721 W. 47-th St. Chicago, III.

Phone Drover 3473

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padąro visokios rųŠies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, iigų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS NAIKINA 
REUMATIZMĄ.

75c. dėželė veltui bile kenčiančiam.
Mieste Syracuse, N. Y. tapo suras

tas gydymas reumatizmo, kad dauge
lis vartotojų sako kad tai dyvas, pra
nešdami atsitikimų, maž ko ne stebuk- 
'ų. Tik keli gydymai nevat didžiau
siose ligose rodosi padaro stebuklus 
nevat ten kur kitos gyduolės buvo su- 
dsu nepasekmingos. Jis rodosi neut
ralizuoja šlapumo rūgštis ir kalkinę 
Iruską atsiradusius kraujuje, išvejant 
visas nuodingas kliūtis darančias iš
matas iš systemos. Skaudėjimas, die
gimas, sustingimas, ištinimas rodosi, 
nutirpsta ir pranyksta.

Gydymas pirmiausiai {vestas į pa
žintį per poną Delano yra taip geras, 
kad jo savininkas nori kad visi kas tik 
kenčia nuo reumatizmo arba kas turi 
Iraugą kančiose, apturėtų veltui 75c. 
pakelį nuo jo vien tam, kad priparody- 

i ką tas gydymas gali padaryti kiek
viename atsitikime pirm negu praleisit 
vieną centą. Ponas Delano sako: 
‘Idant priparodyti, kad Delano gydy
mas pozityviškai pergalės reumatizmą 
nepaisant kaip kankinantis atkaklus, 
ir jsisenėjęs ir nevat po visų kitų ne- 
lasekmingų gydymų, jeigu da niekiui 
nėvartojot mano gydymo, aš pasiųsiu 
iums pilnos mieros 75c. pakelį veltui, 
jeigu tik prisiusite savo vardą ir pa
vardę ir antrašą su 10c. kuriais padė
site apmokėti pašto ir paskirstymo lė
šas, kurios man personaliai atsieina.”

F. H. Delano, 1248-E. Griffin 
Sųuare Bldg., Syracuse, N. Y. Aš ga- 
’iu pasiųsti tiktai vieną pakelį Veltui 
ant vieno antrašo.

VIBNATINIS BBG1BTKUOTAB BUBA# AFTIBKORll’S ANT BBIDGreOBTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukio rčmuoea nvo $8.00 ir aa- 
gič>nu. Sidabro rčmuoso nuo <1.00 Ir 
au/Ačiau. Pritaikoma akiniu* uadvk^. 
Atminkit: Galvos nox>6jin>ao, norvikku- 
ma», akių tkaudSjitnaa, užvilkima* iv 
tt. yra vaisiai# įvairių ligų, kurioa ga
li būti praSalintoo <rerų akinių pritaky- 
tuu. IStyrimua utdykg, jei pariti ar 
skauda akb. Jei Joa raudonoa, jai gal
va aopa. ju) blogai matai, jai akį* »Up- 
Kta, netęsk ilgiau, o jieikok pagalboa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
fciniai utdykg. Atmink, kad maa kol- 
nam gvarantuojam akinius ir klakvte- 
nam gerai privenkara.

S M MK8IROFF, Ekspertas Optikas.
Jai Ina saruata ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pus mane. Al_ 

’Z.ŽSL •a.'S.
draugas įmonių. e
S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

Phone: Yards 200 Valandos 12 iki 2, Nedėlioj 10 iki 2 H

DR. F. E. REICMARDT j
Specialistas

3518 So. Halsted St., Chicago, III.
Buvęs užveizda Irving Pat k Scmitariumo ir Medicinos Diiekto- ( 

rlum Chicago Sanitariumo. Daktiiras Medicinos ii t.hii ui gijos Ha- H 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj. j

.......— ....................... ................... ........... ................... ,'■■■■

Rusiikos iri
f 12th STREET

Teų Kedzie 8902.
| 3514-16 W. 12th ST.
A Arti 8L Louln Av«.
| CHICAGO, ILL.

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU,

4517 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 145

lĮllllllllilIllIUIIIIIIIIIi

Jfna k 1 u
ŽINOVAS

V 1 Atitaiso žvairas a-
kis v*enu atsilanky- 

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirs 800 iš- _. a. gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSU, NOSIES IR GERKLĖS LIGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. 
Skaudamos 
Baudonos 
Žvairos ..

Akįs
Akis
Akįs
Akis

Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausjs 
Tekančios Ausįs 
Ūžiančios Ausįs 
Užkimštos Ausįs
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Paimtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

rRBumaS"*$aušĮli9.*E
' Nesikankykite savęs skaus- ■

I mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ■ 
H — raumenų sukimu; nes skau- ■ 

dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
g ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) mo- "
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
1 nėtas ligas; mums šiandie dau- ■

gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
' vonės pasveikę. Prekė 50c per ■
■ pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■
M "

Jusliu Kulis 5
n
H 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. J

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
m KATOS”, augalais gydyties, ■ 
n kaina 50 centų.
BBBBBHBBBBBBBBBBBBrfl
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Lietuvys Graborius

SIMON M. SKUDAS, 
Patarnauju laidotuvėse kuogeriau- 

siai ir už prieinamas kainas.

1911 Canalport Avė., Chicago, UI. 
Tel. Roosevelt 7532 

t-

F DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS'

11821 So. Hafated St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

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



Lietuviu Rateliuose
“Naujienų” Bendroves visuo

tinas pusmetinis susirinkimas į- 
vyks rugp. 22 d., 10 vai. ryto, 
Meldažio svetainėj.

Visi dalininkai kviečiami at
silankyti. Neužmirškite pasiim
ti sertifikatus.

— J. šmotelis,
Bendrovės sekretorius.

Pasirodymas.
Unė Babickaitė ir B. Vaitekūnas 
—Chicagiečiai nepraleis tokios 

progos.

Vakar Chicagos lietuvių ar
tistų būreliuose pasklido žinia 
- B. Vaitekūnas atvažiavo Chi- 
cagon. Ne tik atvažiavo — bet 
tuojaus stos į savo senųjį dar
bų - scenon, ant pagrindų juo
kų krėsti, taip sakant dar nei 
dulkių nenusipurtęs po kelionės.

Taigi, senas numylėtnis chica- 
giečių artistas komikas vėl 
pa j nokins chicagiečius. Jį, mat, 
tuojaus pasigriebė už skcvrnų 
kitas scenos artistas, būtent 
garsioji vaidilė Ule Babickaitė, 
kuri įsteigė net kursus scenos 
menui mokinti.

šiandien jiedu abudu tik kų 
susitikę pirmu syk gyvenime 
puls viens kitam į glėbį.

Babickaitė ir Vaitekūnas! 
Vaitekūnas ir Babickaitė! 
Abudu bus kaip Peteliškės!
A, žinoma, reikia nueiti šian

dien vakare į Meldažio svetai
nę, kur scenoje bus Babickaitė 
ir Vaitekūnas.

(Spektaklis — taip vadinas 
tas pasirodymas —• yra rengia

I Susipažinkite su musų

B ANKA
PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ

DIRBTUS PINIGUS, PADEDAMI JUOS J

Depositors State Bank 
I

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.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

pasportų ir Jus galite gerai važiuoti į Lietuvą per geriau
sias linijas.

s Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

JUST KIDS— Stayin lu. gy ąj Cartar

mas Uncs Babickaitės dramos 
kursų atidarymo apvaikščioji- 
mui, paminėjimui ir paskelbi
mui visam svietui visokiomis 
sceniškomis malonybėmis, gra
žybėmis ir juokais.) —S.

Neyra RiDE
Vietos L. G. D-jos 47-tasai 

skyrius vis dar juda-kruta. Ne
senai skyriun įstojo sekami na
riai: Andrius Antanavičius, Vin 
cas Jasmontas, Liudas Lapins
kas, Petras Brazis ir Jurgis K;v- 
laina. Visi užsimokėjo po 2 dol. 
Beto darinkta skyriaus valdybon 
sekretorius — vietoj K. Navic
ko, A Vaitas. Buvusis sekre
torius mat grįžo į Lietuvą. Gi 
paskutiniame skyriaus susirin
kime išrinkta naujas kasininkas, 
Liudas Lapinskas. Tai dėlto, 
kad senajai kasininkas, D. Žu
tautas, delei ligos, savo parei
gas eiti atsisakė.

Aplamai, skyrius veikia kiek 
gali ir nusimano. Skyriui pri
klauso ytin žymus vietos lietu
vių būrelis.

— Tirkšlių Antanas.

WESTSIDĘ
Dramatiško Ratelio darbuotė.
Pareitą utarninką, rugpiučio 

17, p. Meldažio svetainėj įvyko 
Dramatiško Ratelio susirinki
mas. Be kitų tarimų užgirta 
naujoji draugijos konstitucija ir 
nutarta pradėt rengtis prie seka
mojo sezono. Pirmasai D. R. 
vakaras bus C. S. P. S. svetai
nėj. Bus vaidinama istorinis 
veikalas Mindaugis. Kadangi D. 
R. visuomet savo vakarus rengė 

i netiek pelnui, kaip tobulinimui 

musų scenos, ir šį kartą nūtarta 
daryti visa, kad veikalo pastaty
mas butų kuotiksliausis — ne
žiūrint kiek visa tai atsieitų. Iš- 
anksto jau permatoma, kad vei
kalo pastatymui reikės išleisti 
keliatą šimtų. Reikės tinkamų 
kostiumų, scenerijų ir tt. Taip
jau bus žiūrima, kad lošėjai my
lėtojai pilnai atatiktų savo pe
reigoms. O kad šito atsiekus, 
tai mokytoju tariamasi pakvie
sti p-lę Unę Babickaitę. Taigi 
jeigu visa tai (kas čia suminė
ta) Jhis pravesta, o dėl to nėra 
jokios abejonės, tai sekamuoju 
sezonu musų Dramatiškas Rate
lis padarys dar vieną šuolį prie
kin.

Lieka dar pažymėti, kad šie
met D. R. jau pilnai susitvarkė. 
Karo metu draugija buvo nete
kusi daug veiklių narių, dagi ir! 
iš vaHdybos. Likusieji todėl bu
vo lygir netekę energijos. Visas 
draugijos pareigas teko eiti tik 
keliatui josios senųjų narių. Su
sirinkimai tuomet būdavo labai 
neskaitlingi. Dabar visa atsi
mainė. Narių skaičius žymiai 
padidėjo. Draugijon grįžo,dau
guma josios senųjų narių ir nau
jų prisidėjo. Dabar susirinki
mai lankoma ytin skaitlingai. 
Narių ūpas kuogeriausias.

Viso šiuo sezonu D. R. duos 
tris pramogų vakarus.

— Vienas narių.

BRIGHTON PARK
Seniau ir dabar.

Musų Brighton Parkas visai 
apsnūdo. Kažin kodėl? Rodos, 
eilinių darbuotojų čia nestokoja, 
o lietuvių šioj kolonijoj dabar 
esama dar daugiau nei anais ge
rais laikais, —r kada musų kolo
nija savo veiklumu buvo pralen
kusi dagi daug didesnes už ją 
kolonijas.

Seniau musų Brighton Parke 
ištikro būdavo smagu. Kur eisi, 
ten sueigos, kur klausaisi — 
nauji sumanymai, kuriuos sten
giamasi pravesti gyvenimam Bet 
dabar? Dabar pas mus tylu ir 
nyku....

Draugai, wake up! Sarmata 
snuduriuoti kuomet turime daug 
darbo priekyje.

— o —
“Kai kas” man pakuždėjo, kad 

Keistučio Kliubas žadąs paskirti 
iš iždo “šiek tiek pinigų” — a. a. 
Br. Vargšo paminklo lėšoms pa
dengti. Butų fain! Bet dar 
“kai kas” man pakuždėjo, kad 
Kliubo komisija buk nepasiun- 
tusi paminklo statytojui tos su- 

'mos, kuri buvo skirta to pamink
lo reikalams — iš pelno rengiant 
praeitais metais vakarą. Aš 
tam nenoriu tikėti.

— o —
Vietos LSS. 174-toji kuopa 

atsigriebia. Pernai musų “komu 
įrištai” ją buvo kone visai palai
doję. Jie labai džiaugėsi, kad 
dabar socialistams tai “bus ka
put”. Vargšai, pasiliko. “Kaput” 
yra kaiptik jų pačių sektos 
“brenčiuiV. Tai mat kaip greitai 
jie nuvertė “supuvusią tvarką”: 
šiandie tie “kovotojai” viso pil
ni, nieko daugiau jiems neberei
kia — tik keptų kalvelių! Ar 
ne?

Apie musų “komunistų” sek
tą, vietos jų “brenčių” ir pačius 
“kovotojus” nūdien nieko nebe
girdėt. Tūli sako, kad tie “ko
votojai” sugrįžę atgal — pas 
“draugus vyčius”. Ir-gi progre
sas....  — Nemunėlis.

iiTU JUCIUS SNEEZER
TtHAT'S NOTHIN7

I MDAN 
UNCLB 
THATCOULD 
PLFN 
JEMS’-HARP1

VVHEN I START PLAVlN' 
UVERYBody stops work
ANO LISTENS TO ME

e c

Y0UNC? MAN- DO YOU KNOYVI 
THAT I'M ONE OF- THE —’ 
PRATĘST CORNET r- 
players IN this 
COUNTRY.i

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.

Rengia presos pikniką — 
Riverview parke.

Rugsėjo 5 d. didžiuliame Ri- 
vervievv parke . vietos socialistų 
organizacija rengia dar vieną 
Presos Pikniką, šį kartą kad ga
lėjus tinkamai rinkimų kampa
niją vesti.

Piknike dalyvauja visų tautų 
socialistų skyriai. Bus suruoš
ta tinkamas programas. Be ki
ta kalbės ir paskilbusis Pennsyl- 
vanijos organizuotųjų darbinin
kų darbuotojas ir tos valstijos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
d. James II. Maurer.

Tikietų galima gauti paviečio 
organizacijos raštinėj — 220 So. 
Ashland gatvėj ir taipjau viso
se radikaliuių knygų krautuvė
se.
’Kas norėtų dalyvauti piknike, 

tegul pasistengia nusipirkti ti
kietų iškalno.

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
Paėmė $100,000.

Siuntinis, kuriame buvo 
$100,000, tapo pavogtas nuo 
Illinois Central geležinkelio 
platformos, Pullinane.

Mačiusieji sako, kadi du vyrai 
pavogę, siuntinį, įsimetė į auto
mobilių ir nuvažiavo.

Kiti pranešimai nurodo, kad 
vienas banditas atėmė iš ran
kų agento ir nuvažiavo auto
mobiliu.

Pašto inspektorius sako, 
kad pinigai buvo gabenami 
Pullmano bankan.

Šovimas O. K. — sako teisėjas. 
M ax Steub, 310 Bcethoven 
pleiso, užvakar naktį norėjęs 
labai intiego. Bet už sienos, ant
ram kambaryj, kaž-kas pradė
jęs dainuoti ne savam laike ir 
žinoma, neleido jam miegoti. 
Steub perpykęs paėmė revolve
rį ir šovė kad išgązdinus daino- 
rius. Už tą jis vakar gavo eiti 
pasiaiškinti prieš teisėją Mc- 
Kinley. Paklaustas, jis paaiški
no. teisėjui visų dalyką. Teisė
jas, išklau ęs jo, pareiškė, kad 
Slęub pasielgė vyriškai ir pa
naikino bylą. Girdi, lokiam atsi
likime šauti esą O. K.

Rengia ablavą žiurkėms.
Musų sveikatos komisionie- 

rius pradėjo nejuokais darbuo
tis. Paskutiniu laiku jis labai 
nepalenkintas žiurkėmis. Mat 
jau jų perdaug privisę Chica- 
goje, kas stalo pavojun žmonių 
sveikatą ir turtą.. Vakar jis pas
kelbė neužilgo pradėti didžiau
sią kampaniją prieš žiurkes. 
IVisi komisijos nariai laikė susi
rinkimą ir suliko svarstyti sėk
mingiausius budus žiurkių nai
kinimui. Apart to, Robersonas 
pareiškė, kad prisieisią uždary
ti nekurius namus, jei busią 
reikalo. Sako, kad apie 100 žy
mių biznierių prisižadėjo padė
ti Robertsonui.

“Raudonieji* grąsiną užmušti” 
Pulkininką Lorenze.

Vakar A. F. Lorenze, pulki
ninkas pirmo Illinois milicijos 
rezervo, rado prie savo auto
mobiliu us sėdynės prisegtą 
mirčia grąsinantį popiergalį. 
Jis sako, kad tai “raudonųjų” 
darbas. Mat jame trumpai pa
sakyta, kad pulkininkas liautų
si persekiojęs raudonuosius. 
Priešingam atsilikime jis busiąs 
nugalabintas. Dabar policija 
daro reikiamų tyrinėjimų.

Prapolė detektyvas.
Niek Marotto, 53 metų am

žiaus, Grand Trunk geležinke
lio detektyvas, jau du mėnesiu 
kaip dingo. Manoma, kad jį 
kur nors banditai užmaišo. Mat 
jis buvęs labai veiklus iv areš
tavęs daug įvairios rųšies plėši
kų. Pastaruoju laiku Moro t to 
iškeliavęs į Buitie (’reek, Mieli, 
jieškoti banditų, kurie veikė 
tarp to miestelio ir Chicagos.

Grąsina streikuoti.
Chicagos Stockyardų gyvu

lių varinėtojo! reikalauja^ leidi
mo jiems susiorganizuoti į uni
ją. Priešingam atsilikime jie 
žada sustreikuoti.

Vakar visi nariai Live Stock 
Exchange laikė susirinkimą ir 
pasirašė susitarimą, sulig kurio 
jie, nepaisant aplinkybių, atsi
sako priimti unijistus darban.

Pavogė 23 automobilius.
Laike paskutiniųjų 24 va

landų banditai pavogė viso 23 
automobilius. Sako, policija 
rengiasi automobilių vagilių 
ablavon.

—... JĮ-H'I U .I.ĮĮlMiagMI

Pranešimai___

“ORIGINALAS”
Pamėgdžiojimus visuomet 

stengiamasi saldžiais žod
žiais išpiršti, kaipo origina
liai sutaisytus vaistus. Tie 
pamegdžiojantįs vaistai yra 
tikriausiu prirodymu, kad 
originaliai vaistai įgyjo pla
tų populiariškumą. Niekas 
nepamegdžios dalyko, į kurį 
publika neatkreipia domos. 
Bet kiekvienas protingas 
žmogus šalinsis nuo pamėg
džiojimų, o griebsis origina
lių vaistų, tai yra ištikus pil
vo netvarkai, — Trinerio 
Amerikoniško Elixiro Kar
čiojo Vyno. Tasai origina- 
•lįs vaistas atstovauja dauge
lį metų atydžiausių studija
vimų, nesuskaitomų bandy
mų ir rūpestingų experimen 
tų, kurių rezultate atsiekta 
dabartinis Trinerio Ameri
koniško Elixiro Karčiojo Vy 
no tobulumas. Tas, kuris 
žino jo veikmę, lengvai su
randa širdingiausius žodžius 
jo-4šgirimui, kaip, pavyz
džiui, poni A. Hanza. Route 
4, Altmar, N. Y., kuri para
šė mums laišką liepos 14: 
“Aš negaliu apsieiti be jo. 
Trinerio Amerikoniškas Eli- 
xiras Karčiojo Vyno yra ge
riausia gyduolė: niekas ne
gali sumušti jo.” Jūsų aptie- 
korius arba vaistų pardavė
jas užlaiko taipgi savo san
delyje ir kitokių Trinerio gy 
duolių — pasiteirauk apie 
jas pas jį! — Joseph Triner 
Company, 1333—45 So. Ash
land Avė., Chięago, III.

CHICAGO HEI0HTS, ILL*

Chicagos Liet. Vyrų Choras rengia 
vakarą gruodžio 12 d., C. S. P. S. 
svet., 1120 W. 18 St. Bus statomas 
naujas veikalas “Darbininkų Liki
mas”, tad prašomo, progresyvių drau
gijų tą dieną nerengti, kad nepa
kenkus šiam vakarui.

— C. L. V. Choras.

Lietuvių Laisv. Federacijoa Pildo
mosios Tarybos posėdis bus subatoj, 
rugpiučio 21, kaip 8 v. v. Kardo ofi
se. Visi Pildomosios Tarybos nariai 
prašomi susirinkt laiku.

— Pirmininkas.

Hoffmano Prirengiamosios Mokyk
los 1920 Senior Class, dėl dešimeti- 
nių mokyklos sukaktuvių, rengia su
batoj, rugpiučio 21, bankielą Sa Salio 
Otelyj, kaip 8 vai. vakaro. Mokykla 
kviečia tan pokilin visus mokyklos 
draugus ii’ simpatizuotojus.

....L, S. S’. 174 kuopa rengia vakarą 
sausio 9 d., 1921 m., C. S. P. S. svet. 
1120 W. 18 St. Tad progresiviškų 
draugijų bei kuopų meldžiam nerengi 
jokių iškilmių, kad neužkonktume 
vieni kitiems. — Kuopa.

Dramatiško Ratelio draugiškas iš
važiavimas į Jofferson miškus įvyks 
nedėliojo rugpiučio 29. Bus suruoš
ta geras programas. Bus prakalbų, 
dąjpų ir visokių žaismių,,, Kviečiamo 
visus chicagiečius dalyvaut tame įš- 
važiavimo. Renginio Komisija.

Draugyste švento Antano iš Pad- 
vos mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, rugpiučio 22, kaip 1 vai. po 
pietų Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje, So Union Avė. ir 18-tos gat. 
Visi nariai atsilankykit, nes yra svar
bių reikalų. • — Valdyba.

DOMAršoTENGŪEWOd^
DO LIETUVIAMS.

Kunigas JONAS VILIMAS 
kalbės šiandieną J. Žurono sve
tainėje, 8134 Vincennes Avė., 
So. Englewood, III, 8 vai. vakare 
Visi So. Englevvoode gyvenan
tis lietuviai, kviečiami atsilan
kyti į prakalbas, nes gerb. kun. 
J. Vilimas ką tik grįžęs iš Lie
tuvos daug ką naujo pasakys. 
Rengimo lėšų padengimui įžan
ga 25 centai.

Kviečia,
A. L. S. Sandaros 25 kp.

KUR

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 musu surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.F” Reikalaukite musu surašo vaistu ir žolių — siunčiame uz dyką.

J t SALUTARAS COMPANY
II | A l PROF. J. UALTRENAS,

1707 g©. KalsteiSt., ' Chicago, BĮ.

THftTS 
NOTMIN'I

M9 FATHER 
VVORKS' IX) 
IN THE W)RE 
MIll AND

FedcraJSfl Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 21, 4920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ___ $2.50
LATVIJOS 100 markių ......  $2.50
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

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

FEDERALft AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

TOBULIAUSIA MAŠINERIJA 
yra, be abejonės, žmogaus kūnas. 
Kiekviena dalis, kiekvienas organas 
turi atlikti savd darbą ir iš eilės rei
kalauja nuo kitų dalių pagelbos ir 
kooperacijos. Smegenįs yra rokuo- 
jamos kaipo svarbiausia žmogiškos 
mašinos dalis, bet atimk pilvą su juo- 
mi ir maitinimą, urnai sustos ir sme
genų veikimas. Gerai atliekantis sa
vo darbą pilvas, yra tai stebuklinga 
pagelba smegenų darbui. Jeigu mai
stas nebus suvirškintas kaip piguli, 
dalįs užsilikę viduriuose pradeda pu
ti darydamos nuodus, kurie iš eilės 
pergali delikatnus kūno organus ir 
kenkia jų veikimuj/ Kada šitaip at
sitinka, jus nevjrtrTTegalit pilnai mąs
tyti, jaučiat«fapkvaišę, nesmagiai ir 
žymiai trukdomi gyvenimo lenktynėj. 
Pavartokit Slavish Crown Bitter Wine 
Tonic reguliariai pirma valgio ir vi
sos kliutįs magiškai į trumpą laiką 
pranyks. Jūsų virškinimas pasitai
sys, išmetimas išsitobulins, jūsų sme- 
gens prasiblaivys ir jūsų kūnas vėl 
bus geriausiame padėjime. Jūsų ap- 
tiekorius parduoda, bet jeigu jis ne
turi rašykit pas I. B. Scheuer Co., 
17 W. Austin Avė., Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Norintieji žinių apie Lie

tuvių Tautos Katalikų Baž
nyčią ir visokiais reikalais 
kreipkitės po nurodytų ad
resu. Vyskupo vai. Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
4 po piet iki vėlai.

3509 So. Union Avė.
_______ Chicago, III._______

P aj ieškojimai
PAJTEšKAU Jono Navicko, paeina 

iš Kražių miestelio, Raseinių apskr., 
Kauno red. Gavau svarbų laišką iš 
Lietuvos nuo Alexa Navecko; būti
nai atsišauk it, ypatiškai arba rašy
kit šiuo adresu:

JULIUS RADIŠAUSKYS, 
932 Newton St., Chicago, III.

Lietuvių Dainininkų Muzika- 
tiško Kliubo nariams praneša
me, kad dėl vedimo geresnės tos 
organizacijos tvarkos, 26 d. Lie
pos per susirinkimą buvo nutar
ta, kad kiekvienas narys, prigu
lintis į L. D. M. K. turi užsire- 
gristuoti savo antrašą, nežiūrint 
to kad antrašas yra geras, ir ki
tiems visiems nariams gyvenan
tiems kituose miestuose, kad 
prisiųstų savo antrašą. Tas la
bai mažai kainuoja. Atsiųskite 
atvirutę ant žemiau nurodyto 
protokolų raštininko antrašo:

]). J. Bendorius,
1430 Grcen St.,

Chicago Heights, 111.
Taipgi pranešame ir tai, kad 

musų Kliubas yra sumažinęs se
kamiems 6 mėnesiams įstojimo 
mokestį, po tam paliks vėl pagal 
įstatus. Taigi vyrai Chicago 
Heights ir apielinkėj nepraleis
kite tos progos, kuri retai pasi
taiko. Yra priimami sveiki vy
rai nuo 16 iki 35 metų amžiaus. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį 
panedėlį kiekvieno mėnesio, 7:30 
vai. vakaro, Vincento Balnio 
svetainėj, ant kampo Wentworth 
ir 15tos gatvių. '

Su pagarba, Komitetas.

PAJ1EŠKAU savo vyro Kostanto 
Aleksandravičiaus, paeina iš Kuršo, 
netoli Liepojaus. Neturi dešinės ran
kos nykščio sulig nago Apleido ma
ne balandžio niėn. Šiais metais ir pa
siėmė su savim vaiką 5 metų. Aš la
bai norėčiau atgauti savo vaiką, A- 
dolfą, kurs kaip girdėjau yra atiduo
tas į svetimas rankas. Prašau jo 
paties, ar kas žinotumėt apie mano 
kūdikį man pranešti, už ką aš atly
ginsiu $10.00.

ANNA ALEKSANDRAVIČIENĖ, 
1319 So. 50th Court, Cicero, III.

PAJ1EŠKAU savo švogerio Grecijo
no Walchuko, gyveno apie 18-tą St., 
Chicago, persikėlė į Cicero. Malo
nėk atsišaukti ant šio adreso:

J J. HURMESH,
2828 Calumet Avė., Fiat M., 

Chicago, 111.

i i i A i'
Hc THE
VVHlSTLĖ, fcVERY
BODY STOPS VWK
AND GOES HOME’



* NAII.HUMO;;, III Subata, Rugpjūčio 21, 1920
ASMENŲ JIEšKOJIMAI
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 Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią 
šuo adresu:

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

R E I K IA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI. NAMALŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ
MOTERŲ

REIKIA PARDAVĖJŲ. $50 — 
$60 i savaitę. Turi būti smarkus ir 
akuratni. Parsiduoda dalykas, kuris 
da nebuvo ant marketo. Kreipkitės 
tarpe 8 ryto ir 5:30 po piet..

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

4

kAJIEŠKAU savo puseserės Mari
jonos Prunckaitės, po vyru Vasilienė, 
turi dvi dukteris Oną ir Julijoną. Tu
riu labai svarbų reikalą — gavau te
legramą nuo jos vyro, kad jis yra la
bai sužeistas ir nori savo naudą pa
likti savo dukrelėms. Meldžiu, jį pa
tį atsišaukti, ar kas kitas duokit žinę 
už ką busiu labai dėginga. Po 
vais esu Antanina Navickaitė, po 
ru \

REIKIA —'
Paprastų darbininkų j 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

REIKIA
Vyrų prie darbo j pakavimo ir 
siuntimo skyrių, taipgi vyrų j 
šildymo skyrių. Musų samdymo 
ofisus atidaras visą dieną, o taip
gi vakarais Utarninke ir Ketver
ge iki 7:30 vai. vak., o subato- 
mis iki 2:30 po piet

EXCELSIOR MOTOR MEG. & 
SU IT L Y CO.

1820 Lawndale Avc. No.

r REIKIA MERGINŲ 
Jaunesnių kaip 16 m. Nuola
tinis darbas. Puiki dirbtuvė. 
Užkandis dykai. Gera mokes
tis pradžiai.
The lluinp Hair Pin Mfg. Co., 

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

PARDAVIMUI naujas setas 
rakandų vienam kambariui; bre- 
sinč lova, karpetas, šėpa, trįs di
deli krėslai ir kanapa. AtsiŠau- 
kit tuojau, 2 fl.

1606 So. Halsted St.

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI
tė- 
vy- GRANE COMPANY,

MRS. MAGGENTI,
1947 Canalport Av., Chicago, III.

PAIEŠKAU savo brolio Bernardo 
Slanko, 4 metai tam atgal gyveno 
Shenandoah, Pa. Malonės jis pats 
ar kas kitas pranešti, busiu dėkingas. 
Jis paeina iš Kauno rėd., Kaišedorių 
apskr., žižmarių miesto.

V. SLAMKA, 
1518 S. 49th Ct., Cicero, III.

Samdymo Departamenas 
40th St. & So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernės Store fix- 
tures visai mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Parduodu už pigią kainą. Kam 
yra reikalngi malonėkite kreiptis po 
numeriu:

720 W. 35th St., nuo užpakalio.

PARSIDUODA — bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj, Lietuviais ir len
kais apgyventoj apielinkėj. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.

1836 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA ant 1736 Wcst 47th 
gatvės, labai geroj biznio vietoj, 2 
augštų namas. Išdirbtas grocerio biz
nis, 3 flatai ir štoras. 
su bizniu ir be biznio, 
perka farmą, 
leisti Chicago.

ZOLP

arba
15th and Canal Streets PARDAVIMUI--

Grosemė, biznis išdirbtas 
nuo seniai.

1633 So. Jefferson St. 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, ne jaunesnės kaip 18 m. ir se
nesnės kaip 25 m. Aš esiu 28 metų 
amžiaus, tik ką atitarnavęs kariuo
menėj. turiu jęerą 
mu laišku prisiųskit savo paveikslą. 
Mano adresas:

darbą. pi r- I

1904 W. Jefferson Av., Detroit, Mich.

SIŪLYMAI KAiMBARiU

DEIKIA darbininkų mokintis mol- 
derystę Chicago, 61c į valandą. 8 vai. 
j dieną, 6 dienos savaitėj Nuolati
nis darbas, savaitinė mokestis Po 
dviejų savaičių mokinimos vyrai pa
daro po $10 į dieną Turi CZ----
Wcstsidėj

Kreiptis:
EMPLOYMENT BUREAU, 

68 W. Harrison St.

PARDAVIMUI groserne ir 
juČernė; lietuvių apgyventoj vie
toj ; biznis išdirbtas per 13 me
tų. Viskas naujos mados ir le- 

gyventildo mašina. Atsišaukit į Naujie
nų ofisą num. 130.

DIDELĖ PROGA LIETU
VIAMS PASINAUDOTI.
Parsiduoda labai pigiai 

geriausioj vietoj ant Bridge- 
porto, priešai Mildos Teat
rą, senai išdirbtas biznis, su
sidedantis iš malevos., varni- 
šio, geležinių daiktų ir indų. 
Pardavimo priežastį datirsit 
ant vietos.

3149 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

4547 So.

Galima pirkti 
Savininkas 

nori greitu laiku ap- 
Kreipkitės pas

IR BARČUS,
Ilennitage Avė., 

Yards 145.

PARSIDUODA namas 2 flatų 5-6 
ruimų. Maudynė, gasas ir elektra. 
Beismantas cementuotas. Savinin
kas ant antrų lubų.

J. J. SKRABY,
5334 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
už $3,500 — 100 pėdų žemės, galima 
laikyti karvę ir vištų. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju i Lietuvą.

Atsišaukite,
JONAS TAMOŠAITIS, 

10512 S. May St., Chicago, 111.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį na
mą ir taippat gerai išdirbtą biz
nį. Pirmos klesos knygynas ir 
Cigarų krautuvė. Namuose nau
jausi įtaisymai, kaip va: visame 
name gazas, geriausi elektros į- 
vedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, ak
mens pamatas 2 pėdų ir 18 colių 
storas. Grindįs basemente cemen 
tinęs. Garu šildomas visas na
mas. Suros naujausio įtaisymo į- 
pagyvenime — pirmos klesos 
knygynas ir, cigarų krautuvė 
kampas 47-tos ir Wood gatvės. 
Grindįs muro, durįs r langai a- 
žuoliniai, 2 pagyvenime durįs ir 
langai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoju į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47th St., Chicago, III.

PARSIDUODA — 3 augštų muro 
flatų budinkas ant 19-tos arti Peoria 
St. Vieną flatą bus galima užimti 
Spalių 1 d. Kaina $8,500 cash.

CREMIN & O’CONNOR 
105 N. Clark St.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas? 
5 metai kaip budavotas ant Kampo 
Ix?avitt ir 23, gera vieta dėl viso
kio biznio. Namas randasi 2300 So. 
Ijeavitt St., Chicago, III.

Klauskit M. Z. PALONIS.

PARSIDUODA 1 akro lotas 
su mažu namu ant 32nd Avenue 
ir Division Str.

Melrose Park, III.

PARSIDUODA 2 augštų mū
rinis namas. Pirmas augštas — 
štoras ir 5 kambariai; antras 
augštas — 6 kambariai, maudy
nė. Parsiduos pigiai.

542 W. 29th Str.

BARGENAS.
So. Laflin St. naujos mados 
frame namai, įplaukos $70 j 

Pinigais arba lengvais iŠ-

6435
3 flatų 
mėnesi, 
mokėjimais; atsišaukit 1 fl.

6435 So. Laflin St.

ANT RENDOS fumiture iš
puoštas kambarys dėl dviejų 
vaikinų, 3 lubos.

3427 S. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė visokių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis gerai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo, savininkas nori greitu lai
ku Lietuvon važiuoti.

45^7 So. Paulina St., 
Chicago, 111.

1918 _ FORD — 1918
Pirmos klesos važcvimo padėji
me.
$400 arba geriausia 
pasiūlymas.

5349 South Halsted St.

REIKIA —
Hand screw mašinų

PARSIDUODA 5 pasažierių Over- 
land automobilius, 
padėjime.

ANT RENDOS, kamba
rys su elektros šviesa ir ap
šildomas, prie Humboldt 
Park.

3240 Augusta St.

operatorių.

ROTH MFG. COMPANY
1600 South Kilbourn Avė.

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė la
bai geroj vietoj, tarpe lietuvių apgy
venta, biznis išdirbtas per ilgus mes. 
tus, pardavimo priežastis, savininkas 
išvažiuoja ant ūkės, 
giai. Adresas:

L. N., 
4503 So. Wood St., 

Phone Yards

Pirmos klesos, 
. Kaina $395.

ANTANAS MAŽEIKIS, 
5530 Shields Avė. 

Tel.: Wentworth 8499

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti genis pi

nigus musų didelėse Hawthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iš kurių 
galite pasirinkti, 
bai, 
mo. 
giai

ran-
vis-

gerų

SVARBU
Reikia tuoj patyrusių 
koviu skylių beisterių, 
ką mokančių kriaučių,
kišenių darytojų, guzikams 
skylių darytojų ir offpres- 
seriy.

Kreipkitės tuoj: 
LIBERTY TAILORTNG CO.

1259 So. Halsted St.

Štai trįs dar- 
kurie nereikalauja patyri- 

Mes turime ir kitokių ly- 
gerų.

Coil Winders
Lengvas, čystas darbas prie 

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

Paper Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

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

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

Jus 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 8:30.

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th Avė. & 24th St.

REIKIA
Paprastų uarmninkų ir Trucke- 
rių. Gera mokestis. Pastovus 
darbas.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė.

KEIKIA
Darbininkų — gera mokestis — 
nuolatinis darbas — geros dar
bo sanlygos. 
Ateikit tuoj 
MONAKCH LEATHER CO.

Employment Dept.
1127 West Division St.

prie

t ........   —
DARBININKŲ

Reikia darbui viduj šapos, 
trokų, prie.šlavimo ir tt.
Ateikit tarp 8 ir 10 vai. ryto.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

Paimk Douglas “L.” arba 22ros karus

REIKIA —

REIKIA DARBININKŲ
Penkiasdešimt darbininkų 
išmokimui molderystės. 
valandą. 9 valandos j 
Alga savaitinė. Darbas 
štukių po pramokimui. 
gali uždirbti nuo $8.00 iki $10.00 
į dieną ant darbo nuo štukių. 
Nuolatinis darbas — 6 dienos sa
vaitėj. Šis darbas yra Chicagoj. 
Ateikite į Employment office:

68 W. Harrison St.

reikia 
61c. j 
dieną.

nuo 
Vyrai

Merginų ir moterų lengvam
REIKIA patyrusių KARBATKŲ

Nuoki-

Geros algos.

HORWICII VVITKIN CO.

2301 So. Paulina St.

REIKIA
Dešimties moterų ^skudurų sorta- 
vimui ir dviejų patyrusių bieluo- 
tojų. Gera mokestis. Ateik pa- 
nedėlyj tiesiai į darbą.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA —
Lietuvės pardavėjos. Pageidau
jama patyrusios. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas.

RICE BROTHERS, 
2112-2114 W. 22nd Street, 

Chicago, III.

MEZGSJU ----- rlirBti šapo j,
ir namie geriausia mokestis, 
tinis darbas. Ateikit

NOVELTY GARMENT 
328 West Van Buren

CO. 
st.

REIKIA —
Automobilių plovėjo — truckams 
plauti. Turi mokėti važiuoti ka
rą. $35 į savaitę pradžiai.

28 N. Curtis St.

REIKIA
Darbininkų — 10 valandų darbo 
po 50 centų j valandą. 
Darbas nuolatinis — viduj.
Kreipties

JOLIET RAILWAY SUPPLY 
93rd St. & Drexel Avė.

CO.

PARSIDUODA 40 AKRŲ 
FRU KTU FARMĄ.

Puiki fruktų farma, 9 kambarių na
mas su furnacu, apie 2600 vaisinių 
medžių, 1 ’/2 mylios nuo Hart, Mich. 
kur yra didelė lietuvių kolionija. ši
ta farma yra verta apžiūrėjimo ir ga
lima ją pirkti pigiai su mažu {mokė
jimu cash, likusius ant lengvų išly
gų- r'-- ’
fruktus. Atsišaukit į 
(Skrybėlių krautuvę).

109 S. Halsted St., 
Tel. Monroe

TIKRAS BARGENAS

Geras Investmentas—Tu
ri būt parduota tuojau.

Moderniškas 4 flatų bil- 
dingas — gerame stovyje.

16 kambarių, toiletai ir tt.
— 7 pėdų augščio skiepas.

Didelė barnė užpakalyj 
namo—tinkanti garažiui.

Randasi prie 38 St. ir 
Emerald Avė. Viskas išren- 
davota. — žema kaina jei 
pirksite tuojau. Adresas:

FARMOS, FARMOS.
Prkite ūkę didžiausioj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj Mich. Čia jau pirkę 
ukes suvirš 400 lietuvių. Pirkit čia 
rudenyj, nes pavasary j bus daug 
^rangesnės. Fountain apielinkėj že
mės žra pagarsėję savo gerumu ir 
viršija visas kitas žemes kokios tik 
yra pardavinėjamos Michigan valsti
joj. Parduodu farmas ant lengvų iš
mokėjimų, turiu ant pardavimo 57 far
mas su budinkais ir sodnais, priei
nančias prie upių ir ežerų, taipogi tu
riu daug farmų su gyvuliais ir padar
gais. Del platesnių žinių rašyk, o 
;zausi farmu kataliogą.

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.

Pirkėjas gali gauti ir šio 
Millinery

Chicago, 
2250

meto 
Store

m.

PARSIDUODA: Bargenas, tuščias 
lotas ant 40th St. ir So. Albany Avė. 
Kaina $850; vertas $1100. Inmokėt 
$375; likusius lengvais išmokėjimais.

Parduosiu pi- PARSIDUODA — . .
Automobilius 7 pasažienų. Išro
do kaip naujas. Parsiduoda pi- 
K’ai 819 Marųuette Rd.
. .1J .'1. ■■■-"■J.” ---------- ------- -L L

K A K ANI**’
Palikta storage’Y

Chicago, III.
4140 R. 1 

■t----
PARSIDUODA restauranas ir ho- 

telis su 15 kambarių ant antro augŠto 
ir restauranas ir 6 kambariai apačioj. 
Parduodame namą ir visą biznį kaip 
stovi su visais įrankiais, pianas ir kiti 
daigtai. Puiki vieta. Platesnių žinių 
atsišaukit pas savininką.

EML. KORINEK,
1327 W. 18th St., Chicago, III. 

Tek: Canal 3689.

PARSIDUODA gera grosernė smar
kiai augančioj vietoj. Pasimatykit 
su savininku tarpe 12 ir 2 po piet. 
kasdien.

3233 So. Halsted St.

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographaa, kaip_ 
naujas, 
už $42.

vertas $155 
Gvarantuotas 

ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 

parduodamų, 
labai gražių

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda muro namas 6 pagyve

nimų po 4 kambarius. Viduje namas 
yra labai gerame stovyje. Parsiduo
da už $5,500, $1,500 įmokėti, o liku
sius savininkas duoda ant labai leng
vų išmokėjimų. Namas randasi po 
No. 2615 Emerald Av. Kreipties pas 

A. GRIGAS & CO.,
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA: Bargenas, tušti 9 
lotai (1 akras), ant 54th St. netoli 
So. Kedzie Avė. Kaina $1800; verta 
$2700.

5635 Emerald Avė.,
Tolefonuokit dėl susižinojimo.
Phone Wentworth 5172

PARDAVIMUI saliunas ir re
storanas. Randasi viduryj dirb
tuvių. Renda su kambariais 
$20.00 mėnesiui ir apšildoma ga
ru. Kreipties į Naujienų ofisą, 
num. 131.

PARDAVIMUI malevos ir ge
ležies krautuvė; parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju farmon. Par
duosiu su namu arba be namo.

J. KRAKORA, 
2547 W. 47 St., Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai saliunas tir
štai lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas nuo senai. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia 
Chicago.

Kreipties pas
K. JAMONTAS,

1789 So. Halsted St.

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
(Ice Cream Parlor) ir pusė tono tro- 
kas 1917 modelio. Biznis išdirbtas 
gerai. Savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą.

3304 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA — čeverykų taisy
mo mašinos: Jack, Fmisher, elektro 
motoris ir lopymo mašina. Visos ma
šinos yra gvarantuojama pilnai, kad 
geriausiame stovyj. Galima gauti 
visas mašinas už $125 cash. Turi bū
ti parduota į trumpą laiką.

L. WELDŽIUS,
3528 So. Halsted St.

PARSIDUODA — Bučernė ir 
Grosemė labai pigiai iš priežas
ties nesveikatos. Biznis gerai 
išdirbtas. Gera propca. lietuviui.

4440 So. Wood St.
Chicago, III.

PARSIDUODA geras saliunas ge
ra vieta bizniui. Apgyventa viso
kių tautų: rusų, lenkų ir lietuvių. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Atsišaukite po šiuo ad
resu :

701 DeKoven St., and Desplains

Savinin- 
Biznis 

Gera

ICE CREAM PARLOR par
davimui prie pat Mildos Teatro. 
Kreipkitės bile kada, 
kas važiuoja Lietuvon,
išdirbtas per 10 metų, 
proga. Pasinaudokite.

S. B. DANBRAUSKAS, 
3150 S. Halsted St. 

Boulevard 3305.

pigiai 
Turime 
suiyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORA GE.

2810 W. Hiirriaon St.. 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 savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų j skū
rą, canc, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti dideli phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

Extra Extra
Sampeliniai Rakandai.

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

S0UTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 iki 4.

PARSIDUODA visai nauji rakan
dai, seklyčios setas, valgomojo kam
bario setas, komodos, fonografas ir 
karpetai. Turi būt parduoti šią sa
vaitę už bile teisingą pasiūlymą. Ma
tyti galima nuo 6 iki 9 vai. vakare, 
nedėlioms visą dieną.

2912 W. 40 PI., 1 flatas

PARDAVIMUI rakandai fur- 
niture, dėl 4 kambarių; parduo
siu visus sykiu, pigiai.

e J. ŠVAGŽDIS,
821 West 34 Street, 

Chicago, III.

3 SPECIALIAI NAUJI 
BARGENAI

PARSIDUODA dviejų fletų moder
niškas plytinis namas, karštu vande
niu šildomas, ant Burley Avė. netoli 
90th St., So. Chicago. Kaina $7500; 
vertas $8500.

Turi būti parduotas, nes savininkas 
išvažiuoja Europon.

N. BEGICH,
6019 So. Ashland Avenue.

PARSIDUODA farma 600 akrų, 300 
dirbamos žemės, 50 galvijų, 8 arkliai, 
javai, mašinos, budinkai geri. Kaina 
$20.000, pusę įmokėti. Išrodo pali
varkas. Tikras bargenas. Turiu par
davimui ir mažesnių farmų.

P. SLAUŽIS, 
2137 N. Westem Avė.

PARSIDUODA 43 akrų ūkė, Mi- 
chigano valstijoj, 7 akeriai yra ga- 

North Side puikioj apygardoj. I ny^lbS, o kita žemė dirbama.
■'U» I uv. | puiki, upelis teka ir miestas arti. Y-

Parduoti
ant

2 augštų naujas plytų bungalow— ra visi budinkai ir sodas, 
jasementas ir pastogė — du moder-1 turiu iš priežasties vyro mirties, 
niški 5-5 kambarių flatai — gazas — 
elektra — koklių (tile) maudynės — 
furnacu apšildoma — ugniavietė — 
knygom, šėpos, — kietmedis perdėm Į PARSIDUODA farma Wisconcino 
— miegamosios verandos, — lotas valstijoj — 80 akrų žemės, 20 akrų 
31x125 — gera transportacija. Kai- dirbamos, 5 akrai miško, 
na $9,300 4829 W. Nevada St. nauji ant ežero karnto, prie

2 augštų kampinis plytų budinkas I lio ir netoli nuo kelžkelio;

M. GRINIENE, 
718 W. 31 St., 1 fl. rear.

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

b
ero k

„ . . _ , arkli
— basementas, 3 flatai ir štoras. Vi-1 4 karvės, dvi melžiamos ir/2 jaunos; 

 

padėjime. 7 kiaulės ir visi įrankiai (reikalingi 

 

Į ant farmos; pasodinta 40 bįšelių bul- 
asėta 14 

Kainai buš. avižų, 1 buš. žirnių, 2 buš. kor-

si įtaisymai geriausiame
Kaina $9,500.

2 augštų plytų namas — 2 moder-| vių, kurios yra puikios;
niški flatai ir basemencas. ]” '
$5,200 N. Oakley Avė. I nų ir visa žemė aptverta. Galma pir

šle bargenai turi būt parduoti pirm kti už cash arba ant lengvų išmokė-
Rugsėjo, tad veikit greitai. Apie iš- jimų. Pardavimo priežastis — va- 
lygas pasimatykit su žiuoju Lietuvon. Norėdami platesnių

JOHN A. WALULIS, žinių atsišaukit po No. 2026 Canalport
N. Girard St. Chicago, III. j Avė., antros lubos iš fronto.

arti Wabansia Avė.
Agentų nereikia.

1649

EXTRA
EXTRA

4 pagyvenimų geras namas po 4 
kambarius, rendos neša $45.00 į 
mėnesį. Parsiduoda už $2,500, 
įmokėti 50 dolerių, kitus kaip 
rendą. Mainysiu ant loto ar
ba bučernės ar grosernės.

C. P. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas dviejų fla
tų penkių ir šešių rūmų, 
basementas cementuotas, 
šildomas, randasi South 
duoda pats savininkas.

E. W.,
4210 So. Albany

Maudyne, 
Namas ap- 

Side. Par- 
Kreipkitės:

Avė.

PARSIDUODA 1823 String St. (1 
blokas į vakarus nuo Jefferson St.) 
2 augštų budinkas, 6 ir 6 kambariai. 
Veik greitai. Kaina $2,475.

J. McDONNELL SLSTEM 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA naujas namas ant 
2 pagyvenimų, elektra, gasas ir va
nos. Namas randas ant Maplewood 
Avc iv 44. Parsiduos laJiai pipfiai. 
Atsišaukit pas

JOSEPH SKINDER, 
3301 So. Halsted St.

PARSIDUODA farma 28 mylios 
nuo Chicagos, labai pigiai su javais, 
budinkais, gyvuliais ir mašinom. 
Turi būti greitai parduota.

Atsišaukit pas 
JOSEPH SKINDER, 
3301 So. Halsted St.

NAMŲ IR ŽEMfiS 
IŠPARDAVIMAS

Teisingas patarnavimas ir leng
vos išlygos. Jeigu jums reikia 
namo ar farmos pirkti arba grei
tai nori parduoti, nors ii’ išmai
nyti, taipat imajn mažas nuosa
vybes, lotus, bučemes ant parda
vimo arba išmainom.

C. P. SUROMSKI, 
REAL ESTATE BROKERS

3346 So. Halsted St., Chicago, III.

. EXTRA BARGENAS
Parduodu medinę stubą vieno pra

gyvenimo penkių kambarių, elektros 
šviesa, gasas, vana. Taipgi parduo
du ir rakandus sykiu arba atskirai. 
Vieta graži ir patogi.

A. M., 
10805 Edbrooke Avė. 

Roseland, III.

PARSIDUODA VIETA ANT kont- 
rų, saliunas ir 6 kambariai dėl gyve
nimo; 2 tvartu dėl gyvulių ir gara- 
džius dėl karo; skersai kelio naujas 
budinkas — krautuvė 60 pėd. ilgio. 
Prie pat stoties C. & N. W. gelžke- 
lio; traukiniai eina ant dienos 2 sy
kiu iš Chicagos iki Ashland ir 2 — iš 
Ashland iki Chicagos. Prie to yra 
ūkis, 120 akrų žemės; vieta didžiumoj 
apgyventa lietuviais ir vokiečiais. A- 
pielinkė graži: yra daug ežerų, kur 
tūkstančiai žmonių atvažiuoja iš mie
stų praleisti vasaros vakacijas. Eina 
valstijinis vieškelis, kur kas dieną 
pravažiuoja šimtai automobilių. ši 
vieta labai yra tinkama lietuviškai 
šeimynai. Parduosime labai pigiai 
tik už $7500. Priežastis pardavimo: 
turime 2 saliunu ir restaurantą; šei
myna maža — neapsidirbame, o su 
svetimais darbininkais ne kas išeina. 
Tuo ir esame priversti parduoti vio- 
ną vietą. Atsišaukit pas savininka.

M. S1IARKA,
213 S. Brovvn St., Rhinelander, Wis.

PARSIDUODA 7ių kambarių mū
rinis namas ant 8019 So. Canal St. 
Sietai ant langų ir durų, žieminiai 
langai ir durįs. Gera vieta dideliai 
šeimynai ar šeimynai su įnamiais. 
Kaina $3,000. Pašaukit Columbus 
8342 tarpe 7:30 ir 9 vai. vakare.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 

namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa- 
rankumų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tile padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarpdurise. Randos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brigton Parke, lietuvių koloni
joje. Atsišaukite tiesiai prie savi
ninko

2424 W. 45th St.
2rų lubų iš fronto.

MA5TER 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos 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 bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnteka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake SU ant 4-tų lubų.

I VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

<205 S. Halsted, 2407 W. Madiee*. 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos JungL ValstiloM.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija nž <10 
išmokinti siūti moteriškus rūbas. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK. PirmiainkO. 
-- ------ ------ - ------ - —,rr — <

LEVESKIO VAKARINĖS 
MOKYKLOS:

— MOKINA —
Lietuvių kalbos gramatikos, anglų 
kalbos, aritmetikos ir augšt. matema- 
tikos, knyR-vedystes ir abelnoa proky- 
bos. Prirengia j augštesnes mokyklas.

West Side: Meldažio svetainėje 
23rd PI. arti Oakley Avė. 

Panedėliais ir Ketvergais.
Ant 18tos gatvės Rašinskio svetainėje 

arti Halsted gatvės
Utaminkais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
Mokslo laikas nuo 7:30 iki 9:30 v. v.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pllietystės, dai
li ar ašy stės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt< 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai,
3106 SO. HALSTED STn CHICAGO.

v




