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Lietuva grąsina lenkams karu
Liepia lenkams išsineš 

dinti iš Lietuvos
L

Lenkai betgi neklauso
Rusai nuvyti už Lenkijos rubežių

Lenkai tebesiveržia Lietuvon ir karas 
darosi neišvengi nu

LIETUVA VĖL PERSERGSTI | True translation filetl with the post-
LENKUS.

Grąsina lenkams karu, jei jie 
neišsinešdins iš Lietuvos. Lietu

vos aviatoriai bombardavo 
Augustavą.

RERL1NAS, rūgs. 3. — Kau
no žinia sako, kad Lietuva gin
sis visais jai galiniais budais 
prieš Lenkijos kareivių įsiverži
mą ir nedaleis tolimesnio brio- 
vimosi į jos teritoriją.
Lenkija nori pasigriebti visą 

Lietuvą.
Lietuvos i’žriibežinių reikalų 

minisleris išleido pareiškimą, 
kuriame sakoma:

“Lenkijos valdžia išleido in
strukcijas apie karinę okupaci
ją Lietuvos teritorijos, po to 
kaip ji prigavo Lietuvos val
džią. išn iškimais neva drau
giškumo ir noro taikinties.

“Kraujo praliejimo gali būti 
išvengta tik, jei lenkai pasit
rauks,” sako užrubežinių reika
lu ministeris. “Jei turi laukti 
nustatymb laikinės demarkaci
jos linijos, kuri turi būti ihis- 
tatvta susitariant su Lietuvos

Nota sako, kad lenkai už- 
\ puolė Lietuvos kareivius kada 

buvo vedamos tarybos apie ru-, 
bežius. I

Karas yra neišvengtinas.
“Ginčai tarp Lenkijos ir Lie

tuvos darosi vis rūstesni,” sako 
Kauno žinia.

“Lenkai reikalauja Giirdino- 
Molodečno geležinkelio (einan
čio per Vilnių?) ir gvarantijų, 
kad Gardino geležinkelis nebus 
rusų naudojamas karo tiks
lams. Jei lenku briovimssis ir 
toliau tęsis, karas yra neišveng
ti nas. Lietuvos aviatoriai 
bombardavo Augustavą.

“Anglai bando taikinti, 
kai gi priėmė susilaikymo

jau

True translation filed with the post-(True translation filed with the post-Į denla*
mastei* at Chicago, 111., Supt. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI^VĖL PRIĖJO PRIE 
BREST-LITOVSKO.

Betgi prisipažįsta pralaimėję 
Galicijoje.

LONDONAS, rūgs. 3. — Pa
de gauto iš Maskvos oficialio i 

Rusijos bolševikų 
daug miestelių 

nuo 11 iki 27 mylių į šiaurę 
nuo Brest-Litovsko. Toliau į 
pietus sovietų i 
prie Brest-Litovsko miesto.

Dar toliau į pietus bolševikai 
užėmė Zoniosc, 15 m. j pietry
čius nuo Liublino, rugp. 29 d.,

pranešimo.

Nebuvę mūšiai su lietuviais, 
ko lenkai.

master at Chicago, Ilk, Sept. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
LENKAI GROBUONIAI TEBE-1

SIVERŽIA LIETUVON.

Nuėjo jau 20 mylių į šiaurę nuo

PARYŽIUS, nigs. 3. — Už
rubežinių reikalų ministerija 
šiandie gavo žinių, kad lenkai 
tebetęsia savo besiveržimą į Lie
tuvą ir pasiekė vietas už 20 my
lių (30 viorlstų) j šiaurę

Žinia sako, kad Lietuvos 
džia yra labai susirūpinusi 
mimu Seinų, i rytus nuo

nuo

val-
užė-

valku.
Lenkai! paėmė Suvalkus.

ša k šiandie išleisto lenkų ofi
cialiu pranešimo, lenkų karei
viai įėjo į Suvalkų miestą, 19 
myliu j šiaurę nuo Augustavo. 
Gyventojai juos entuziastiškai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI JAU IŠVYTI Iš 
LENKIJOS.

Lenkai jau visur pasiekė ^avo 
etnografinius rubežius.

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Len
kija jau pasiiiuosavo nuo bol
ševikų savo etnografiniuose ru- 
bežiuose.

Sunaikinimas gen. Budenni 
armijos Lvovo apygardoje ir 
greitas pas i traukimas raudono
sios kavalerijos už Bugo upės, 
apvalė Lenkiją nuo paskutinių

Vis dar pasilieka keletas at
skirų pulkelių raudonosios ka
valerijos į vakarus nuo Bugo, 
bet jie vien tik stengialsi ištruk
ti nuo pakliuvimo belaisvėn.

Gen llallerio kareiviai, kurielen-
po- vejasi gen. Budenni spėkas, pa- 

! ėmė Cholm ir perėjo Bugo upę 
ties Opaliniu kur jie eina išilgai 

i upę. Nuo čia jie grąsina pasuk-
sa-

LONDONAS, nigs.
(kultoji iš VaršaVo*# telegrama! 
užginčija žinioms, kad įvyko
mūšiai tarp Lenkijos ir Lietu- į11s Aviatoriai praneša, kad til- 
vb® kareivių prie Augustavo. jas (įes Hrubiešovu yra: užsi- 
Telegrama sako, kad Lietuvos fcimšęs bėgančiaisiais.
kareiviai toje apygardoje Irau-' 
kiasi be musių su lenkais.

Pasak Berlino bevieiinios ži
nios, Vokietijos valdžia užpro
testavo Varšavols valdžiai prieš 
k nkų perėjimą Rytų Prūsijos 
rubežius.

Ta pati žinia sako, kad Pet
rogrado Izvestija rašo, jog 
kviečių derlius turtingosiose 
Rusijos provincijose yra vi'sai 
netikęs.

', cius rusus.
Alsiėmus Zainoscių, lenkų
Valerija dabar veržiasi į ry-

Beveik visa Budenni kalnų 
artilerija tapo paimta. Pasit
raukimo keliai pilni arklių, ku
rk
Tarp užmuštųjų besivejant ru
sų yra 1-tos divizijos štabo vir
šininkas, du brigadų koman- | 
duotojai, keli pulkų komanduo
tojo i ir 12 komisarų.

. _____ ministeriu tarybos, atsa-
master at Chicago/Iii,, Sept. 4, 1920 . *. .>
as required by the act of Oct. G, 1917. 1 cieerino paaiškinimą, iš

siųstą rugp. 26 d.
Taikos tflKybOSCl Balfour išreiškia pasitenki- 

' miną, kad sovietų valdžia atsi
ėmė savo reikalavimą darbinin- 

I kų milicijos, bet pareiškia, jog 
manydamas, 

pripažįs-

RUSAI SUTINKA TARTIES 
SU LENKAIS RYGOJE.

Bet reikalauja gvarantijų nepa- 
iieciamybes. Danišcvskis 

rezignavo. kareivių

Jos 
kų,

Italijos darh.ninkai užėmė
500 dirbtuvių

yra operuojamos darbinin- gali iškilti bolševikiška rcvoliu- 
kurie dirbtuvėse ir gyvena, cija, bet parodo, kad tyki revo-

-------------- 1 liucija jau dabar eina Italijoje.1 liucija jau dabar
BYMAS, nigs. 3. — (Rašo | 

Daily Nevvs
Hiran K. Modervvell). — Tabe- 
neli vagonų dirbtuvė yra viena 
iš 500 dirbtuvių, kurios šit.... . ,
yra operuojamos Metalo Darbi
ninkų Unijos, kurios nariai už
griebė dirbtuves seredoje, kad 
neprileidus grąsinto lokauto. Į

Šiandie aš apsilankiau Ta be-; 
neli dirbtuvėje, lydimas narių 
unijos pildomojo) komiteto. Mus 
įleido, po ilgo klausinėjimo, 
per rūpestingai dabojamus var-1

korespondentas True translation filc<l with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

f*'”"; RUSIJOS BOLŠEVIKAI EINA 
ANT GRUZIJOS.

! čičerinas klysta 
kad Anglijos' valdžia

■ ta, jog sumažinimas
; armijos iki 50,000
j yra teisinga taikos sąlyga.

Balrour tikrina, kad Angli- 
i jos valdžia vien pasakė, jog 
Anglija neskaito to užtektinu 
aktyvei intervencijai.

Balfour charakterizuoja: Či- 
derino tvirtinimą, kad eivile nri- 

Lenkijai, 
reiškiantį

VARšAVA, rūgs. 3. — Pa- 
’sak gautų čia iš Maskvos žinių, 

i rezignavo kaipo 
. 1 galva Rusijos taikos delegacijos

1 i ii' jo virtą užėmė Adolfas Abra-1 
niovič Jofl’e, buvęs Rusijos so-

' vietų ambasadorius Vokietijoje 
ir pirmininkas Rusijos taikos 
delegacijos RrestiLitovske.

Danišcvskis rezignavo delei : 
valdžia sutiko i

... | DilL .VcIUlll Lspėkos priėjo |.x .* ... 1 . ,1 J Daniševskis

sulaiką atakas lenkų, kurie 
“pradėjo besiveržimą.” Bučač

vius i dešinįjį krantą Dniepro 
upes. |

Mušis siaučia «u įvairuojan
čiu pasisekimu ir dideliu smar
kumu Krymo sek tore.

Budenni armijos likučiai 
tebesitraukia.

VARSA VA, rūgs. 3. — Ofi
ciali!# pranešimas sako, kad 
gen. Budenni, kinis bandė su
laužyti lenkų linijas Galicijoje 
ir kuris tapo galutinai sumuš

tas, skubiai traukiusi. Palei lini
jų nuo Sokolų iki Brest-Litov
sko pudelis yra rami.

Pranešimas ypač' pažymi, kad 
aviatoriai, kurių taipe yra 
daug amerikiečių, suteikė dide
lį pasi tarnavimą sumušime gen. 
Budenni.

Budenni traukiasi į šiaurry
čius. Jis sekė po sumušimui Za- 
nioscio ir Valicos apygardose 
?r pasidarė neiŠyengtinu delei 
lenkų besi veržimo, kuris grąsi- 
no sunaikinti ir likusius pul
kus.

Toliau!# į pietus rusai kelis 
sykius atakavo Busko mįestą į 
rytus nuo Lvovo, bet tapo at
mušti.

šiaurėje, sako pranešimas, 
lenkai tebesiveržia “tikrojoj 
Lenkijoj” (Lietuvoj?).

licija yra koncesija 
kaipo “veikiausia

. juoką, kuris nė nereikalauja, nė 
: neužsitarnaujia: atsakymo.” Jis 

to, kad sovietu valdžia sulik<): tečiaus skaito, kad tai yra juo- 
! vesti tolimesnes tarybas su Len-'!k!l8> reikalaujantis 
kija Rygoje. Sąstatas naujos so.'1,10 18 sovl'’hJ '’aklzios.

1 vietų delegacijos dar 
mas, bet bus praneštais

i Lenkijos valdžiai.
j Lenkijos užrubežinių reikalų 
minisleris Sapieha gavo bevie- 
linį pranešimą nuo čičerino, 
kad būtina sąlyga konferencijos 
Rygoje yra gvarantijų nepalic- 
čiamybės Rusijos ir Ukrainos 
delegatų ir teisė laisvo ir net
rukdomo susinešimo : 
telegrafą ir bevielinį ir kurjc- i paskelbė savo mierį laikyti ka
rais. gabenančiais 
diplomatinius pakus.

čičerinas sako, kad gavus to
kias gvarantijas sovietų delega
cija išvažiuos į Rygą su pilna 
gale tarties apie musių paliaubą 
ir galutiną taikos sutartį.

nezino-
vėliau ; True translation filed vvith the post- 

master at Chicago, TU., Sept. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

JAPONAI LAIKYSIS VLADI
VOSTOKĄ.

Iki ten neįvyksianti pilniausia 
“tvarka.”

HONOLULU, nigs. 3. — Iš
šifru per ; Tokio pranešama, kad Japonija
• 1 . • . . . .. t . . _

uždarytus rcivius Vladivostoke iki nebus 
gvarantuota saugumai; gyvas
čiai ir turtui.

Žinia priduria, kad niekurios 
valstybės priešinasi 
niai japonų okupacijai 
vos toko. ,

Vladi-

na vėliava. Viduje, ant durų vy
riausiose raštinės, buvo iškelta 
žymė Rusijos sovietų.

Pirmininkas darbininkų tary
bos išvedžiojo mane po visą 
dirbtuvę. Viskas išrodė esant ,

PARYŽIUS, rūgs. 3. — Pa- 
| sak Tifliso žinios, datuotos rūgi 
; 1 d., 10,000 Rusijos bolševikų 
i kareivių žygiuoja iš Persijos į 
Gruziją. Persijos bolševikai 
taipjau grąsina ir Armėnijai.

Žinia sako, kad ta armija yra 
komanduojama Rusi jos sovietų 

j komisarų ir buvusiųjų bolševi- 
i kų armijos oficierių. Turkai ir 
kurdai stoja į eiles besiveržian-

t Reikalauja naujo 
pilnoj tvarkoj. Čia darbininkai nl
gyvena dieną ir naktį, kuomet j paKeilITlO 
80 sargų saugo sienas, kad per- --------------
spėjus apie prisiartinimą karei-* AntraefitO angliakasiai padavė 

(bosai) reikalavimą išnaujo pakelti al
gas. Streikas tebesitęsia..

pasiuntiniui Rygoje gauti iš 
Latvijos valdžios reikalaujamas 
{garantijas ir pranešti apie lai 
tiesioginiai bolševikų pasiunti
niui tame mieste.

Rusai ketina nusuleisti 
lenkams.

vių. Skyrių užveizda 
pasiliko su darbininkais ir veda 
techniškąjį darbą. Kada švilpi
nę nušvilpė pietums, purvinas 
geležinkelietis atėjo su dviem 
katilais maisto.

“Štai, draugai, yra biskis val
gio,” pasakė jis.

Geležinkeliečiai ir socialistų 
kooperatyvai duoda maistą ne- 

į vedusioms darbininkams, bet 
kitus maitina jų pačios, kurios 
atneša maistą du sykiu į dieną

True translation filed with the postA 
master at Chicago, 111., Sept. 4, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Valstiečių sukilimai 
Si beri joje

Sovietų valdžia esanti nuversta 
daugelyj svarbiausių Siberijos 

miestų.

ie krito nuo nuovargio ir bado. rūgs. 2. Geležinkelis

Skaitykite ir Platinkite

True translation filed with the post- i 
master at Chicago, III., Sept. 4, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917 :

įSocialistŲ delegaciia V;'T‘'- ,Moteri,nsI e ” pietauti kartu įsu vvrais, betI reikalauja pasportų i buržuazams, išėmus Jaikrašti- 
---------------------------- - įlinkus, neleidžiama įeiti 

Amerikos socialistų delegacija vartus.
važiuoja į Rusiją ir į Pabaltijos “Darbininkai sumažino piela- 

šalis. Į vimo laiką iki pusės valandos
- ir ryto hš įvesiu puskubinimą 

NEW YORK, nigs. 3. — Va- ' darbo,” sakė pirmininkas, 
kar muitinyčioje jiadavė aplika- “Mes dirbsime sunkiau dabar, 
cijas pasportains išvažiuoti už- kada žinome, kad dirbame dėl 
rubežin Joseph E. Coban, Al- ■ savęs. Mes sutinkame dirbti 12 
gernon Lee, James O’Neal ir , ar 14 vai. dėl socialistų respub- 
Alexandei’ Trachtenberg, kurių . likos, bet mes nedirbsime, kad 
tikslas yra važiuoti į Rusiją ir j uždirbus dividentus 
Pabaltijo# šalis tyrinėti tų šalių i doms.

SCRANTON, rūgs. 3.
Angliakasių unija šiandie teleg
rafavo prezidentui Wilspnui, 
kad tasis palieptų išnaujo ap
tarti yakar pasirašytą tarp ang
liakasių ir kasyklų 
sutarti, kad suteikus 
angliakasiams naują 
algos. Taipjau tapo

įsavini ūkų
antracito

pasiųsta 
telegrama darbo sekretoriui 
Wilsonui pranešanti, kad unija 

an tra
pu vie

per

nusta-

Rosalind

WASHJNGTON, rūgs. 3.
Pozicija naujai paskirtojo gal
va Rusijos taikos delegacijos, 1 
Joffe, linkui Lenkijos, yra iš
dėstyta jo konfidencialiame 
pranešime pereitą mėnesį vie
nam Lietuvos valdininkui. T'ą 
pranešimą šiandie gauta oficia
liuose rateliuose.

“Rusija,” sakė Joffe, ‘‘ sutin
ka: tarties su Lenkija teisingo
mis sąlygomis ir elgties su ja 
taip, kaip ir su visomis kitomis 
Rusijos parubežinėmis. valsty
bėmis.” ’•

Tuo laiku, rugp. 10 d., kada 
Joffe padarė tą pranešimą, į jo

HARBINAS, Manžurijoj, rug. [sąlygas įėjo reikalavimas kori- 
2. —- Čia gauta žinių, kad Ir- ' dorinus per Lenkiją į Vokietiją 
kutske ir Krasnojarske, Siberi- j ir nevaržomo perėjimo Danzigo 
joje, sovietų spėkos liko nuver- koridorių. Lenkijos kariuome- 
stos, o Perm yna: rankose 60,(MM) nes demobilizacija ; 
sukilėlių. Vengrijos kareiviai niu dalyku,” sake jis, 
dedalsi prie to judėjimo. I v ’J

Taipjau buvo dideli sukilimai ' 
keturiose distriktuose Verchne-' 
Udiusk apygardos, apgyventos, 
sentikių (starovierų) sektos. ; thur J. Balfoiir,

Palši rodžius bolševikų rekvi-' 
žavimo pulkams, valstiečiai su ’ 
šautuvais juos nuvijo užmušda
mi 86 rekvizuotojus.

Kazokai laiko geležinkelį.
TAŠKENT, Azijos Rusijoje, j

" i nuo ' 
Akliubinsko iki Aralo juros yra ; 
umkost' sukįhisių kazokų.

yra “vieti- 
“kuris

H

Balfour atsakė čičerinui.
LONDONAS, nigs. 3. — Ar- 

lordas prezi-

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
NEW YORK, rūgs. 2. —- 5 

žmonės liko užmušti ir mažiau
sia 30 sužeista šiandie nelaimė
se su automobiliai!# Nerw Yorke.

PtNKK) KURSAS.
VAKAR, rūgs. 3 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant įų no mažiau kiup už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

............ $3.57

............ $0.48
frankų 13.58 

$14.40 
$3.80 
14.89 
21.60
$2.05

$31.75 
$14.40

Amerikos pinigais šiaip 
Anglijos 1 svaras .
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos už $1 ...........
Danų, 100 kronų .......
zFinų 100 markių .....
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 .................:-----  lirų
Lietuvos 100 auksinų 
T^nkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldSnų 
Norvegų 100 kronų 
Šveicarų, už $1 .......
švedų 100 kronų .... 
Vokiečių 100 markių

partijos. Juos išrinko partijos 
pildomasis komitetas, kaip bu
vo nutarta pereitoje partijos 
konvencijoje.

Dr. Matilda Lee ir
Trachtenberg, pačios (delegatų, 
irgi pareikalavo pasportų.

“Mes nebusime delegatais 
kokioje nors internacionalinėj 
konvencijoj. Mes esame instru
ktuoti tik ištirti ekonomines ir

i joje ir, jei bus praktiška, nie
ku riose kaiminiškuose šalyse ir 
raportuoti Amerikos socialis
tams.”

yra pasirengusi tarties -su 
eito kasyklų savininkai 
niui.

Agliakasiai reikalauja, 
be pirmesnių jo komisijos 
tyto pakelinio, aitros bi
keltos 15 nuoš. dej kontraktiniu 
darbininkų ir po $2 į dieną dėl 
padienių darbininkų, taipjau 
kad butų visur įvesta 8 vai. dar
bo ir kad butų pripažinta uni
ja. Taigi jie reikalauja, kad 
alga butų pakelta tiek, kiek ji 
tapo pakelta minkštųjų anglių 
kasėjams. Dabar gi jiems pa-

Kiek- 1 7 nuoš.
vienas tinginiaujantis turi atsa
kyti prie dirbtuvės tarybą.” 

Kareiviai iki šiol nekliudė 
tam pienui, bijodamies, kad 
darbininkai nesuardytų mašinų. 

Kitos dirbtuves, kur lokautas 
pirmiau buvo paskelbtas, yra 
užimtos kariuomenės, kuri sau
go jaš su kulkosvaidžiais, taip 
v ra su visomis dirbtuvėmis Ge
nomą mieste.

Tuo pačiu laiku Metalo Dar
bininkų unija tariasi su darbo 
ministeriu Artūro Labriola, 
kuris pirmiau buvo sindikalistu 
ir tiesioginio veikimo šalininku

130,000' angliakasių nedirba.
W1LKESBARRE, Pa., nigs. 

3. — 125 antracito anglių ka
syklos stovi uždarytos ir 
130,000 angliakasių laiko “va- 
kacijas,” reikalaudami didesnio 
algų pakėlimo. Tik 5 kasyklos 
galėjo dirbti šiandie, kad ir su 
saujele darbininkų, Hazlenton 
apygardoje. Sakoma betgi, kad 
keletas lokalų nutarę grįžti į

Delegacija tikisi pašvęsti ty-, ir kaipo tokis ragino darbiniu- 
i n X i 11 i m'mumi i ic Dili- Izno u v įmoki i zl it»1U u-vncrinėjimui šešis mėnesius. Did- kus užgriebti dirbtuves.

Bu- Savininkai pranešė pirkliams 
neparduoti medegos užimtomis 
dirbtuvėms ir nepirkti jų pro- 

KRUVINAS SUSIRĖMIMAS SU i dūktų, bet unijos rengiasi jas ’ 
POLICIJA. j finansuoti.

sijoje.

BUENOS AIBES, rūgs. 2. —J Viskas tas rodo į naujų kryp-
Du žmonės liko užmušti ir 15. Knį Italijos darbininkų judėji- 
sužeista Rosarijoj, kada raitoji j nie. Tai parodo, kad anarchis- 
policija užpuolė ant 4,000 or- tai sindikialistai išplėšė vadova

vimą iš socialistų. Užgriebimas 
kusių prie teismo, kur buvo tei-' dirbtuvių taipjau parodo ypa- 
siami du darbininkai už užmu- , tingų pobūdį metalo darbinin- 

frank$20 20 P°^cis^ pirmesniame su- j kų organizacijos.
/......I. $2.05 mišime. Tie faktai dar neparodo, kad

ganizuotų darbininkų, susirin-

Bet gimė didesnis negu “va- 
kacijų” pavojus. Tai bėgimas 
darbininkų iš antracito laukų. 
Prityrę angliakasiai galutinai 
meta darbą ir važiuoja į mies
tus ar minkštųjų anglių laukus, 
kur yra mokama didesnė alga. 
Tad pasibaigus “vakacijoms,” 
gali būti jaučiamas labai dide
lis trukumas angliakasių.

■ ■! L ‘.ii-.............

Pastaba
Del Darbo Šventes, pa- 

nedėly, Rugsėjo 6, Naujie
nos neišeis. Ofisas taipjau 
bus Visą dieną uždarytas.

t
M ■



M. ARCIBAŠEV Vertė P. K AS

Pavydas
Penkių Veiksmų Drama.

ne
tilo

(Tįsu)

BOGDANOVAS. ~Gali IhiUbet vyiaa noru 
daro sau iš to gyvenimo •tikslo, o moteris 
ir gyvena!

ELENA. Jeigu jau moteris tokhu niekingu, tai 
ko jus lendate prie jos? Reiškia, kad kaip tik 
jums patiems tat ir reikalinga!.. Jus laikote 
moterį už paskutinį sutvėrimą .. Pakanka ku
liai nors gražesnei moterei pirštu jus pavilio-j 
ti. ir jąs užmirštate visą savo neapykantą, ir! 
šliaužte šliaužiate paskui!.. Kodėl gi jus taip 
mylite tą sutvėrimą?.. Kudėl pavydžiate, iš BOGDANOVAS 
proto einate dėl jos?

BOGDANOVAS. - Tiesa. I^laii gaila, kati mo- 
I n iškes jiega ant vyro jausmu yra labai dide- 

' le, bet užtai ji nieko kita ir negeidžia! Jai 
pilnai pakanka valdyt kūną, dėlto kad kūnas jai 
yra viskas! O ant galo, argi jąs jau taip 
ir nekaltos? Argi ne pati moteris suvartoja 
visą savo proto ir sielos jiegą tiktai tam, kad 
padarius iš savęs kąsnelį vyro geiduliams vy- 
Jioti?... Sako, kad kuomet moteriškė susieina 
su vyru, ji jam “atsiduoda”! Neatsiduoda jam, 
Tt gundo jį!.. Na, pasakykite nuoširdžiai, kas, 
jeigu ne begėdiškiausias viliojimas, visi tie; 

aptempti drabužiai, visi tie dekoltė, šilkines 
nules ir panašiai?.. Moteris visa savo išvaizda 
tartum sakyte sako: Ak, kokia aš patogi!.. 
Kiek užsiganėdinimo galiu aš suteikti... štai, 
pažiūrėkite į šitą kūno sklypelį, kurį aš paro-!
au nedideliu, nekaltu, -slaptingu dekolte!.. O 

kad jąs žinotumėte, kokia aš visa!..
ELENA. Jąs šnekate šlykštumus ir daugiau 

nieko. Net bkiuru!
BOGDANOVAS. A-a, biauru? O išstatyt 

parodai ne biauru?
ELENA. — Kas gi save stato? Kokietės? 
BOCrDANOVAS. - Ak, poni Izmailovicnc?

kios ten kokietės?.. Tai daro visos moterys, 
pradedant karalaitėmis ir baigiant paprastomis 
sodžiaus mergomis!.. Pažvelgkite veidrodin!

LEENA mašinaliai žiūrėdama veidrodin]. —
Betgi.. . Jąs imate kalbėt šiurkštumus!

BOGDANOVAS susigriebęs]. - Kodėl šiurkš
tumus?... Mes liktai ginčijamės!

ELENA. Nenoriu aš su jumis ginčytis!., šly
kštumus ir kvailybes jąs šnekate!.. Na ir pa
silikite prie savo malonią įsitikinimą, kad vi-.

save

Ko-

. ....... .. ■ .■i—i

sos moterys — prostitutės!.. Jums nuo to blo
ginu!.. Man gi atrodo taip, kad kokia nors 
moteriškė gerokai j u® apgavo, už tai jus ir 
pykstate!.. Nu, man jau laikas... Ar jąs ei
nate, Šone?

SONF.. T’aip, ai eisiu.
[Elena prisiartina prie veidrodžio ir pasitaiso 

plaukus ].
BOGDANOVAS. O jąs, ar taippat nesutinkate 

«u manim?
ŠONE. Del ko? [Tyliai]. Taip, aš sutinku. 

Elena ironiškai pažvelgia į ją, ima nuo sla

BOGDANOVAS. 
jus išeinate 
nėra namie

Gailu, poni Izmailovienc, kad S 
. Aš tyčia užėjau, kuomet vyro 3

Ar tik nemanote jau

butų labai linksma!..
O ne! šiuo atveju jus gftlilc 

būt visai rami!
►kai], - Na, neužtikrinate!

Aš tiesiog norėjau su jumisBOGDANOVAS.
pasišnekėti dėl reikalo.

ELENA. - Kitą kartą.. . Dabar man reikia eiti.
BOGDANOVAS. - Kur?
ELENA. — O kas jums rupi?
BOGDANOVAS. Taip... Įdomu...

i Elena greitai pažvelgus į jį nusisuka].
ELENA. — Nuo kurio laiko jus pradėjote taip 

interesuotis monimi?. .
danove! Neužmirškite, 
draugas!

BOGDANOVAS. Tame 
mas jūsų vyro draugas 
jumis šnekėtis.

ELENA j valan. i k i sustoji’ 
sę ilgo virbalu . - A-a! 
dalykas, o antri1, kokios 
tis... [sukiša virbalą . - 
duot neprivalau!

BOGDANOVAS. Jus pačios pasakėle, kad aš 
j ūsą vyro draugas.

Žiūrėkite, ponas Bog- 
kad jus mano vyro

lai ir dalykas. Buda
is dėl to ir noriu su

l ei sos jus turite kiš- 
Ai niekam atskaitos

ELENA [įžeidžiamai . Ar tai draugiškumas 
duoda prievolės šnipinėti?

BOGDANOVAS. - Gali būt!
fcLENA. — Tai ir .sveikinu jus! Na, aš jau pasi-!

rengusi. Ei v a, Šone. — i Šone atsistoja-].
BOGDANOVAS. - Aš tik norėjau perspėti jus, 

bet jeigu jums nepatinka manęs klausyti, tai 
kaip sau norite! Aš žinau kas man daryti! - 
[Elena greitai atsigręžia į jį ir šiuri jam į akis. 
Bogdanovas išlaiko žvilgsnį. Šone nustebusi 
žiuri tai į vieną, tai į kitą].

Kun. M. X. Mockus

Subata, Rugsėjo 4 d., 1920

C

URA VISI Į

Didžiausiame Chernausko 
Darže, Lyons, III. Adv. licrold Molks

Ne violas nepraleiskit šįto piknikij, nes jame dalyvauja visos įžymiausias Chicagos spėkos. Dainuos 
Chicngos Socialistų Vyrų Choras, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir tt. Kalbės adv. licrold Molks, kun. 
Mockus, T. Kučinskas ir kiti. Taigi, išgirsite gražiai skambučių dainų ir kalbėtojų rimtų ir juokingų kal
bų. —•Meldžiamo pribūti visus chicagiečius ir apielinkės Chicagos lietuvius.

GRIEŽ GRUŠO ORKES3 RA Kviečia “Kardo” Pikniko Komitetas.

8-nių Veiksmų Drama, Bus Statoma Scenoj

Šiądien, R u gsėi o - S e p t

T. Kučinskas,

Ii &
Durys atsidarys pusė po dviejų

Pirma.’, lošimas prasidės kaip 3 po pietų. Antras losimas prasidės kaip 8 v d. vekare. 
Nepamirškite aplankyti ir atsivesti savo drauges ir draugu-’/ "uc šio puikaus vakaro 
’’ lošime dalyvauja visi gabiausi Chicagos artistai. Taipgi, scencrijos ir kostumai bus pr

“GENOVAI- 
itaikinti kuono-

į TeL 

t
I

Lošimas įvyks:

VVANDA THEATRE
>214 So. Hahted St., Chicago, III.

Atsilankykite anksti norėdami gauti sėdynę. Kviečia KOMITETAS.

Rundolph 281$
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofi»*« vidurmieetyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 S«. La Salta St.

Valaedaa: 9 ryte iki 5 po piet%. 
Nedaliomis oftaas uždaryta*. P»- 
aediliaii iki S vakare.(Toliaus bus).

emykit L-

S

ra

R!

Ifi 
EI 
ra 
PI 
ra 
H

r
B 
r

> 
P 
n

n 
H 
I 
F? 
N

The Hoffman School jums siūlo už $25.00 
sekamus dalykus trims mėnesiams: Skaity
mo, Rašto, Slebizavimo, Aritmetikos, Geo
grafijos, Istorijos, Angliškos Gramatikos, 
Lietuviškos Gramatikos, Gromatų Rašymo, I 
Prakalbų. Dešimts dalykų už $25.00 trims 
mėnesiams. Šitas yra tai nepaprastas pa
siūlymas, kokį jokia kita Suvienytose Val-
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šitą pasiūlymą atminčiai musų dešimts me
tų gyvavimo sukaktuvių.
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Ateikit į mokyklos ofisą ypatiškam pa-

ikalbėjimui su musų Vedėjų.
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1537-39-41> North Robey Str

arti Mihvaukee Avė. & . p

Suvienytose {Valstijose yra likę kilnojamų ir ne
kilnojamų turtų siekiančių šimtus tūkstančių, o gal 
ir milijonus dolerių vertės, kurie legaliai priklauso 
Lietuvos piliečiams, bet dabar rankose tolymų gimi
nių, ar net visai svetimų žmonių. Nuo 1914 metų 
ikišiol nebuvo diplomatinių susisiekimų tarp šios ša
lies ir Lietuvos. Per tą laiką daugybė žmonių čia 
numirė palikdami savo arčiausius giminaičius Lie
tuvoje. Tų numirėlių turtus paėmė čia svetimi žmo
nės ir valdys juos iki tikrųjų paveldėjų atsišaukimo. 
Toki turtai susidaro iš pinigų padėtų bankose, pini
gų priklausančių iš apdraudos (insurance) kompa
nijų ir pagelbinių draugijų, iš Šerų, o taipgi iš nekil
nojamojo turto.

Kad atgauti tokius turtus, gyvenanti Lietuvoje 
giminaičiai privalo išpildyti tam tikrus legalius po
pierius ir paskirti bei įgalioti atsakančius įgalioti
nius, kurie galėtų jų varde veikti čia Amerikoje. 
Tuomi tikslu Lietuvos Ats* tymo Bendrovė yra įstei- 

’gusi Legalį Skyrių, per kuri Lietuvos gyventojai ga
li išpildyti reikalingus teismuose popierius ir apieš
koti savo dalis iš turtų likusių Suvienytose Valsti
jose po numirusių jų giminaičių.

Todėl visi, kuriems tik priklauso dalįs po numi
rusių Amerikoje giminaič j, privalo tuoj kreiptis 
j Lietuvos Atstatymo Bendrovės Legalį Skyrių, pa
duodami pilną ir aiškų apiasymą numirėlio ypatos 
ir likusia jo turto, o taip- . savo giminystės Lietu
vos Atstatymo Bendrovė ’.^usi tas žinias, patars 
atsišaukusiems, ką reikia < iryti tokio turto atgavi
mui ir, reikalaujant, miel; patarnaus kaipo tarpi
ninkė visuose Amerikos t- ismuose ir kitose įstai
gose, kad tokias dalis apie škoti.

Taipgi visi tie, kurie gyvena Suvienytose Val
stijose, o paveldėję yra tui gus Lietuvoje, gal kreip
tis į Lietuvos Atstatymo Bendroves Legaiį Skyrių 
dėlei atjieškojimo ir partrr ūkimo iš Lietuvos jų da
lių, paskolų, pinigų iš bankų, ar kitokio turto. Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė patarnaus tupse reika
luose greitai ir saugiai tuo labiau, kad jos Skyrius 
Kaune taipgi tais reikalais rūpinasi po Lietuvą.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE.
Adresas:

LITHUANIAN DEVELOPMEN1 CORP.
294 Eighth A ve., New York.

i

Už gabumą
13tas Puikus Piknikas

Parauftaa
DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIETUVOS 

Nedėlioję Rugsėjo-Scpt. 5 dieną, 1920 m.
į National Grove Rivenide, Illinois.

Pradiia II valaadą iž ryto. Tikiatas 35c ypatai.
OrkMtros rnrijM KRANK RUPSH.

DOVANOS SEKANČIOMS YPATOMS: •
Katra para gražiaa vai"# šoka gau* ............ $5.00

1 aaktynau iš visą rušią.
Pradžia 4 pa pietį.

Vaškiaaias nuo 18 iki 10, Box Ciyarų varčios $3.00
Margiaems nua 16 iki 80. Lietsargis varčios $3.00

Suaugusiems vyrams. Tabokos stiklinis vorč. $2.50 
Suaugusioms moterims rankų darbo stiklinis $2.50 
Vaikiukams, bat ir bąli vercios 
Mergaitėms, Box of Candios ...

.................. $1.50

.................. $1.50 
KOMITETAS.

P. Stogis

c

G. Nikelis

I n : s

U

MAŽIUKŲ KVARTETAS
Pranešam gerbiamai Chi- 

cagos ir apielinkės visuo
menei, kad mes esame pasi
rengę su savo naujomis dai
nelėmis patarnauti visokio
se pramogose, k. t.: koncer
tuose, vestuvėse ir tt.

Su pagarba,
Mažiukų Kvartetas.

Reikalaudami kreipkitės 
sekamu antrašu:

JOHN KUCHINSKAS

4049 S. Richmond St.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telepheae Čentral 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egvaminuoju Abstraktus 

perkant
i arba parduodant namą, lotą arba 

J farmų ir dirbu visokius Legalii- 
3 kus Dokumehtus. Suteikiu pata- 
| rimus ir skolinu pinigus ant Pir- 
’ raų Mortgeeių ant lengvų sąlygų.

i I Wost Side [ofisas atdaras vaka-
• j uuis nuo 7 iki 8 valandos.

i Metropolitan State Ban- 
! kos, 2201 W. 22nd St., Cor. l.eavitt 
| Tol. Ginai 2552.

j i Viržum

Iš priožasuc? lietaus praeito Nedėlio piknikas neįvyko
.PASKUTINIS PIKNIKAS

Draugystes šv. Kazimiero Karalaičio
įvyks \

Netlėlioj, 5 d. Rngsejo-Sept., 1920 m.
Blinatnipo Darže, (Lėafy Grove),

VfilIoTv Springs, III.
Pradžia 9 valandą ryte.

Gerbiameji Publika: ‘.."..V— v. ..
pikaike, »es bim puikiausia piknikas šiais motais. Galėsite linksmai 
laik<t praleisti ir ilgai pasibovyti, nes ant rytojaus bus šventė.

Su godone KOMITETAS.

i

I n žangu 30 centų. [ 
: Meldžiam atsilankyti ant musų paskutinio
__ • ___ 41  V » < . • -•*

MlEt.INlšKAS PIKNIKAS
Rengiamas —

Lietuviško* Tautiškos Draugystės Vienybes.
Lakar Day, Rug«ėio (Scptember) 6 d., 1920.

G. M. CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL.
Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 35c porai.

B«igiasLvasara. Kiekvienam yra malonu pasilinks
minti, ir pažaisti tyrame ore, todėl nepraleiskite šitos 
progos, kur bus puiki muzika. Dėlto galėsit kiekvienas 
linksmai laiką, praleisti. Kviečia KOMITETAS.

Didelė šventė 
Penedėlyj, Rugsėjo 6 dieną, 1920 m.

Geras laikas atvažiuot pasižiūrėt gerų farmų
Ant H art. z

M. WALENČIUS,
Hart, Michigan.119 Washington St

M

II

I

Tel. Yards 3654
. Michniewich

AKUSERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai nn.k- 
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalesc. i a- 
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymo.
(ta rodą viso
kiose r 
moterims 
merginoms.

3113 S. Raisteli St. Chicago, Lt 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki; U ryto ir 7 iki vėlai v

M r s. A

J

ptie 
Duo

ligose
I

Yloms

>

t

I

{Teisinga tirsbužią kaina
Kainos kuriosG'ak* bite vieno ki 

oeniui. Gverentuojame, kad sutaupy 
simo juras nue 10 euofi. iki 50 (hipi? 
kiekviename pirkime. Kai kurie daiy 
kai pigesni ne<i elselie kaina. Vyri 
ir jaunų-vyru gatavai našluti ir on 

Į orderio užsakyti siutai ir overkotai 
su diržais, su liemnais, formaliai pa
tinkami, ir konservatyvlo styliaus, 
882.50 iki $60.00.

Pamatykite inunų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.0( 
$22.50. $25.00 ir $80.00. Juodi siutą 
po $45 ir $65. Mfclyao sergo siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinu ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.10 ir daugiau. Vyrų 
kelinei $4 ir daugiau Mėlyno sergi 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginamas 5 nuoė. 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 St.. Chicago, UI,
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3410-311
Store

/imas mokyklinių 
šrengimy.

kvienu Vaikų Siutų $12.50 
vertės ir augščiau mes duodam dy-

i: . 'r inkti iš musų didelio parinkto 
sandėlio.

Musų didelis ir pilnas sandėlis 
vaikų siutų, kurie kainuoja nuo 
$6.98 iki $25.00 yra dikčiai, atpi-

$9.98 siutai specialiai ........... $6.98
SI 1.50 siutai specaliai........... $9.50
Šitie yra tiktai keli iš daugelio bar- 

genų, kuriuos mes siūlom.

Meragičių Mokyk
lines Dresčs.

Kaipo speciali paakį- 
nimą kostumeriams mes 
atiduosim dikčiai atpi
gintomis kainomis 
mergaičių dreses.

VI

gingham tlresės gc- 
ios vertės materi-ru 

J u
Puikiausi patternai.
Mitros G iki 11
Vertė $5.00 už $2.7E 

6.98 iki $ 
iiai už $4.4

tų
lai

ikit pažiūrėti ir ki- 
tebėtinų bargenų, 
>3 mes siūlom 1110- 
atidarymui.

čevcrvkai kurie laiko 
DYKAI! DYKAI!

Mes duosim dykai su bile po

ra vaikų ir mergaičių čevorykų, 
kuriuos nupirksit, vieną porą 
pančekų bile spalvose ir miero- 
se jums patinkamose.

štai čia keli iš didelių barge- 
nų, kuriuos mes pasiūlom:

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

Y nikų, platus pirštgaliai WalL 
ton muzikiniai čeverykai, mieros 
3 iki 5. Vertė $4.25, specia
lu .....................  $2.98.

Meigąičių augšto ir žemo iš- 
dirl imo čeverykai. Geriausios 
vertės. Juodi ir rudi visos mie
ros. Verte iki $6, už .... $3.50.

LUSTIG’S DEPARTMENT STORE,
2 So. Halstcd St., Chicago, III.

Lietuviams Lietuviška Krautuvė. J

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikšta# šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KADA JIE IŠDUOS AT
SKAITĄ?

Karo melu lietuvių klerikalai 
rinko aukas neva nukentėju
sioms dėl karo šelpti. Tų aukų 
surinkta keli šimtai tūkstančių 
dolerių. Bet iki šiol atatinkamos 
klerikalų įstaigos dar nė kar
to nėra aiškiai ir tikrai pasa
kiusios, būtent, kur ir kaip tos 
aukos sunaudota.| Kitais žod
žiais ar daug pinigų pasiųsta 
badaujantiems Lietuvos 
nėms. Vieną kitą kartą 
tiesa, neva davė atskaitą, 
tos ii.i “atskaitos” duota

zmo

taip. 
kad iš jų nič nieko nebuvo ga

limi! suprasti. Pavyzdžiui, tiek 
ir tiek pasiųsta tai “atstovybei” 
ir tiek ir liek kitai “atstobybei.” 
Tarytum tos “atstovybės” yra 
tie nukentėjusieji dėl karo žmo
nės !

Gana tų šposų. Amerikos lie
tuvių klerikalai privalo išduoti 
pilną ir aiškią atskaitą kur 
ir kaip jie sunaudojo Amerikos 
lietuviu darbininku sunkiai su
tausotus ir gausiai aukotus 
skatikus. Tegul jie nemano, 
kad musų visuomenė šitas atl

ikus dėjo klebonijai ar vienam 
kitam jos auklėtiniui... Je 
šito nepadarys,
vi uonienė juos privers, 
kels galingą balsą visose 
ko’onijose, ir klerikalai 
rau.sdami, vis tiek turės

Oi. A. R. Bhimenthal

pati musų 
Ji pa
mušų 
kadir 
atsa

kyti Į visuomenės reikalavimą. 
O jeigu jie ir tuomet tylės 
įu politinei karjerai bus pasta-

Geriausia Keliona
T T* U'VO INF

per Hamburgą $120 
per Libavę *145

Laivai Eina Kasdieną
Užsisakykite vietas dabar.

Pasportus gauname greitai.

Parūpiname Income Tax Certifikatus.

Tarpininkaujame Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankui.
Su musų Money Orderiais pinigai gaunami Lietuvos Banko 

ir paštuose.

Kelionės ir pinigų reikalais kreipkitės i

Bailio Consultation Rureau Korporaciją

(Važiuokit į Lietuvę
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Agentūros Agentu

Man teko pavažinėti po Ame- 
likos lietuvių kolonijas. Žmo
nių nepasitenkinimas klerika-

35 South Dearborn Street
Telefonas: — State 8347 Chicago, III.

AKIU SPECIALISTAS 
.kis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
fhalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kanip. 47 St. 
Yards 4317

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

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
,,, . , . ’ 3110 arba 357lelephonai: - XT iį Naktimis Drexel 

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

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai: <

Amerkos žmonėms Lietuvoje, kaip

tu
H

•1

f

re et

iPTntKORn’B ANT BRHMJKPORT4

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III

i I 
? i klj

tų at-tklt pas mana. Ai buvan a» 
ijoj rtrl 10 matų, A ua>iki>l IK matų M duodu patarimus DYKAI. Galim 
kuklu- raslikus vaistu* Ai taz.oaianduoju tik OKDU8 daktanm Al

laimingai ir be jokių kliūčių

endrovės Atstovu, kuriam visi keliai 
apriejimai yra gerai žinoma ir jisai 
ir laimingai į pat Lietuvą visus ku- 

iiKą su juom susitars važiuoti. Jonas 
iusų atstovas, iš musų ofiso išvažiuoja į 

zimti musų naujai atidaromo ofiso vedėjo 
ne, per kurį ofisą bus greitai priduoti vi-

uvą l

Kai
imtiniai

ir pinigai ir kitoki reikalai, taipat paru- 
pasportų ir laivakorčių važiuojantiems į

tstovas Jonas Kastenas išvažiuos 
į Lietuvą šio mėnesio 28 dieną 

rengiesi važiuoti į Lietuvą, arba 
?rcai pasiųsti savo giminėms pinigų, 
le kokius Lietuvoje reikalus, nieko ne
jau kreipkis į musų ofisą. Mes paro
tus, laivakortes, taksų popierius, iš
lįs ant Lietuve 

m pinigu

jeitr
1 ere

4 n t fet i .ifu

v

> ir Vokietijos bankų, ir 
uvon pastoms ir telegrama i s.

tinęs draugijos, ir los stato še
rį. Girdi, ėjome j .susirinkimus, 
iavėme kiek galėjome, bet da
lai’ ve gauname nuo giminių 
pi: kus, kur sakoma, kad musų 
tinku jie nei matę nei girdėję...

.• igu šitaip kalba patys nuo- 
[ arkiausieji klebonijai žmonės,

vii: klerikalų “darbeliai” jau 
ncbepask*|)iami. Ankščiau ar 
vėliau tie ponai turės išduoti 
“rokundą įsumenės ”

Bet tegul jie pasiskubina! Tū
lai eis ją pačią sveikaton.

Bažnytinis.

L,S,S. Reikalai
LSS. kuopų valdybų domei.
Randasi labai svarbių oficia

lių pranešimų, todėl visų kuo
pų susinėsimo (ne finansų) 
sekretoriai malonėkite tuojau* 
priduoti savo adresus, kad ga
lėjus susižinoti su kuopoms.

LSS. Adm.-Iždininkas,
C. A. Herman,

(J I I West 204 Slreet,

h

(1

u

Adara Nedėliomis iki 4 vai. p. p.

Vienu Laivu Tiesiai

Į Libavę
jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos i 
Leipo jų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius j labai trumpą laikų.

Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir čekius.

Mes turime šimtais prirodymų už Musų teisingumą
Visais reikalais kreipkitės pas:

DR. VAITUStl, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas

tu. 6. M. 6LRSER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISU VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BILAIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiftaa: 2201 W 22fid St. kampa* 
I earittt St Phoae Ganai 6222 Va- 
t.indos^ t iki 5 vai. vakarą, nuo 7 iki 
9 vai, vakaro Gyvenimo vieta: 3114 
V7. I2nd St P h oa» McKinley 4988 
i a’andoA nuo 10 iki 12 dieną

Palengvins akių įtempimą, kuri: 
esti priežostiini galvos skaudėjimo 

j svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
Į kinio, skaudamų akių karšti, atifai 
įso kreivas akis, nuima kataraktą 
, atitaiso trumparegystę ir toliregys 
■ t ;. Prirenka teisingai > akinius. Vi 
Į atsitikimuose egzaminavimo.*

•ąna su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas Speciali alyda at 
kreipiama į moks klos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dSldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisus 1553 W. 47th St.. kampai 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra ekronii 
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki f 
1553 VV. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
I Phone Drover 966li
' "Phone Canal 1678 )

• Notary Public 
JUSTIN MACKIEWICZ j 

Rcal Estate
Loans, Insuranve & Foreign j 

Exchange
2342 South Leavitt Street j 

Chicago, III.
Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa- j 

gal dienos kursą.

U

F

Telephone Yards 5032

Dr. H. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso val.i nuo 10 ryto iki I 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466

Kl 
fl■
Si

tel. Ganai 6222 .
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

ZOLP ir BARČUS
1547 So. Hermitage Avė.

Tel.: Yards 145.
Chicago, II!

Chicago, III.
<i pranešam kad nuo pirmos dienos j 
musų linijų, parduodam laivakortes Į 
kelio tikietus iš Chicagos per Cana- |

Akintai aokto rtmuoM nuo J8 M ir va
tu. S;dabro r^i.iuoM nuo <1.00 U 
fiiU Pritaikome rvkiniui aidvk* 
iilot OkIvo» nopėjiniM®, ncrvilka- 
•kiu vltaud^Jimu. u i vilkimai ir 

r« vnM«U jvairiq ligų, kurloa ga
li ►utį prnAalintoa >rerq akinių pritaky- 
oi'i. KtvriTO.V’ uidyk*. J*i parltl ar 
<kuuda akiu. Jei jou raudonom, jai

|el bl.»Rai matai, jei akli *ŪP- 
.tu, netęs k UvUu. o jlelkok pagdbca 
♦/•tiekoj, kur kkkvlaiiam pritaikoma a- 
XSn«ai utdyka Atmink kad maa btoA- 
num srvarantjojam akiniu* ir kVafcri*. 
'tam ceral prirenka.'*

8

t'.
H 
U

Persikėlė 
•|[j ‘o8b3įu3 

•jis *s 6Z601 
•SOtfĮJ

-tpny[ jį ŠuoKįi nu 
-ntjud reUtipsod 
-ni JasoStį tuojoiu 
biui.iA'yed nunj,

OHSOHS 'V 
rasim

MAODE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą ! ISbandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo «uo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda nėt darosi I”

MARK. "Na, tai kam tau kfst be
reikalingai ! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUKl-'LES!”

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

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- I 
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 2 
pridėti prie kiekvienos bonkutės 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai *•; 

! atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |
AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Brc&dvvay, New York

M

FOUNDatLAST!
m^JUSPUL
BRASSIEPES

a

PRANEŠIMAS
Dr. M., T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 SI., Tel. Boul. 16«
Valandos; 1 iki 3 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

! Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
TcL Kedzie 8902.

f 8514-16 W. 12th ST 
į Arti St. Louiv Avv.
2 CHICAGO, ILL.

feJ. iii UIT

SS
N99 150 N°I5 9G0

SLENDER*------ STOUT L.---

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

■t) ■ &

K]
M 
U
a

Cel. Boulevard £j.6O

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
n

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

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1637 W. 51 M. kam p. Marshfield ar. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki

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

fe



t

Subata, Rugsėjo 4 d., 1920

šiandie jau nebėra vilties, Reikia pasakyt, kad ir tas 
kad tenai galėtų būt ūmai jų neva principas yra nesą- 

j įsteigta proletariato dikta- meniškas. Atsisakyt nuo 
turą? į rinkimų kaip tik tada, kada

Kauno miesto rinkimų lai- padėtis yra prielanki revo- 
! ku raudonoji bolševikų ar- • Uncijai ir kada, vadinasi, re- 
mija tik-ką buvo atėjus į 
Vilnių. Paskui ją sekė An- 
gariečiai, Kapsukai ir kiti 

i bolševikiški komisarai, pasi- 
ryžusieji tuoj sutverti so- 
yietus Lietuvos sostinėj, o 

outshienofachicago. paskui ir visoje Lietuvoje.
Kad atsiekus savo tikslo, jie 
ir jų draugai Lietuvoje ėmė

NAUJIENOS
iK LITHUANIAN SJAILY NEW8

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

voliucionieriai turi daugiau
sia vilties laimėt rinkimus, 
— yra visai neišmintinga. 
Bet jie ir to savo mizerno 
“principo” nepaiso. Jie el
giasi taip, kaip jiems lipasSubscription Kates:

$8.00 per year fa Canada. 
$7.00 per year c 
$8.00 per year in Chicago. 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter t . ,v

March 17th, 1914, at tho Post Office leisti atSISaukimUS J Lietu-
March'sSf’isTO.’ ° įvos proletariatą, ragindami

- ' nuversti buržuazinę valdžią1 visus tuos, kurie stoja už 
ir pakeisti ją proletariato dalyvavimą rinkimuose. O 

Taigi tas mo-' kada jų ūpas persimaino, tai 
I mentas buvo, bolševikų jie nutaria dalyvaut, nesi- 

$8.oo žvilgsniu, šimtą kartų pato- drovėdami to, kad jiems pa
valgesnis revoliucijai, negu tiems dabar gali būt pri
imi Steigiamojo Seimo rinkimų, kaišiojama “judošystė”.

Kada jų tarpe viešpatau
ja ūpas, neprielankus rinki
mams, tai jie boikotuoja 

'juos ir vadina “judošiais”

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- Į 
drovi, 1739 S. Halsted St., Chicago,, diktatūra. 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Uiaisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams -........................... .....
Pusei metų ..................... ......
Trims mėnesiams —......
Dviem mėnesiams .—..........
Vienam mėnesiui __ _____ ___  1-00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ..................... —.... 03
Savaitei ................ -— ------- 18
Mėnesiui .......... . ..... -.................. 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ------- ----------- ——
Pusei metų .................... ......
Trims mėnesiams..................
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ...............

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

.... ...... $i50 praktikoje jie elgiasi vi-
Trims mėnesiams .................  2.25

Pinigus reikia siųst pašte Moncy
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.0fi 
4.00 

. 2.00 
50 
.75

1

laikas. j Tų bolsevikuojanciųjų e-
Bet tada jie boikotavof lementų judėjimas primena 

rinkimus, o dabar dalyvavo žmones, klaidžiojančius tam 
rinkimuose! 'soje. Nematydami toliaus

Aišku, kad jų taktikoje prieš save, jie grabalioda- 
nėra nė mažiausio nuosaku- mi jieško kelio ir plusta vi- 
mo. Žodžiais jie skelbia ne- są svietą, kada suklumpa ar- 
va kokį tai principą sulig ba į balą įlipa. Jr tur-but 
dalyvavimo rinkimuose, bet jiems tenka dažnai klupti ir 

balas džiovinti, kad jie nuo
latos piktai keikiasi!sai atbulai.

Be principų.
True translation filed with the post-master at Chicago, 111., Scpt. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Karė ir taika rytuoseMiesto rinkimuose Kaune 
jau dalyvavo ir bolševikuo- 
jantys elementai, kurie rin- I 
kimus į Steigiamąjį Seimą' Nežiūrint kaip skirtingos bu- jos pabaigimas, 
boikotavo. Itu socialistų pažvalgos į bolše-^jas

tz i i . __ jviku metodus, jie visi sutinka mumsKoks buvo pamatas jiems i . 1 . ! . . .r .. .. I viename punkte, būtent 
permainyt savo tiktiką? (lžiaugsmu sveikina tą

Bolševikai ir jų pamėgti-j kad Rusijai pavyko atremti len- 
žiotojai paprastai sako, kad 
rinkimuose, paremtuose vi
suotinu balsavimu, reikią 
dalyvauti tiktai tada, kada 
nėra vilties, kad urnai kils 
revoliucija; bet kuomet pa
dėtis yra patogi revoliucijai, 
tai tokiuose rinkimuose da
lyvauti nereikia. Vietoje 
demokratijos tuomet reikia 
stoti už “proletariato dikta
tūrą’’.

Gerai. Dabar klausimas: 
ar laike rinkimų j Steigia
mąjį Seimą buvo tokia pa
dėtis, kad reikėjo tikėtis 
ūmios revoliucijos? Anaip
tol. Visi, kas bent kiek nu
simano apie dalykų stovį 
Lietuvoje, žino, kad sąlygos 
tuomet visai nebuvo prielan
kios revoliucijai. Šiandie, 
be to, mes žinome ir tų rin
kimų rezultatus: balsavime 
dalyvavo daugiau kaip 80% 
rinkikų, ir iš jų tiktai aš
tunta dalis padavė savo bal
sus už partiją, priešingą 
buržuazinei tvarkai •— soci
aldemokratus. O septynios 
aštuntos dalys rinkikų bal
savo už atžagareivius arba 
buržuazinius liberalus ir 
progresistus. Noro kelti re
voliuciją tuomet, reiškia, 
miniose nebuvo.

Vienok bolševikuojantys 
elementai Lietuvoje boiko
tavo rinkimus į Steigiamąjį 
Seimą. O jų vienminčiai 
čionai, Amerikoje, pritarė 
jiems ir šaukė, kad socialis
tai, kurie dalyvauja rinki
muose į Lietuvos Seimą, esą 
“proletariato išdavikai”.

Dabar teČiaus tie elemen
tai, kurie boikotavo rinki
mus į Steigiamąjį Seimą, 
Kauno miesto rinkimuose 
jau dalyvavo. Kodėl? Ari 
nuo to laiko padėtis Lietu
voje taip atsimainė, jogei

Karolis Kautsky.

su

Pasaulio DarbiaiokŲ 
Judėjimas

paskatins

kad pergalėto- 
sutriuškina priešą, išrodė 

pasibaisėtinu, nežiūrint 
kas butų pergalėtojas.

Kuomet šiandie Antantės val
stybės mato, kad jų diktatūra 
_________ a su pasekmingu pasi
priešinimu ir kad jos negali kaip 
tinkamos diktuoti visam pasau
liui savo užgaidas, tai tatai daug 
prisidės prie to, kad jos ims at
sipeikėti ir jų eilėse sustiprės 
opozicija jos besąmoniškai ir be
saikei politikai.

Taip bus bent tuomet, kuo
met rusai iš savo pusės neap- 

s ir neužsima
nys užkarti priešui neteisingą

kų užpuolimą ir talkininkų žy- susį|;įnięa
*iust., .. ... . » <.r

Aišku juk buvo, jogei valsty
bės, kurios kariavo prieš sovie
tų Rusiją, ėjo prieš ją ne tam, 
kad apsaugojus deniokratijos 
teises prieš autokratiją. Bur
žuaziniai Francijos republikonai 
neturėjo jokių abejonių, ne tik-; 
tai gyvendami taikoje su caro 
autokratija, o ir darydami su ja kvaiš ”uo pergalg 
labai ankštas sutartis. Ir kad jie , 
šiandie kariauja prieš Rusijos įaįka 
respubliką, tai viena svarbiau- ‘ Jeigu pavyktų rytuose pfieiti 
šiųjų to priežasčių yra tame, Yrie išmintingos taikos tuo pa- 
kad jie nori išplėšti iš jos tuos grjn(jUt kurį patys bolševikai pa- 
20 miliardų, kuriuos jie yra nu- skelbė Zimmervvalde, būtent, tau- 
siuntę į Rusiją, idant padėjus tll apsispren(iimo 
carui laikyt pavergime savo žmo
nes.

Buržuazines valdžios kovojo karės skurdo.
prieš sovietų Rusiją dėlto, kad Tiesa, nereikia įsivaizdinti, 
jos žiurėjo į ją, kai{x> į vieną kad šitas kilimas bus labai spar- 
proletariato galybė* poricij^, ku- j tus. Tos gyvenimo reikmenų ir 
rios atsilaikymas žadėjo žymiai 
sustiprinti pasitikėjimą savim 
visų kraštų proletariate, — kuo
met iš antros pusė# jos galėjo 
tikėtis, jogei, parbloškus sovie
tų Rusiją, turi sustiprėti tarp
tautinė reakcij* prieš proleta
riatą.

Tokiais pat motyvais vadau- 
damiesi, visų kraštų ir visų sro
vių socialistai stojo rytų karė
je Užpultosios sovietų Rusijos 
pusėn, net ir tie socialistai, ku
riems bolševikų metodai išrodė 
be galo pragaištingai#.

Josios pergalė reiškia, I)# abe
jonė#, galingą #avo jiegą pajau
timo fliistiprinimą viso pasaulio 
darbininkų kleaoje ir todėl žy- 
.inią paramą josios klevinėje ko
voje.

Ne mažiaus reikia džiaugtis 
Rusijos atsilaikymu da ir dėlto, 
kad jisai rodo, jogei yra ribos 
tironiškai Antantės (talkininkų) 
pergalėtojų galybei. Kiekviena 
bekontrole diktatūra veda prie 
užmiršimo visokio saiko ir paga
lios prie nepakenčiamų ir pra
gaištingų santikių, net ir tuo
met, kuomet jos pradžia buvo 
nepeiktina arba net labai pagei
daujama. Štai delko mes stojo
me už tai, kad pasaulio kare pa
sibaigtų susitarimo taika. Toks

kaip ir kiekvienas svetimtautis, 
yra saugojamas ir sergimas po
licijos — tad kaip čia užsienis 
gali patirti gryną tiesą apie Ru
siją! žinoma, žmogus, kuris at
sidėjęs seka dalykus, gali pa
semti jos iš valdančios rusų par
tijos pranešimų, bet plačiajai 
visuomenei reikia tiesioginių ži
nių.

Kuomet ateis taiką, tai Rusi
jos susisiekimas su užsieniu pa
sidarys laisvesnis. Jisai turės 
sparčiai augti ir kartu vis la
binus pasiliuosuoti nuo kontro
les. Daug žmonių iš vakarinės 
Europos kelius Rusijon, kur 
yra reikalinga išlavintų darbo 
jiegų ir kur jie tikėsis turėt ge
resni gyvenimą. Vien tiktai jų 
patyrimų pakaks, kad parodžius 
tiesą apie Rusiją.

Iš antros pusės, augant tarp
tautiniam susisiekimu^ Rusijos 
darbininkai vėl patirs tiesa apie 
savo draugų padėtį užsienyje. 
Susisiekimo augimas ir pramo
nes plėtojimąsi
darbininkus ir ūkininkus Rusijos 
valstybėje prie didesnio intere- 
savimosi politika ir didesnio po
litinio jiegų išplėtojimo, jų pasi
priešinimas dabartiniams politi
nio veikimo ’suvaržymams ims 
augti ir juo greičiaus vieną po 
kito šituos suvaržymus ir pripil
dys valstybę demokratijos dva
sia, kuomet bus panaikinta ka
rės padėtis ,kuri visuomet buvo 
kuopatogiausia kariuomenės ir 
biurokratijos diktatūrai.

Taigi Rusijoje, kaip ir visoje 
Europoje, bus duota stiprus pa
skatinimas proletariato jiegų ir 
savarankiškumo augimui ir kar
tu pramonės ir žemės ūkio kili
mui, jų produktingumo didėji
mui ir žmonių būvio gerėjimui 
— jeigu dabar įvyks rytuose 
taika, ir tai teisinga taika.

Šitas “jeigu” yra didis likimo 
klausimas, prieš kurį šiandie sto 
vi pasaulis.

Jeigu teisinga taika neįvyks, 
tai grūmoja pavojus, kad karė 
rytuose vėl pavirs Europos ka
re, kuri sutremps visa, kas dar 
išliko 
karės, 
kraujo 
smuks

Ar
ateis, tatai, žinoma, žymiai pri
klauso nuo to, kaip elgsis Rusi* 
jos valstybės vedėjai — ar jie 
bus ištikimi tiems principams, 
kuriuos jie paskelbė Zimmer- 
waldę.

JUNGTINES VALSTIJOS. 
Nevv Yorko rubsiuvių koope

ratyvas.
[Federuotoji Presą].

New York. ■ — Kiek, laiko at
gal vietos Clothing (kilters uni
ja, Amalganieilų unijos (ku
riai priklauso ir pati kirpėjų 
unija) padedama, Įsikūrė rūbų 
siuvimo dirbtuvę. Visa rodo, 
kad neužilgio šitoji rubsiuvių 
dirbtuve liks stambiausia Jung
inėse Valstijose daAlininkų Įs

taiga. Jau ir (Įabar ;iji daro ne
maža susirūpinimo jrubų išdir- 
jystės magnatams, 
tos paprastos priežasties, 
rt ibs i u vi ų k oope ra t y v o 
mintosios drapanos pardavinė
jama kone dvigubai pigesnėmis 
kainomis. O drapanos joje pa
gaminama nei kiek neprasčiau 
nei kad didžiulių firmų dirbtu
vėse.

Rubsiuvių kooperatyvo dirb
tuvė randasi 44 East 12 gatvėj.

nuo pirmosios pasaulio 
Tuomet Europa paskęs 

ir skurdo juroje ir nu- 
į giliausią barbarybę, 
teisinga taika rytuose

pagrindu, tai 
galėtų pagalios prasidėti pasau
lio taikos gadynė ir kilimas iš

žaliųjų medžiagų daugybės iš 
Rusijos, apie kurią mums daž
nai yra pasakojama su tokia vil
tim, dar ilgai nebus galima su
laukti. Nes Rusijos ūkis, o ypa
tingai jos susisiekimo priemo
nės, yra perdaug suirę ir nu
smukę. Krapinas veikiausia tu
rėjo tiesą, kuomet nesenai pa
skelbė, jogei reikia laukti, kad 
da trejus metus Rusijos miestai 
turės badauti ir šalti ir kad da 
ims dešimtį metų, kol Rusi ja at
sieks savo' senojo produktiilgu
mo.

Bet taikos padėtis galėtu at
vesti prie to, kad didelės ir svar
bios proletariato dalys už'Ru
sijos sienų paliautų eikvoti sa
vo jiegas, mėgindamos pamėgd
žioti rusų pavyzdį pastangose, 
kurios negali būt pasekmingos ir 
vien tiktai paraližluoja ir silpni
na darbininkų klesą.

Šiandie yra beveik negalima 
patirti pilną tiesą apie Rusiją. 
Ji yra atskirta nuo mus karės 
padėtim ir neturi kitokios spau
dos, kaip tiktai valdžios spaudą. Į 
Viešuose 
pasirodyti tiktai toki kalbėtojai 
kurio tratina leidimą iš valdžios 
įstaigos. Kiekvienas, ant ku
rio puolė įtarimas priešinguose 
valdžiai palinkimuose, lygiai

kraštus,

labinus 
kad Ew-

’ Ir tai dėl 
kad 

paga-

Anglnakasiai nepatenkinti.
[ Federuotoji Presą I.

Washington. - čia gauto
mis žiniomis, kietųjų anglių 
kasėjai labai nepatenkinti pre
zidento Wilsono nustatymu 
užginant didžiumos arbitrato- 
rių pasiūlymą, kuriuo angliaka
siams padidinama algos tik 17 
nuoš. Mažumos raportas, ku
riuo siūlyta padidinti algas 31 
nuoš., atmesta.

Bet nuosprendis priklauso ne 
vien nuo Rusijos. O taip-pat ir 
nuo Lenkijos ir nuo Antantes 
valstybių, kurios ją remia savo 
pašalpa ir patarimais. Jeigu 
šios nesupras valandos rimtu
mo, jeigu ponai Millerand ir 
Foch su savo vasalais įsivaiz
dins, kad jie gali delei savo vieš
patavimo ir išnaudojimo tikslų 
atmesti teisingą taiką su Rusi
ja ir toliaus tęsti karę prieš ją, 
tai pasibaisėtinoji nelaimė, kuri 
tuomet pasieks ir jų 
puls ant jų galvos.

Niekuomet nebuvo 
reikalinga, kaip dabar,
ropos darbininkai, o ypatingai 
darbininkai pergalėtojų valsty
bėje, “sektų diplomatines savo 
valdžių užmačias ir, reikalui 
atėjus, pasipriešintų joms vi
somis jų galėję esančiomis prie
monėmis”.

Kuomet ^Marksas padarė ši
tuos savo Inauguracijos Kal
bos (1864 m.) žodžius Interna
cionalo programų, proletariatas 
net ir pačioje Anglijoje da bu
vo pėrsilpnas įvykdinti tą pro
gramą. praktikoje.

Šiandie jisai yra tam pakan
kamai stiprus beveik visose nu
lemiančiose valstybėse. Ir šian
die valdžios nebegali pagaut jo 
neprisirengusio, kaip 1914 m. 
Šiandie jisai mato prisiartinan
tį pavojų ir rengiasi jį atremti. 

I Ir jeigu tuo budu vakaruose, 
' susirinkimuose tegali ■ b’ pytuose, išmintis

į, ; paims viršų, tai pagalios mes su-
lauksime, kad ateis laikas tai
kos ir atstatymo, socialistinio at
statymo, kuris gali pasekmingai 
būt vykinamų^ tiktai taikoje.

areštuoti ir policijo
■sumušti.
To neveizint, socialistai stro-I tų su Vokietij 

piai rengiasi sekamiems rinki
mams ir šiemet mano laimėti 
daugiau nei kuomet nors 
ina.

Ypač didelio nervingumo iš
šaukė angliakasių konvencijos 
Wi.lkesbarre pareiškimas, bu

leli I. kad jeigu ligi rugsėjo 1 d. 
prezidentas savo nusilarimą ne- 
a t mainys, tai angliakasiai mes 
darbą.

nuovadoj sudeginome keturiasdešimta 
kaimu. Mev,, kur čjome karinu 

ji, kadangi ji de
gino Belgų miestus; mes, kur 
skaitomi' save esant civilizaci
jos išlaikytojais; mes — veid
mainiai! Mes esame tokie jiat, 
caipir visi kiti imperialistai — 

mes darome tai kis daroma.
Musų viešpačiai vadovauja mu
mis, ir mes sekame juos”.

Grįždamas* prie vidurinių 
valstybės reikalų, Corturier pa
reiškė: ‘'Millerandas nuvyko 
Anglijon pasitartų su Lloyd Ge- 
orge‘u. Jisai ten nevienas. Su 
juo yra jo patarėjai — mili- 
tariniai patarėjai ir finansinin-

pir

AUSTRALIJA.
Jurininkų bruzdėjimas. 

[Federuotoji Presai.
Sydney. — Australijos juri- 

n ink i a pradėjo stiprią kampa
niją už sušaukimą internaciona
linio jurininkų kongreso. Kon
greso tikslas butų — pasitari) 
dėl Įmonių, kad ateity neprik i- 
dus Įvykti karams. Fedcruoto- 
sios jurininkų unijos ^preziden
tas tuo klausimu išsiuntinėjo vi-

unijonis specialinį memorandu
mų. Jeigu bus gauta didžiumos 
jurininkų pritarimas, tada bus 
nutarta vieta, ir laikas tariama
jam jurininkų kongresui.

ANGLIJA.
Angliakasių bruzdėjimas.

Londonas. — Anglijos anglu 
kasiai jau senai veda kovą už 
nacionalizavimą kasyklų. Šito
je kovoje (angliakasius remia ir 
kitos unijos. Išrodo todėl, kad 
galų gale valdžia bus priverkia 
nusileisti.

i-

True translation filed with the post- 
master at Vhicago, 111., Sept. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francijos darbininkų 
kova.

Nedarbas rūbų siuvimo 
industrijoj. 

[Federuotoji Presą].
Baltimore. — Nedarbo šmėk

la vis stipriau beldžiasi į duris. 
Pradedant spalių 1 d. apie vie
nuolika tūkstančių rubsiuvių 
gal neteks darbo. Tai Baltinio 
re j ir artimiausiose jos apie- 
ienkese. Jau ir dabar vieto; 
rubsiuviai dirba vos po tris die
nas Į sąvaitę. Bei su spalių 1 
diena firmos esančios *nusitaru
sios duoti savo darbininkam* 
“vakarijų” ligi gruodžio 'mė
nesiui. šilą savo žingsnį sam 
lytojai aiškina tuo, kad, girdi 

delei didelių kainų drabužiams 
žmonės nebenori pirkti jų. Tai
gi prisieina sumažinti produk-

JAPONIJA.
Darbininkų kova su samdyto

jais.
[Federuotoji Presą].

Tokio. — Didžiulio Osaka 
arsenalo darbininkai, viso šeši 
tūkstančiai vyrų, stvėrėsi ypa
tingos priemonės kovai su sam
dytojais. Nepatenkinti gauna 
miomis algomis, o taipjau ii 
darbo sąlygomis, jie nusitari 
‘gaminti kiek galima mažiau” 
kitais žodžius stvėrėsi sabotažo 
Atsitinkamieji valdininkai jai 
panaudojo įvairių baudžiamų]\ 
įmollių pricli darbininku#, liet 
kol kas be jokio pasisekimo.

Sakoma, kad aniuncijos dar
biu Įtikai esą “stipriai užsikrėtę 
Socialistiniais palinkimais”.

GRAIKIJA.
Rando nugnlaužti socialiitinį 

judėjimą.
[Foderaotoji Pranu].

Bernas, Šveicarija,—-čia gau
tomis žiniomis, Graikijoj val
džia tebetęsia represijas prieJ 
socialistus. Esą, graikuose dėl 
menkiausios priežasties arcštuc 
jama socialistų darbuotojai ii 
metama kalėjimam Maža to 
Su areštuotaisiais žmonėmi? 
policijos nuovaduose elgiamasi 
taip, kaip kad savu laiku elgta
si carinėj Rusijoj. Taigi m o 
kiną juos nuolankumo kuniš- 
čia. Pav. andais Piracus’c 
areštuota žymus socialistų dar 
buotojas, d. Milalei. Areštuok 
vien dėlto, kad drįsta surengi 
propagandos susrinkimą. Keb 
darbininkai, kur dėlei to drįso 
pareikšti protesto, taipjau lapo

[Federuotosios Presos koresp.J 
MAX W0RTH.

Lyons, rugp. 9. — Padėtis 
čionai darosi begalo įtempia. 
Millerandas ir Foch nuvyko An- 
iluOsna, kur tariasi su LIosd 
icorge’u. Vaikšto įvairiausių 
Įandų. Francijos žmones ne
linkę numyli, kad kas nors 
(rumojamo galėtų Įvykti, \is 
Įeito, jaučiama nerimavimo 
įei susidomėjimo.

Šiatiakt iš Paryžiaus atvyk f 
aunas, 26 metų amžinus, žvyras 
'akytų prakalbą buvusių kar^i 
’ių orgnnizariyvi. 
Zn<illant-Com*turier. 
dųjų pasiklausytų 
)os žmonių, kurie 
žatigos, apie keturi 
)ar kiti tūkstančiai 
tringų dasigauti vidun, tapo 
)aĮ»:iIintfi nuo perpildytos sve
tines durų. Susirinkimas šli
aukta tikslu, kad užprote'sta- 
us prieš amnestijos fiatvarky- 
ną, kurį priėmė atstovų butas, 
r kartu, kad reikalavus pianai- 
inli militarizmą by vienoj jo 

’ormoj.
Dideliu energingumu Cour- 

urier ėmėsi kalbamąjį klausi- 
ną rišti. Jisai kalbėjo apie užsi- 
inigusį karą ir to, kiro davi
lius. “Kurie nūdien yra nuga- 
ėtojai?” — sušuko kalbėtojas. 
‘Ar by vienas jų tandasi čio- 
lai? Nieko panašąus! Dvari- 
linkai ir pirkliai; karo pclna- 
jaudos; šimtas dvidešimts mi- 
lionininkų ( atstovų bute 

lungtinėse Valstijose; Anglijo
je, Francijoje, Vokietijoje. Tie, 
<ur pasipelnė buvusiu kartu, 
ie yra nugalėtojai. O kas yra 
ir, km4 tapo nugalėti? Ten, 
eur moteris verkia aavo vyro; 
kur motina gedi dėl žuvusio 
įmaus; kur maži kūdikiai ken

kia netekę tėvo — Amerikoj, 
\nglijoj, Francijoj ar Vokicti- 
oj.— ten yra nugalėtieji”.
Kalbėtojas ypatinga jėga vaiz- 
lavo buvusio kiaro įvykiui. Po 

!o, grįždamas prie dabartinio 
criziso, jie pareiškė: “Londono 
Morning Post mums prisime
ni, būtent, kaip mes dar kartą 
urėtume susiburti išlaikymui 
teisingumo ir civilizacijos! Jus 
iiisimanotc kožios rųšios civili
zaciją jie turi omeny nusinia-■ 
uite kubai puikiai — nuodijamą- 
i gasą! Kulkosvaidžius; nu

mestus kasinius; badą; limpa
mąsias ligas; mirtį. Regiu pen- 

i kįų metų lik vienoje Europoje
Ividešimt penki milionai 
Hų!

“Leiskite man pasakyti 
outį daugiau, čia ve. yni 
kas nuo vieno musų kareivio 
šyvuose. ‘Tuo tarpu’, jisai rašo ,• 

‘pakelyj į Damscus'ą mes jau

kišeniuj nusivožė kariuomenės 
verbavimui pienus.” Susirin
kusieji parodė didelio "nustebi
ma ženklų. “Gerai painfor
muotuose rateliuose kuždonia, 
jogei jie pradžiai suverbuosią 
dešimtį klasių Francijos ko<n- 
skriptuojamųjų vyrų (du mi- 
lionu vyrų)”., šitie žodžiai už- 
elektrizavo minia. Girdėjosi 
vaitojimo, baubčsio ir aitrių 
riksmų, šitame ūžesy pasigir
do spiegiantis moters balsas— 
“Tik jie negaus mano sūnų!”

Tvarka tapo iatsteigla. Kalbė
tojas tęsė. “Jie sako jums, kad 
jus privalomi stverties ginklų 
prieš bolševikus. Ar jus nusi
manote kas yra tie bolševikai? 
Jie yra jūsų gelbėtojais! Kiek
vienas iMtisiinojinias, kurį jie 
parodo yra pasimojinias už jus. 
Kiekvienas laimėjimas, kurio 
• ie atsiekia, yra jūsų laimėji
mas. Jie kaujasi už jūsų rei
kalą — prieš naudojimą ir Ver
kimą. Ir dabar ve jus privalo
mi imli šautuvus ir šaudyti 
iuos. Ki tamstos sakote?

atsiliepė“Niekuomet I” 
velninėje.

“Jus iečiaus turite vienos vii

ištrukti kapitalistinio naudoji
mo ir karo, kuris dagi ir dabar 
mus slegia. Tai reiškia gelbė-

j ti Rusijos revoliucijų 
t' tlhO’n rnvrdnt/dtirnaują revoliucinę

Jo vardus 
Susirinkli- 
jo prakrfl- 
užsimokėjo 
tūkstančiai.

mir

kuomet — n 
vieno šovinio
jos draugų jų kovoj už laisvę”.

vieno vyro, nė 
trukdymui Rusi-

tariamų balsų, ir ji išsiskirstė 
dainuodama* Internacionalą.

Panašių stisirinkimų šios sa1- 
vaitos inbai^oj buvo rengiama 
visoje Francijoje. Tie susirin
kimai parode nelauktą tūkstan
čių žmonių nusistatymą, būtent, 
neduoti jokits paspirties sovie
tų Rusijos priešams.

KAZIMiĘRAS GUGIS

Veda visokius reikalas, kaip kriminatilkuoet 
taip (r civiliškuose teismuose. Daro | 

visokias dokumentus ir popieras >
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Kas dedasi 

Lietuvoj.

NA^rnsNos, cw«««, m

per musų Bankos Agentūrą gali važiuoti tiesiai į

tiepojy (Libava)
Parduodam laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos

Siunčiam Pinigus 
Lietuvon

Su pilna gvarancija ir pristatom kvitas su parašu 
priėmėjo GREIČIAUSIAI.

SAUGUMĄ ir UŽTIKRINIMĄ
Savo sunkiai uždirbtiems pinigams

< RASITE
šiuoj Valstybinėj Įstaigoj.

Mokama 3 nuošimčiai už padėtus pinigus, ku
riuos galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

Banko turtas virš

Pustrečio Milijono Dolerių

TEISIAI.
Birželio 22 d. prasidėjo vasa

ros mokytojų darbas vietinės 
liaudies mokyklos namuose. 
Klausytojų daugiau kaip 120 as
menų iš Telšių, Tauragės ir 
Kretingos apskričių. Lektorių 
6. Jų tarpe vienas lenkas, ne
mokąs nė žodžio lietuviškai. 
Kursų vedėjas instruktorius 
PlauŠinatis . Dėstoma visi da
lykai, nustatytieji Švietimo Mi
nisterijos, jų tarpe ir tikyba, ku
rią dėsto kun. Dagilis. Nuosta
bu, kad jis kursų pradžioj kur
šininkams pasisakė griežtai lai- 
kysiąsis savo nuomonės — lan- 
kysiąsis 2 kartu savaitėj, — nu
sileido, kai kuršininkai jau bu-

Universal State Bank
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

kartų savaitėj.
Kursuose daugelis dalykų dės

toma nevykusiai. Iš jų kursi- 
nininkai menkai tepasinaudos.

Suvažiavimo pradžioj kurši
ninkai sukūrė savo tarybą iš 6 
asmenų (po 2 iš kiekviena aps
kričio) savo reikalams ginti. Ta
ryba dalyvauja ir lektorių ta
ryboj pedagoginiais klausimais 
patariamuoju balsu, savai (kur
šininkų) — sprendžiamuoju.

Praktikos pamokos laikomos 
po piet su vaikiais. Kuršininkai 
ne labai tekreipia domės į jas: 
daugiau panelėms laiškelius ra-

X

DABAR -- MES GALIME 
Jums Parduoti Saugią 
Kalionę i Lielm. fe 
Taipgi Patam, ir su Pasportu.
Pinigai yra siunčiami į Lie

tuvą ir į visas kitas dalis 
svieto. Laivakortes 

ant visų linijų.

Kuršininkai 2 pažiūrų žmo
nės: kairieji ir dešinieji, pasta
rieji buvo išsirinkę delegatą j 
katalikų mokytojų sąjungą 

Kaunan. Iš deli gatoj pranešimo 
paaiškėjo, kad toji sąjunga yra 
griežtai nusistačiusi mokytoju!’, 
priversti mokyklose dėstyti ti
kybos. Tam tikslui nariams į- 
sakoma agituoti vaikų tėvus 
nors ir prieš pačios švietimo 
Ministerijos nusistatymą.

< [“J

CeITSU MaNUFACTURIMG
District Dm 
1112 Weat 35th Street 

Turtas viri Q6,000,0G0.oo 
A STATE BAflK

Atdara Pancdėllais, Seredoms ir Subatoms vakarais

40 nuošimčių pakilimas rendų spalio mėn.
Tas yra ant kortelių, ir sakoma, kad nebus jokio pa

sipriešinimo, nes žmonės yra jau išmokinti daugiau mokėti. 
“Nežinyste — tai palaima”, jeigu mums taip reikia atsi
mokėti už pasimokinima.

TURĖKIT NUOSAVĄ NAMĄ.
Tai yra geriausia systenn. Aš galiu jums parduoti 

puikų didelį namo statymui lotą geriausiame ką yra prie
miesty j, tai

PUIKIAUSIAME BERWYNE.
ši nuosavybė randasi puikioj apielinkėj, arti mokyklų, 

bažnyčių ir krautuvių?- Aš galiu parduoti jums vieną arba 
du didelius lotus čia truputį pigiau negu jums reikėtų mo
kėti už prastesnę nuosavybę kituose priemiesčiuose.

Vieta yra ant tiek gera, kad geresnės ir norėt negali
ma, transportacija dviem gelžkeliais, tikietas devyni cen
tai (9c.), 18 minutų kelionės į vidurmiestį. Dvi gatveka- 
jių lįnijos ir elevated tiktai kelių minutų ėjimo.

Ar jus turite viltį, kad rendos kada nors sumažės?' 
žmonū,. ;-.urie tam tiki, tiki, kad žemė yra paplokščia.

Kodėl nepažiūrėti į šią propoziciją. Aš turiu tikrai ką 
gero jums pasiūlyti. Susitarsim apie statymą namo, su 
žmonėmis, kurie tikrai nori pirkti.

šie yra ekstra dideli lotai, mano kainos žemos, mano iš
lygos yra prieinamos, tiktai mažą bumą įmokėti, likusius 
mėnesinėmis mokestimis.

Prisiųskit man savo vardą ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums platesnių informacijų apie šiuos puikius priemiesčio 
lotus.

\ artokit Kuponą, pasiuskit šiandie. šitas paragini
mas nepadeda jus po jokią pirkimo obligacija.

a. Vraube,
1404 W. 18fh St.,

arba
2143 So. Cicero Avė.,

KUPONAS
A. Traube, 1404 W. 18th St.,

Chicago, III.
Gerbiamas Pone :■—

Be padėjimo mane po jokia obligacija galite pasiųsti 
man pilną informaciją apie jus puikią nuosavybę Bervvyne. 
I tvardė .................. ...............................................................
Adresas ................

Chicago, III.

Cicero, III.

MM*

TEMYKIT SERGANTIEJI

DABAR JAU GALIMA

Važiuoti Lietuvon Tiesiog
PER LIEPOJŲ LAIVAKORTE ................................   $145.00
PER HAMBURGĄ, LAIVAKORTE ...........................................  $120.00
PASPORTUS IR VISKĄ KAS REIKIA KELIONEI PARŪPINA ATSA
KANČIAI.
Pinigus siunčia jxgal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje 
ir išmoka grynais pinigais paskutiniuose paštuose ir pristato kvitą siuntėjui 
su parašu paėmėjo.

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

/

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

809 Wc«t 35th Street (Kampas Halsted).
Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakaro kasdieną.
VAKARAIS iki 9 valandai — Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis.
NEDALIOMIS iki 3 valandai po pietų.

MES KOVOJAM PRIEŠ AUGfcTAS KAINAS.

Moterų ir vyrų

PUPONIS (Kupiškio v

5

$4.85

!

Kainoms žemesnėms už dirbtuvių kainas.
500 porų moteriškų pumpsų ir oxfordų .......

300 porų moteriškų oxfordų po....................

VISI VIRŠ MINĖTI ČEVERYKAI YRA NAUJI.
Specialia išpardavimas Subatoj ir Nedčlioj tiktai

si jaunimo kuopelė, kuopelė' 
bendradarbiai -susirašę iš ketu
rių kaimų. Visuotinus susirin
kimus daro per menesį syki. Jų 
kuopelės įstatuose yra draudžia
ma prisirašiusiems nariams ger-

Karsta vasara. Ne 70 metų 
seniai nebeatmena Lietuvoj to
kios karštos vasaros, kokia šie
met buvo. Aukštose ir smėlė
tose vietose viskas išdegė, iš
džiuvo šuliniai, prūdai; bulvė? 
jau liepoj mėnesio pabaigoje 

nukasė, nes virkščios nudžiūvo. 
Žemose vietose, juodžemiuos 
augalai geri. Tai nejuokai, kad 
pora mėnesių diena iš dienos 
karštis po 35 ir daugiau laips
nių spirgindavo, šieno ir do
bilų suvalyta nedaug, bet labai, 
geri. Taip man pasakojo ūki
ninkas iš netoli Prienų.

Nuo liepos 20 d. atvėso ir 
kuone kasdien lyja. Jei ir to
liau taip bus, tai blogai alsi 
lieps į vasarojų valymą ir ru
gių įsejimą. Agurkai Lietuvoje 
šiemet didele retenybe; Kaune 
pačiame agurkų sezone už nedi
delį agurkiuką 30—50 skatikų. 
Bulvės svarais po 40—50 skali 
kų. Grybų, kas kitais metais 
būdavo vienintelis biednuome- 
nei skanskonis, šiemet visai ne
besimato. Pianas per visą va
sarą ir dabar — kvorta 1 rub
lis arba 2 auksinai. Vasarojai, 
pusėtini, tik linai menkučiai 
Daržovės, kur neišdegė nuo 
karščio, žada būti gražios.

Ūkininkai labai pageidauja 
dirbiniu trąšu, žemės diihiano 
įrankių, pagerintų sėklų, page
rintos veisles gyvulių, bet nie
ko negali gaut. O jeigu sugrie
bia kokį, tai kainos tokios bai
sios užstatytos, kokių niekas 
ne spanuoli nesapnavo.

—Svečias.

Po didžių karščių — dideli 
lietus.. Jau turbūt laikraščiai 
bus rašę, kad šiemet Lietuvoje 
buvo, nepaprastai dideli karš
čiai. Tai tikra teisybe -niekas 
tokių karščių nebeatmena, koki

(Tąsa ant O-to pulsp.)
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Moteriški šniūriniai 
čeverykai .... . $5.85

Bovelnos apatinės ..... 35c
Vilnų apatinės ....... $1.25
O. I). Pilnai vilnoniai

blanketai ............. $6.50
Kaincoatai ............... $3.50

Moteriški muzikinei Į Vyrų šventadieniai 
čeverykai ...... $3.85 čeverykai '..114. $6.85

Tikri Navy čevery-
kai .J............... $5.75

I’ilnai bovelnos velti- 
tiniai matracai .... $3.75

Khaki ^celinės ......... $1.50
Khakkjšvarkai ......... $1.25
Khaki bovelnos marš

kiniai ....................  $1.00

O. D. vilnones keli
nes .......................... $2.50

|O. D. vilaoMiai ivar-
: kai ........................ $2.00
Skuros diržai ............. 75c
Pančekos ....................  25c

Dcnim mėlyni ir rudi 
ov*r«lls ir jumpo- 

riai ....................  $1.00
Pilnai vilnų kareivii- 

ki overkotai .... $8.00

Truputi vartoti marching ir russet kareiviški čeverykai po $2.50 ir daugiau 
Didelis įvairumas šėtrų ir kitų armijos daigtų už numažintas kainas.

MILWAUKEE AVĖ. U. S. ARMY & NAVY GOODS STORE 
805-807 Milwaukee Avė., Telephone Monroe 3450

Atdara kas vakaras ir visą dieną nedčlioj.

į
I 

Daugelis motorų ir jaunų m*rginų $ 
kančia, tyliai visokias negale* ingim- 
tas savo lyčiai. Tokio# negali* pa- 
prastai apsireiškia skausmai* r.tri -5 
nose, i 
žemutiniu F..,v —-jj-, ....
galvos fckauciijirnais; jas meta 
kar itin ir šaltin. b

fl

iii apsir*i*kin skausmai* r,iri- įj s 
Sonuoea, klubuos*, Šladnyse ir h | 
iinBjo pilvo dalyj*. dažnais

)

EVEM’S J
Regulator f 

O 
(Sovoros Rfiffulatoriuc) yra tikras m
vaistas* nuo tokių liffų, sutaisantis L 
nereguliarumus, nuo kuriu motorys 
ir merginos s*rja. P*r ilgus matus 
įis buvo geriausia d«v?na ir nešė L 
kuogeriaueias pašokinęs. Gauk ji 
pas savo aptiokiųinką. ŽiurSk, kad k 
butų “Soveros”. Kaina $1.25 Ir 6g c

, J mokesčių. g

t 
i

Aušros
Mokykloj

Yra Šio skyriai:
Anglą kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitę

2)
3)
4) 

natematikų.
b) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglą kalbos — P. (> 

.u omon s; Lietuviu kalbos — Komu 
UigustinaviČius: Matematikos — V 
4išeika.

Aušros Mokykla — seniausia b 
geriausia, jos tiks’ns suteikti neat 
alinai reikalinga mokslą, kad su p 
mftelba gulima butų pagerinti gy 
senimą.

Dole! didesnes naudos sau Ir pa 
•ankunio mokfklni pradekite tuo 
lęatldAĮiodann vist sykiu.

J001 South ilal&tcd Street

utimi.... ...  jihujirb
' LMnilHU—Urtuir* —J ‘'.-'ir*r ' TnnriMMiinr'M ri i rr-run-tim

At Jimu Vidurei Suvirai

M 9 ■

LSORKA
*LC*HO'. H fCK CgMt

Jaigu Tamsta sergi ir nie
kas jus nepagydė iki šiam 
laikui, tai kreipkis prie ma
nęs, nes aš išradęs vaistus 
(liekarstas) su kurių pagel- 
ba galėsit išsigydit sekan
čias ligas: • Kaulų gėlimą, 
strėnų, pečių, kojų ir tt.

Taipgi duodu patarimą 
kaip išgydit rožę, spuogus 
ir niežėjimą kūno.

Laiškais prašau nesikreip- > 
ti, nes neduosiu ' atsakymą, 
bet jaigu norit sau pasigel- 
bėt, tai patįs ateikit.

Petras A. Miller, 
2128 West 22 St.

Chicago, III.

Malonus
(Pąiater)

Malevoju, popieraoju ir darau viso, 
kius pa f pažinimu*.

Imu viiokiu* darbus j Maru a, tea
trus, bažnyčias ir viaahiua namus. 
Duodu gtriausį patoraivimą su žc- 
miauaiom išlygom. Už iipopieravimą 
kambario imu $8.00 ir augėčiau su 
savo popiera. Dirbu visose dalyse 
Chicago.

J. S. Ramančionis
3441 S. Union Avė., 

Tel. Drover 1566.

gBEBm RBBBBBBBBBVB.1

g RemtlZBtts Smph. E
Nesikankykito saręs skaus- B 

mais, Reumatiemu, Sauegčle, H 
Kaulų GSllmu, arba MHIungiu H 
— raumenų sukimu; nes akau- B 
dijimai naikina kūno gyvybę ■ 
ir dažnai ant patalo paguldo. JJ

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina virinu- H 
nitas ligas; mums iiaadia dau- ■ 
gybž žmonių siuačia padėka- B 
vonis pasveikę. Prekė Sic per B 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. H

■
Jastin Kulis S 

3259 So. Halsted SI. Chicago. III. g
Knyga: "ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”, augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centu. 1
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Ne tas ką suvaikote, bat tas ką vidurei suvirin, duoda 
pasekme jusu kunu.
Giaras, sveikas apetitas ir tam tikras dirbimas virimo 

organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą
Esorka

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

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

rašikite iki

W. F. Severą Co^To^'’3’

EI

M

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,
Auksybe, Columbijos 
Grafonolas Ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

-* T*ale.

(
pom iij«__

f.'K'At e».

šviesą ir pajiegą suvedamo į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba aut išrrokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektoa Korporacija Amerikoje

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

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

4

z

4537 S. Ashland 
▼e., Chicago. TU.

Telefonas—Bonlevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Den tįstas—
3331 9. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

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

Informacijj} rąžyk pas
The Lithuanian Marine Fonvarding Co., 

203 Wcst 83rd Street, New York, N. Y
/

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

DENTISTAS
Męs savo darbų jęvarantnojame 

Kalbame visas EuropiKkae kalbas 
3804’S. Kėdžie Avė. Chicago, Iii.

Arti 88-th Street
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Subata, Rugsėjo 4 d., 1920
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Naujienų Redaktoriui
Brangus Pone:—

Priimk musų širdingą ačiū už labai užganėdintus rezul
tatus, kuriuos apturėjom nuo apskelbimų jūsų laikraštyj.

Kasdien daugiau ir daugiau Lietuvių ateina į šitą 
banką

Pasiųsti pinigų Lietuvon
Pirkti laivakortę tiesiai Libavon

Jie dažinojo per jūsų laikraštį, kad jeigu jie nekalba 
ne žodžio angliškai, jie jaučiasi šiame banke kaip namie 
dėlto, kad

ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.
Jų pinigams yra tikrai saugu šiame sename tvirtame 

po valstijos priežiūra bdnke, iš kur jie gali atsiimti savo pi
nigus kada tik jie nori.

Velijanti jums pasisekimo, mes liekame su guodonc

PEOFLE§ = SAUK
Bankas ant Kampo

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

Apsauga Padėtiems Pinigams
Securitv Bank

Mi!waukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
į PELNO ANT PADĖTI PINIGŲ 
....  - -     —- -     —            '"—L.— —       —

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu FHnigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki S vai, vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,099.00

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

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCIIMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashicr 
PAUL C. GLASH’AGEN, Assistant Cashicr

DIREKTORIAI:
Frcd M. CarterMarcus A. Aurelius 

Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herrntfn Tcninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

Atidarą Seredos Vakarais

James H. Galely

Joseph T. Spiker

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

PADĖKsavo s
VIRTU

UPYMĄ TVIRTAME

APSAUGOS SPINTOS 
HES IR VIESULUS 

tikas 45U Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
<ii.ės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, iš kiriant, Suba- 

) iki L po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

PINIGU SIU

Bi 
tomis nuo

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Unuivided Profits .. $85,000.00
Resources ................................................ $1,090,000.00

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

Mes galime pasiusti pinigus jūsų draugams

LICITACTJA.
Neatimti Storage rakandai. Taipgi išdirbėjų nauji rakandai. 

Specialia paahilymas vėliausio styliaus trijų šmotų seklyčios setai, 
pintiniai, skilios ir overstuffed, taipgi khurai (rūgs) ir fonografai.

šis SEKLYČIOS SETAS’ $125, VERTAS $200.
Tikros skutos, taipgi ir kitokių išdirbinių.

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

praleisk šį bargeną, ateik tuojaus. Dastatymas į namus dykai. Atdara 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj iki 4 v. 2810 W. Harrison Street.

šiemet buvo. Dabar prasidėjo

j ienos pas mus tokios. Buvo di
deli lietus. Daliai- kelinta die
na nors nedideli, bet nuolatiniai

surojus laippat nuplautas pra-1

(lai juoduoja. Jeigu taip ilgiau 
bus, tai ir bulves prigriebs, ku
rios vienintelis neturtėlių mais
tas. Dievuoli žmonės deda pi- 

1 nigus ir duoda ant mišių, bet 
nieko negelbsti, Gyvuliai ir 
žemės dirbimo Įrankiai neapsa-

kesciai kasdien didėja, parduot 
nėr kas, už rekvizuotus daiktus 
nemoka, o mokesnius lupa. Ko- j 
kiai nelaimei atsitikus ar su- i 
sirgus tiesiog reikia pražūti!; 
Tai tokios naujienos pas mus”.

—Svečias.

ELEONORAVA,

Raudonės valsč. Raseinių apskr. j
Liepos 1 d. čia įvyko Rasei

nių srities dvaru darbininku
V C VI

'profesinių sąjungų atstovų su-1 
sirinkimas. Susirinkimas ’atsto-i 
vavo 2500 organizuotų darbi- j 
ninku. Iš tiso susirinkusiu bu- 

į vo apie 200. Iš Kauno buvo 
i kalbėtojas kurs kalbėjo apie

ir paaiškinimui apie žemės re
forma, apie darbininkų organi
zacijos reikalingumą. Daugu
ma susirinkusių tos nuomonės,

domi, jų inventoris nebūtu nai
kinamas, bet kad tuos dvarus ir 
toliau bendrai dirbtu tų dvarų 
darbininkai.

Susirinkimas vien balsu par
ėmė protesto rezoliuciją, kad 
Raudonės “karžygiai” mušeikos 
lig šiol nenubausti, ir kad Sei
mus, kurio Komisija tą bylą ly-

mą. Priešingai — girdėt, Šten- 
ce is gaunąs ‘lampasus”. Susi
rinkimas reikalauja iš socialde
mokratų frakcijos, kad ji spir
tų Stirną kuogreičiausiai tupin
tis darbininkų buviu, priversti 
savininkus skaitytis su darbi
ninkų reikalavimais: įsiteigti' 
dvaruose mokyklas, pataisyti 
darbininku butus, nustatvti al
gų ir ordinarijų minimum nuo
latiniams ir padieniam^ darbi
ninkams, įsteigti dvaruose dar
bininkų kontrolės komitetus. 
D.: bar Panemunės dvare, kur 

: yra 600 deš. dirbamos žemės 
' savininkas ir šiandien pardavi
nėja žemę ir miškus. Raudonės 
dvare žemės nedirba, tik speku-

našle savininkę

kas grasina, jei darbininkai rei- 
kalaus’ą kokiu pagerinimų, su
kaposiąs juos “ant daikto”. Mtn- 
tyt ir šiam “karžygiui” kvepia 
štencelio “laiįVpasai”. Eleono
ra vos ir Panemunės dvaruose 
yra apleistų gerų butų, kuriuo
se pataisius galima butų įsteigti 
puikioj mokyklos. Bet niekas 
tuo nesirūpina. Eleonoravos 
dvare su visais folvarkais bus 
iki 100 valku, kuriems reikalin
go mokykla. Bet negali eiti 7 
verstus i Raudonės mokyklą. 
Bet darbininkų Komitetų nėra, 
visi darbo inspektoriai ir švieti
mo Įgaliotiniai miega, savival
dybės tyli, geri trobesiai apleis

lieka be mokslo.
Tik “karžygiai” kapoja ir dar

kovojame ir toliau kovo-

Draugas.

Rez. 1139 Independente Blrd. Chicafi 
Telophone V ar Būren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų

AiMKadJasiiiMBS
Trumpu laiku gautų jūsų siunčiamus pinigus?

Kad nori keliauti į Lietuvą, tai gali laivakortę pirkti į LIEPOJŲ (Liba- 
vą). Kad nori pirkti draftą, bile kokios šalies pinigų pagal kasdeninio kurso, 
tai mes jums geriausiai patarnausim.

TEISINGUMAS. — MANDAGUMAS IR PATARNAVIMAS, YRA MUSŲ 
PAMATAS.

Verta kiekvienam lietuviui susipažinti su pirmutine Lietuvių Valstijine 
B anka Amerikoj. . r

Metropolitan State Bank
Ant kampo 22ros ir Leavitt gatvių.

Kapitalas ir perviršis $245,000.00.
Turtas daugiau kaip $1,350,000.00.

iu VALANDOS: — Kasdieną nuo 9 
gį vai. ryto iki 4 vai. vakare. Utarninkais 
S ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

HON

Didelis pasirinkimas geriausios rųšies gramafo- 
nų, kaina nuo $25.00 iki $250.00, parduodame ant 
lengvų išmokėjimų.

Kas atsineš šitų apgarsinimų, tas gaus 6 rekor
dus dykai pirkdamas gramafonų.

C. 2 — $50.00

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina $1 vienas.
E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas, monologas.

Girtuoklio Metavonė ir stebuklai.
Velnias Ne Boba, Dialogas.
Jonas šmikis ir M aušo Kelionė.
Piemenėlis ir Pavasaris, Dainos.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai nemunėlis teka.
Spragilų Daina ir Strazdelis.
Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo.
Darbininkų Marselietė ir Sukelkim Kovų.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šia Naktelę.
Pasakik Mano Mylimas Krašte, Butėnas.
Pavasorio Dainos, orkestrą.
K rakoviakas.
Kas Subatos Vakarų ir Jau Saulutė Leidžias.

E1248
E4237
Ę4415
E2356
E4272
E4474
E2358
E3840
E4362
E2002
E4363
$2709 Ant Dunojaus Bangų ir Brangenybės Valcas.
E2757 Stcpane Govotte Valcas.
A2923 Juokdarys.
A2856 Cinderella. šokis ant gitaro.

Rekordų mažiaus kaip (> kitur nesiunčiame.

Krautuve atdara Nedeliomis. Kataliogą pasiunčiam kožnam dykai.

Juozapas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III.
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DAILĖS IŠTAIGA g

Brangiausia dovana jūsų gen- 5

slas.
Kodėl nenusiimti šiandien, nes 

rytoj gal būt pervėlu; laikas nelau
kia.

Esant reikalui, užeikite pas mus, 
o rasit užganėdinimą visais atžvil
giais.
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R. Urbonas

R. URBONAS

Phone Drover 3473

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

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas

3548 So. Halsted St., Chicago, III.
Buvęs užveizda Irvlng Park Sanitariumo ir Medicinos Direkto

rium Chicago Sanitariumo. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.

I Musu užsifimimas,
MUS ir VARMAS, parūpiname 
PASPORTUS, LAIVAKARTES.

ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame j

A. M. Barčus
COMMERCIAL REALTY 

BUREAUl

■fggannii mi į ii ii i ■ i b——

Chroniškos Ligos ’•
Tikra Diognoza j

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai I

J. VAN PAING M. D. I
2221 So. Kedzie Avė. |

Vai. 1—2; 7—9 po piet. I
■um»amawBiiiiiiriiT'iir'Miiiiiiii i

SVFTK4T4 TAI TURTAS IR LAIMfi

Dabar
■ BIM— 

Pirma

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs 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 pilvallo nuslab- 
nėjimas, skilyio nenialimas 
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 pagelbės, ėmiau ty
rinėti pats, ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo GąradėjyS'tei.

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

tvirti lai naudokite SALUTES BI ITEBI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrulins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abetnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligi 
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tain panašiose vietose ir jis yra 
tošis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
sl.jl): 2 b. 3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose a»- tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti. tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit apiaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

• Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 
suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTBANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

Pertai ji gali visur laikyti ir par-

Sveikam Km 1
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių ne iao, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, n gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy- 
do.

Kirmėles ženklai
žmonės sergantis taja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvą 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
l gerklę kjla, vemt veikia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse tižia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

tarp Mai slifield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo
Npdehnn is utie, 1(1 <k» 1'2 ilieus

I K f
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Dvasia

10 ryto iki 8 vai. vakare

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS 

Physician & Surgeon 
■

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės pimo ir visomis privatinėmis ligomi

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. j 
(’rilly Building—ruimas 506. Imkite elhatorių I

iki 5-tų lubų, Chicago, III Į
DVIDEŠIMTS AšTUONl METAI Į

PRAKTIŠKO PATYRIMO Į
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. i
Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- I 
pinkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. i 

po piet. ’

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI



Bubate, Rugsėjo 4 d., 1920
atsako jam darą.

.-1—"-g," '
Fcderalės Agentūrų Bendroves.Sako, kad mergaitė išėjus1 Fcderalės Agentūrų Bendrovė, 

anksti po pietų atlankyti savo PįNJGU^TIKR AS Kl FRSAS 
drauges, l>ct jai nesugrįžus, 
kreiptasi pas jos draugę. Pa
staroji pranešė, kad ji neatsilan
kius.

iais. Abejotina, ar šitomis prie
monėmis bus kas nors atsiekta.

Beje, pastaruoju laiku pradė
ta landyti į darbininkų butus ir 
kviesti juos darban. Bet kur ei
na, vis gauna tą patį atsakymą: 
išpildykite musų reikalavimus, 
tai ir neraginami grįšime. Rei
kia manyti, kad streikas neužil- 
gio bus laimėtas. Tuolabiau, kad 
į streikininkų duris nesibeldžia 
bado šmėkla. Jie gauna po pen
kiasdešimts dolerių pašalpos — 
kas savaitę. Pašalpą teikia pa
ti uni ja. Unija sako, kad ji duo
sianti darbininkams pašalpos kad 
ir per visus metus. Taigi, galų 
gale, samdytojai vistiek turės 
“susiprasti”. Jau ir dabar jie yra 
išbandę visas jiems galimas prie
mones, bet pasisekimo nėra; dar
bininkai kaip laikėsi taip laikosi.

Streike dalyvauja ir lietuvių. 
Tenka juos pagirti. Jie yra 
veiklus ir geri streikininkai. Vi
si nusitarę laikytis ligi galo.

— Vienas iš streikierių.

pasisekęs, jei ne lietus. Mat, su- 
Prietelis nuo Bridgeporto tru-1 batos naktį ir nedėlios rytą ytin 

stipriai palijo, todėl daugelis bi- 
— Niekus tauziji! Laisvama- jojo važiuoti — “kad nereikėtų 

išsimaudyti”.... Bet to neveizint,
" 4 •• • > t • I

I ftBVl'J Ral8lllll?S8* l Prietehs nuo Bridgeporto tru
putį pagalvojo ir vėl pradėjo: •

bet pas mus, Bridgeporte, T^. padafyti gaiėtų tik nuisiš-Jžmonių buvo ytin skaitlingas bu-

pūtį supyko ir afycžė:

NORIM SIDE niški kunigai visai negeliuoja

“kas nors ir kur nors” prašo “ko 
nors”, kad nedėlioj butų daug, 
daug lietaus. .

i,- m — Mažmožis! —Andais North Siden atvyko. , n .„m telis northsidietis.vienas prietehs nuo Lndgepoi- „ .... , ,. 2
, . ... .. • • . ;m,s. darže vistiek nebus lietaus.to, ir iškilmingai pareiškė: . .. ...’ — Nugi ?

Taigi, taigi — nedėlioj — Labai paprasta 
kardiečiai rengia dideli šunim- kalba kunigas Mockus 
bu mm

“Taigi, taigi”.

trėžia prie-' 
Černausko

kiai.
— Bečiji?
— Visada!

— tonai 
... O ku-' 

nigai jau išanksto nusimano ką

Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS 1

De^ositors State Bank
k

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

gams ir pažįstamiems į Lietuvą per trumpą laiką.
Mt's turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva.
Musų banke galite* pripildyti aplikacijas pasportams 

važiuot į Lietuvą.
i\‘ ar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepoją.
' ■:!:it ar a rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 

geriausiai.

Abudu prieteliai pradėjo krap
štytis po delmonus ir išsitraukę 

, po penkinę pametė ant stalo:
— šia!
— šia!
Sudėjo “botus” ir abudu pri

žadėjo būt' černausko darže, 
kad įsitikinus, kuris kunigas 
daugiau “geliuoja”.

Aš nenoriu būti pranašu, bot 
tikrai galiu spėti, kad vienas jų 
pralaimės.

Nepralaimės tik tie, kur ne- 
' sudėjo “betų”, kur ir be tų “be
tų” atvyks į Černausko daržą. O 

, tokių, pasak prietelio northsidie- 
čio, busią “labai daug”.

Taigi, taigi — pamatysime.
— Tiek-To.

BRIGHTON PARK

Musų draugijų darbuotė.

A l i KANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

4633—37 So. Ashland Avė Chicago, III.

P. CONRAD
UI ET UVIS FOTOG RAFA S
Padaro visokios rųšics paveikslus, su- 

lyg I .<•’ pareikalavimo. Turiu go
ta, ii ų ■ . tj patyrimą ėmime fotogra
fijų į variose pozose. Kas nori turėti 
savo p.oe.k. lus gražiai padarytus tegu 
ki-.-ip . i į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir x»ažų <iarba.
3130 SO. HALSTED STREET

Drovcr 6369.

čios y

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
s: Jei rry’i mus tai pri- 
■ks'ą, 1 .d atgaivintų mū
ris. Jc i vi • ■ • meiles, tai 

’ik lo. Pa\ iki ts neasan- 
patos atgaivina praeitų laikų ryšius 

be žodžio. O tumi ta užganėdinsi save ir 
savo draugus, kad atlankysi musų paveik- 

irbystę. J. p. RASHINSKI, 
Alias Art Stutlio 3202 So. Halsted St.

e nu
is

Rugsėjo 1 d. p. Pociaus sve 
tainėj įvyko LSS. 174-tos kuo 
pos mėnesini.; susirinkimas. Si 
sirinkime dalyvavo ytin skait 
lingas būrelis draugu. Kuopo; 
įstojo du nauji nariai.

Iš susirinkimo minėtini šie da- 
Nutarta surengti prakal 
besiartinančių rinkimų 

Prakalboms rengti iš

tykai.

reikalų, 
rinkta specialė komisija, km 
paskelbs prakalbų laiką ir vietą 

Svarstyta apie LSS. centu 
buveinę. Kaip vienu balsu nu 
tarta, kad LSS. centro buveinė 
butu Chicagoj.

Pikniko (kartu su kitomis vie
tos kuopomis) komisija prane 
še, kad piknikas pavyko gan gc 

■ rai ir kuopoms liko nemaža pel 
no.

Svarstyta dar vienas-kita 
klausimas, apie ką tečiaus nemi 
nėšiu. Reikia pasakyti, kad su 

| si rinkimas buvo tvarkus ir drau 
. gingas.

Pastaruoju laiku vietos LSS 
kuopos draugai sparčiai darbuo 
jasi. Jeigu šitaip pat darbuo 
jasi ir visų kitų musų organiza 
cijos kuopų nariai, tai drįstų pa 
pranašauti, kad neužilgio muši 
organizacija pasidarys dar ga 
tingesnė nei kad ji buvo ana 
laikais, kol joje musų “komiui 
•tai” dar nebuvo sukėlę “maiš 
to”. — Mikutis.

rys.
Penktą valandą po pietų pra

sidėjo programas. Pirmiausia 
padainavo Liet. Socialistų vyrų 
choras, d. Diliaus vadovauja
mas. Dainavo gan šauniai. Pas
kui kalbėjo Naujienų redakto
rius, d. P. Grigaitis. Trumpa 
bet aiškia kalba jisai nušvietė 
dabartinę didžiųjų valstybių po
litiką ir išaiškino tarptautinio 
darbininkų judėjimo tikslą. Kal
bėtojas nurodė, kad tiktai tarp
tautinis darbininkų judėjimas, 
susibūręs į savo politines bei eko
nomines organizacijas, tegali su
stabdyti brolžudingus karus ir 
panaikinti visas kitas jiems da
romas skriaudas. Be to, prisi
minė ir apie Lietuvą. Čia kal
bėtojas ir vėl nurodė, būtent, 
kad laisvę ir demokratingumą 
Lietuvai gali iškovoti tiktai pa- 
is Lietuvos darbo žmonės, patįs 

darbininkai, o ne svetimųjų ša
lį kanuolės bei durtuvai, čiająu 

nurodyta ir musų frainistų “pa- 
dtarnavimas” darbininkų klesai
- kaip Fraina, “draugų” iš jus- 
icijos departamento padedamas | 
□skaldė Socialistu Partiįa ir tt.' <

Po prakalbos dueja kalbėtoji, 
laušimu, į kuriuos jis tinkama 
tsakė. Beje, po d. Grigaičio 

calbos maža mergaitė, Viliute 
auniai padeklamavo ir Liet. Soc 
yru choras padainavo keliat;; 

lainelių.
“Po visam” publika pasidalino 
atskirus būrelius ir kalbėjo • 

'iskusavo apie einamosios va 
andos klausimas. Beje, mato 
lemaža “buvusiųjų žmonių”, be 

kartą triukšmo jie nekėlė, j; 
leskaityt vieno-kito zurzimą lai 
•:e prakalbos. Mat dabar ir jie 
au pasidarė “sukalbami”...

— Išvažiavimų Mylėtojas.
II

Praeita nedeldieni kelios vie V b-
os draugijos surengė draugišfcr 
švažiavimą — Jefferson miške, 
kadangi stipriai lijo, tai išva- 
iavimas nebuvo toks skaitliu 
ras kaip kad tikėtųsi. Bet už- 
ai jis buvo laba! smagus ir pa-

Iškrito pro langą.
Isaac Biddle Thomas, pirke- 

jas-agentas Pennsylvanijos ge
ležinkelių linijų, užsimušė va
kar jam iškritus pro langą nuo' 
aštunto aukšto Insurance 
uliangc namo.

Koronierius Adolpb Her
manu sako negalįs surasti jo
kių pribodymų saužudybei. Jo 
pagelbininkas sako, kad jis iš
krito netyčiom.

ŠIANDIE, SEPT. 4, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

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

Drafiais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuolimtjs 
daugiau. Pinigai Hplaikyti per 
biiškus lieka: i pasiųsti j Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kur; ą. Pinigus siunčiam į visu# 
Lietuvos krantus.

EEDERAL AGENCY COMPANY 
Kx- 666 W. ]8th Street, Chicago.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER 

Lietuvys Advokatas
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedel. 11—1 
4509 S. Ashland Av., Chicago, III. 

Tel. Yards 1053

BRIDGEPORT

Biznierių nesusipratimai.

Pranešimai
u

Lietuvių duonkepių ir saldainių kc- ■ 
pėjų darbininkų bus visuotnas susi- U 
rinkimas subatoj, 4 d. rugsėjo, 1920 g 
6:30 vai. vakare. , Unios svetainėj, ■ 
Aubum avc. ir 33 gatvė. Malonėkit H 
visi duonkepiai pribūti, nes yra la- j 
bai svarbių dalykų aptarimui. Į,F

Lietuvių dunokepių unija num. 408.

DR. A. I*. GURSKIS
z Lietuvis Dentistas _ 

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. i>.n 
„ CICERO, ILL. M

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. M 
Išskiriant nedalias jr seredas. M

13 
ti

Aprėdnlų, laikrodžių-laikrodėlių, 
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
Rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikalių instrumentų: briB ų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chięago, III. 
y. w ■KURS*®"'*'

Sankrova įvairumų
\ aknr Bridgeporto Halsted- 

Ky(yj įv^į.^aš.trių nesųsiprati-

ęe šaunią prakalbą apie dabar- 
Jnį Lietuvos politišką stovį h 
įpie Lietuvos darbininkų politi 
lę bei .ekonominę kovas. Be to 
Ohicagos Lietuvių Socialistų vy 
ų choras, d. Diliaus vadovai! 
amas, ytin puikiai padainavo — 
Iviem atvejais.

Po prakalbos duota kalbėto 
ui klausimų, kuriuos jis gai 
naciai atsake. Rodosi, por; 
(Jausimų padavė pernykščio stai- 
o žmones. Bet dabar tie žmo- 
lės jau nebetaip “unaravi”, kaip

: inų tarp dviejų biznierių, real- 
: eslatmenų, p. M. Kiro ir p. Lip- 
skio. Nesusipratimai įvykę dėl

i kokios ten biznio tranzakcijos. 
Nesusipratimų vieton, ties

' Kiro namais, buvo atvykus
I patrolka.

Išvažiavimas užsibaigė žais- 
nėmis ir draugiškais pasikalbė
jimais.. — Viens iš visų.

P- 
ir Darbininkų kova

LIGOS LIETUVOJ 
išsipL.tmo. Daktarų labai mažai ir sunku gaut. 
.Aptiekų irgi retai yra.

Vežkis vaistų, jei grįžti Lietuvon. Mes sutai- 
r i m;ž_; aptiekę keliauninkams. Visi reikalin- 

i t: i ' ra joje. Sykiu yra knygelė su vaistų var
is pamokinimais, kokiose ligose ir kaip vartot. 

a kivio Aptieka” kaštuoja $10.00. Ateikite arba 
is? .-kito pinigu:; lietuviškai aptiekai.

V UITE PHARMACY,
2121 North V/estern Avė., Chicago, Iii.

Draugiškas išvažia 
vimas.

I
i

Praeitą nedėldienį Jefferson 
, miške surengta draugiškas išva
žiavimas. Rengė jį LSS. VIII 
rajonas, Liet. Soc. Vyrų choras, 

i Pirmyn mišrus choras, Drama
tiškas Ratelis ir vietos LDLD. 
kuopos.

Išvažiavimas buvo gan sma
gus. Beje, jis butų dar geriau

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

Mes turime tą sekretą kuriuoin PERGALIME visokias ligas. lą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINU 
vaištai PASEKMINGAI GYDO. . . . \

Reikalaukite musu surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS.

1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, III. 
_______________ -............................ * ■ ........................... ■'

J KUR

Jau vienuolika savaičių kaip 
streikuoja W. A. Jonės fandrės 
darbininkai-molderiai. Streikuo
ja, kadangi kompanija atsisakė 
Išpildyti jų reikalavimus. Kom
panija dabar yra išėmusi prieš 
savo darbininkus indžionkšeną. 
Mat, tuo nori nugąsdinti darbi
ninkus. Bet to neveizint darbi
ninkai laikosi ir nežada grįžti 
tol, kol nebus išpildyti jų reika
lavimai.

Streikininkai labai persekioja
mi, bet tai jų dvasios nei kiek 
nenupuldo. Pav., rugpiučio 27 
iieną būrys valkatų, važiavusių 
dideliu automobiliu, papiatė vie
ną streikininką, stovintį kelias 
mailes atstu nuo dirbtuves; tuoj 
ėmė jį kamantinėti: girdi, ko tu 
•ia stovi, ko tau Čia reikia ir tt. 
Darbininkas atsakė, kad jis lau
kia gatvekario. Tada valkatos 
Landė įsitraukti jį savo automo-•rtituv pxu<uiKu jį savo auvOlno- 

, biliun, o kad darbininkas nepa
sidavė, tai šoko jį mušti. Tik 

Į ačiū praeiviams, kurie užsistojo 
į už skaudžiamą žmogų, valkatos 
tsavo tikslo neatsiekū: palikę uŽ-

Pradeda mokslo metą.
Sekamą nedėldienį, rugsėjo 5, 

Iloffmano prirengiamojon mo
kyklon prasideda naujas mokslo 
metas, šią žiemą mokyklą lan
kysią apie du šimtai žmonių, jų 
varpe nemažas būrelis lietuvių.

Pažymėjimui mokslo meto 
radžios, nedėlios rytą šaukiam: 
pccialinė sueiga, kurioj dalj 

iausią apie pejiki šimtai žmonių

Mokykla zšiuo mokslo met . 
ladeda vienuoliktus savo dar 
uotės metus.

Gabena degtinę orlaiviais.
Musu majorui Dalrymple k:i- 

’i kodėl pradeda nesisekti. Ji 
lenavo, dar ir šiandie tebepk 
uoja, įvesti Cliicagoj aštriausi 
proliibišiną.” Jis mane ta a*t 
kti lengvai ir greitai. Bet na- 
:;as prisipažino, kad padaryti 

o konlrą” sausą anaiptol 
£ i tai}) lengva, kaip jis ma
lęs. Dalrymple sako, kad Chi- 
•agoj pilna ir degtinės, ir “mun. 
giinės,” ir visų kitų galų. Au
lai jis palūmijęs, kad praeitą 
ąvaitę du orlaiviai atgabenę 

Chicagon keliolika šimtu galio
nų buzos. Jis dabar suka galvą, 
kaip čia tuos nevydonus sučiu
pus ir nubaudiis.

Mmia pavogė traukinį.
-Vakar nfinja žmonių, mano

ma streikuojantis svičmonai, 
’šmetū inžinierių ir fairmoną iš 
lavoninio traukinio, stovinėk
Uiicago, Mihvaukkc ir St. Paul 

geležinkelio jarde, prie Grand 
gatves, ir smarkiai sumušę juo 
lu, pavogė visą traukinį, susi- 
ledantį iš 20 vagonų.

Jie, vejami policijos, nuva
žiavo šešis blokus ir užgesinę 
: nžiną pabėgo.

John Zappone, fairmono, la
bai sumušta galva; jis nugaben
tas Washington Boulevard li
gonine. Tom White, inžinierius, 
taipgi pavojingai sumuštas.

Sako, kad vagonai buvo prik
rauti brangiais automobiliais. 
Aštuonis vagilius policija pa
gavo. •

Ravogė automobiliu.
John Paproeki, 1342 W. Hu- 

ron gatves važinėjosi su savo 
šeimyna automobiliu Humboldt 
parke, kuomet du apsiginklavę 
banditai iššoko iš krūmų ir sus
tabdė juos. Vienas banditas už- 
kamandavo juos visus laukan 
iš automobiliaus. Jie nesiprie
šindami išlipo, o jų vieton su
sėdę banditai nuvažiavo.

Nelaimės su gatvekaritiis.
Poni Carrie Peterson, 60 me

lų amžiaus, 106 N. Keyslone 
gatvės, tapo smarkiai perblokš
ta Cravvford ir Dickinson gat
vių. Ją nugabenta į šv. Onos 
ligoninę, kur ji ir pasimirė dėl 
galvos suskaldymo.

' pultąjį jie ‘nuvažiavo savais ke- jos j ieško.

Saugok akhj regėjimą
Českoąlovenska Dėlnicka Rada. — 

Čekų-Slavokų Darbininkų Taryba — 
organizacija susidedanti iš socialistų 
partijos narių, progresyvinių gimna
stu kliubų ir progresyvinių darbinin
kų unijų — šaukia didelį viešą susi
rinkimą 

(sėio 4, 
1622 N. 
ų bus

Prapuolė 13 metų mergaitė.
Elizabeth Boyd, 13 metų am

žiaus 4101 S. Michigan gatvės, 
vakar, nežinia kur prapuolė, iš* 
namų. Wabash stoties polciija

su prakalbomis šiandie, rug- 
7:30 v. v., Zdrubeko salėj, 
Crav.fo; i A v. Be prakal- 

dar ir di1 "u ’ici.ių.
— Jalu/b Kratochvil....

Roseland. — Draugijų Sąryšio ra
ukančių viešąjį knygyną delegatų 
usirinkimas įvyks ne rugsėjo 'i d. 
kaip vakar kad buvo paskelbta), bet 

ntarninke, rugsėjo 14 dieną, 8 vai. 
vak. Aušros kambariuose.

— Pr. Grybas, sekr.

Publikai reikalaujant, vaidinimas' 
“Bedarbės” bus pakartotas spalių 
nčn. 10 diena. Broliškų draugijų 
prašome tą dieną nerengti kitų Va
rnių. L.

Town o f Lake
us Vardas Lietuvaičių mėnesinis su- 
i rinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 5, 

kaip 1 vai. po” pietų Davis Sųuare 
Parko svetainėj — prie 45 ir. Pauli
na gatvių. Visos narės prašomos su
sirinkti pažymėtu laiku, nes turime 
laug svarbių reikalų... — Valdyba.

L. L. Kliubo Komitetas.
Draugystės Giir-

Kada kankinies dėl galvos Skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties j 
manę klausti patarimo dėl jūsų a 
kių; mano 20 metų patyrimus su
teiks jums gerinusį patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklia 
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

Kambarin 14-15-16-17 
Viršui PLATUS aptiekos
Tėmykite mano parašų

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
! Nedėiiomis nuo 9 ryto iki 12 d

ANGLU KALBOS 
MOKYKLA.

S. L. A. 226 kp. susirinkimas įvyks 
icdėlioj, rugsėjo 5, kaip 1 v. po pie- 
ų Liuosybės svet., 1822 VVabansia 
Xvo. Visi narinį nepamirškit atsilan- 
yti paskirtu laiku, nes turim daug

■ uabių reikalų aptarti.
— A. Martišius....

Dramaiifcko Ratelio lošėjams Min
int, o repeticija jv\ ks panedėlio va
ri'o — I.ąl or Day kaip 7 vai. vakare 
.Jo’ ’a'-’o sVciuineje. Visi lošėjai pra
šomi atvykti laiku. — Režisorius.

P. P. D. U. mėnesinis susirinkimas 
bus subatoje, rūgs.- 4 d., 8 vai. vaka
re, Aušros svet., 3001 So. Halsted St.

Rašt. J. B.

Rosekind. Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis rengia išvažiavimą panedėly- 
je, rugsėji/6 d., į \V ithingion Heigbts 
•niškus. Atsilankykite visi, nes tai 
>askutinis Šiame sezone toks išvažia
vimas. — Komitetas.

Iloffmano Prirengiamosios Mokyk
los gramatikos skyrius turės sueigą 
mokyklos Assembly Hali nedėlioj, 
ugs. 5 d. Kai kurie mokiniai laiky: 

kalbas. Simpatizuojantys mokyklai 
kviečiama atvykti. Mokykla yra 1537 
N. Robey g-vės. —

Ketvirto Wardo Lietuvių Politiško 
ir Pašalpos Kliubo jaunų mergaičių 
■horo pirmoji po vakacijų repeticija 
bus nedėlioj, rūgs, o d., 12 vai. die
nos, l'’cllowship/ svet., 83čio I’laee. 
Visos choristės malones susirinkti pa
skirtu laiku.

Taipjau toj pačioj svetainėj ir tą 
pačią dieną, kaip 1 vai. po pietų bus 
susirinkimas visų artistų ir artisčių, 
kurie vaidins veikalą “Lizdas naminio 
liūto”. Bukite visi laiku.

— M. M. Yuodis, pirm.
Brighton Bark. ] 

draugija laikys mėn: sinį susirinkimą 
nedėlioj, 5 dieną rugsėjo, 1:30 po pie
tų A. Pociaus svet., 3824 So. Ked: ie 
Avė. Visi natini malonėkit susirinkt 
laiku, nes turim daug svarbių dalykų 
svarstymui. — J. Misiavičius, pirm.

Svarbiausias mokyklos už
davinys: prirengti moki
nius prie valstijos egzami
ną (State Board Examina- 
tion). Užsiregistruokite tuo 
jaus: kasdien vakarais:

L. Narmontaitė,
3223 Parnell Avc.,

Telefonas: Boulevard 9923

VISIEMS KURIEMS GAL APEI
TI. Mes nupirkome grosemę prie 
2958 Lowe Avė., Chicago, 111. nuo 
Sylvia Hrapcak ir Štephan Hrapcak, 
dėlto visi kreditoriai yra kviečiami 
priduoti savo bilas pirm 15th Rugsėjo, 
1920, po tai dienai mes neatsakysim 
už skolas padarytas per augščiau mi
nėtas ypatas.

JOSEPH REMOTIS IR 
MARCELA REMOTIS.

PRANEŠU VISIEMS, kurie tik 
sergate eikite pas Peter Miller, kū
lis manę išgydė. Aš sirgau per sep
tynis imtus ir niekur pagelbos nega
vau, pakol neatradau Peter Miller, 
kuris davė man rodą ir palikau svei
kas, Peter Shillus, 1816 Rubel St., 
Patarėjas

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

Jewelry krautuvė,

EXTRA NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAMS.

Kadangi Nedėlioj atsilankė daug 
žmonių ir visi vienbalsiai pripažino 
malevo.iimo Šepečio patentą geru ir

■ą. išrinko žmogų paimti svetainę vie- 
n susirinkimui, tvėrimui korporaci

jos. Tad kurie dar nematė to paten
to ir kurie jau matė ir nori prisidėti 
pne korporacijos, malonėkite atvykti į

LIUOSYBĖS SVETAINĘ 
1822 VVabansia Avė.

5 d. Rugsėjo (Sept.), 1920. 
z Pradžia 6 vai. vak.
Kviečia Stanislovas Gasparaitis.

Laisvės Lietuvoj ienbal: iai nutarė sutverti korporaci-

(hieago I.ithuanian Benefit Club 
(Cliicagos Lietuvių Pašalpos Kliubas) 
laikys savo mėnesinį susirinkimą su- 
batoj, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vak. pa
prastoj svetainėj, 1900 So. Union Av.

— Valdyba.

L. S. S. 81 kp. susirinkimas įvyks 
subatoje, rugsėjo 4 dieną, 1822 VVa
bansia Avė.. Liuosybės svet. Pra
džia 7:30. Draugės ir draugai, malo
nėkite būti visi susirinkime, ir kurie 
esate paėmę blankas aukoms rinkti. 
Socialistų Partijos kampanijai, malo
nėkite sugražinti. Komitetas.

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
rugsėjo 5 d., 10:30 vai. ryto, Univer- 
sity of Chicago Settlement, Club 
Room, 4G30 Gross Avė. Draugai ir 
draugės malonėkite laiku būti,-nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

— D. Matuz, Sckr.

L. S. S. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, rugsėjo 5, kaip 
10:30 vai. ryto p. M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai ir norintis įstoti 
kuopon prašomi atvykt laiku.

— Valdyba.

SVARBUS PRANEŠIMAS! '
Jau apalikiau geriausios ma

terijos, rudenines ir žiemines, 
ant siutų ir overkotų. Taigi tu
riu už garbę pranešti, kad atei
tumei ir užsisakytumet anks
čiau siutą ir overkotą, nevėluo 
kit, nes dabar laikas ir didelis 
bargenas.

Mes atliksime darbą atsakan
čiai, tikrai busite užganėdinti*

IVRITE EAGLE TAlLOR 
srtop,

3103 So. Halsted St.
Ant 2rų lubų, Room No. 3 

Yards 2G56.
šapa atdara nuo 8 iš ryto iki 
valandai vakare. \9



\R KARĖ

tūlis irįsroao, Kaa 
yra sklydinas 
j ingos cki 
medžiagos. Ir 
vienas griebi
pažiūrėti bene pasiliko da

didžiai pavo

is ryta kiek-•/ c>

i laikraščio

vėl nauja pasaulinė karė ne
išvengiama. Ir kaip tik ačiū 
tam, karštį sukeliančiam iš
laukiniam padėjimui, mes 
per lengvai užmirštam 
kad dabartii

labai kritiškas musų viduji
niam stoviui. Oro atmainos 
nuo karštos vasaros ant u- 
kanoto rudens reikalauja 

■ rūpestingo musų gyvybę 
palaikančių spėkų mobiliza
vimo. Mes privalome pasi
rūpinti, kad musų viduriai 
judėtų reguliariai > ir kad 
kūnas išvystytų juo augš- 
čiausj pasipriešinimą ru
dens ligoms. Trinerio Ame
rikoniško Elixiro Karčiojo 
Vyno pagelba įstengsime 
peržengti persikeitimo lai
ką be jokių priepuolių, ir to
dėl dabar yra kaip tik laikas, 
pareikalauti iš savo aptieko- 
riaus arba vaistų pardavėjo 
duoti jum Trinerio Ameri-| 

„koniško Elixiro Karčiojo, 
Vyno. Jsigykit taipgi Trine-, 
rio Cough Sedative, kosulį' 
sulaikančių gyduolių nuo | 
persišaldymo ir Trinerio i 
Linimenta nuo reumatizmo 
ir neuralgijos skausmo, ku
ri jaučiate šiuo laiku! —i 
Joseph Triner Company, 
1333 - 45 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

AR JUS REIKALAUJAT POILSIO?

kare
■ jus jaučiatės visas pavargęs va- 
ir tik biskį pasilsėję ryte, gal- 

sunkumą, sugedimo smoką jūsų 
oj; dažnai galvos skaudėjimą,bum

svaigulį, gal būti vidurių užkietū 
mą? “

veik
JŪSŲ 
i gerai

s yra tikras ap 
gromuliavimo

jūsų išėjiir

NAUJIENOS, Chicago, IU

ASMENŲ J1EŠKOJ1MA1 R EIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
savo sesers Cicilijos 
Pirmiau gyveno New 
o dabar nežinau kur, 
kaip laiškų negaunu.

MOTERŲ
Balčiūnienės.
Britai n, Conn., 
jau du metai
Ji pati arba kas žino malonės pra
nešti šiuo antrašu.

P. JENKEVIČE,
50 Howland Avė., Kenosha, Wis. T. i »»»______________________ , 11256 Lothair Avė., Morgan Park, III.

Telephone: Beverley 943

REIKALINGA — mergina prie na
mų darbo. Maža šeimyna. Gera mo-Į 
kastis ir pragyvenimas.

P. K. BRUCHAS,

VYRŲ
PARDAVIMUI

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė lietuviais apgyventoj apielinkėj. 
Biznis išdirbtas per penkis metus. 
Pardavimo priežastis liga.

Atsišaukit į Naujienų ofisą 
Po No. 134.

AUTOMOBILIAI
•^Kionroe” — naujas 

parduodam už $750 cash ir lengvais 
išmokėjimais. Taipgi turim vartotą 
Chandler 1917, 7 pasažierių — Over- 
land

automobilius

>kit St
E TON

ušKimas, 
anai ne- 
5 lankan 

tęskit toliau, bet 
CRAWN BITTER

valyti jūsų žara 
romuliotų maistų 
io arba išpūtimo

nuc 
rri

veiks gerai, ji 
geresnis ir ge 
naktyj ir ryte 
dieninio darbo

bes jums 
su nesu- 
<tįs rugi- 
palengva 
, viduriai 
okas bu>

dėl

se arba rašyk pas J. B. Scb.e
17 W. Austin Avė., Chicago,

uer Co., 
III.
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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. J 
gaitienė, po tė 
iš Vaigaviškių, 
ar kas žinote 
šuo adresu:

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

los vardas Johanu Gri- 
ivais Gataučiutė, paėjo 

Šiaulių pav. Ji pati 
malonėkite duoti žinią

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

JOE SMITU, 
Box 67, Brookings, Oregon.

PAJIEŠKAU s: 
Makuškos, paeina 
Ežerėnų apskričio 
Skeriškio kaimo, 
veno Buffalo, N. 
kur. Mole 
kas apie jį 
siu labai d

o

brolio Juozapo

Jūžintų parapijos, 
Apie 2 metai gy- 
., o dabar nežinau 
pats atsišaukti ar 

pranešti, už ką bu- 
s, turiu labai svar-

ANTANAS MAKUSKA, 
N. Paulina St., Chicago, III

PAJIEŠKAU 
'nugarių, Jankaičių kaimo, Juozą- ■
Strikauskio, Pajūrio kaimo, pusse- 

tės, Daugėlaiių i 
Juškos, Vatušių

Malol; 
kitas

i, už ką iš kalno dėkavoju. Tu- 
Lietuvos svarbių dėl jų žinių, i
MJKOLAS MAŽEIKIS, 
454 l So. Francisco Avė.

Chicago, III.1

Ignaco

kaimo ir Bernardo 
kaimo, visi Rietavo parapijc

riu iš

Subata, Rugsėjo 4 d., 1920

NAMALžEMe

REIKIA —
šiaučiaus pagelbininko.
Turi būt patyręs prie to darbo. 
Atsišaukit

2290 Mihvaukce Avė., 
Chicago, III.

PAPRASTŲ

DARBININKŲ

Frank Jurkus

merginų 16 me- 
lengvam ir sma- 
musų tualetinio 

pakuoti muilų

Reikia darbininkų dirbtuves

darbams ant mašinų ir prie truc- 

kų. Didžiausia dalis darbų yra

REIKIA — 
tų ir senesnių 
giam darbui

I muilo skyriuj, 
buvęs depozitorius nusibank- mažose skrynelėse,
rutijusio Jono Tanancvičiaus 
banko prašomas yra tuojaus 
atsiliepti į Naujienų ofisą reika
le išmokėjimo di pozito.

ĮIEŠKO partnerių

valndų ir bonai mokinanties. 
Merginos gali uždirbti nuo $22 
iki $30 nuo štukių. Valandos 
nuo 8 iki 4:30 po pietų. Suba- 
toj pusė dienos. %

nuo štukių ir apmokama ge

roms algoms. Darbas yra nuo

latinis.

Ateikit į samdymo ofisų.
Ateikit pasirengę dirbti. ACME STEEL GOODS CO.,

PARSIDUODA saliunas. 
išdirbta per 9 metus, 
priežastis — išvažiuoju 
Parduosiu pigiai.

1720 So. Union Avė. 
Chicago, III.

Vieta 
Pardavimo 
į tėvynę.

Model 83 ir kitokių.
V. VIZGAR1), 

WESTERN AUTO SALES 
* 6445 So. Weste m Avė.

NAMAl-žEMfi

PARDAVIMUI saliunas; viso
kių tautų apgy ventoj vietoj. 
Biznis geras. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

2744 W. 18 St.

PARSIDUODA — 1 augšto plytų 
namas su šloru ir dviem lotais, dai
li vieta bučernei ir grosernei; namas 
yra modemiškas su gazu, elektra ir 
maudynė; stovi ant kampo su puikiu 

ražium ant šalimais loto. Parduo- 
už $6,200. Čia gyvena daugiau- 
Lictuviai.

J. A. Korbel,
555G S. Kildare Avė.

PARSIDUODA — blO2 Lowe Avė., 
2 augštų — 5 ir 6 kambarių — na
mas, maudynė ir gazas, naujas cemen
to basementas, sėwerės. Kaina 
$4,500.00.

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

gai
šiu 
šia

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

REIKALINGAS PARTNERIS prie 
Krutamu paveikslų teatro. Biznis la
bai gera eina, tik man vienai yra, 
persunku, nes apart teatro aš lai-' 
kau dar kitą biznį. Partneris turi, 
įnošt $1,500. Norėdami platesnių 
žir ių kreipkitės antrašu.

W. MISEVIČIUTfi, 
3518 So. Halsted St., Chicago, 111.’

,’ULYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dykai vedusiai porai 

su primokėjimu už pridabojimą vai
kų. Atsišaukit po 5 vai: vakaro.

A. O., 
2339 W. 22nd Plucc, 

Imas flatas.

Keli švarus kambariai ant is- 
elidimo su valgiu. Gera vieta 
pakeleiviams. Prieinamos kai
nos. Visi parankamai ir tele
fonas.

LIETUVIŲ KOTELIS, 
1606 So. Halsted St.

IŠSIRENDAVOJA gerai apšildo
mas ruimingas kambarys, vienai ar
ba dviem merginom, arba vedusiai po
rai be vaikų. Maudyne ir telefonas. 
Al išaukit bile dieną tarpe 4:30 iki 
6:30 vakarais.

MRS. M. DUNDULIS, 
1258 N. Wood St. Chicago, III.

MOTERŲ

ALLEN B. WR1SLEY CO

925 So. Wells St.

FEIKIA — patyrusių merginų dar
bui ant rašomų mašinėlių ir abel- 
nam ofiso darbui. Pastovios vietos. 
Pradinį mokestis pagal patyrimą.

Ateikit tuojaus pas
1500 W. 15 St.

Canal 6269

1 REIKIA

Opereitorkų prie punch ma
šinos. Gera mokestis

t y r u s i o m s m er gi n om s.

Kreipkitės tuojaus.

STROMBERG MOTOR

DEVICES CO

64 East 25 St.

2836 Archer Avė.

REIKIA siuvėjo vyriškų 
bų, Geros darbo sąlygos ir 
ra mokestis.

S. KAZIN
10715 Michigan Avė.

Roseland, III

ru-
ge-

pa-

REIKIA MERGINŲ
Jaunesnių kaip 16 metų. 

Nuolatinis darbas. Graži, čy
sta dirbtuvė. Lengvas užkan
dis dykai. Gera mokestis pra
džiai.
The Hump Hair Pin Mfg. Co.

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi-į 

ni js musų didelėse Havvthome! 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį! 
p: geidaujamų da*rbų, iš kurių 
gulite pasirinkti, štai tris dar- 

kurie nereikalauja patyri- 
Mes turime ir kitokių ly-'

gerų.
Coil Winders

J .engvas, čystas darbas prie 
kinio jus gau;įiXe-$X9.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinanties į 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
r.v.o štukių (piece work). Mer-, 
ginos dabar dirbančios, aplamai 
imant, yra jau po tris metus 
prie to paties darbo. Juo ilgiau j 
jos būna, tuo geriau jos tą dar-: svetimšaliams.

' . • 1 i •

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
VYRŲ

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

ROCK ISLAND LINE 
124 & Ashland Avė.

Blue Island, III.

REIKIA — pardavėjo pardąvimui 
. $50 iki $60 į savai-

bn mūcrin Itę. Turi būti apsukrus ir progresy-
inegia. viškas. T ‘

Paper Insulating I pardavimui.
Ar ne mėgtumet operuoti ma- 

šiną, kuri apvynioja parvuot^l 
(co’ored) popierą apie čystą va-Į 
ri.iį dratą. Jus gausit virš $20 ( 
už kiekvieną pilną savaitę moki-; 
minties ir musų instruktoriai; 
pamokins jus uždirbti daugiau. I

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

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

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th Avė. & 24th St.

Dalykas da nebuvo išleistas 
■ Ateikit 8 vai. ryto iki

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

REIKALINGAS
Draiverys duonos išvežiojimui.
Gera mokestis.
Atsišaukit tuojaus.

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

Paprastų darbininkų — $6

valandos

dirbti.
Nuolatinis darbas.

Patyrusių merginų prie PRIGE IRON & STEEL CO

xpresso. 67th St. & 48 Avė.

Smagios darbo sanlygos

ir gera mokestis.

Kreipkitės:

BIRCK FELLINGER CO

512 E. 47 St.

REIKIA moterų ir merginų 
_________  i prie oortavimo skaros. Lengvas 

PAJIEŠKAU brolio Antano Rumbi- darbas, patyrimas nereikalingas
no iš kaimo Barisiu, Šiaulių apskri
čio, Meškučių parapijos. Malonėk 
atsišaukti, nes dabar aš da esiu Fran
ci jo j. Mano adresas:

J. M. KERSTEIN,
301 W. Lake St.

REIKIA

VYRŲ

Prie Bradley Ilammer.

Labai gera mokestis.

Nuolatinis darbas.

Kreipties:

WESTERN STEEL CAR &

REIKIA — patyrusių šakne
lių ir gyduolių sumalė jų ((mil- 
lers).

2(112 Arthington St.
1612 Arthington St.

REIKIA — vaikų 14 iki 16 
metų senumo darbui dirbtuvėj.

VVIIITAKER MFG. CO., 
5723 W. 65th St.

REIKIA — kriaučiaus mokančio 
siūti ir prosyti ant . moteriško darbo. 
Geram kriaučiui gera mokestis.

Atsišaukit tuojaus.
14 W. Washington St., 

Room 604

REIKIA —

Vidutinio amžiaus vyro ant 
mažo ūkio, 6 mylios 
Chicago.

W. PASK, 
1256 W. Harrison St 

Chichgo, 111.

nuo

REIKIA
Šapos darbininkų, mašinistų, ka
tilų dirbėjų, vagonų taisytojų, 
golžkeliiuns rytuose. Kelionė dy
kai.

Ateikit pas
611 West Madison St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA maža grosernė, lie

tuviškoje apygardoje. Biznis išdirb
tas. Turi parduoti iš priežasties li
gos šeimynoj.

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

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

5324 So. Halsted St.

PARSIDUODA — saliunas pigiai. 
Čysta graži vieta, geri įtaisymai, 
naujas pianas Ir kiti visi reikalingi 
geri dalykai. Biznis geras. Parda
vimo priežastis važiuojam Uetuvon.

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

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

2501 W. 46 St.

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

Atsišaukit į Naujienos po No. 135.

TIKRAI GERA PROGA .
Trumpu laiku turiu išvažiuoti į 

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

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

PARSIDUODA karčema. Geroj 
vietoj, visokių tautų apgy ventoj. 
Pardavimo priežastis, ainu į kitą 
biznį.

Atsišaukit į “Naujienas”.
No. 136.

MR. RUMBINAS, 
Francois, Chy Mousiear Durr, 83 rue 
de la Ibache, Nancy Meurthe A mo-. 

seile, France, 
arba nuvažiuok pas 

FRANK LUKOŠEVIČIA,
1432 So. 48th Ct., Cicero, III.'

REIKIA — merginos prie andaro- 
kų siuvimo ant mašinos. Darbas 
nuolatinis su gera mokestimi. Puiki 
vieta gerai darbininkiai.
tuojaus:

14 W. Washington 
Room 604

FOUNDRY CO

PARSIDUODA grosernė, geroj vie
toj, arti parko, visokių tautų apgy
venta. Pardavimo priežastis — va
žiuoju tėvynėn, turi būt parduota 
greitai. Parduosiu pigiai.

1424 West 51 st St.

Atsišaukit

st.

136 St. & Brandoh Avė.

Hegevvisch, III.

PARSIDUODA 
(player-piano). 
tas, kaip naujas. 
Neturiu kur dėti. 

1800 So.
Chicago, III.

grojiklis
Labai mažai 

Parduosiu 
Atsišaukit.

Peoria St.,

pianas 
varto- 
pigiai.

BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir bučernė su 

5 kambariais pagyvenimui. Lietuvių 
tirštai apgyvento! vietoj; yra viso
kios rųšies mašinų. Kaina $5,000.00. 
Mainaiy ant gero namo; priežastis: 
turiu kitą biznį.

J. K.k
844 W. 33rd St., Chicago, 111. 

Ant 1-mų lubų iš užpakalio.
■ » —.... . ;------- i. ...

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

5125 So. Trip Avė., 
arti Archer Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y
___Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

nH 1 naujas,
fl Mm už $42-
M ant 10 Taipgi
W daugel kitų daiktų
Pa I pigiai parduodamų.iHĮilllluĮJ f Turime labai gražių

sulyg šios dienos ra-
Bn Ir kandų seklyčioms

iflj -*q|/ (parlor). Reikia ma-
Jj V tyti, kad apkainavus.

•“ Priimami Liberty
Bondsal. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedčliomis iki 4.

TIKRAS BARGENAS.
4 pagyvenimų mūrinis namas po 4 

kambarius, su augštu basomentu, 
toli Šv. Jurgio bažnyčios.

Parduosiu labai pigiai.
C. P. SUROMSKI CO., 

3346 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ne-

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis namas 5 ir G kambarių. Na
mas yra su baltų plytų fruntu ir 
raudonų plytų aplinkui, turi elektros 
ir gazo šviesą, maudines ir cementinį 
basementą. Vidus visas aržuolo me
džio. Yra garadžius, šantė ir višti- 
ninkas. Namas randas ant 51st St. 
ir Kolin prie Archer Avė., lotas 30 
pėdu ir 125. Parduosiu pigiai.

FRANK PALASKY, 
5046 S. Kolin Av. Tel. McKinley 2928

vertas $155 
Gvarantuotaa

PARSIDUODA labai pigiai lotas 
36 pėdų pločio ir 125 pėdų ilgio, ran
dasi gražiausioj vietoj ant Bridgepor- 
to tarpe 33 ir 34 ant Lowc Avė.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA — 5708 So. Morgan 
St. 2 augštų muro budinkas, štoras 
ir 4 kambarių ant pirmo augšto ir 
2 flatai ant antro augšto. Kaina 
$5,500, $2,000 cash.

EDWARD J. BRADY, 
5457 So. Halsted St. 

Blvd. 34,
Į'?"11*!’"" ’ ' .... ... . ..........

STOCK’AI—ŠĖROS

Sampeliniai Rakandai.

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

SOUTH-WĖST SAMPLE 
FURNITU RE STORAGE

2’02 W. 35-th St. arti Archer Avė 
n nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

>0 4.

PALIKTI STORAGE’JUJl 
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančia' j 
narnų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į aku- ■ 
rą, cane, Velour ir ovcrstuffed. Taip- j 
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $89 galima nu
pirkti didelį phonographų, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

\VESTERN FURN1TURE 
and STORAGE

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

• ir nedalioj iki 4 v. v. o

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis l’honograftis su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais i,r dei
manto adato. Laisves bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

\ I '11 ’C ? w: ; ‘ f i' k t .1 *4 f

PARSIDUODA Velie, 4 cylinderių, 
Gprame 

pigiai, 
Gali-

5 pasažierių, automobilius, 
padėjime. Parduosiu labai 
nes išvažiuoju kitan miestan, 
ma matyti visada.

2617 Emerald Avė.
Phone Boulevard 9380

PARSIDUODA -- vėlesnio Juode
lio Ford automobilius, 5 pasažierių, 
elektros šviesos ir starteris. Pir
mos klesos padėjime. $395.00.

1034 W. 18thvSt., 
Imas floras nuo užpakalio.

PARSIDUODA automobilius 2 sė
dynių, gerame padėjime, vertas $500. 
Parduosiu už $300,. nes turiu, išva
žiuoti į kitą miestą. Atsišaukite su- 
batoj, nuo 3jų iki 8 v. vakare. <į 

311 West 53 St.

PARSIDUODA U tono tro- 
kiukas, gerai eina, geri gumai. 
Parduosiu už $175.00.

J. M.
3126 So. Lowe Avė.

3-čių lubų

PARSIDUODA — Pigiai! 7 kam
barių plyti? namas. Puiki vieta di
deliai šeimynai arba šeimynai su 
įnamiais. Kaina $2,600 cash. Pa
šaukit tarpe 7 vai. iki 9 vai. vak. 
Coluhibus 8342.

PARSIDUODA — 7 kambarių na
mas ir garažius. Lotas 33x125. Ge
ras bizniaus kampas. Kaina tiktai 
$2,800.00.

Z. HEBERT, 
703 W. 46 PI. arti Union Av.

PARSIDUODA ūkis 80 akrų po 
$20 akras, 5 akrai išdirbtos, o kita 
lengvai dirbama ir yra ant jos dar 
gero miško, yra maža dviejų 
barių trioba, netoli nuo ežerų, 
tų ir gelžkelio. Norintiems 
meldžiu atsišaukti ant adreso:

L. ALEXANDER, 
R. 2, Branch,

kam- 
mies- 
pirkti

Mich.

ANT PARDAVIMO ar išmainymo 
60 akrų žemės Michigan valstijoj. 
Žemė pirmos klesos. Mainysiu ant 
miesto propertės, ar ant naujo auto
mobilio.

S. V. PAREDNIS,
R. 1, Bo.\ 72, Herrin, III.

AR NENORI SUČfiDYT $350.00?

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

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

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

Antrašas O. W. Nėr, Post Office 
Box 338, Chicago, III.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1921 W. Chicago AvenueGERIAUSIA proga įsigyti 80 akrų

fanną Wis. valstijoj. Geriausia žemė, Atdara vakarais. Utaminkais, Ket- 
geriausia vieta, parsiduoda labai pi- i vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak. 
giai, arba maino ant namo.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St.

Chicago, III.

I "J <1 w **•*——<* ■—

MOKYKLOS

NAMU IR ŽEMĖS 
IŠPARDAVIMAS

Teisingas patarnavimas ir leng
vos išlygos. Jeigu' jums reikia 
namo ar fanuos pirkti arba grei- i 

išmai- j 
nuosa- 
parda-

tai nori parduoti, nors ir 
nyti, taipat imam mažas 
vybes, lotus, bučernes an 
vimo arba išmainym.

C. P. SUROMSKI, 
REAL ESTATE BROKERS

St., Chicago

\MA5TERf (A 1 
J5Y5TEMWW
EmManvr- ■*—«!» •,

ir Moterų Bubu hirpi

3346 So. Halsted III

PARDAVIMUI 
akrų dirbamos, 
budinkai. Labai 
ti didelė upė ir didelis miestas, žo
džiu, farma verta daug pinigų. Kas 
nupirks, džiaugsis. Parduosiu už pu
sę kainos. Farma randasi VVisconsin 
valstijoj.

A. PUIŠEVIČ, 
3019 Poplar Avė., Chicago, 111.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema Ir mokymo būdu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
. sius kirpimo, deslgning ir siuvimo 
. skyrius, kur kiekvienas gauna geros 

praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose maši-

farma 80 akrų, 30 
Yra visi reikalingi. ______ _______ _ ____ -
puikus sodnas. Ar-1 nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
nuo laiku, diena ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sųlygų.

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

BUSTER DESIGN1NG SCHOOL 
J. F. K»8nicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St.. ant 4-tų lubu

GERAS BARGENAS
Pardavimui mūrinis ir f raine na

mas, kampinis, biznio vieta ir šešioms 
šeimynoms. Neša gerą rendą mė
nesiui. Pardavimo priežastis — li
ga. Kaina $9,500. Kreipkitės prie 
savininko, 2 lubos, iš fronto.

644 W. 18 St., 
Kampas Ruble St.

TIKRAS PAAUKAVIMAS 
LOGAN SQUARE SRITYJ.

2 nauji moderniški plytij budinkai, 
kiekvienus turi po du puikius fin
tus, 5 ir 6 puikius kambarius .pui
kias aržuolines grindis ir apdailinta 
perdėm, basemente cementu floras, 
skalbykla, miegojimui verandos. Kiek
vienas vertas po $12,000, apkainuotas 
greitam pardavimui po ........... $9,300.
Plytų 7 ir 7 kambarių flatai.... $7,500. 
Plytų 4 ir 4 kambarių flatai ... $5,200. 
Naujas medinis namas ir 2 lo

tai ...........
Plytų kampas

žius ............
Plytų 3 flatai 

garažius .
Plytų kampas 

ras ..........
Plytų 6 flatai 6 ir 4 kamba

rių . ..................................  $12,000.
Jeigu jus jieškote augštos klesos 

namo ir užtikrinto pelno, tada pir
kit šią nuosavybę tuojaus ir ateikit 
greitai pasiteirauti apie išlygas. Pa- 
simatykit su

JOHN A. WALULIS, 
1649 North Girard St., tarpe North 
ir Wabansia Avės. Chicago, III. ant 

viršaus.

’ VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wella SL

187 Mokyklos Jungi. Tatotijoae.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvai* at- 
mokčjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlčs. , 
leiei. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmlntnkl,

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
........................... $3,200.
2 flatai ir gara-
...................   $8,800.
6 kambariu ir

........ '.................. $9,300.
3 flatai ir što-

$9,500.

PARSIDUODA 
rių plytų ir medžio namai, arti 
26 ir Troy St. $3,000.00.

ANTON FUERST & CO., 
4153 W. 26th St.

2-4 kamba

Mokinama: angliuko* ir lietuvi* 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedss- 
lės, stenografijos, iypewriti»n, riir- 
kljbos teisių, Suv. Vaisi, istorijų.^ 
alieJnoe istorijos, geografijas, pnli- 
tikinės ekonomijos pilietystfts, daL 
liarašystės ir tt.

Mokinimo VidandoAt kuo I ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 5 

tO valandai
8106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

♦ VYRAI IŠMOKIT BARBERIO 
DARBO.

Dabar samdymo sanlygoms esant 
nepastovioms ir daugelį vyru palei
džia iš darbo, ar nemanai, kad lai
kas išmokti labai naudingo amato ir 
būti neprigulmingu ant visados? Di
delis reikalavimas ir algos. šimtai 
Šapų reikalauja darbininkų po kelių 
savaičių mokinimosi. Klesos dieno
mis ir vakarais.

Ateikit arba rašykit tuojaus
MOLER BARBER COLLEGE 

105 South Wells St.


