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Lenkai vėl veržiasi Lietuvos teriiorijon
Užėmę Kapčiamiestį
Tariasi pult ant Vilniaus
Italijos kaimiečiai atima dvarų žemes

LENKAI VERŽIASI LIETU- 
VOS TERITORIJON.

Užėmę Kapčiamiestį; tariasi 
pulti ant Vilniaus.

VARŠAVA, nigs. 26. — čia 
paskelbta oficialinis praneši
mas, kuris sako, kad delei Lie
tuvos agresijų (!) lenkai turėjo 
pradėti naują puolimą prieš 
lietuvius. Jie jau užgrobę Kap
čiamiestį ir suėmę tūkstantį 
belaisvių.

Spaudoj pradėta diskusijų 
delei galimo lenkų kariuome
nės veržimosi linkui Vilniaus. 
Manoma, kad lenkai veršis dar 
toliau rytų linkui.

Nebekalba apie taiką.
Painiavos su Lietuva ir nau

jų raudonosios kariuomenės 
buriu koncentravimasi Nemu
no upės kryptimi čia aiškina
ma kaipo tokie veiksniai, kurie 
mažina taikos perspektyvas — 
dagi neveizint to, kad Rygoj 
ir viena ir kita pusė pareiškė 
noro daryti taiką.

Nacionalistai-demokratai da
ro visa, kad nuvertus Vitos-Da- 
szynskio valdžią. Manoma, kad 
jų atakos bus atnaujinta kada 
prasidės lenkų seimo posėdžiai.

Užmuštai Jungtinių Valstijų 
orlabvininkas.

Ūkininkai, gyvenai)tįs lenkų 
atsiimtoje teritorijoje, turį pa
tikrinamųjų žinių tam praneši
mui, kuris sakė, kad Kosciuš
kos orlaivininkų eskadrono na
rys, kapitonas Merion Cooper, 
iš Jacksonville, Fla., randasi 
nelaisvėje pas bolševikus. O ki
tas orlaivininkas, kapitonas Ar
timi’ I). Kelly, iš Bichmond, 
Va., mirė nuo žaizdų, po to ka
da bolševikai nušovė jo orlai
vį.

ITALIJOS KAIMIEČIAI ATI
MA DVARŲ ŽEMES.

Sukilo 150,000 kaimiečių; 
padėtis rusti.

PARYŽIUS, rūgs. 26.— Frak
cijos užsienio reikalų ofise 
gauta žinių, kad vakar Zaffara- 
na miestelin, vakarų Sicilijoj, 
susirinko apie penkiasdešimts 
tūkstančių kaimiečių. Susirin
ko nešini raudonas vėliavas ir 
pareiškė, kad jie yra pasiryžę 
užimti visas dvarų genies, 
esančias toj provincijoj.

Tokią pat demonstraciją kai
miečiai surengė ir Triponi’se. 

čia susirinko šimtas tūkstančių 
kaimiečių, ir neužilgio pradėjo 
užiminėti stambiųjų dvarinin- 

I kų žemes. Kaimiečiai esą apsi
ginklavę.

Dar kitoj vietoj, būtent Cas- 
tellanoj, sukilusiems kaimie
čiams vadovavusi jauna merge
lė. Iš čia smulkmeningų žinių 
nepaduodama.

CasteHana randasi apie 
dvidešimt šešias mylias į piet
ryčius nuo Bari, svarbaus Itali
jos miesto prie Adrijos juros.

Kaimiečiai išplėšę miestą.

MILANAS, rūgs. 26. — Gau
tomis iš Gravina, pietinėj Itali
joj, žiniomis, vakar naktį ir 
dieną tame mieste butą ytin 
rimtų sumišimų. Apsiginklavu
sių kaimiečių minia užpuolusi 
miestą, išplėšusi daug krautu
vių ir užgriebusi telegrafo bei 
telefono stotis. Taipjau už
griebta ir viena kareivių sto
vykla.

Miestan skubotai .siunčiama 
kariuomenė, kad tvarką atstei- 
gus.
Milano darbininkai sprendžia 

pasiūlymą.
Metalo darbininkai Milane 

dabar balsuoja pasiūlymą iš
spręsti kilusį su samdytojais 
ginčą abipusiu nusileidimu. 
Balsavimas dar neužbaigta, bet 
visa rodo, kad pasiūlymas bus 
priimtas.

Juodašimčių darbai Pola 
mieste.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
čia gautomis žiniomis, Pola 
mieste buvo surengtla* riaušių. 
Minia piliečių užpuolė vietos 
darbininkų biuro raštinę ir so
cialistų laikraščio, Proletario, 
triobėsį ir padegė juos. Tai dėl
to, kad atsimokėjus dėl vieno 
kareivio mirties, kurį buk nu
šovę — socialistai.

Trieste taipjau surengta puo
limų. Gauja nacionalistų čia 
užpuolusi vieną laivą, kuris 
priklauso tūlai kooperacijai. 
Pridirbta įvairių šunybių. Kad 
užprotestavus prieš šitokį juo
dašimčių šėlimą, prieplaukos 
darbininkai paskelbė streiką.

Policija užpuolė dirbtuvę.
TURINAS, nigs. 26. — Už

vakar naktį policija užpuolė di
delę kurpių dirbtuvę, kurią bu
vo užėmę darbininkai. Po ilgo
kos kovos darbininkai tapo iš
vyti. Išvytieji darbininkai te- 
čiaus grūmoja nauju puolimu 
— kad atsiėmus dirbtuvę.

Prie kelių kitų dirbtuvių taip, 
jau buvo didesnių ar mažesnių 
susirėmimų su policija.

I Dvylika žmonių užmiršta.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Central Nows agentijos žinio
mis, kurių čia gauta iš Romos, 
kilusiuose sumišimuose Turine 
dvylika žmonių tapo užmušta, 
o apie pusantro šimto sužeista. 
Tarp užmuštųjų yra penki ka
reiviai. |
Persergėti metalo darbininkus.

LONDONAS, nigs. 25. — 'liaukos musių.

Čia gauta bevielis pranešimas 
iš Maskvos, kuris sako, kad 
trečiojo Internacionalo pildo- 
masai komitetas pasiuntęs pag
raudenimą Italijos darbinin
kams. Nurodoma, kad užgrie
bimas dirbtuvių gali išeit pačių 
darbininkų nenaudai. Būtent: 
Kol valdžios mašinerija pasiliks 
buržuazijos rankose, ji visuo
met suras būdą, kad darbinin
kų pasistengimai galų gale bu
tų nugniaužti. Kad šitai neatsi
liktų, reikią daryti ir viena ir 
kita: užgriebti dirbtuves ir nu
versti valdžią.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 27, 1920 
as requiretl by the act of Oct. 6, 1917

RUSŲ-LENKŲ TAIKOS 
KONFERENCIJA PER

TRAUKTA.

Mirė rusų militarinis ekspertas, 
generolas Polivanof.

RYGA, rūgs. 25. — Rusų- 
Lenkų laikos konferencija lai
kinai tapo pertraukta. Tai dėl
to, kad šiandie čionai pasimirė 
sovietų delegacijos militarinis 
ekspertas, generolas A. Poliva
nof.

Jisai, kaip sakoma, mrė šilti
ne. Generolas Polivanof buvo 
65 metų amžiaus. 1915 metais 
jis buvo užėmęs generolo Su- 
chomlinovo vietą ministerijoj, 
kaipo karo ministeris. Genero
las Polivanof susirgo tuoj po 
to, kaip Rusų taikos delegaci
ja atvyko į Rygą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

JAPONIJA ATSISAKO SUMA
ŽINTI GINKLAVIMAS!.

Nenori išpildyti tautų lygos 
reikalavimą.

HONOLULU, rūgs. 26. - 
Japonijos diplomatine taryba 
pareiškė nesutikimo mažinti 
ginklavimąsi, kaip kad buvo 
pasiulusi tautų lyga. Apie tai 
čia pranešta kablegrama iš Ja
ponijos sostinės Tokio.

MILIONIERIO KOMUNISTO 
BYLA ATIDĖTA.

Lloyd nori naujo nagrinėjimo 
bylos.

CHICAGO. — Milionierio ko
munisto William Bross Lloyd 
ir keliolikos kitų komunistų 
darbo partijos narių byla ir vėl 
lapo atidėta —» iki spalių 8 di< 
uos. Tą dieną teisėjas Hebei 
išklausys kaltinamosios pu
sės advokatų pareiškimą, bū
tent, kad nuteistųjų byla butų 
nagrinėjamai išnaujo.

Valdžios advokatas žada 
“faituotis” užtai, kad byla ne
būtų atnaujinta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusų-Lenkų konferencija atsi
naujins — panedėly.

RYGA, rūgs. 26. — Sovietų 
delegacijos militarinio eksper
to, generolo A. Polivanof, mir
tis vakarykštę Rusų-Lenkų tai
kos konferencijos sesiją pri
vertė pertraukti. Manoma, te- 
čiaus, kad abidvi delegaciji ir 
vėl atnaujins posėdį sekamą 
panedėlį, ir kad bėgiu sekamos 
sąvaitės bus susitarta dėl pa- 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 27, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

VRANGELIS SUNAIKINUS 
SOVIETŲ ARMIJĄ.

Bėgiu šešnu dienų suimta de
šimt tūkstančių bolševikų.

SEVASTOPOLIS, nigs. 26. - 
Anti-bolševikų vadas pietų 
Rusijoj, generolas Vrangelis, 

visa eile drąsių puolimų suė
mė belaisvei) arba sunaikino 
didžiąją dalį tryliktosios sovie
tų armijos.

Sovietų armijos likusieji bė
ga linkui Ekaterinoslavo, per 
Dniepro upę, kur betgi jie puo
lami iš užpakalio.

Suėmė dešimt tūkstančių 
bolševikų.

Bėgiu šešių dienų generolo 
Vrangelio kariuomenė suėmė 
daugiau kaip dešimt tūkstan
čių bolševikų. Jo kavalerija už
puolė ir suėmė bolševikus 100 
mylių fronte.

Anglijos ir kitų valstybių tor- 
pedininkai sergsti du bolševikų 
laivu, kur atėjo Tabrizondan. 
Ant laivų iškelta raudonosios 
vėliavos.

Neįsileido vokiečių 
mokslininkų.

PARYŽIUS, rūgs. 27.
Strassburgo mieste prasidėjo 
internacionalis matematikų 
kongresas. Kongrese dalyvauja 
anglai, franeuzai, amerikiečiai 
ir kilų tautų matematikai. Nė
ra lik vokiečių matematikų ir 
taipjau austrų. Mat jų nenorėjo 
—franeuzai. Jie vis dar negalį 
užmiršti “anų laikų”... Anglų 
ir amerikiečių delegacija dėl lo
kio franeuzų elgimosi kongre
se pareiškė nepasitenkinimo.

Kongresas užsi tęsiąs iki spa
lių mėnesio.

LEYGUES — NAUJAS FRAN
CUOS PRIEMIERAS.

Nepaprastasai parlamento po
sėdis uždaryta.

PARYŽIUS, rūgs. 26.
Naujasai Francijos prezidentas 
Millerandas ministerių kabine
to pirmininku—premjeru pas
kyrė George Leygucs’ą. Vakar 
po pietų parlamentas 705 bal
sais prieš 80 ministerių kabi
netui pareiškė pasitikėjimo. Po 
to nepaprastasai perlainento 
posėdis tapo uždarytas.

Pasveikino Mi'llerandą.
WASHINGTON, rūgs. 26. - 

Prezidentas Wilsonas pasiuntė 
sveikinamąją telegramą nau
jam Francijos prezidentui Mi- 
llerandui.

ORAS.

Chicagoj ir apielinkėse. —
Truputį vėsiau; gal bus lietaus.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs. 25 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.47
Austrijos 100 kronų ........... $0.45
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.40
Darni 100 kronų ............... $13.55
Finų 100 marki)) ............... $3.00
Francijos, už $1 ....... frankų 14.97
Italijos, už $1 ...........  lirų 23.90
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenki] 100 auksinų ............... $0.44
Olandų 100 guldenų ........... $30.75
Norvegų 100 kronų ........... $13.50
šveicarų 100 kronų ........... $20.05
švedų 100 kronų ............... $20.05
Vokiečių 100 markių ........... $1.65 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 27, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

RUSAI ATNAUJINO VERŽI
MAS IINDIJON.

Užėmė Bohara miestą.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Gautomis Daily Exprcss žinio
mis iš Allababado, .rytuose bol- 

i ševikai pradėjo karą plačia ska- 
I le. Po mūšio, kuris tęsėsi per 
( keliatą lienų, jiems; pagalios pa
vyko užimti Bokhara miestą.

Bokhara yra to paties vardo 
provincijos sostinė, kuri pro
vincija randasi į šiaurę nuo 
Afganistano rubežiaus. Prane
šama, kad kariuomenei vado
vaująs paskilbusis Rusų-Japo
nų karo metu generolas, Kuro- 
patkinas.

Bokhara a m iras, sako, pa
bėgęs Afganistano pasienin. Jo 
kariuomenė nors atkakliai gy
nėsi, vis dėlto tapo nugalėta.

ANGLIJOS ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS ATIDĖTAS.

Dar vieną sąvaitę tarsis su 
samdytojais ir valdžia.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Anglijos argliakasių streikas 
pagalios taf.o atidėtas dar vie
nai sąvailei laiko. Tai padaryta 
prašant pačiam pr^mierui 
Lloyd Get •go.

Streikas buvo nužymėtus 
pradėti rugsėjo 25 dieną Taigi 
dabar jis tapo atidėtas iki spa
lių 2 d. Jeigu iki to laiko dar
bininkai negalės susitarti su sa
vo samdytojais ir valdžia gra
žumu, tai streikas pasidarys ne
beišvengiamas.

RIAUŠĖS KORĖJOJ.

Studentai užpuldinėja valdžios 
triobėsius; keli žmonės 

užmušta.

TOKIO, rūgs. 26. — Gauto
mis iš Korėjos sostines Seoul 
žiniomis, Genzan mieste apie 
šeši šimtai korejiečių-studenlų 
užpuolė kelis valdžios triobė
sius ir sunaikino juos. Taipjau 
buvo užpulta ir vienas vielos 
bankas.

Riaušių metu keletas korėjie
čių užmušta, o apie keturiasde 
šimts suareštuota* (•

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

NAUJAS REAKCININKŲ SU
MOKSIMAS VOKIETIJOJ.

Norėtą grąžinti kaizerio 
valdžią.

BERLINAS, rūgs. 26. — Vi
soje Vokietijoje nūdien veikia 
slaptieji agentai besistengdami 
visais jiems prieinamais budais 
sukurti naujo entuziazmo Ho- 
henzollernų naudai.

NORĖJO DVIEJŲ VYRŲ.

Dabar abiejų nebeteks.

PHILADELPHU', nigs. 26.— 
Ponia Hopkins Stollard labai 
mylėjusi vyrus. Kad parodžius 
tą savo prisirišimą prie jų, ji 
per du mėnesiu surengė. dve
jas vestuves. Pirmiausia apsi
vedusi su tiriu Henry Hopkins, 
o paskui su George Stollard. 
Dabar visa išėjo aikštėn ir abu
du vyru pareikalavo — divor- 
so.

True translation filed with the post-1 
master at Chicago, III., Sept. 27, 1920; 
as required by the act of Oct. G, 1917

Lietuvių-Lenkų 
santykiai

Lenkų šlėkta ryžusi pavergti 
Lietuvą.

MAISTO KRIZIS ITALIJOJ.

Valdžia turi didelių nuostolių.

ROMA, rūgs. 26. — Finansi
nė padėtis darosi labai kebli. 
Numanoma, kad valdžia ilgai 
nebegalės elgtis tai]), kaip kad 
ji elgėsi ligi šiol. Dalykai stovi 
sekamai: Italija visuomet buvo 
reikalinga gabentis duonos iš 
užsienių. Tuo gi tarpu Italijoj 
duonos stokoja labiau nei kada 
nors pirma. Tenka pirktis jos 
užsieniuose ir kur kas didesnė
mis kainomis nei prieš karą. 
Parvežus duoną iš užsienių, 
jeigu ją parduot be nustolių, 
reikėtų įkainuoti ją tai]), kad 
žmonės stačiai nebegalėtų 
įpirkti.

Tatai duona pardavinėjama 
žemesnėmis kainomis nei kad 
ji perkama užsieniuose. Kas pa
dengia nedaleklių? Valdžia. 
Delei to ligi šiol valdžia jau 
turėjo apie šešis bilionus lirų 
nuostolio. Ilgai šitaip daryti ne
bus galima, tuo labiau, kad pats 
valdžios iždas yra kone tuš
čias. < •

Šitą klausimą teks išspręsti 
parlamentui — sekamame po
sėdy.

KAUNAS, rūgs. 25. — Lietu
va ir Lenkija, tai dvi tautų ly
gos dukters, pagimdytos Ver- 
sailles’o sutartimi ir tariamai ; 
įkvėptos būti nuolankiomis sa
vo patėviams ir broliškai sugy
venti tarp savęs.

Po to, kada pairo Lietuvių 
Lenkų taikos konferencija Kal
varijoj, iš pasikalbėjimo su Lie
tuvos užsienio reikalų ministe- 
riu Purickiu aš tečiaus gavau 
visai priešingos nuomonės iš
girsti.

Darydamas susidėjusios pa
dėties peržvalgą Purickis pa
reiškė: “Besivoržiantįs bolševi
kai išvijo lenkus iš Lietuvos, 
kur jie turėjo okupavę musų 1 
teritoriją. Šitaip spaudžiami 
lenkai tą teritoriją pavedė Lie
tuvos valdžiai. Bet kuomet bol
ševikai tapo atblokšti, lenkai 
ir vėl įsiveržė musų teriiorijon. 
Rugpiučio 27 dieną mes įteikė
me Varšuvai protestą, kartu pa
siūlydami, kad demarkacijos 
linija butų išspręsta bendroje 
abiejų pusių įgaliotinių sueigo
je. Lenkų delegacija atvyko 
Kaunan ir pasiūlė niilitarinę • 
konvenciją. Bet jie neatsakė 
musų protestą. Mums teblai- 
kant tarybas lenkai užpuolė 
lietuvius prie Augustavo ir at-1 
bloškė musų kariuomenę už : 
Suvalkų.

“Tatai mus privertė sukon
centruoti kariuomenę ir išvyti 
lenkus iš Suvalkų.

Lenkai kaltina mus, kad mes į 
buk esą padarę slaptą sutartį j 
su Rusija. Tai neliesa. Kada 1 
kraštulinysai Vilniaus gaivalas 
stengėsi sukurti tenai bolševiz- • 
mą, Maskva pareiškė nepasiten
kinimo, ir radikalinis judėji
mas Lietuvoj tapo nugniauž- 
tas.”

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Praeitą subatą viename Lon
dono priemiesty užsinuišo or
laivininkas ir keturi jo pasa- 
žieriai. Penktasai sunkiai su
žeista. Nelaimes priežastis — ■ 
pasigadinimas motoro.

POGROMAI 1RLANDIJOJ.

Terrorizuoja ramius 
gyventojus.

DUBLINAS, rūgs. 26. — Ang
lų valdžios šalininkai, policijos 
pradedami, vis dar rengia savo 
rūšies pogromų. Keliose vieto
se ir vėl buvo užpulta ramus 
gyventojai. Atlikta įvairių prie
vartos darbų.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Padėtis Irlandijoj pagalios at
kreipė savin ir valdžios domę. 
Ministerių kabinetas rengiasi 
paskirti specialę komisiją, kuri 
turės ištirti nederamus “tūlų 
asmenų” darbus ir paskui nu
bausti juos.

Rado subadytą žmogų.

CHICAGO. — Prie Blue Is- 
land ir Taylor gatvių vakar 
policija rado mirtinai subady
tą žmogų, tūlą Louis Fclco. 
Kas jį užpuolė, sužeistasai ne
galįs pasakyti. Veikiausia mirs.

Skaitykite ir Platinkite
“N A U J I E N O S”

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon ir pilnai at
sako už siunčiamus pinigus. Lietuvoje į vie
tines paštas pinigus išsiuntinėja Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankas.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
sayo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj. Naujienos draftus 
ant didesnių sumų parduoda pigiau negu ban
kai. . *
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
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Lietuvos valstybė 
ir darbininkai.

Klerikalų ir tautininkų 
partijos bara socialistus, kad 
jie neremia Lietuvos valsty
bės. Tų partijų spauda ir 
agitatoriai dažnai sako soci
alistams: mes nekaltiname 
jus už tai, kad jus kritikuo
jate Lietuvos valdžios dar
bus arbaTnet kovojate prieš 
tą valdžią; bet valdžia yra 
ne tas pats, kas valstybė. 
Valdžia šiandie gali būti vie
nos partijos rankose, o ryto 
patekt į kitos partijos ran
kas; jeigu žmonės išrinks 
didžiumą socialistų į Seimą, 
tai socialistai pasidarys val
džia. O valstybė yra kas ki
ta. Ji representuoja ne vie
ną kokią partiją, o visą šalį. 
Todėl valstybę turi remti vi
si piliečiai, nežiūrint kas yra 
valdžioje.

šitie argumentai daugeliui 
žmonių labai imponuoja, ir 
verta panagrinėt juos kiek 
nuodugniau.

Valstybė, tiesa, yra ne tas 
pat, kas valdžia. Valstybė 
yra didesnis, platesnis daik
tas. Ji yra organizacija, 
apimanti visą šalį—tam tik
rą žemės plotą ir žmohes, 
gyvenančius tame plote. Tuo 
tarpu į valdžią įeina palygi
namai mažas skaičius žmo
nių, kurie dažnai gali keis
tis. Demokratingose valsty 
bėse šitie žmonės daugiaus 
ar mažiaus priklauso nuo 
visų šalies gyventojų valios, 
bet vis dėlto jie reprezen
tuoja ne visus piliečius ly
giai. Valdžia yra pirmiau
sia po kontrole tos partijos, 
iš kokios atstovų ji yra su
daryta. Vesdama tos par
tijos politiką, ji dažnai ne 
tiktai ne paiso daugelio pi

liečių norų, o stačiai einu 
prieš jų reikalus.

Valdžia yra tiktai valsty
bės organas. Ta^ organas 
gali persikeisti, kuomet vai* 
stybė gali pasilikti tokia 
pat.

Gerai. Bet ar iš to išeina, 
kad darbininkai visuomet 
privalo remti valstybę?

Taip butų tiktai tuomet, 
kuomet valstybė tarnautų 
darbininkų reikalams. Deja, 
dažnai ji taip visai nedaro. 
Lietuvos valstybė, pavyz* 
džiui, nors 3ar yra labai jau
na, o jau suspėjo tiek ir tieK 
kartų “sugriešyti” prieš dar
bininkus. Ji persekiojo jų 
organizacijas, smaugė Jų 
spaudą, kalėjimuose kankino 
jų vadus, teikė paramą dar
bininkų priešams laike strel 
kų, ir t.t. Kaipgi tad galima 
reikalaut, kad darbininkai 
guldytų savo galvas už to
kią valstybę?

Jus gal pasakysite, kad 
tos darbininkams padaryto
sios sklandos įvyko ne per 
valstybės kaltę, o per kaltę 
jos valdžios. Gerai. Bet 
Lietuva juk jau turėjo ne 
vieną valdžią,o kelias lygiai 
— o darbininkai vis buvo 
skriaudžiami ir skriaudžia
mi. Kodėl?

Valdžia yra valstybės or
ganas. Jeigu tas organas, 
nežiūrint visų įvykusių jame 
atmainų, nuolatos yra toks, 
kad darbininkai kenčia nuo 
jo, tai aišku, kad ir pačio
je valstybėje yra kas-nors 
bloga darbininkų labo žvilgs 
niu. Ji, reiškia, yra tokia, 
kad darbininkams reikia 
laukti, jogei ji skriaus juos 
ir toliaus.

O jeigu taip, tai kas jiems 
palieka daryti?

Anarchistas pasakytų: 
valstybę reikia griauti, nes 
iš jos niekuomet nebus nie
ko gera.'

Panašų patarimą sulig Lie 
tuvos valstybės duoda ir ko
munistai (lietuviški), nors Ir 
kitokiu argumentu parem
dami jį Jie nesako, kad vi
sai nereikia valstybės, bet 
Lietuvos valstybę jie nori su
griauti, kadangi, jų nuomo
ne, gera valstybė gali būt 
tiktai Rusijos bolševikų kon
troliuojama.

Socialistai nepritaria nė 
anarchistams, nė komunis
tams. Jie mano, kad griau
ti Lietuvos valstybę butų 
kenksminga patiems*Lietu- 
vos darbininkams.

Tečiaus jie negali pritar
ti —- delei augščiaus išdėsty
tų priežasčių — nė klerika
lams su tautininkais, kurie 
liepia darbininkams remti 
Lietuvos valstybę.

Socialistai sako: dabarti
nė Lietuvos valstybė yra ne
gera darbininkams, todėl 
darbininkai neprivalo remti 
ją. Bet jie neprivalo ir griau
ti ją; jie privalo kovot už 
tai, kad padarius ją kitokia.

Kad skaitytojai aiškiau 
suprastų šitokį socialistų nu
sistatymą, mes paimsime pa
vyzdį iš kitos srities.

Darbininkams šiandie yra 
daug skriaudos daroma dirb 
tuvėse. Jie tenai sunkiai 
dirba ir gauna menką atly^ 
ginimą, — žodžiu, yra išnau
dojami. Be to, jiems tenai 
tenka nukentėti ir kitbkiafs 
budais: paniekos nuo dirbtu
vės viršininkų, peteisingų 
atstatymų nuo darbo, baus
mių ir t.t. Ką gi daro darbi
ninkai?

Jie negriauja dirbtuvių, 
"kaip kad anarchistai norėtų 
padaryt su valstybe. Sugrio
vę dirbtuvę, darbininkai ne
turėtų kur dirbt ir užsipel- 
nyt duoną.

Darbininkai kovoja prieš 
savo skriaudikus dirbtuvėje: 
reikalauja didesnių algų, 
trumpesnių darbo valandų ir 
žmoniškesnio apsiėjimo; jie, 
be to, organizuojasi į unijas, 
kad pastačius prieš dirbtu
vės savininką didesnę jiegą.

Kada darbininkai daugiau 
susipranta, tai jie ir tuo nesi 
tenkina. Jie užsimano ne 
tiktai pagerint savo padėti 
dirbtuvėje, o ir. perkeisti vi
są dirbtuvės tvarką, būtent: 
nuo dirbtuvių kontrolės pra
šalint dabartinius jų savi
ninkus ir pavesti jas į bend
rą visuomenės ir darbininkų 
kontrolę.

Kadangi darbininkai tiki
si ateityje patapti dirbtuvių 
valdytojais (kartu su visa 
visuomene), tai jų interesas 
yra, kad dirbtuvės ne tiktai 
gyvuotų, o ir bujotų. Bet kol 
dirbtuves kontroliuoja kapi
talistai, tai tas bu jojimas pri 
klauso nuo kapitalistų, o ne 
nuo darbininkų. Ir darbinin
kai visai nejaučia pareigos 
pinigiškai ar kaip kitaip 
šelpti dirbtuves. Tai yra 
kapitalistų biznis. O ^arbi- 
ninkas turi rūpintis tuo, kad 
apgynus savo reikalus dirb
tuvėje, kad iškovojus sau 
daugiaus teisių ir kad, paga
lios prašalinus nuo dirbtuvių 
kontroliavimo kapitalistus.

Lygiai taip yra ir su vals
tybe.

Kol valstybė yra savinin
kų klesos (buržuazijos) kon
troliuojama, tai ne darbinin
kų “biznis” yra, skriaudžiant 
save, rūpintis jos bujojimu. 
Jie, žinoma, turi pildyt tas 
pareigas, kurias uždeda ant 
jų įstatymui. Bet visuomet 
jie turi žiūrėt, kad butų pa
tenkinti jų reikalai, ir kovot 
už įgijimą vis didesnio ir di
desnio balso valstybės kon
troliavime, kol pavyks, paga
lios, išveržti ją visai iš da
bartinių jos ponų rankų.

Lietuvos valstybė yra savi 
ninku kontroliuojama Pro
letariato uždavinys yra kovo 
ti su jais, kad jie butų pri
versti užleisti savo vietą be
turčiams, ir kad valstybė 
tuomet lygiai tarnautų visos 
visuomenės reikalams.

West Virginijos 
kainuose.

VIII.
PAUL HANNA 
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Williainson, W. Va. — Tarp 
išmestu iš kompanijos namu 
yra penkios lenkų šeimines, ku
rios gyvena šėtrų kaimelyje 
ties Nolans. Visi kiti yra ame
rikiečiai - baltieji amerikie
čiai, paeinantis iš seniausių ko
lonijų šeiminų, ir juodieji ame
rikiečiai, kurių protėviai atvy
ko “s-pecialiu pakvietimu” ir 
apmokėta kelione, iš Afrikos.

Visoje šioje apygardoje ta ra
sinė (proporcija yra išlaikoma. 
Ateiviai yra liek pat retenybė, 
kaip ir už uniją stojantis kasy
klų savininkas. Skaičiumi juo
dieji ir bailieji yra beveik ly
giai padalinti. Karingame at
sidavime unijai kiekviena tau
ta stengiasi pralenkti kitą.

Pereitą.nakt| atėjo žinia, kad 
izoliuotai kainuose, toli nuo 
unijos lokalo, angliakaisių gru
pei yra reikalingas organizato
rius. l ik fienas žmogus buvo 
atliekamas, kuris galėjo tuo- 
jaus padaryti kelionę ir įsteig
ti lokalų. Jis buvo augštas, lai
bas, viduramžis negras, su vie
na akimi, išgelbėta eksplozijoj 
melai atgal.

“Jus žinote, kad Bakhvino 
mušeikos turi mirties liniją apie 
tą vietą”, pasakyta negrui, “bet 
kas nors turi tuojaus vykti į tą 
vietą. Ar jus galite tai pada
ryti?”

“Aš galiu tai padaryti”, atsa
kė negras, “ir jeigu jus užgir- 
site, kad aš neatvykau, jus ga
lėsite j ieškoti manęs šalę ke
lio*.

Šiandie aš mačiau fotografi
ją negro organizatoriaus, kurį 
kasyklų savininkų mušeikos 
pagavo Dingės miestelyje. Jo 
galva ir rankos buvo apraišio
tos, paslėpiant lazdų ir švininių 
padarytas žaizdas, pirm negu 
“detektivai” Nusprendė, kad jis 
yra miręs ir paliko jį gulintį 
ant kelio.

Daugelis unijos lokalų virši
ninkų yra negrai, besididžiuo
jantį.* savo atsakomybe ir giliai 
suprantiantįs savo prisidėjimą 
prie 600,000 angliakasių, kurių 
moralė ir finansinė spėka yra 
užpakalyje judėjimo įsteigti ci
vilizaciją tamsiausioje West 
Virginijoje.

Į rytus nuo Mingo yra Mc 
Dowcll pa vietas, tvirtovė kasy
klų savininkų tyronijos. Vie
los sankrovininkas, gimine re
akciniams kasyklų savinin
kams, papasakojo man sekamą 
dalyką. Keletą savaičių atgal 
ilga skrinia atvyko traukiniu 
iš MdDowell, adresuota “Unit
ed Mine Workers, Williamson, 
\V. Va.” Viduje skrinios gulė
jo sukoneveiktas lavonas uni
jos organizatoriaus ir prie jo 
prisegtas raštelis: “Ir jeigu 
daugiau agitatorių atvyks į Mc 
Dovvell pavietą, tad štai ką jie 
gaus”.

'Pas pats sankrovininkas man 
pasakė, kad teisingas apsiėji
mas, kurį gauna sulig įstaty
mais unistai Mingo paviėte ne
besitęs ilgiau, kaip iki po rin
kimų dienos. Aš paprašiau pa
aiškinti.

“Jus galite kalbėli ką jus no
rite apie įstatymus ir tvarką”, 
atsakė jis, “bet aš galiu pasa
kyti jums, kad unija bus už
gniaužta. Štai kas veikiama. 
Mes turėjome daug senų tavo- 
ų ir mes negalėjome jų par

duoti, taip kad aš nuvežiau jį 
j Logan ir vaigščiojau gatvė
mis, su dviem vaikais dalinda
mas lapelius apie specialį iš
pardavimą. Už penkių miliu
tų atėjo šerifas ir sugriebė ma
ne. Tada jis perskaitė lapelį 
ir nusišipsojo.

“ ‘Viskas gerai’, pasakė jis, 
‘.iš maniau, kad jus rengiate 
unijos susirinkimą. Jeigu tai 
yra tik išpardavimas tavorų, 
jus galite eiti į kempes ir pada
linti lapelius’. Jei aš bučiau 
buvęs unijos organizatorius, jis 
butų smogęs man į galvą ir pa- 
siuiftęs mane skrinioje. Tad 
štai kaip jie elgiasi su jais Lo
gan ir McDowell pavietuose ir 
lą jie darys čia po rinkinių, ne
paisant jokių įstatymų”.

Išsprogdinimas ir visiškais 
sunaikinimas jiegos dirbtuvės 
netoli čia, yra viena iš “anglia
kasių” piktadarybių, kuri nu
gąsdino laikraščių skaitytojus 
visoje šalyje ir kuri)davė prie
žastį pašaukti federalinius ka
reivius. Po trumpo savytaus 
tyrinėjimo, šerifas Blankenship 
areštavo du naktiniu sargus, 
kurie pasirašė po prisipažini
mu, kad juos pasamdė kasy
klų savininkai išsprogdinti 
dirbtuvę.
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MILWAUKEE, WIS.

Užmušta lietuvis Pranas Krist.

Bugsėjo 2 dieną š. m. Ore
gono valstijoj tapo užmuštas 
lietuvis Pranas Kj’isl, dirbęs 
Kerry Timber kompanijos 
Simnyside kempėj, miestelio 
St. llelen apskrity. Nelaimė at
siliko darbe. Traukiant rąs
tus, lynas netikėtai pagavo jo 
ranką ir įtraukė jį į mašiną, 
kuri jo galvą ir visą kūną su
traiškė. Velionis buvo 27 nie-

tų amžiaus, amalu pirštinių 
siuvėjas, bet buvo išvažiavęs į 
girias dirbti, norėdamas pagy
venti šviežiam ore. Buvo ki
lęs iš Zubriu kaimo, Suvalki
jos, Amerikon atvažiavo 1913 
metais. Amerikoj paliko du 
broliu, Joną ir Jurgį, ir seserį 
Petronę, o Lietuvoj tėvus ir 
dvi seseri, Oną ir Prancišką. 
Sužinojęs"hpie nelaimę, jo bro
lis Jonas Krist, gyvenąs Mil- 
vvaukee, Wis., nuvažiavo į St. 
Uelen parsivežti brolio kūną, 
kurį ir palaidojo rugsėjo 13 die
ną. — Skaitytojas.

KENOSHA, WIS.

Šiame mieste lietuvių gyve
na turbūt daugiau kaip 1500. 
Žmones gana darbštus Lietuvos 
reikalais, už tą darbštumą juos 
net Lietuvos Atstovas p. J. Vi
leišis pagyrė. Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų čia jau parduo
ta už 20 tūkstančių dolerių, o 
kvota skiria 30 tūkstančių. Ti
kimės, kad visą surinksime. 
Vietos L. L. V. Stotis nutarė ei
ti iš namų į namus pardavinėt 
bonų. Pardavinėjant bonus bus 
renkamos ir aukos sušelpti nu
kentėjusioms Lietuvos žmo
nėms tose vietose, kur Lenkai 
buvo okupavę ir žmonės labai 
suvarginę. Paskirti darbuoto
jai, kurie eis iš namų į namus 
bonų pardavinėti ir aukų rink
ti yra šie: J. Trakšelis, P. Ju- 
sia, S. Balis, J. Jocius, S. šipc- 
lis, S. Pinigis, V. Varanavičia, 
P. Beišis, P. Kodis, K. Mikėnas 
ir A. Kvedaras.

— Stoties narys S. Šipelis.

Iš Įvairių Sričių.
Išnykęs milžiniškas driežas. 

Paskutiniais laikais Amerikoj 
suranda vis daugiau liekanų 
labai senai išnykusių sutvėri
mų, — suranda daugiau ne to
dėl, kad čia tų išnykusių sutvė
rimų butų daugiau buvę, bet 
lodei, kad žemė čia mažiau 
krutinta, tai joje ir liekanų 
daugiau užsiliko. Dar dau
giau ir dar įdomesnių išnyku
sių sutvėrimų liekanų . žemėj 
randa Pietinėj Amerikoj negu 
Šiaurinėj; lėčiau ir čia jų ne
truksią ir dėlto kasinėjimai že
mės nesiliauja ir surandama 
vis kas nors nauja, ko pirma 
ir mokslininkai nežinojo. Prieš 
kąrą vokiečių Paleontologų 

Draugija šiaurinėj Amerikoj 
turėjo net savo specialę stotį 
tyrinėjimui senai praėjusių lai
kų išnykusios gyvybės. Jieško- 
jimai ir dabar nesiliauja, ir vis 
kas nors nauja surandama. Su
lig specialiu, gamtos mokslams 
pašvęsto, vokiečių laikraščio 
“Proinetheus”, perminės for
macijos žemės sluogsniuose už
tikta liekanos didelio driežo, 
kuriam paleontologas C. W 
Gilmore davė vardą Diometro- 
don Gigas. Liekanos taip ge
rai išsilaikiusios, kad buvo ga
lima iš jų greitai sustatyt pil
ną to prieštvaninio driežo ske
letą. Iš skeleto matyt, kad tas 
labai senai gyvenęs sutvėrimas 
žymiai skiriasi nuo dabar ant 
žemės gyvenančių driežų tiek 
savo didumu tiek ir kūno su 
dėjimu. Jis turėjo labai aug
sią skiauterę pasidariusią iš pa
ilginimo kaklo ir šoninių kaklo 
dilių. Sutvėrimas buvo septy
nių pėdų ilgio, o skiauterę tu
rėjo penkių pėdų augščio. Drie
žas buvo labai greitas ir turė
jo būt draskantis. Dantys bu
vo aštrus ir užriesti, lodei tiko 
pagaučiai paimti ir draskyti. 
Ant kojų buvo aštrus nagai, ko 
dabartiniai driežai neturi.

šernas.

NURODYMAI NORINTIEMS 
ATVYKTI Į JUNGTINES 

VALSTIJAS.

' [Nuo Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Inform. Biuro Lietuvių Skyriaus")

Pranešame, kad yra nustaty
ta nauja tvarkai vizavimo pas- 
porlų ateiviams, norintiems at
vykti Amerikon. Idant išven
gus nereikalingų užtrukimų 
reikia laikytis šių taisyklių:

Daugelis svetimša'lių, turin
čių Amerikoje giminių ar drau

gų, norinčių juos parsigabenti 
čion, gali taį padaryti, šie Ame
rikoje gyvenantįs turi praneš
ti norintiems atvykti apie šią 
naują tvarką iii kas reikia dary
ti:

1) Norintieji atvykti, privalo 
išgauti pasportą išvažiavimui 
iš tos valstybės, kurioj jie gy- 
Vcna.

2) Tą išgautą pasportą turi 
ypatiškai pristatyti artimiau
siam toje apielinkėje Amerikos 
Konsului. Nuvykus pas Ameri
kos Konsulą turi išreikšti norą 
ir reikalavimą vizos į Jungtines 
Valstijas. Eidamas pas konsu
lą turi turėti fotognaiijas. Taip
gi patartina turėti laiškų ar ko
kių paliudymų nuo giminių ar 
draugų Amerikoje, kuriuose 
išreiškiama noras ir parodoma 
delko kviečiama Amerikon, 
kuo užsiims atvykęs čia, kur 
apsigyvens. Bet jeigu bus aprū
pinami savųjų, tai turi būti 
nurodyta kai)) ir kiek pagelbos 
bus suteikiama.

Amerikos konsului turi pri
mokėti vieną dolerį prašant vi
zos ir devynius dolerius išga
vus vizą.

Pagal naują tvarką Ameri
kos konsulams visose svetimo
se šalyse yra detaliai nurodyta 
kaip elgtis su tais, kuriems vi
za yra išduodama ir su tais, ku
riems yra sulaikoma.

Tose šalyse, kur aplikantų 
reikalavimas turi būti perduo
tas valstybės departamento

7< Vibjs Cydunle« užlaiko 
seitnytio*- sveikhtA

Tyliai kenčiančios.
Daugelis motorų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais strė
nose, šonuose, klubuose, šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karštin ir šaltin.

EVERA’S
Regulator

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

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS 
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St. 
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashington St.
Mnrshalt Field Annez
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spindul\ai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710 

------—— z--

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

A. M. KAITIS
REGISTRUOTA AKUŠERE

Su daugelio metų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gimdymo ir 
kitų moteriškų ligų.

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

Ar Jūsų Kraujas 
Reikalaun Gelžies? 
taip padaryti bandymą, kuris pasako.

Išblyškęs veidas nerviška arzinantl 
dispozicija nedateklius stiprumo ir pa 
kantrumo ir negalėjimas pasistatyti 
su stipriais ir buviniais žmonėmis gy
venimo lenktynėse — šie yra lyg pa
vojaus ženklai, kuriuos gamta paro
do, kada kraujas darosi skystas, iš
blyškęs, su vandeniu ir literiškai iš
alkęs geležies. Jeigu nesate užsitik
rinę savo sveikata, eikit pas savo dak
tarą ir liepkite jam išbandyti jūsų 
kraują ir dažinoti jūsų stovį, arba 
padarykite sekantį išbandymą patįs: 
Pažiūrėkite kaip ilgai galite dirbti 
arba kaip toli nueisit nepailsus pas
kui imkit du penkių grn. plyskelius 
Nuxated Iron tris kartus į dieną po 
valgiui per dvi sąvaiti. Tada vėl iš
bandykite savo stiprumą ir pažiūrė
site kiek jus laimėjote.

Visi geri aptiekoriai parduoda Nu- 
xated Iron, su aiškiu supratimu, kad 
jeigu juo neužganėdinti, pinigai bus 
jums sugražinti.

RHEUMATICO
Jeigu kenti nuo reumatizmo ir 

da nesi vartojęs RIIEUMATICO, 
tas priguli nuo tamistos įgyti 
bonką šiandien. Tamista nusi
stebėsi iš pasekmių.

Yra tai vienas iš geriausių ži
nomų receptų. Yra datirta, kad 
tai yra geriausia pagelba žmo
nėms visokiose reumatizmo ligo
se.

Kaina labai maža.
Tiktai $1.00.

Vartok šitą kuponą:

Arco Drug Co., 534 W. 18-th St., 
Chicago, III.
Gerbiamieji: čia rasit $1.00 už kur) 
prisiųskit man vieną RHEUMATICO 
Bonką.

Pavardė .............................................
Street .............................................

City .............................................

Remkite savo sandarbininkus

CO-CI-MA CIGARAI
Nuo išdirbėjo tiesiai vartotojui 

sučėdins jums pinigus.
Pareikalaukit sau Co-Ci-Ma Ci

garus skrynutėmis
iš dirbtuvės, cigarų išdirbėjų 

nuosavybės.

Co-opcrative Cigar Makers, Ine.
1448 W. Madison St.
Phone: Monroe 3774.

Skausmus ir gėlimus nutildo 

4a 
PAIN-EXPELLER

Vaiibaženklls uireg. 8. V. Pat. Ofise.

draugas reikale

J. P. WAITCHES 
LAWYER t

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

Tel. Yards 1053

IIIIIHIiaSBIIIIBIIIB
T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chiea$o, 111. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257
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Lietuvos Laivynas
Ar nori kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių?
Ar lori cavo laivu pasivažinėti Lietuvon?
Ar įdomauji užjurine pirklyba?
Ar nori, kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir Amerikos ?
Ar nori, kad siuntiniai tavo ir pinigai greitai pasiektų gimines 

Lietuvoje ?
Ar nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gerų pelnų ?

Jeigu tas0 viskas tau patinka, tai skubinkis pirkti akcijas
Lietuvos Garlaivių Bendrovės.

Akcija su surplusu kainuoja $33.00. Kas 5 akcijos duo
da vieną balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės reikaluose.

Visais reikalais kreiptiesi pas: 4

-letuviii Rateliuose
TOWN OF LAKE CWRD LINIJOS

LIETUVOS GARLAVIŲ BENDROVĖS 
GENERALĮ AGENTĄ 

DR. J. ŠLIUPAS

1419 N. Main Avė., Scranton, Pa.

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtų aptiekų nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 St.

Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma- 
ne su receptais, ar su vaistų reikalais, o aš užtikri
nu teisingu ir maloniu patarnavimu.

Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American 
Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
Fountain’as.

A. KARTANAS, APTIEKORIUS
523 West 120 St., W. Pullman, III.

Tel. Pullman 169.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymų:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rųšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Viktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duo. ime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mėlina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro
gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite be

nt 75 nuošimčius. Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 
Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedaliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatves.

tik $37.00

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy* 
do.

Kirmėlės ženklai
2mon€s sergantis tnja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
| gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję. ausyse ūžia, 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 Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
NedAlinmi* nuo 10 iki 12 <ii*>n«

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptinku

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisipgai suteikiami.

Tel. Canal 114.

Kaip kitur, taip ir čia, vasa
rai praėjus, įvairios vietos 
draugijos ir draugijėlės ruošia
si visokiems vakarams ir prog- 
ramams. O draugijų čia nestin
ga. Jų yra visokių, daugiausia 
betgi susišelpimui ligoje etc., 
įvariais Šventųjų ir nesvertųjų 
vardais. Yra taipjau ir idėjinių 
draugijų, tarp kurių panr.neti- 
na viena rimtesniųjų, nes;mai
šant nū į jokių partijų dalykus, 
o tai yra Teatrališkas Kliubas 
“Lietuva.” Jis gyvuoja jau de
šimt metų; jo uždavinys yra 
veikti pakėlimui lietuvių sce
nos. Žinoma, darbas buvo sun
kus, nei visų laikų, neesant tam 
tikrų teatro dalykais nusima
nančių žmonių, kurie butų su
gebėję vadovauti, visų kų turė
jo dirbti palys kliubo nariai ir 
narės, susidedantys vien iš pap-
ra tų darbininkų. Dabar vienok 
dalykai gerėja. Ruošiamam 
stalyti spalio 17 d. istoriniam 
veikalui “Kerštas“ Kliubas pak
vietė režisoriauti panelę. Unę 
Babickaitę, nesenai atvykusių 
iš Lietuvos artistę. Taigi tiki
mės, kad bent šiuo kartu turė
sime tinkamai pastatytų ir su
vaidintų scenos veikalų. “Ker
šte“ vaizduojami santikiai lie
tuvių su kryžeiviais, ir kokių 
įvairių kilpų kryžiuočiai spren
dė lietuviams. —J. J. P.

Kainos vis dar puolančios.

Kainos rekmenų pamaži pra
deda pulti žemyn. Jau subatoj 
bu /o rašyta apie tų puolimų. 
Dabar grudai dar labiau nup'i- 
go. Nupigę kiek ir miltai.

Kelios kitos bovelninių aud
inį nų kompanijos paskelbė, 
kad jos irgi nupigina kainas 
nuo 15 iki 40 nuoš. Vienos nu
pili inusios, kad žalioji medega 
nupigo, o kitos todėl, kad jų 
ko įkūrentai irgi nupigino.

Taipjau atpigo varis ir švi
nas.

Crow-Elkhart automobiliu 
kompanija paskelbė, kad ir ji 
nupigina kainų savo automobi
lių ir pardavinės juos kaino- 
mi;, kokios buvo prieš karų.

Automobiliu rinka delei 
Fo do žingsnio yra sumišusi. 
Fabrikantai nesumano kų dary
ti: nupiginti kainas ar laikytis 
senųjų. Tas Fordas iškirto joms 
labai nemalonių šposų. Dvi 
kompanijos jau pasekė Fordo 
žingsniu, bet kitos dar atkak
liai laikosi. Automobilių agen
tai nesumano kų daryti; tūli jų 
mano, kad visų automobilių 
karnos turės pulti, nors kaip to 
nenorėtų fabrikantai. Fordas 
tini išdirbęs savo laukų, kuris 
neprieinamas kitoms kompa
nijoms, tad jos Fordo . nelabai 
paisytų, bet kad dar dvi didelių 
automobilių kompanijos pase
kė jo pavyzdžiu, tas darosi pa
vojingu kitiems konkuren
tams.

Fordas, kuris Chicagoje vi
dutiniškai parduodavo po 15 
automobilių į dienų, tų dienų, 
kada jis paskelbė nupiginimų 
kainos, pardavė net 134 auto
mobilius. ,

Disic Co-opcrative Mail Or- 
der House, Houston, Tcx. pas
kelbė, kad ir ji nupigina visas 
kainas nuo 15 iki 33 nuoš., iš
ėmus maistų. Visos kitos “mail 
oider” įstaigos irgi pigina kai
nas ant visų daiktų.

Darbo statistikų biuras Wa-

(Scka ant 4 pusi.)

I ABA*
GERBIAMIEJI SALUTARO DRAUGAI ir K OŠTUM ERTAI:

Su dideliu apgailestavimu pranešame Jums, kad me esame priversti pakelti prekes ant savo nekarš
tų. Mu ų darbininkų algos, medega ir kiti iškaščiai pasididino ant 70%, pertai esamo priversti pakeisti kai
nas. •

Naujos kainos: 1 bunka S'alutaro Biterio ........... $1.50
1 tuzinas ..........................................  $14.00

. •/: tuzino ..... „.......... ,.........$7.00
didžioji SALUTARO ŠEIMYNA supras tą reikalingumą, kokį mes neišvengtinai, 

dėlto pasiliks ateityje musų gerais priedeliais ir draugais.

SALUTARAS DRUG CHEM. CO.
1707 S. Halsted St. Chicago, III.
P. S. Naujos kainos Įeina spekon nuo OCTODER-RUGSĖJO t, 1920.

Tikime, kad musų 
turėjome padaryti, ir 
Su augšta pagarba,

Laivas

SAX0NIA
Išplaukia Rugsėjo 30 dienų

STAČIAI Į HAMBURGU
Trečia klega $120.00 ir S5.1I0 War Tax.
Kreipkitės pas arčiausi Cunard Agėntų.

MUZIKA.
Lietuvišl^ šokių gaidos, visokiems instru

mentams. Taipgi parduodam styginius ir puče- 
mus instrumentus. Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. Wabash Avė, Chicago, III.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

~ aarga chroniškomis l’-omis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visi.\._ ratinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe S’t. 
Crilly Building—ruimas 506.•Imkite elivatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 rak.
Nedėliornis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

' PLUNKSNOS.
Čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ..............................  98c
Čystos baltos žąsų sanitariškos 

plunksnos svaras ............... $1.39
čysti balti žąsų puvai sv.......... $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv...... $2.26

BECKS DEPARTMENT STORE
3323 So. Halsted St.

r-—.......... -.. .......-i
Tel. Yards 8654

Mm. A. Michniewich

Tiesiogiliepojii
Laivakortė kainuoja $145.- 

00; ant laivo kambariai su 2 
ir 4 lovomis visiems; baga
žai čekiuojami stačiai į Lie- 
Pojų.

Laivai išplauks: Rugsėjo 
30; Spalio 14 ir 21; Lapkri
čio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 
23.

Rašykite delei lietuviško 
paso blankų ir pridėkite 2 
et. štampą, pas,

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avė., 
Brooklyn. N. Y.

Saugok akly regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklls 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-10-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykito mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliornis nuo 9 ryto iki 12 d. 
- ■■■" ■■■' ■

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

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

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

LIGAS,

_________ 8
Federalls Agentūrų Bendroves.

PINIGŲ TIKRAS KURSAS 
dėl siuntimo | užsienius ra pasiunti
mo kaštais stovi šiaip!

ŠIANDIEN, SEPT. 27,1920. Pinigai 
LIETUVOS 100 auksinų___  $2.00
LATVIJOS 100 rublių ....... $1.75 
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.00 
LENKIJOS 100 markių___ $046

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą j pinigą 80 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti | Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 

'kursą. Pinigus siunčiam | visus 
Lietuvos kraštus.

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

Or. A. R. Blumenthal

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
£atinga doma atk

reipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliornis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St 

Telephono Yards 4317 
Bouievard 6487 

................... T r / 

.......... ..... ■ 1 )

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 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. Nedėliornis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet. 

Telefonas Drexel 2880 —

DR. M. HERZMAN
I« RUSIJOS

Getai 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 Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų bei 

teisingų vaistų ar sanžiniškų 
patarimų kaslink gyduolių, teik
sitės kreiptis pas lietuvių ap- 
tiekorių, kuris visokiame reika
le jus pilnai užganėdins.

Su guodone,
J. J. SMAILIS, PĘ< G.
2210 Jos. Campau Avė., 

kampas Evaline,

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Kaip buvo pirmiau pranešta, 
kad musų atstovas išvažiuos į 
Lietuvą 28 dieną IMigsėjo (Sep- 
tember), tai dėl svarbių priežas
čių likos tas išvaževimas atidėtas 
ant 12 dienos Spalio (October) 
ir čia minėtą dieną 4 valandą po 
pietų musų atstovas Jonas Kas- 
tėnas išvažiuos iš Chicagos į 
Kauną dėl užėmimo vietos vedė
jo musų ofise Kaune ir kituose 
miestuose per kuriuos ofisus bus 
atliekama sekantįs reikalai. Pa
rų pinimas pasportų norintiems 
važiuoti į Ameriką, perdavimą 
giminės pinigų, ir visokių iš 

Amerikos siuntinių, suteikimą in 
formacijų apie pirkimą nuosavy 
bes, namų, žemės ir kitokių rei
kalingų Amerikos Lietuviams 
reikalų.

Todėl jeigu kas turite kokių 
reikalų, ar tai giminių atsiėmi
mo į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybes kitiems per
vedimo, kreipkitės į musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu budu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus ypa- 
tiškai ant vietos, taipgi musų 
atstovas lankysis po visus Lietu
vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Ture 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės į

FEDERALĖS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ 

666 W. 18th Street, Chicago.

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

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akjs 
Skaudamos Akįs 
Baudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs

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

Kurčios .. Ausis
Tekančios Ausįs
Ūžiančios Ausįs
Užkimštos Ausįs

Skaudama Gerklė
Silpna .. Gerklė 
Kalaruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

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

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

niais nuo 10 iki 12.

10R. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno sorge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinavvs $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedeliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

ii ■■■■!iiibi ii ii

Chroniškos Ligos [
Tikra Diognoza |

Kraujo ištyrimas g 
Elektros Instrumentai g 
J. VAN PAING M. D. i 

2221 So. Kedzie Avė. [, 
Viii. 1—2; 7—9 po piet. |

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akįs, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai ukinias. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at* 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St„ kampa# 

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

Mano specialia gydymas yra chronii* 
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Rez. 1139 Indeųendence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

: Dr. M. Shipnickl
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

H Tel. Bouievard 2160
Z Dr. A. J. KARALIUS "

Gydytojas ir Chirurgas
i VALANDOS: 9—12 ryto

2—9 vakaro
h 8303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Phone Bouievard 491
ASHLAND JEVVELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu- 
vižki naujausi rekor
dai. .<•

4537 S. Aahland 
Avė., Chicago, III.

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

DENTISTAS
Męs savo darbų gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškaa kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

‘PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Liete vis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 St., Te). Boul. 16D
Valandos: 1 iki 3 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedll. 10 iki 12 ryte 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto ild piet.
Tel. McKinley 263

2 DR. YUŠKA :
2 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
2 Ofiso val.i nuo 1Ū ryto iki 8 ■
B vakare.
■ Rezidencijai 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

shingtone paskelbė, kad mais
tas nupirktas rugpiučio mčn. 
už $2.07 butų kainavęs $1 
1913 m., o pereitų liepos mėn.
$2.19.

Kaip toli tas puolimas kainų 
nueis, dar sunku permatyti, 
dali kartais pasidaryti ir didelis

JOHN KUCHINSKAS ’ 
Ij a w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktu® 

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

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

Viršum Metropolitan Stata Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Laavitt 

Tel. Canal 2552.
„_______

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 pc pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

>1 . Į II

Telephone Yards 5834

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt St®.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
b .......... I ................ II — I ..I. U
/— .........  — 111 >

Tel. Pullman 342 ir 8180.
DR. I. E. MAKARAS 

Lieturys Gydytoja* ir Chirurgas 
10900 Michigan Avc. Roselande.

Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.v. ■— ...

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1167

LYTIES PAŽINIMAS
Paveiksluota drobiniuose apdaruose 
lietuviškoj kalboj knyga, kuri tei
kia visokias jums reikalingas lytiš
kas informacijas sveiku ir tyru bu- 
du. Prisiųsk $2. Reikalaukit dy
kai duodamo kitu knygų sąrašo.

MODERN BOOK CO.
Dept. A. 32 Union Sq., New York.

STATAU NAUJUS NAMUS 
ir pertaisau juos j krautuves ar karp 
kas nori. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Esu namie nuo 6 iki 9 vai. 
vak.

WILLIAM SM1TH 
827 W. 33 St.

Tel. Boulevard 4823

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

Laikas brangus, neleisk 
dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni Vyrai ir 
moterįs visi neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

■ Tel. Cicero 5963 ■
- DR. A. P. GURSKIS

Lietuvis Dentistas
™ 4847 W. 14 St. kampas 49 Are.
* CICERO, ILL.
* Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. a 
" išskiriant nedėlias ir seredas..■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■! 

puolimas, kuris gali iššaukti 
net krizį, arba tik laipsniškas, 
nedidelis nupuolimas dabarti
nių nesvietiškai ir nenorma
liai iškeltų kainų. Tas priklau
sys nuo aplinkybių, kokios 
susidarys dabar, prasidėjus 
puolimui kainų.

Apiplėšė pašto traukinį.

Du maskuoti plėšikai pelny
čius naktį užpuolė Illinois Cen
tral traukinį netoli Cbicagos, 
įsigavo j pašto vagoną ir pri
vertė pašto' darbininkus atplėš
ti maišą su registruotais laiš
kais. Pasiėmę tuos laiškus plė
šikai pabėgo.

Policija jų įieško ir mano
ma, kad jie busią greitai suim
ti.

Nesitikima, kad jie butų pa
vogę didelę pinigų sumą, ka
dangi svarbiausieji maišai tapo 
nepaliesti.

46 moterįs užpultos.

Cbicagos. Evans tono ir Wil- 
niK'tto policijos rekordai, ku
rie anaiptol nėra pilni, parodo, 
kad nuo sausio 1 d. š. m., 46 
moterįs buvo užpultos nakti
mis gatvėse ir išžagintos, taip
jau apiplėštos. Viena moteris, 
kurią sumušė negras, mirė.

Policija sako, kad daugelis 
moterų nepraneša apie užpuoli
mus ant jų, bijodamosios gė
dos. Tas esą apsunkina kovą su 
užpuolikais.

Evanstono policija pataria 
vartoti vandenį švirškiancius 
revolverius, tik vieton vandens 
vartoti amoniją.

Pašovė žmogų.

Policistas Harnett paleido 
šūvį į greitai bėganti automo
bilių, kuris nepaklausė jo pa
liepimo sustoti. Bet kulka pa
taikė ne j automobilių, o į li
pantį i gatvekarj Fondopn, 321 
\V. 17 St. ir sunkiai jį sužeidė. 
Nelaimė ištiko prie 17 ir Ste- 
\vart gatvių.

Pėtnycios naktį policistas 
Noi t h Sidėje pašovė vieną žmo
gų ir jo pačią, jų automobiliu- 
je.

Areštavę Lenino sekretorių.
Policija skelbia suėmusi na

muose 2919 W. Division St., 
lukj Willy Shcchman, kuris 

buk buvęs keletą metų atgal 
privatiniu Lenino sekretorium. 
Pas jį be to buk esą rasta daug* 
nelegališkos literatūros ir susi
rašinėjimų su komunistais įvai
riose šalyse.

Jį suėmė slapti justicijos de
partamento agentai, August 
Loula ir Jacob Spolanski, pri- 
gelbiami policijos.

Shcchman esąs gimęs Ode
soj, bet turėjęs iš Rusijos pa
bėgti dėlei priklausymo prie ni
hilistų. Paskui dirbęs prie Le
nino. Jis buvęs agentų sekioja- 
mas nuo “suvienytosios komu
nistų partijos” konvencijos, 
įvykusios buk Jcffcrson miš
ko. Jis esąs 37 m. amžiaus.

Laiškai iš Lietuvos
Iš Pašvitinio, Šiaulių apsk.
Rašo J. Stakučiui į Chicago:
Pas mus nuolatos lyja, su di

delėms perkūnijoms, kurios 
daug triobų uždega. Rimdžiu- 
mų kaimo Dapkos visas trio- 
bas sudegino ir malūną užga
vo. Vieną vaikiną visai užmu
šė. | Padaryta ir daugiau nuo
stolių.

Dabar šaukia kariuomenėn 
visus vyrus iš 1896, 1899 ir 
1900 metų, o paskui tur būt 
šauks ir kitus. Antru šaukimu 
teks gal ir man eiti. Po visų 
audrų buvau šiaip taip susitai
sęs gyvenimą, o dabar gal rei
kės vėl visa ką užmesti. — F. R.

Mėgia Amerikoj laikraščius.
V. Sabaliauskui, Chicagoj, 

rašo iš Gruzdžių:
...Ačiu labai už laikraščius. 

Gavome didelį pundulį, viso
kios pakraipos, alc visiems ge
riausiai patinka “Naujienos” ir 

“Keleivis”, dėlto kad tuodu 
laikraščiu daugiausiai rašo apie 
musų, darbininkų, reikalus. 
“Naujienose” radom žinią apie 
brolienės mirimą ir jos foto
grafiją. Labai liūdna mums 
naujiena ir labai apgailistau- 
jam mylimos brolienes.

Prašom dažniau atleisti 
mums Amerikos lietuvių laik
raščių, ypač Naujienas ir Kelei
vį. Kad tuodu laikraščiu gau
nam, lai eina per rankų rankas, 
kol visai suplyšta. — L. S.
■JML.--L" 1____ L!L!!?2LL UlJUjja.lWg3agWMi

Pranešimai
Roseland. — Norintieji mokinties 

lietuvių kalbos, gramatikos ir anglų 
kalbos ateikite prisirašyti vakarais 
nuo 7:30 iki 9 vai. vak. seredomis, 
utarninkais ir pėtnyčiomis, Aušros 
kambariuose, 10900 Michigan Avė. 
Mokykla nebus galima atidaryti pa
kol mokinių nesusirašys ganėtinas 
skaičius. Todėl, kam brangu moks
las, pasiskubinkite užsirašyti ir ki
tus paraginkite.

Pranas Grybas,
10500 Lafayette Avė.

Town of Lake. — Susirinkimas 
S. A. L. Kareivių pirmos kuopos į- 
vyks panedėlyje, rugsėjo 27 d. J. 
Ežerskio svet., 4600 So. Paulina St. 
Visi nariai turite atsilankyti, nes tu
rime daug reikalų atlikti <lel rinki
mo Kalėdinių dovanų Lietuvos karei
viams. — Valdyba.

Lizdas Naminio Liūto repeticija į- 
vyks utarninke, rūgs. 28 d., M. Mel- 
dažio svet. Visi dalyvaujantis lošime 
būtinai turi atsilankyti. — Režisorius.

Paj ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Franciškaus Vaičiulio, 

Jono brolio, kuris yra miręs, yra ir 
taip svarbių reikalų. Malonėkit jis 
pats atsišaukti ar kas jį žino pranešti 
ant šio adreso:

MRS. M. WAIČIULIENfi
P. O. Box 285, St. Charles, III.

PAJIEšKAU Willimo žiedelio, pir
miau gyveno Wisconsin valstijoj, o 
dabar nežinau kur gyvena. Malonės 
jis pats ar kas kitas pranešti, nes 
turiu svarbių reikalų iš Lietuvos dėl 
jo.

A. MAZILIAUSKAS
1139 E. 93 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Frano Alvikio, pir
miau gyveno Rockforde, 111., iš ten iš
važiavo Chicagon. Turiu svarbų rei
kalą. Malonėkit pats atsišaukti arba 
kas jį žino pranešti.

W. BERZIS
721 Mason Avė., Aurora, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Dai- 
or, turiu nuo tėvo laišką iš Lietuvos. 
Malonėsite atsišaukt, ar kas žinot pra 
šom pranešt antrašu:

ROZALE JUZAITIS
4306 S. Wood St., Chicago, 111.

Aš Antanas Karoinskis pajieškau 
savo brolio Bernoto Kaminsko. Pirma gyveno Omaha, Neb., o dabar neži
nau kur, paeina iš Tauragės valsC. 
Noikaičių sodos, kas žinot malonė
kit man pranešti, arba jis pats atsi- 
šaukti. Turiu labai svarbų reikalą

ANTANAS KAMI N SKIS 
Box. 368 Benton, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDEVOJA kambariai su 

rakandais dviem porom oru apšildo
mi, maudynės irmoderniški paranka
mai. Kurie apsiims prižiūrėti namą 
ir padaboti 10 metų -vaiką, tiems bus 
maža renda. Galima matyti Panedfe- 
lyj visą dieną ir vakarais po 5 vai. 
Geistina, kad butų Lietuviai.

274G W. Park Avė & California.

reikia darbininkų
MOTERŲ

REIKIA—MERGINOS 
patarnavimui ant stalo 
Patyrusiai mokama $20 ir dau
giau. Ateikitetuojaus

1947 So. Halsted St.

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ 
prie lengvo dirbtuvės dar
bo Patogi vieta, gera mo
kestis.

AMERICAN EVER
READY W0RK, 

3711 S. Ashland Avė. 
Kreiptis pas M. Bass.

REIKIA

Merginų lengvam dirbtuvės

darbui. Patyrimas nereikalin

gas. Darbas yra čystas ir leng

vas, ir gerai apmokamas mo- 

kinanties.

PERLESS LIGIIT CO.
663 W. Washington St.

REIKIA moteries pardavėjos — 
kavos krautuvėj pietinėj dalyj. Gera 
pastovi vieta. Lengvas darbas.

Phone Monroe 715

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI.
MOTERŲ
.* ' ’ > /i rt

REIKIA — MERGINŲ
Tarpo 14 ir 16 metų amžiaus.

Pastovus darbas.
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pusę dienos 
subatoj.

Gera mokestis ir bonai 
the/hump hair pin 

MNFG. CO.,
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Puiki čysta

čokoladas Ir

Reikia merginų prie 
lengvo dirbtuves darbo. Nuo 
latinis užsiėmimas, gera 
darbo vieta. $15.60 į savaitę 
pradedant, 
mui.

Proga jsidirbi-

Paimkit 
vekarį iki

Grand Avė. gat- 
Rockvvell St.

Atsišaukit į Employment 
Dept.

MECHANICAL RUBBER 
CO.

2639 Grand Avė.

te

reikia DARBININKŲ
VYRŲ

PAPRASTŲ DARBININ

KŲ. $6.00 Į DIENĄ. 

9i/o V AL Į DIENĄ.

NUOLATINIS DARBAS.
PRICE IRON & 

STEEL CO.

67th St. and 49th Avė.

REIKIA
KARPENTERIŲ IR TRO 

KERIŲ PRIE BUDAVOJI- 
MO IR PATAISYMO TAVO 
RINIŲ KARŲ (VAGONŲ). 
NUOLATINIS DARBAS. 
PROGA UŽSIDIRBTI LA
BAI GERĄ ALGĄ. ATEIKI 
TE.
MATPIER STOCK GAR CO.
Kampas 45-tos gatves ir Pc- 

oria gat.
U. S. YARDS.

REIKALINGAS kriaučius prie 
abelno vyrų drabužių darbo. Darbas 
nuolatinis, su geromis išlygomis ir 
pastovia vieta. Apie išlygas klauski
te laišku:

WM. THOMAS (HAMOŠAITIS)
210 W. Main St. Collinsville, III.

REIKIA
Pakuotoji}. Patyrimas nereikalin

gas. Ant visada. Ateikit į samdy
mo skyrių: 
HIBBARD, SPENCER, BARTLETT

& CO.
State & South Water St.

REIKIA — ŠIAUČIAUS prie taisy
mo senų čeverykų. Darbas ant visa
dos. Mokestis gera. Malonėkit atsi
šaukti pas

J. BUDVITIS
3239 So. Aubum Avc.

Patyrusių špūlių vynioto
ji! (corewinders) ant wors- 
ted siūlų.

CARON SPINNING CO.
1213-19 W. Van Buren St.

REIKIA vyrų į plieno found- 
rę, karpytojų, tekintoji) ir pa
prastų darbininkų. Gera moke
stis nuo štukių. Nuolatinis dar
bas. New York Suburban trau
kiniu iki vartų. Atsišaukit į 
samdymo ofisą.

AMERICAN STEEL 
FOUNDRIES

138 St. & Michigan Avė.
Indiana Harbor, Ind.

REIKALINGAS pirmarankis bufe
ris. Lai atsišaukia tik toks, kuris 
supranta visą bučerio bizni. Atsišauk 
ti greitu laiku.

1247 So. 48th Avė., Cicero, III,

VYRŲ
REIKIA

Punch Press operatorių, ciny- 
tojų ir dirbtuvės pagelbininkų. 
Gera mokestis, nuolatinis darbas 
STURGES & BURN MFG. CO 

Melrose Park, III.

REIKIA
Paprastų darbininkų. Scrap 
geležies yarde. Gera mokes
tis.

H. STERNS & SONS CO. 
2259 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA—saliunas iš prie

žasties nesutikimo partnerių. Gera 
bizniui vieta. Tirštai žmonių apgy

vento! apielinkėj ir arti dirbtuvių. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes

tas.
2700 Ogden Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon.

12000 S. Emerald Avė.
W. Pullman, 111.

Tel. Pullman 674.

PARSIDUODA — Pekarnė ir gro- 
sernė. Senas biznis. Visokių tautų 
apielinkėj. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi ir kitą biznį, turi par
duoti, nes abiejų negali apeiti.

552 W. 37th St.
Savininkas galima matyt po 5 vai. 

vakare.

PARSIDUODA bučernė, groseme 
ir lietuviškų sūrių išdirbimas. Gali 
ir namą kariu nupirkti. Namas vie
no augšto su basementu, ir keturiais 
kambariais, užpakalyj garago dėl 
dviejų mašinų. Parsiduoda pigiai. 
Vieta gerai išdirbta, lietuvių ir lenkų 
kolonijoj. 4516* So. California Avė.

Išvažiuoju iš miesto, turiu 
parduoti $200.00 Victrola ir re
kordus už $75.00.

1734 Van Vuren St., 2-nd fl.

PARSIDUODA saliunas lie
tuvių apgyventoj apielinkėj 
Priežastis pardavimo patirsi 
ant vietos.

639 N. 18-tli St., Chicago, III

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Pardavimo priežastis 
—savininkas važiuoja Lietuvon.

2013 Canalport Avė.

PARSIDUODA poolruimis, cigarai, 
cigaretai ir kendės. Gera vieta <le 
saliuno, jeigu kas norėtų. Pelno at
neša su virš $200.00 į savaitę. Parduo
siu pigiai.

D. G., 
2026 So. Washtenaw Avė. 

CTiicatro, III.

PARDAVIMUI saliunas ir bučernė 
su visomis prapertėmis. Bizniai iš
dirbti per ilgą laiką. Pardavimo 
priežastis—liga.

V. DOM.
12105-7 So. Halsted St.

West Pullman, III.

PARSIDUODA saliunas labai 
gražioj vietoj, lietuvių apgyven
toj.

4634 So. Paulina Str.

PARSIDUODA geras saliunas, pia
nas, registeris, 3 laikrodžiai, žieminis 
pečius ir kiti geri daiktai. Puiki vieta 
bizniui, 20 metų išdirbtas, tirštai ap
gyventa ir tarpe dirbtuvių. Pardavimo 
priežastis datirsite ant vietos.

JUSTI N BUSHMAN. 
4546 So. Wood St. 

ant 2-ro fl. iš fronto.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

Ford, 1920 metų, trįs mėnesiai 
kaip pirktas, daug ekstra prie
taisų, kurių penkant negausi. 
Parduosiu pigiai.

J. Masiliūnas,
4945 W. 14-th St.

PARSIDUODA automobilius 
Delroter, 5 sėdynių, elektra 
štarduojamas ir šviesos, geri 
gumai ir viršus. Parduosiu už 
$350.00, vertas $500.00.

3126 S. Lowe Avc., ant 3-čių 
lubų.

PARSIDUODA Monroe 1918 auto
mobilius, 5 sėdynių, nedaug vartotas, 
gerame padėjime, važiuoja kaip nau 
jas, vienas extra tajeris, selfstarterrs 
ir visi kiti parankamai. Galima nin? 
tyti visada.

2233 Ford Avė., ant Union Avė.

RAKANDAI
Parsiduoda pigiai penkių kambarių 

rakandai. Priežastis pardavimo—va
žiuoju Lietuvon; parduosiu sykiu arba 
atskirai. Matyt galima šiokiomis die
nomis nao G vakaro iki 9. Subatoj nuo 
2 po piet iki 9. Nedėlioj nuo 9 ryto 
iki 2 po piet.

2306 So. State St. ap. 5.
(ant trečių lubų).

PALIKTA STORAGE’Y

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didęlis | 
Victrola, kaip naujas, 
vertas .$185, u ž 

$35 Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų.

'urime labai gražių 
sulyg žios dienos ra
kandų seklyčiom® 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

UŽ STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 3 šmotų seklyčios setų, kauni ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00,' priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Avc.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis iki 4 vai.

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. Laisves bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.I
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji, susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurj buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 

matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Ilarrison St.

RAKSIDUODA" RAKANDAI? 
su dideliu paaukavimu. Trijų 
šmotų seklyčios setas, Fonogra
fas, kaurai, valgomojo ir mie
gamojo kambarių setai, viskas 
kaip nauja.
3221 Michigan Avė. Ist. Apt.

RAKANDŲ BARGENAl"
Visada pas seną ištikimą

CURTIS’ FURNITURE EXCHANGE 
6201-3-5-7 Wentworth Avė.

Mes siūlom per šią savaitę seka
mus bargenus:

3 šmotų pintiniais užpakaliais 
raudonmedžio ir valour seklyčios se
tas vertas $185.00 už ........... $147.00

3 šmotų over stuffed mėlyno va
lour, išimamoms sėdynėms, seklyčios 
setas vertas $325.00 už ....... $225.00

3 šmotų mediniais rėmais seklyčios 
setas, pilnai skūra apmuštas nuo $35 
ir augščiau.

Valgomojo kambario setai Wm. & 
Mary ir pintais užpakaliais krėslai 
verti $150.00 už $125.00, kiti setai 
nuo $50.00 ir augščiau.

Miegkambario ištaisymai Mahoga- 
ny ir Walnut nuo $117.00 ir augščiau.

Didelis pasirinkimas kaurų augštos 
vertes nuo $22.50 ir augščiau.

Dresseriai, chiffonieriai, kukninės 
šėpos, lovos, springsai ir matracai la
bai pigus, šimtai kitų bargenų, per- 
skaitlingi paminėjimui.

Visos augščiau minėtos kainos mu
sų naujojo tavoro yra šiandie žemes
nes negu lėšavo padirbimas.

Mes taipgi turim didelį pasirinki
mą vartotų rakandų ir pečių bargeno 
kainomis.

Mes parduodam už cash tiktai.
Atdara Utamiko, Ketvergo ir Su

katos vakarais iki 9 vai.

PARSIDUODA rakandai labai 
pigiai, visi geri ir visko pilna. Ga
lima likti tuose pačiuose kambariu© 
se. Kambariai yra pigus ir gorį. 
Atsišaukit greitu laiku kam yra rei 
kalinga. Ant vietos viską patirsi
te, ir jums patiks. Kreipkitės nuo 
6 v. iki 9 vai.

8401 So. Halsted St., 2ros lubos

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA 1445 N. Kostnei 

Avie., modemiškas 2 augštų, 3 flatų 
mūrinis namas. 4—5—5 kambarių, 
elektros šviesa, balkių lubos , ugnia
vietės, ir t.t. Renda $80 j menesį, Rei
kia cash $3500. Atsišaukit pas 

4326 Mikvaukcc Avė.
Phone, Kildare 2410

NAMAI-ŽEMĖ.
DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 
namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa
rankamų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir- 
)imai®, ir tile padlagoH maudyklės 
cambariuose ir tarpdurise. Randos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brighton Parke, lietuvių koloni
joje. Atsišaukite tiesiai prie savi
ninko.

2424 West 45th St.
2rų lubų iš fronto.

Mainyk Lotus.
Jeigu turi lotą, kuris neneša jokios 

naudos, tai aš juos išmainysiu į PIR
MUS MORGEČIUS, nešančius 7% I 
metus. Atrašyk laišką, o aš pribu
siu ir tamstai pilnai paaiškinsiu kaip 
tamsta gali greitai pasipelnyti.

A. LEBECKI,
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA—5 lotas, didelis na
mas, didelė bamė, arklys, dvi karvės, 
12 kiaulių, vištų, karvelių, St. Ber
narai šuo, šienas ir ūkiški įrankiai, 10 
vežimų malkų, daržas su daržove, 
vežimai ir bogė.

JOHN BRDAR
3611 W. 55-th Place, kaip tik skersai 
Grand Trunk gelžkelį.

PARSIDUODA mūrinis na
mas, 2 augštų, kampinis, 3500 
So. Union 'Avc.

Atsišaukit pas:
P. Condratas, 

3130 So. Htlased St.

PARSIDUODA šarir-rytinis kam
pas Halsted ir 17th St. Dviejų augštų 
medinis namas su garažium užpaka
lyj. Bučernė užima pirmą augštą. 
Ateikit pas Halsted Co., 17th Str., & 
Halsted Str.

Phone Canal 3046.

> BARGENAS
Parsiduoda medinis namas pusant

ro pagyvenimo gražioj vietoj. Turi būt 
parduotas greit. Parduoda pats savi
ninkas, todėl pirksite pigiai. Savinin
kas važiuoja Lietuvon. Kreipkitės:

A. P.
10944 Indiana Avė., Roseland.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema Ir mokymo budu 
Jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maii- 
nos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tą lobą.

I------------------------------------------------- 2
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
8205 S. Halsted, 2407 W. Madiaoa, 

1850 N. Well® St.
187 Mokyklo® JungL Valstljo®®.

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

SARA PATEK, Pirmininku

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokinf- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 323, 74 W. Washington St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKY1KILA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbą, aritmetikos, knygvedys* 
tės, stenografijos, typewriting, plr- 
klybos teisią, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dat- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt® 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO,


