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GALIMAS KARAS RUSIJOS 
SU TALKININKAIS. 

Petrogradas apdraustas, sako 
bolševikai. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
SU LENKŲ NORAIS 

Amerikos L. R. K. Federacijos Kongresas 
Lenkai Atmušami 

Lietuvos Parubežiu 
t 

AtsiimaKeletą MiestųjLenkus 
Apima Baimė i _ 

Bolševikai Sutinka Perkelti 
Tarybas Rygon 

BOLŠEVIKAI TAISO LEN
KAMS SPĄSTUS. 

sijoje. 

Allenstein, ryt. Prūsija, Ru
gp. 31. — Vietos Vokiečių pa-
rubežinės gvardijos vyriausio
ji stovykla gavo žinių, jog 40, 
000 naujų Rusų kareivių iš 
Gardino traukia ant Baltsto
gės su tikslu pakelta naujų 
puolimų prieš Lenk n/s, neduo
dant jiems nei pasidžiaugti pa
starųjų dienų laimėjimais. 

Pranešama, bolševikų rafta-
rija pienuoja pulties tiesiog j 
vakarus per Baltstoge j Lom
ža, gi iš ten į šiaurius, tie
siog ant rytinės Prūsijos ru-
bežių. 

Tuo būdu bolševikai mėgin
sią Lenkams padaryti siurpri
zą. 

Nuginkluota 50,000 Rusų 

Bolševikų tikslas — apsupti 
ir atkirsti visų eilę Lenkų pul
kų, įsibriovusių Suvalkijon ir 
veikiančių Augustavo miškuo
se ir pelkėse. 

Jei bolševikams'tasai žygis 
pavyktų, tuomet Lenkai iš-
naujo'imtų visu balsu šauk-

50,000 Rusų nuginkluota Pru-įfies talkininkų pagelbos. 
Vokietijos vyriausybė tvir

tina, kad rytinėj Prūsijoj bu
siu nuginkluota ir internuota 
nedaugiau 50,000 Rusu karei-
vii}. 

Varšava tų skaitlių padvi
gubina ir patrigubina. Bet tok
sai darbas Lenkams juk rei
kalingas daiktas. 

Lenkams labai norėtųsi, kad 
internuotų Rusų, ypač virši
ninkų (oficieni) pavardės bu
tų paskelbtos. Bet Vokiečiai 
negali to padaryti ir nepada
rys. Nes pirmiausia tas butų 
priešinga šalies neutralybei. 

* Apsikasą Lenkai. 
Kai-kuriais rytinės Prūsijos 

parubežiais Lenkų kareiviai 
apsikasą ir kasimus apveda 
dygliuoti} vielų tvoromis. 

Lenkai sakoma, bijo, kad 
internuotams Rusams Vokie
čiai nesugrąžintų ginklų ir tie 
neužteltų atgal ant Lenkijos; 
Lenkai gyvena didžiausioje 
baimėje. 

Naujausios Telegramos 
PRIEŠ LENKUS SUTRAUKIAMOS SKAITLINGOS 

ARMIJOS. 

PARYŽIUS, Rugp. 31. — Bolševikai pradėjo smarkų vei
kimų prieš Lenkus šiaurrytiniam šone. Paėmė keletu miestų 
ir miestelių. Čia suprantama, kad bolševikai ruošiasi naujon 
ofensyvon. Iš Varšavos pranešama, kad Lenkai nusprend gin
ties pelkėtose vietose, išilgai Bobro upės. Bolševikų naujo vei
kimo linija driekiasi per Polocką-Vilnių-Gardiną. 

Berlynas, Rugp. 31. — 
Danzigan ir aplinkui tą. uostą 
sutraukiamas Anglų ir Pran
cūzu karo laivvnas. Pasiųsta 
ten ir Suv. Valstijų karo lai
vai. Apie tų talkininkų veiki
mą Petrogrado sovieto virši
ninkas Zinovjov, sulig žinių iš 
Karaliaučiaus, pareiškia, jog 
talkininkai gaminasi prieš Ru
siją. . 

Zinovjov sako, kad Rusija 
turi nardančių laivių laivyną 
ir todėl talkininkų pakilimas 
nebaisus sovietinei Rusijai. 

Zinovjovo parėdymu Petro
grade išlipinta pranešimas a-
pie pienuojamus talkininkų i 
žygius prieš Rusiją. 

"Mes pasirengę ginti Petro
gradą visokiomis priemonė
mis. Suleidome jurėsna minas 
ir perorganizavome Kronštato 
tvirtovę. Be to mes turjme nar
dančių laivių ir daugiau jų 
d i r b i n a m e , " sako Zinovjov. 

Iš kitų versmių patiriama, 
jog bolševikai statydina nar
dančias laives sulig Vokiečių 
modelių. Ir, sakoma, tan dar
ban nusamdyti Vokiečiai inži
nieriai. * 

LIETUVA PERSPĖJA LEN
KUS NEPEREITI RUBEžlįĮ. 
30,000 KAREIVIŲ PARUOŽ 
TA GINTI TERITORIJAS. 

BERLYNAS. Rugp. 31. — 
Lietuvos pasiuntinys Berlyne 
oficijaliai paskelbė, .jog Lietu
va pranešusi Lenkams apie 
savo šalies neutralybę. Ir pers
pėjusi Lenkus, kad jie nesib 
riautų Lietuvon paskui bolše 
vikus. 

Pasiuntinys pareiškė, jog 
Lietuvos neutralybės pozicija 
yra didelės reikšmės. Nes Lie
tuva turi paruošusi gerai ap
ginkluotos 30,000 karuamenės, 
kuri kas valanda pasirengusi 
ginti savo šalies neutralybę. 

• 

PADIDINTA UŽMOKESTIS' 
ANGLEKASIA1/S. 

Sutinka perkelti Rygon tai
kos tarybas. 

Varšava, Rugp. .31. — Lš 
Maskvos kibirkštiniu telegra
fu Lenkų vyriausybei pra
nešta, jog sovietų valdžia su
tinka taikos tarvbas iš Mins-
ko perkelti Rygon, kaip to 
pageidauja Lenkai. 

Pačiam Minske tarybose ne
padaryta jokio progreso. Nes 
Lenkai delegatai, pasiremdaT 

mi Lenkų armijos, laimėji
mais, nesutinka su paduoto
mis jiems taikos sąlygomis. 

Lenkai tikisi, kad persikė
lus jiems Rygon, jie bu*ią 
ten kaip namie ir drąsiau 

,pasistatysią prieš bolševikus. 

KONGRESAS PRASIDĖJO IŠKILMINGOMIS 
ŠVENTOMIS MIŠIOMS. 

J. M. VYSKUPAS NILAND PASAKĖ PAMOKSLĄ. 

BOLŠEVIKAI ATSIIMA 
MIESTUS. 

Atsiėmė jie nuo Lenku ir 
Gardiną. 

TCHITCHERIN GRŪMOJA OFENSYVA LENKAMS. 

PARYŽIUS, Rugp. 31. — Rusijos sovietų užrubežinių rei
kalų komisarai Tchitcherin kibirkštiniu telegrafu pasiuntė 

.Lenkų ministeriui pirmininkui Witos pagrūmojimų. Komisa
ras sako, kad Lenkija privalo arba linkti taikon su Rusija 
arba tuojaus sulauks naujos ofensyvos. 

LENKAI IR SAPNUOJA APIE VILNIŲ. . 

VARŠAVA, Rugp. 31. — Čia gauta žinių iš Minsko, kad 
bolševikų delegatas Radek pareiškęs, jog sovietų valdžia Len
kams paduosianti naujas labjaus prieinamas taikos sąlygas. 

Lenkai čia tad yra nuomonės, kad bolševikai jiems pavesią 
Vilnių. 

Londonas, Rugp. 31. — Ru
sijos sovietų armija pradėjo 
kontr-ofensyvą prieš Lenkus 
rytuose nuo Brest-Litovsko. 
Paėmė ten keletą miestų. 

Netoli Lvovo visu tuo šo
nu seka kruviniausi mūšiai. 
Mūšiai seka Wlodawa ir Gru-
beizow apylinkėse. 

Apie tai čia žinių. apturė
ta iš Maskvos. Tas sakoma 
oficijaliam bolševikų valdžios 
pranešime. 

Šalimais Brest-Litovsko 
bolševikai paėmė vieną tvir 
tuma, sakoma kitoje depešoje 
iš Minsko. Depešoje pareiš
kiama, jog bolševikų armi
jos gaminasi naujan genera-
lin puoliman prieš Lenkus. 

Iš Karaliaučiaus per Co-
penbageną čia pranešta, jog 
Lenkai buvo inėję Gardinau. 
Bet bolševikai Lenkus išmu
šę iš miesto ir atbloškę tolo
ką galą. 

Podraug pranešta, jog bol
ševikai nuo Lenkų atsiėmę 
ir Baltstogę. 

Lenkai pripažysta, kad bol
ševikai pergrupuoją savo ka-
ruomenes*ir gaminasi naujan 
puoliman. s 

Kietųjų anglekasyklų darbi
ninkai gaus daugiau 20 nuofi. 

Į 

Washington, Rugp. 31. — 
Prezidentas iVilsonas patvir
tino kietųjų anglių komisi-

Mieste Waterbury, Conn.. vakar, Rugpjūčio 30, prasidėjo 
Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacijos metinis 
Kongresas. Apie tai Gerbiamasis Federacijos prezidentas 
"Draugo" redaktorius, kun. Prof. Pr. Bučys, kurs yra 
Kongrese, prisiuntė tokią telegramą: 

WATERBURY, CONN., Rugp. 30. — Am. L. R. K. Fe
deracijos Kongresas šiandie čia prasidėjo su iškilmingo
mis šv. Mišiomis. Jo Mal. Vyskupas Niland dukart pakalbėjo 
į delegatus —- bažnyčoje ir suvažiavimo salėje. Kongreso 
valdybon ineina: Dr. feielskis, pirmininkas? gerb. Zealu-
nas(?), vicepirmininkas; gerb. Pankus, sekretorius. Parink
tos trys komisijos — spaudos, mandatų ir rezoliucijų. Pir
moji sesija pasibaigė 12:30 dieną. 

DIDELIS STREIKAS 
BROOKLYNĖ. 

jos nusprendimą, sulig kurio jdkacija. Nevažinėja gatve 
anglekasiams padidinama 20 
nuoš. daugiau užmokesti es, 
negu ligšiol buvo mokama. 

Mažiausiai apmokamiems 
darbininkams kietųjų anglių 
kasyklose nuo šiol bus moka
ma 52M>o. valandoje. 

- . . . . 

MESOPOTOMIJA TURĖS 
PARLAMENTĄ. 

• 

Londonas, Rugp. 31. — Anot 
Daily Mail, Anglijos vyriau
sybė nusprendusi Mesopotami
joje įsteigti Arabų parlamen
tą ir ministerių kabinetą. Bet 
šalies valdžios priešakin An
glija pastatys savuosius val
dininkus patarėjus. 

Žmonės neturi kuo važinėti į 
darbus. 

New York, Rugp. 31. — Ši
tą sekmadienį visame Brook-
lyne! sulaikyta visokia komu-

A. L. R. K. Federacija — tai mūsų stipriausioji tvirtovė* 
išeivijoje, tai pati stipriausioji čia mūsų gyvenimo šerdė. Fe
deracija nei šimtmetis ąžuolas savo šakomis ir šakelėmis ap
globia Amerikos Lietuvių kolonijas. Tų kolonijų draugijas 
ir įvairias kuopas jungia krūvon, paragina bendran katali-
kiškan ir tautiniu darban. Gi bendras darbas visuomet duoda 
kuogeriausių pasekmių. Nes vienybėje yra galybė. 

"Draugo" redakcija Federacijos Kongresui siunčia 
širdingus savo vėli'imus. Kuogeriausio pasisekimo gerb. De
legatams karštai pasidarbuoti mūsų Bažnyčios ir Tautos ge-
rovei. ^*v 

kariai, viršutinių geležinkelių 
ir požeminių geležinkelių 
traukiniai. 'Sustreikavo tos 
visos komunikacijos darbi
ninkai. 

Vakar žmonės į darbus ėjo 
kaip kas išmanė. Pasinaudo
ta automobiliais, omnibusais 
ir visokios rųšies veržimais. 
Daugeliui prisiėjo. žygiuoti 
pėstiems. 

Darbininkai sustreikavo 
del didesnės užmokesties. Nes 
Brooklyn Rapid Transit kom-
panija nenorėjo išklausyti 
darbininkų. 

SULTANO KAREIVIAI AT 1 DARBAS STOVI UŽ DEMO
KRATŲ PARTIJOS 

KANDIDATĄ. 
CAUTIES 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 str., New York, 

• 

THINGS THAT NtVER HAPPEN 
By CEMEįBVRMCS , . * 

MAJORAS VISAI SILPNAS. 

LONDONAS, Rugp. 31. — Kalėjime čia laikomas Corko 
lorcfas majoras McSweeney visai nusilpęs nuo badavimo. Sa
koma, vargiai išgyvensiąs porą dienų. Anglijos vyriausybė 
tečiaus neatmaino užimtos pozicijos. 

APNUODYTAS UNGARŲ 
MINISTĘRIS PIRMININ

KAS. ' 

Budapeštas, Rugp. 31. — 
Staiga čia susirgo Ungarų 
ministeTis pirmininkas. Tele-
ky. Sakoma, apnuodintas. 

Susirgęs Mustapha Kernai 
paša. 

• 

Konstantinopolis, Rugp. 31. 
— Nevyksta Turkijos sultano 
valdžiai vesti karą prieš ne
pakenčiamus nacijonalistus A-
natolijoje. Tam tikslui neturi
ma karuomenės. 
/ Aną dieną sultano valdžia 
pasiuntė prieš nacijonalistus 
du tūkstančiu kareivių. Kuo
met kareiviams liepta lysti į 
apkasus, jie atsisakė klausyti. 

Graikams permaža spėkų:. 

Sultanui pagelba prieš naci
jonalistus paliko tik vien Grai
kai. Bet šitie be talkininkų pa
gelbos negali įimti nacijona-
listų. Be to, talkininkai Grai
kų neautorizavę briauties A-
natolijos gilumon. 

» Bet blogai yra ir patiems 
nacijonalistams. Rusijos bolše
vikai žadėjo pagelbą apsidir
bus pirmiau su Lenkais. Tuo 
tarpu karui su Lenkais ne
pramatomas galas. I r todėl 
reikalinga Turkams nacijona
listams pagelba negalima. 

Kernai serga. 

Vyriausias Turkų nacijona-
listų vadas Mustapha Kernai 
paša susirgęs, anot pranešimo 
iš Anatolijos. 

Sakoma, kad jis persidirbęs. 
Jį pagavusi malarija. 

Gub. Cox yra artimas darbi
ninkams. 

CARTOON CO H. V. 

ITALIJA SUTINKA SU S. 
V. NOTA. 

Washington, Rugp. 31. 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildomasis komitetas *u pre
zidentu Gompersu priešaky
je paskelbė savo poziciją at
einančiais prezidencijaliais 
rinkimais. Ta pozicija pa
remta organizuoto darbo be-
partijinės politikos kampa
nijos komiteto nurodymai«. 

Komitetas po ilgų tyrinėji
mų apie republikonų ir demo
kratų partijų* kandidatu į ša
lies prezidentus atrado, jog 
demokratų partijos kandida
tas gubernatorius Cox pilnai 
užsitarnaują darbo parėmimą 
ateinančiais rinkimais. Nes y^ 
rekordas prielankus darbiniir-
kams. 

Taip nėra su republikonų 
partijos kandidatu, senatorių 
Harding. 

Tad organizuotas darbas 
gauna nurodymų, už ką jis tu
ri balsuoti ir ką remti atei
nančių rinkimų dienoje. 

RUGPJŪČIO 31, 1920. 

Chicago ir priemiesčiai—Šian
die ir rytoj gražus oras ir vėsus. 

Temperatūra vakar augsčiausia 
-buvo 88 L, žemiausia —63 1. -

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7 26. 
3 = E 

— Ei, ponuli, ar tamsta neduotum man nikelio? Už jį aš 
noriu nusipirkti alaus. 

Washington, Rugp. 31. — 
Valstybės sekretorius Colby 
paskelbė, jog Italijos vyriau
sybė sutinkanti su jo nota 
Rusijos ir Lenkijos klausime. 

Sako, taippat sutinką ir pa
tys Lenkai, nuo kurių irgi 
gautas atsakymas. 

PINIGU K A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugpjū
čio 30 buvo tokia sulig Mer-
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svaruį $3.56 
Lietuvos 100 auksinų 2.05 
Lenkijos 100 markių .<« 
Vokietijos 100 markių 2.05 
Prancūzijos už $1.00 14 fr, 40 
Italijos už $1.00 ^11 1. 50 
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DRAUGAS Antradienis, Rugp. 31 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CRTCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama . . . . 98.00 
Pusei Metą ..-££. . g* . . . . . • • 4.0© 

BUV. VALST. 
Metane $6.00 
Pusei l i e to S.OO 

Prenumerata rookasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prlslųsM Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas'' Publishing Oo. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Naujas Pasaulis. 
Vasaros pabaigoje dygsta 

grybai. Cleveland, Ohio išdygo 
laikraštukas vadinamas "Nau
jas Pasaulis." Visas jo nume
ris atspaustas ant vieno lapo 
maždaug tokio, kaip aštunta 
dalis paprastojo " Draugo' ' 
numerio, tečiaus redakcija ra
šo: "Nesmagu priminti, jog 
laikraštis labai vra sunku 
siuntinėti tiems, kurie nepri-
siunčia pinig-ų $1.00 jo prenu
meratai (už 12 numerukų), ar
ba 10c atskiram numeriui." 
Tokiu būdu "Naujas Pasau
l i s , " bene tik bus brangiausias 
laikraštis visam pasaulyje. 

Tai nieko sulyginus su tuo, 
ką tas laikraštis žada savo 
skaitytojams. Jei nori tapti 
išradėju, tai užsirašyk "Nauja 
Pasaulį." J is rašo savo skaity
tojams: "Broliai—iš jūsų tar
po gali tapti antrasis Ediso
nas. ' I r kodėl ne. Edisonas 
buvo varguolis darbininkas. 
"Aš linkiu jums būti eilėse šių 
paminėtų vyrų, kaip Faradafr, 
Tešla, Steinmetz, Edison, Mar
koni/, Morse ir k t . " Kol ponas 
J . K. Matchulis nebuvo suma
nęs leisti laikraštį tol varguo
liai darbininkai nežinojo 'kaip 
tapti Edisonais ir Faraday'ais. 
Dabar kas kita. 

Ponas Mateliulis žinoma, 
pirmutinis tapo Edisonu ir 
Mareoni'u, nors šio antrojo 
pavarde jis nemoka parašyti 
be klaidos. Kadangi Edisonas 
ir Marconi gerai išmano elek-
trikos mokslą, todėl p. Matchu
lis žada kas mėnesį davinėti 
pamokas iš elektros mokslo. 
Tų pamokų pavyzdį turime 
pi rmame numeryje: 

"Je igu mes mestame ak
menį augštyn į orą, mes ži
nome, jog tas akmuo nupuls 
žemėn, bet kaip mes tą per
sitikriname, kodėl akmuo 
nupuola ant žemės? Čionai 
gauname atsakymą jog ji< 
yra traukiamas; o kas tas 
traukimas—tai elektriką." 
Newton'as išrado pasaulio 

gravitacijos, arba pritraukimo 
įstatą. Jaunesni už jį Voltą ir 

__ Ampere daug paaiškino elek
tros ypatybe*. Ponas Matchu
lis iš Cleveland, Ohio išrado, 
kad gravitacija ir elektra yra 
tas pats daigtas. Tas išradi
mas yra didesnis negu visi 
Edisono išradimai, nors juos 
sudėtume krūvon. Xeužilgo 
p. Matchulis išras, kad žąsis 
ir kuolas yra tas pats. 

Tame pačiame numeryje yra 
ir antras dar svarbesnis išra
dimas, kad "elektrybė nevei
kianti, bet stovinti ant vie
tos" angliškai vadinasi "elek-
tric waves." Čia yra du išra
dimu vienam*. Pirmas išradi

mas, kad elektros vilnys 
(waves) stovi; antras išradi
mas, kad angliškas žodis elek-
tric rašosi su raide k vietoje c, 
prieš t. 

Naujame laikraštyje yra ir 
Lietuvių rašymo žiedelių. Štai 
vienas. "Hektografai senes
niuose laikuose buvo visai ne
žinomi. Praslinkus kelioms de
šimtims metų, tapo tiktai su
žinoti ir labai plačiai vartoja
mi kaipo didesnėse rastinėse, o 
šiandie jie turi pirmą vietą 
pas kiekvienos organizacijos-
draugijos raštininką." Jau da
bar ir mes galėtume pasakyti, 
kada atsirado hektografai. 
Nuo senų laikų praslinko ke-
liosdešimtys metų ir hektogra-
fas atsirado. Ar neaišku? 

Mokslo augštumui " Nauja
me Pasaulyje" prilygsta ir 
idealų augštybė. Tarp savo 
tikslų jis turi taip-gi .suvesti 
mergas su vyrais. Pirmame 
numeryje jau dvi " le l i jos" pa
ieško sau vaikinų. 

Jeigu tat vardas turėtų būti 
tokis kokis yra laikraščio tu
rinys, tai naujasis Cleveland'o 
laikraštis turėtų vadintis ne 
"Naujuoju Pasauliu," o Su
puvusia Lepše, nes jame nėra 
doros, nėra mokėjimo lietuviš
kai rašyti, nėra mokslo, o yra 
nesveikų paikų pažadų daugy
bė. J is giriasi pranešiąs apie 
uždarbius ir darbus, o aiškiai 
matyt, kad to neišpildys. Apie 
jo paduodamuosius receptus 
nenorime nei kalbėti. 

= 

Nuosavybe fr Laikymas. 
Kam daigtas priguli, kas rodinėti savo nuosavybę. Iva-

Iš Lietuvos Žemių 
po Lenkais Buvusių. 

Tų kraštų Lietuviai^ kurie 
buvo po Lenkais, turėjo pritir
ti daug vargo. Nelemti "bro
l i a i " vargino Lietuvius įvai
riais budais — rekvizicijomis, 
stuikoiuis, gaudymu jaunimo 
į savo kariuomenę. Sunki buvo 
Vokiečių letena, bet neleng-
vcsnė buvo Lenkų. Kada Len
kai pradėjo lėkti į Varšavą. 
Lietuviai, pasiliuosavę nuo jų, 
manė pasilsėsią. Bet atėjo iš
badėję,- pusnuogiai bolševikai 
ir tie vėl griebia žmonių nau
dą, kas da jiems buvo liko nuo 
Lenkų., Nuslinko vienas var-
gas> užėjo antras, nolengvesnis 
už pirmą. 

Kuomet taip sunkiai kenčia 
vilniškiai mus broliai Lietu
viai, pačioje Lietuvoje, nors 
da daug ko trūksta, bet jau 
žmonės sulyginamai gerai pa
situri. Jų išrinktoj:, savoji 
valdžia jais rūpinasi. J i pada
rytų greitai laiminga visą Lie
tuvą, jei tik greičiau liJrttj liuo-
sa nuo priešų iš iauko ir vi
dujinių betvarkės darytojų — 
bolševikų ,)ei sėbraujančių su 
jais daugeli» socijal demokra
tų. 

Tokis r.t-ms Lietuvos,, tas 
greitas jo? tvarkymasis riša 
prie jos ne tik tikrų Lietuvių 
širdis, kaipo prie savo tėvynės, 
bet ima patraukti labjau ir iš
sigimusius mųs brolius, sulen
kėjusius Lietuvius. , 

4 'Echo Litwy", lietuvių lei
džiamas Lenkų kalba laikraš
tis, pažymi, kad "Vilniaus gy
ventojuose Lenkuose įvykusi 
paskutinėm dienom didelė psi
chologinė pervarta, simpatija 
pakrypo Lietuvių pusėn. Len
kai, tiek daug žadėję, aplei
džia juos kritingoj valandoje. 
Atėjo tie, kurie nieko nežadė
jo, jie nieko negązaina, atėjo 
sau ramiai į savo tėvynė3 sos
tinę tikrieji .šeimyninkai ir 
rūpinasi nuėsto likimu bei ge
rove. Didelės žmonių minios 
lydėjo manifestuojančias Lie
tuvių institucijas ir puošė gė
lėmis linksmai dainuojančius 
Lietuvių kareivius." 

turi ant jo nuosavybę, tas jį 
ir laiko. Taip buria dažniau
siai, bet ne visada. Vagis iš 
svetimos triobos išsinešęs 
daigtą l,aiko jį, bet ne vagiui 
tas daigtas priklaus* o. Nuo
savybė lieka pas apvogtąjį 
žmogų* l 

Ne viena vagystė atskiria 
laikymą nuo nuosavybės. Žmo
gus, sakysim, perka namą 
mieste ir laiko ne vien triobą, 
bet ir žemę, ant kurios trio7 

ba stovi. Po kiek laiko kaimy
nas sako pirkikui, kad jo na 
mo ' kraštas stovi ant sveti
mos žemės. Ar t a i į yra ar ne, 
tai dar klausimas, bet pirki-
kas vis-gi laiko savo triobą 
ant tos žemės, kurią kitas sa-
vinasi. Tada žemės laikymas 
yra neabejotinas, o nuosavy
bė jau abejotina. Ilgainiu pa
sirodo, kad žemė ištiesų sve
tima. Kuris ją užėmė savo 
triobos kraštu, tas ją laikė ži
nodamas ir tyčia pasielgda
mas neteisėtai. J is nebijojo 
svetimos žemės užimti, nes 
jos savininkai buvo nepilna
mečiai vaikai. l ' r ieš jiems su
eisiant į pilnus metus jis par
davė namą kitam nežinančiam. 

Pirmasis laikė svetimą že
mę žinodamas. Tat visose 
kalbose vadinasi "mala i*i-
des ." Abu žodžiu yra imtu iš 
lotynų kalbos. Juodu reiškia 
blogfį, sąžinę. Nors ; r i d ė s " 
šiaip reiškia tikėjimą ir iš
tikimybe, bet šituo atveju jis 
reiškia sąžinę. Antrasis žmo
gus, kuris svetimą žemę lai
kė nežinodamas, 30g Ji sveti
ma, neturi blogos sąžinės. To
dėl jam laikant svetimą nuo
savybę, tas laikymas vadinasi 
bona fide, t. y. gera sąžine 

Žmogaus priedermė yra pa
čiam saugotis, kad nepagrie
bus svetimo turto neteisėtu 
būdu, kitaip sakoma saugotis 
savos mala i'ides. Bet žmogįs 
neturi priedermės išieškinėti 
ar kitas asmuo turėjo nuosa
vybę bona fide, ar ne. Pirkda
mas ką nors sankrovoje netu
riu reikalo ištikti, a r loję san
krovoje nėra vogtų daigtų. 
Tai detektyvo priedermė, bet 
ne pirkiko. Gaudamas tėvo, 
ar brolio palikimą neturiu 
priedermės ieškoti prirody
mų, kad juodu savo turt# bu
vo įgiję bona fide. 

Jeigu man ką nors bona fi
de pirkus sankrovoje, pavel-
dėjus nuo mirusių giminių, ar 
šiaip kokiu būdu įgiju^ kas 
nors vėliaus sako, kad aŠ tą 
turtą turiu neteisėtai, kad aš 
jį gavau nuo asmens neturė
jusio nuosavybės, • tai tuomet 
man nėra priedermės aiškin
tis ir pri rodinėti, kad įgijau 
dalyką teisėtai. Bet tas turi 
statyti prirodymus, liudinin
kus ar raštus, kuris sako, 
kad aš daigią laikau be nuo
savybės. 

Iš to lengva suprasti, kad 
bona fide daigtų laikymas, 
nors nesuteikia nuosavybės 
teisių, tečiaus duoda gana 
stambią lengvenybę, nes pa-
liuosuoja nuo priedermės pri-

* — 

dangi prirodinėjimai, y-
pač teisme, • yra gana 
sunkus ir atseina daug 
pinigų, tai paliuosavimas nuo 
prirodinėjimo yra-gana stam
bi lengvenybė. Ją suteikia 
žmogui daigto laikymas bona 
fide. , 

Teismuose yra senoviška 
patarlė turinti beveik tiek 
reikšmės, kiek ir teismo įsta
tai. J i sako: Melior est con-
dicio possidentis, t y. Laikan
čio padėtis yra geresnė. J i yra 
geresnė tuomi, kad laikan
čiam pripažįsta savininko tei
ses tol, kol kas nors nepriro-
dys, kad tikrasis savininkas 
yra kitas. 

Laikančio padėtis yra ge
resnė dar ir tuomi, kad ilgai
niu ji patraukia prie savęs ir 
pačią nuosavybę.. 

Jeigu kas laiko kaipo savą 
kokį nors nestambų kilnoja
mą daigUtą ilgiau negu trejus 
metus, tai jis tampa to daigto 
savininku. Kitaip sakant, tri
jų metų ilgio laikymas sutei
kia žmogui nuosavybę ant ne
brangus kilnojamo daigto. Jei 
])o penkių metų pasirodytų, 
kad tas žmogus tą daigtą bu
vo pirkęs nuo vagies nežino
damas, kad sli vagiu derasi, 
tai pirktasis daigtas liktųsi 
pirkikui, nes trijų metų senu
mas jau suteikė jam ^nuosavy
bę. 

Stambų ir nekilnojamą 
daigtą galima įgyti nuosavy
bėn laikymu per keturiasde-
šimts metų. Jei kas kokį nors 
daigtą savo šeimynoje laikė 
per šimtą metų, tai nereikia 
žiūrėti kokis yra to daigto 
brangumas ar didumas, jau 
vi stiek jis priklauso šeimynai 
laikiusiai jį per ištisą amžių. 

Trumpai sakant, bona fide 
laikymas sudaro nuosavybę 
ant mažų kilnojamų daigtų 
per trejus metus, ant stam
besnių kilnojamų i»er dešimtį 
metų, ant nekilnojamų per 
keturiasdešimts metų, ant vi
sų per šimtft metų. 

Mala fides negimdo nuosa-
vvbės niekuomet, bet vienai 
gentkarčiai mirus mala iides 
gali pavirsti į bona i'Lles. 
Sakysime, tėvas buvo pavogęs 
pinigą. Vaikai to nežinojo. 
Mirdamas jis paliko pinigus 
vaikams. Vaikai tat tuos pi
nigus jau laikė bona fide. 
Praėjus tam tikram laikui 
jie bona fides gali sudaryti 
nuosavybę. 

Laikymo pavirtimas nuo
savybe ne visose šalyse vie
nokio laiko ilgumu įvyksta. 
Mes čia minėjame Rynto tei
sės laikus, kuriuos patvirti
no ir Katalikų Bažnyčia. 
Kai-kuriose viešpatijose tie 
laikai gali būti ilgesni ar 
trumpesni, bet jie visur vie
naip pripažįsta, kad bona fi
de laikymas laikui bėgant 
virsta nuosavybe. 

Lotynų kalba tas laikymo 
perėjimas į nuosavybę vadi
nasi praeseriptio. Mūsiškai iš-

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $7$ Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
1 keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki' 

•nanties. Vietos atdaros. Specijalift 
Kriaučystės "Skyrius, mokslas už
ganėdina Visus. 

MASTER SGHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4ttj lubij. 
} ! » • » » • » » ' 

" DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė SAVO ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
SpeciaUstas džiovų, inotcnj Ir vy
ru u n -
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dresel 2880 

— 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėm ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atallauktl. o mano 
darbu busite uigonėdinti. 
2314 W. 23 PI. Chicago, m . 

TeL Ganai H M . 
• • i 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VAI,. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Avcl Chloago, Dl. 
Phone Ynrds 1053 

» < • » • • m <» » » m m mm m • » » • » mm • » m m 9 

Dr.MeStupnicki 
8107 So. Morg&ii btreet 

GHICAOO, ILLmOIS 
Telefonas Yards MU« 

Valandos: — 8 iki 11 ii ryto; 
i po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo B iki 8 vaL vakarą. 

K 

: : i » « . > • » • ! 

mmn 

DR. S. NAIKELiS 
LHCTUV18 

GYDYTOJAIS IK CHIRURGAM 
Ofisas Ir O/vealmo vieta 

3253 So. Ilalsted Str. 
Ant Viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki • vak 

Nedėliomis nuo l\) iki 2. 
Trfrfoeas l a r d s SM4 

laikiusiam prieš pradėsiant 
tyrinėti, a r teisėtai laikė. Len
kiukai tat vadinasi ' p rzeda-
wnienie," t. y. persendini-
mas; rusiškai davnost, t. y. 
senumas. Lietuviai vietomis 
tą vadina užgy veniniu. " N e 
jam, sako, ta pieva priklausė, 
bet jis ją užgyveno." Žcdį 
" užgyveno *' reikia atskirti 
nuo " įgyveno." Šitas sakosi 
tada, kada nedirbama žemė 
tampa ariama ir sėjama.. 

Močiute Sako: 
: "Kuomet ii buvo visai mažutė mergaitė ir 

jos mama neturėjo užtektinai pieno jos 
žindymui, ji davė jai 

'1 
* 

i EAGLE BRAND 
{CONDENSED M ILK) 4 

kuris padarė ja tvirta ir sveika—dabar 
mano mama duoda man Eagle Brand, ir 
aš augau po virš pusę svaro kas savaitė 
nuo to, kaip buvau tik triję mėnesių am
žiaus. » 1 

i 

11 

Apgsta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
padaro Eagle Brand pirmu pasirinkimui 
del valgių gaminimo ir ant stalo. 

Jtig-u jūsų kūdikis neauga kaip reikia vo-
goje^-jeigu verkia, arba neramus ir ne
kantrus—pasiųsk šiandien kuponą reika
laudama dykai mūsų Kūdikių Knygos ir 
maitinimo instrukcijų jūsų kalboje. 

THE BORDEN C0MPANT 
Nėw York 

gta 1857 

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiandie 
Mrs. City 

Street -. State (8) 

Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga 
•mr '• . . . . ., — 
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5 A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 
REAL ESTATE 

Turime daug įvairių naiaų ant pardavimo norin-
ti^ji įgyti savo nuosava namą reikalaukite nuo mūsų 
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant
rašą per paėta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes 
namus parluodame labai greitai mus prieinamos kai
nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas 
mus, o mes patarnausune teisingai. Mes taipgi apsaugo-
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame 
I Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio. 

VILKAS & KAZANAUSKAS C0. 
2242 W. 23 Place t Phone Canal 1068 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

k i -eitų "prirašymas pirm 
ko." J is užrašo . nuosavybę 

minios simpatija visur turės 
krypti prie Lietuvos, nes nie
kur neina, kad plėšru, kad 
vargintų žmones, bet kad tarp 
jų gerą tvarką darytų ir ge
rovę užvestų. Lietuva, kariais, 
gal ir perdaug geraširdė pa
sirodo. Iš to dažnai naudojasi 
jos priešai ir nekartą jai ken
kia. Lietuvos valdžia pirminu 
įr dabar St. Seimas su pildo
mąja valdžia rūpinasi daug ge
rumu, negu aštrumu visur tvar 
ką pravesti. Aštrumus varto-

Kėra afcejonės, kad visos ' ja tik didžiausiems niekiams, 

kurie norėtų parduoti* Lietu
vos neprigulmybę, arba tiems, 
kurie kenkia visuomene:, kaip 
visoki arkliavagiai ir kitoki 
skriaudikai. 

VTokis valdžios elgimasis ge
riems žmonėms labjausia' pa
tinka. Už tat Lietuviai iš po 
Lenkų nuožmios letenos vi
suomet šaukėsi "kuomet Lie-
tuvak mus iš tos vergijos iš-
liuosuosi." Dabar džiaugiasi 
Lietuvos sulaukę; tik tą jų 
džiaugsmą da tįmdo besimai
šantieji tarp jų bolševikai. 

PASPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL VAL
DŽIOS TAISYKLIŲ, taip, kad jikių kliūčių del paso kelionėje nebus. K R E I P K I T Ė S 
P R I E MŪSŲ, o mes pagelbesim Jums PASPORTUS ir viskį atliksime atsakančiai. 
PARDUODAME LAIVOKORTES ant kokios tik linijos norte. 

SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAFTUS Į LIETUVĄ ir visas svieto 
dalis PAGAL DIENOS KURSO o ant didelės sUmos dar pigiau. 

' 

A. PETRATIS S. LFAB1AN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
% 

A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai 

809 VV. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Visi Patarimai Ypatiškai ar Raštu DYKAI. 

VALANDOS: kasdieną, nuo 9 iki 6 vakare. VAKARAIS: Utarn., Ketverg. ir Subst. Ik! 9 vai. 
NEDĖLIOMIS: 9 ryto iki 8 .po pietų. , 
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CLEVELAND, OHIO. 

Reikale T. F. paliudijimų. 

Šiuonri laiku iš mūsų ko
lonijos sukruto daug važiuo-
žiuoti į Lietuvą, šeimynų ir 
pavienių asmenų. Dauguma 
buvo žymus T. F. nariai ' rėmė-
jai. Aukodami į T. F. yra ga
vę .T. F. ženkleliu (štampų*). 
Dabartiniu laiku, kurie nori 
važiuoti j Lietuvi), arba pasi
lieka toliaus ėia gyventi, tei-
riaujasi, kokiu būdu gauti iš 
T. F. Centro paliudijimą. 

Aiškumo dėlei pareiškiu, jo-
gei kiekvienas, kuris yra Įsigi
jęs už dešimts dolierių ar 
daugiau T. F. ženklelių, turi 
teise gauti paliudijimą. Ant 
jo bus pažymėta kiek butą au
kos ir t. t. 

Mažiau turintieji kaip už 
^dešimts dolierių T. F . ženk
lelių, gali gauti jų pas visus 
T. F. kolektorius bti draugijų 
atstovus į T. F . arba T. F. 
susirinkimuose. Visais reika
lais, k. t. gavime paliudijimu 
bei kitais, kreipkitės į T. F . 
22 sk. mokesėių raštininką, 
J. Kuzą, 1419 E. 25th St., 
Cleveland, O. arba susirinki
me. T. F. susirinkimai būva 
kiekvieno mėnesio trečią sek
madienį 7:30 vai. vak., Good 
rich House salėje, E. 31-nios 
gatvės. 

Kiekvienas turėdamas T. F . 
ženklelių, turi stengktis gauti 
paliudijimą. O turėdamas jį 
juomi didžiuotis, kaipo ženk
lu kovojimo už Lietuvos laisvę 
bei ženklu gelbėjimo vargšų 
visose jų nelaimėse. 

Jurgis Kuzas, 
T. F . 22 sk. mok. rast. 

ROCHESTER. N. Y. 

Rugpjūčio 1S d., s. m., baž
nytinėje Vokiečių svetainėj 
įvyko kun. prof. J . Meškausko 
prakalbos. Įžanginę prakalbą 
pasakė kun. J . Kasakaitis, 
vietos Lietuvių klebonas ir Į 
perstatė kalbėti kun. prof. .1. 
Meškauską. 

Pirmoje prakalbos dalyje 
kalbėtojas nupiešė, kaip Lietu
viai gudriai ir sumaniai priėjo 
prie savyvaldos? kaip kantru
mu ir narsumu visus priešus 
pergalėjo ir kaip yra pribren
dę prie nepriklausomybės. 

Paskui vietinis chortis, ve
damas vargonininko, labai 
puikiai sudainavo keletą dai
nelių. 

Paskutinėje prakalbos* daly
je nupasakojo Lietuvos dabar
tį, reikalus ir siuntimus į Lie
tuvą. 

Svarbiausias jo prakalbos 
tikslas buvo įkvėpti ir suda
ryti artimiausius ryšius tarp 
Amerikos ir Lietuvos krikšč. 
demokratų, idant tvirčiau ga
lėtu kovoti su žmonijos lai-
s vės ir doros priešais. 

Ant galo kalbėtojas atsaki
nėjo i klausimus. Kaip visur, 
taip ir ėia neapsiėjo be bolše
vikų. Čia jie ne klaus, davė, 
bet kritiką reiškė. Vienas *'fi
losofas" paaiškino^ kad vieną 
filosofija tokia, kitų kitokia ir 
tt. Ant galo kalbėtojui pasakė: 
"Ka ip tu nori, taip sakyk, bet 
kalbi netiesą.'' Kuomet kalbė
tojas paklaus^, kas tai yra "fi
losofija," tai žmogelis pasida
rė kaip vėžys; griebėsi šio, to, 
bet atsakymo negalėjo duoti. 
Net vaikučiai, suprasdami bol
ševiko susikompromitavimą, 
juokėsi. 

Per prakalbas aukojo sekan
tieji: 

Po $5.00: K. Daplys, M. 

Ksčanaičiutė ir M. Jovaišienė. 
Po $3.00: kun. J . Kasakaitis. 
Po $2.00: D. Rovas, J . P. 

Levickai, S. Mataitis, P. Pabi-
janskas, t \ Praninskas, A. 
Bernatavičiutė, V. Matėjunas, 
A. Dzedulionis, P. Skerman-
tas J. Rarziliauskas, A. Nevi-
donckas. 

Po $1.50: J . Malovičiutė. 
Po $1.00: J . Jokšas, V. But-

rimaitis K. (iužauskas, V. Ro-
vienė, J . Mociejnnas, J.* Bag
donienė, J. Palui'kaitė, Biržė-
tas, F. Palaikąs, S. Steponai
tis, A. Stukas, J. Gailis, P, Ka-
jeekas, J . Cickevičius, J . Dau-
da A. Gribauskas, P. Gribaus.-
kas, A. Kralikauskas, K. Bar
tusevičius, M. Lakickas, J . V. 
Kreivaitis, J . B. Kreivaitis, J . 
Vilkelis, J . Bačiunas, S. Le
vickas, J. Velžis, M. Sadze vi
kius, J. Jokšus, P. Blauadžiu-
nas, B. Vežei i s, S. Jonaitis, J . 
Sadzevičius, J . Nevedonskis, 
A. Kavaiįunas, M. Patažins-
kas, A. Vaitonis, V. Norkevi
čius, J. Patkevičius, A. Dau-
sevičius, P. Sukis, I. Marge
lis, J. Saunoras, O. Peredniu-
kė, A. Kundročiukė, M. Bile-
kevičienė, J . Jaudagis, J . No-
vikas, K. Dargienė, A. Mar
gei iutė, R. Venievičienė, J . Ma-
teikis, T. Stukaitė, J . Šliekis, 
K. Dubysa, M. Aleksienė, A. 
Žiemys, F. Šlapelis, K. Šlevas, 
J. Dirsi, S. Slevas, S. Ragai
šis, P. Dirsi, S. Keliauskas, A. 
Stašaitis, J . Tamošauskas, R. 
Kerelis, P. Skiparas, J . Dirsi, 
J. Keliauskas, J . Musteikis, P. 
Pi kūnas, N. Nevidonskas, M. 
Nevidonskienė, J . Kajeekas, J. 
Motuzas^ A. Balaišis, K. Soba-
lovičius, P. Sebestinas, P . Pac-
kevičius, J . Bartmanas, M. 
Tankus, A. Lietkauskas, J . 
Juodviršienė, B. Jenaitis, V. 
Fzdila, P. Milevičius, P. 6ir-
vinckas, K. Želnys, M. Kulbis, 
J . Žemaitis, i. Braknys, J . Vis-
baras, P. Orlauskienė, L M., A. 
Dainauskas, A. Gudelienė, A. 
ttudreikas, Z. Griškevičius, P. 
Pečkus, A. Brazys, K. Glošo-
kas, K. Mockevičius, V. Dar-
kentis, J. Gykis, S. Arnotkevi-
čius, F . Gykis, A. Movikas, A. 
Labanauskas, V. Stirna, J . Žė-
kas, A. Mėlinė, J . Šokelis, V. 
Palukaitė, J . Joninas, J . Šu
kys, J. (Judas, M. Leviekienė, 

J. Stašaitis, S. Butrimavičius, 
O. Zdanavičiūtė, A. Sirvine-
kas. 

Išviso $177.00. 
P. Bruno. 

LenktJ. Visi jie buvo karės pa
bėgėliai iš Vokietijos, Rusijos 
ir Sibiro. 

Oficieriai apžiurėjo vieti
nius ligonbuČius, prieglaudas, 
kalėjimus, vaikų namus ir ki
tas įstaigas. Toms įstaigoms 
buvo dalinta specijalis mais
tas, reikmenys ir medikaliai 
Įrankiai. Iki šicl biuras pagel
bėjo 53,000 asmeny. Rygoje 
yra 138,000 gyventojų. 

ANT PARDAVIMO. 
/ A t f t PARDAVIMO. 

Kampinis namas su lotu 1 namas 
2 pagyvenimai su bizniu antras ma
žas mūrinukas užpakalyje. Ats išau
kite: 

2169 W. 22nd Plaoe . 

Neužmiršk atsilankyti į 
"Draugo" pikniką per Labor 
Day RŪGS. (Sept) 6 d. 
National Grove, Riverside, 

REIKALAUJA. 

TĖMYKITE! 
Jieškote pastovaus darbo? 
Mes turime daug darbų jums 
mūsų fandrėse kaipo leibe-
riams ir pagelbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik į mūsų Em-
ployment Dept. bile dieną. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
329 West 31th Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

ANT PARDAVIMO 
Business (soft drtnks) su vi.su BJdjr. 
ant pardavimo. Geroj vietoj arti fab
riko atsišaukite. 

P . GIED 
13S6 S. 5 2 I H I Avc. Cicero, t l l . 

——k 

ANT PARDAVIMO . j 
Tuojaus parsiduoda moderniškas 

namas dviem pagyvenimais . Vande
niu apši ldomas, yra elektja. ir ga-
«as. Stovi dailioj vietoj , Salimais Šv. 
Kazimiero vienuolyno, arti didelio 
p a r k o . ' 

Kas nori jsigyti puikia vieta, tegu 
kreipiasi adresu: 

VINCENTAS KlAMAS, 
2554 Wcst 60 Rtr. Chicago, Itt. 

ANT P A R D A V I M O 
4 kambarių medinis namas e lektros 
šviesa, maudynės, vandeniu apši ldo-
mas, parsiduoda pigiai. Atsišaukite: 
4054 So. A n . - m II Ave., Chicago, III. 

P A R D A V I M U I 
3 lotai sale Chicagos arba mainysiu 
ant antomobil ių, nežiūrint kokios 
iSdirbyst.'s, arba prapertes. Lotai pi
gus taipgi 5 kambarių naujas medi
nis namelis . 

AtsiSaukite pas savininką: 
A. CHERNACSKAS, 

4038 fck>. Cnrol Ave. . 1 blokas | 
rytus nuo Ouk Purk Ave. 

REIKALINGI 
Darbininkai į šapą ir į mol-
ding (liejimų) skyrius. 

Darbas pastovus. 
GRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedsie Ave. 

Or 
15th and Ganai Street 

ROSELAND, ILL. 

Svarbus susirinkimas Lie
tuvos Vyčių 8-tos* kuopos į-
vyks Rugpjūčio 31 d. 7:30 
vai. vakare, parapijos moky
kloj. 

Visi nariai malonėkite lai
ku susirinkti, nes turime ap
tarti daug svarbių reikalų. 

Valdyba. 

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS KOMISIJA 

RYGOJE. 

: 

Kapitonas Browne, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus civi-
lės pašelpos komisijos direk
torius, Rygoje, praneša, jog 
Birželio mėnesyj komisija pa
gelbėjo 6,175 asmenims. Išvi
so buvo išdalinta 22,940 šmote
lių drabužių ir specijalio mai
sto. 

Kiekvienas pagelbos reika
lavimas buvo asmeniškai biu
ro oficierių prižiūrėtas. Biuras 
pagelbėjo daugeliui Lietuvių, 
Estų, Rusų, Latvių, Žydų, 

R E I K A L I N G I 
Augliu malnicriai. 

Kcntucky ir Wcst VirrlnijoJ, geros 
algos mokamos . Atsišaukite. 
30 S. O m a i Str. 

2-ros lubos. 

REIKALINGI. 
Rankų šrubų mašinų ope

ratorių. \ 
e 

Roth Mfg. Coinpany 
1600 South Kilbourn Ave. 

' - i . JĮ i i T 

REIKALINGAS SALESMONAS-
$50 iki $60 į savaite . 

Turi būti greitas ir apsukrus. Nie
kados ant m.-arketo šie dalykai nebu
vo pardavinėjami. 

AtaiSaukite —- 8 ryte iki 5:30 va
kare. 

35 TVest BSrd Str. R o o m 412 
Merriok Bui lding 

BIZNIERIŲ ATYDAI 
Illinojaus Parmos Ant 

Pardavimo. 
80 akrg farmos, 1 mylia nuo mies

to ir geležinkelio. Nauji budinkatt 
pilnas setus visų ūkei reikalingų da- . 
lykų, 3 gert arkliui, 6 melž iamos 
karvės, 300 vištų, 15 kiaulių, ir apie 
30 tonų dobilinio šieno, ir inimant 
visus kitus javus. F a r m o s kaina f 12-
000.00. 

REIKALINGI MOLDERIAI . 
Bench machine ir floor; taippat vy
rai mokant is molderystės, ir leibo-
riai. Gera mokestis , darbas pasto
vus; nėra nei jokio darbininkų tar
pe nesutikimo. 

I»RATT M A L L E A B L E IRO!* 
W O R K S 

JOLIET, ILL. 

REIKALINGAS G E R A S DUONOS 
K E P Ė J A S 

Gera mokestis , Atsišaukite: 
K. N E F F A S , 

542-E-43rd Str. Chicago, III. 

ATYDA 
—ieškantiems pastovaus dar
bo su geru mokesčiu ir bonus, 
atsišaukite gatavi prie darbo 
VVESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avenue, arti 22ros 
ir Crawford. 

Reikal ingas patyręs l ietuvis buče-
ris. Kreipkitės 

Workers Consumers Ajui'n. 
2005 W. Lake St., Melrose Park. IU. 

B A R G E N A 8 . 
Pardavimui bučernė Ir grosernė, su 

5 kambariais pagyvenimui, randasi 
tirštai l ietuvių apgyventoj kolonijoj, 
yra visokios mašinos. Priežastis par
davimo turiu kita biznį. 

827 W. 9S»d St., 
2-ros lubos 

20 akrų farma, ga l ima pėšėiam 
eiti į Chicagą, gali turėti farmą ir 
dirbti Chieagoje, sfockas, mašineri
jos, 6 karvės, 2 arkliai, 7 kiaul<x, 
ir apie 300 vištų, taipgi yra ir žą
sų ir aaėhj. npie 20 tonų Alphalfos 
šieno, kornų, i "Ivių, avižų, ir didelis 
sodus. Kaina $-000. Nepraleiskite 
š ios progos. Meh ?virduodame už 
cmsh arba mainysime ant biznio Chi
eagoje. 

10 akrų netoli miesto, geri namai, 
ir žemė. Stockns, mašinerijos, parsi
duoda pigiai, ate iki te ir pamatykite . 

40 akrų, 4mylios nuo miesto, 6 
kambarių namas, graži žemė ir s o 
das, netoli up«W*. geras puikus juod
žemis. Kaina $2000.00, iftkalno $1000. 
00. Balancas j 3 metus išmokėti . 

40 akrų farmos, be budinkų, 20 
akrų isdirbimui, 20 akrų del ga
nyklos ir girios $1500.00 s k a l n o 
$700,00 bnlaneas j 5 metus moka
mas ant %P/r. 

I N M A N A FARMOS. 
120 arų, 45 millos nuo Ohieagosant 
IMie Higluvay, arli miesto stockas ir 
fanu.).' jrankiai. Kaina $9000.00. 

400 akrų, geros žemės .00 mylių 
nuo Ohieagos, goras juodžemis, $20-
000.00 ant iAmokesčio, ftios 2 farmos 
turi būti parduotos tuojaus, nežiū
rint kainos. • 

U'IfKONSlNO FARMOS. 
80 akrų \Visronsin arti Steven Poi-

n t sreri^ n a m a i g e r a s sodan, i r grera 
žemė stockas, mašinerijos $7000.00 
mainysiu ant namo, Chieagoje. Prieš 
p e r k a n t k o k i a f a r m a a t e ik i t e p a s 
mus ir pasikalbėkite. 

First National Jtealty Co. 
840 West 35th Str. 

Chicago, 111. 
Telefonas, Boulevard 2437 

P R A N E Š I M A S 
Mes kraustysime* į savo nauja *'<*-

tą api*' Rugs«%Jo (September) 5-t#, 
lf»20 į TS8 West 35th Str. Arti Mais
tini Gatvės. 
— — • — • i — ^ — — — — — — i — — f c 

SPECIJALIS IŠPARDA 
VIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 

AR atsikeli anksti išryto nuvargęs, su dideliu skaudėjimu strėnose ir neturi 
energijos dirbti. Ar skaudėjimai strėnose neduoda tau diena dirbti? Va

kare visai jautiesi nuvargęs ir nenorės dirbti? Tai tikras ženklas kad inkstai 
negerame stovij. Kuomet žmogus nuolatąi dirba skubina, be jokio atilsio tuo
met inkstai pradeda dirbti labai nereguliariai ir būtinai reikia vaistu kad juos 
priversti dirbti reguliariai. Vartojant netinkamus vaistus inkstus galima dar dau
giau sugadyti. Vartok gerus vaistus, atgauk savo sveikata ir ja laikyk. DOANS 
KIDNF.Y PILLS atnešė sveikata tūkstančiui žmonių. Jie pagelbės ir tau. PASI
KLAUSK SAVO KAIMYNO APIE JUOS! 

SkaitykkąsakošitieChicagos žmones 

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
1800 

mokesč ių 
$45 j menes] 
50 „ „ 
65 „ „ 
65 „ „ 
75 
• u »f t» 

95 % 

85 „ „ 
v O , , , , 

Į mokėt 
$350 
400 
500 
600 

900 
800 

2000 900 
NuoSimtio nereikia mokėt. Mortga-

ge nereikia mokėt , Charg*s nereik 
mokėt Insurance. 

Kiekvienas karas yra Inšiurintas 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimti aavo 
kainos per v ienus metus be jokio k a 
sto jums. 

Tavo senį. karą ( n e senesnį 
kaip 1912) paimsime į ma inus at-
skaftUn+aami jo vertę kaipo dali į-
mokesBp. 

Visi Pertaisyti Mlchels turi ta pa
čią gvarancija katp ir Nauji Karai. 

MITCHELL 
8328 2 Salesrooms 2334 

Michigan Ave. Michigan Ave. 

MO 2ENKLBLIUB (W.8.S). 
PIRKITE KARĖS TAUPY 

[ 

NOHTH I»ALIJNA A V E . 

F . M. Sehramkowski , barbe-
ris, 1429 N. Paul ina St., Chica-
^o, IU. sako: "Aš negalėjau nei 
atsitiesti nuo strėnų skaudėji
mo, aš negalėdavau nieko sun
kiai pakelti per keletą dienų. 
Kaip užeidavo s trėnos skaudėti 
negalėdavau nei pasijudinti. 
Mano inkstai nedirbo gerai ir 
tiktai Vienas vaistas mane pa
gelbėjo, tai Doans Kidney Pilis, 
viena dėžė mane sutaisė ir su
stiprino mano inkstus. Jaučiuo
si gerai dabar. 

i 

W. F O R T Y - N I N T H PliAC'E 

Mrs. M. Wininski, 1444 Vv 
Forty-ninth Place, sako: "Aa 
pagavau šaltį, kuris sugulė man 
ant inkstų. Aš pradėjau jausti 
didelius skaudėj imus strėnųose, 
kad aš negalėjau nei pasijudin
ti. Inkstai pradėjo dirbti labaį 
nereguliariai, galva man niekad 
nenustodavo skaudėti ir visa 
jaučiausi l igone. Nekurie žmo
nės man patarė vartoti Doans 
Kidney Pilis, pamėginu aš tuo
jaus pradėjau jaustis geriau. 
Suvartojus 5 dėžutes a š visai 
pasveikau, ir jas patariu vis iems 
vartoti." 

W . A S H L A N D A V E . 

Stephen Konkowski , 824 W. 
Ashland Ave., Chlcago, 111. sa-# 

ko: "Aš buvau labai b logame 
padėjime mano inkstai nckados 
nedirbdavo gerai. Kaip ats ikel
davau anksti iš ryto aš jaučiau
si nuvargęs, ąš 'nešinau v i so
kius vaistus, bet niekas man n e 
gelbėjo. Je igu ąš norėdavau pa
silenkti tai baisus diegliai su im
davo mano strėnas taip kad n e 
galėdavau atsitiesti . Doans Kid
ney Pil is mane išgydė. 

NORTH ASHLAND A V E N f E 
\ 

— 

Mrs. Marya Polish, 824 N. Ashland Ave., Chi-
cago, 111. sako: "Aš knetėjau per tris savaites di
delį skaudėj ime strėnose. Mano inkstai nedirbo 
reguliariai. Aš negalėdavau nei ant kojų pastovėti . 
Viena dėžutė Doan's Kidney Pil is mane pagydė. 

Beveik į m e t u s laiko po tam Mrs.Polish sako: 
"Aš ta pati gera opinija turiu apie Doan's dabar ką, 
ir pirmiau." 

N 
' 

E I v i e n a s p a k e l i s n ė r a t i k r a s D o a n ' s 
K i d n e y P i l i s j e i g u j i s n e t u r i k l i a v -

l a p i o v a i z b a ž e n k l į s u p a r a š u — " J a m e s 
Tinsi** * * 
uoan. 

— 

Pilis 
Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo, N. Y., Mfrs. 

• i • 

FATONIG 
P o ralaiul neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NtC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i vieną. Parduodama 
pat. viena apriakorins 

| . . a « . » » > . • • • • , . . • ! Ė . F » « » » » » į i 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SfcSl S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. l t . 

IB»»*IIH!llllllllfllll1l(WU««)IHIttflffl^. 

Dr« A. L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tcl Ganai 211S 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

» Gyvenimas | 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 8466. 

\tmum])BiignKiiwtriniuMtH^ffiiiiHiiiuiuiai)twwi(UKMi 
Telepnone: Tardą 8498 

?• 

I 

DR. S. BIEŽIS. 
LIfiTUVIS GYDYTOJAS ER 

C H I R I R O A S 
2201 Wesi 22od Street 

Tel. Canal ©222 
l i e s . 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4968 

AKUŠERKA 
A.SHŪSH0 

Tnt ln patyrimą 
moterių Uroae; m -
peetingal prižiū
riu l igonę ir kudl-

J ki laike ligoa. 

DR. 6. M. GLASER " j 
Praktikuoja 29 meta i 

Ofisas 3149 So. Morgan St . 
Kertė 32-ro St., CbJcago, DL 

BPECIJAJLIBTAS 
Moteriškų, VyriSkų, taipgi enro -

fv niškų ilgu. 
OFISO VALANDOS: N u e 18 ryto i 
iki 8 po pietų, nuo 6 Iki 8 vmiaa 
da vakare. 

Nedėliomia nuo 9 iki 2 p o p l e t 
Telefonas Yarda 887 

A. F 

8255 So, Halsted St., Chlcago, IU. B » 

A- PETRATTS S. F A B I J O N A S 

A. PETRATTS k CO. 
Mortgage Bank 

KJ Al. ESTATE—IN8UftA>TO» 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Ijaivokortes 

KOTARUUftAS 
809 W. 35th Str. Cblcago, IO. 

Teleplione Boulevard 811 

http://vi.su
file:///Visronsin
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i DRAUGAS 'Antradienis, Rugp. 31 VMO 
>*i ' i«< ' -•— 

w w > M B b • • » » • • • • • • ' 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. | TAI BENT DUKRELE! 

• 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

IMKIT i DOMĖN. 

Antradienis, Rugp. 31 d., 
šv. Raimundas. 

Trečiadienis, Rugsėjis 1 d., 
Lupas. Verena. Adjutorius. 

LAUKIAMA ATMAINA 
"SAUSŲJŲ" SPĖKOSE. 

Federalis prokuroras iškelia
vo Washingtonan. 

Federalis distrikto proku
rorai Clyne iškeliavo \Va-
shingtonan. Tad federalin 
buste pakilę gandai, jog 
trumpu laiku "sausųjų" a-
gentų tarpe turės įvykti ko
kios nors svarbios atmainos, 
jvedama ne taip, kaip tikrai 
turėtų but. Kai-knrie agentai, 

Nes "Chieagoje proliibieija 
vietoje pildyti savo pareigas 
su atsidėjimu, kartais išne-
tyeiu patarnauja patiems 
svaigalų pirkliams. 

Paskelbta, jog į kelis mėne
sius iš federalio svaigalams 
sandelio nežinia, kaip ir kur 
pražuvo svaigalų vertėm $6*00, 
000. 

Toksai padėjimas neduoda 

Buvo pasisavinusi tėvo pini
gus. 

Frank .Cydoff, 4011 State 
gat., pranešė policijai, kad jo 
jauna duktė Agnės staiga ap
leidusi namus ir pasiėmusi 
visus tėvo per daugelį metų 
sutaupytus pinigus $1,627. 

Policija paskato dukters 
ieškoti ir surado. Paimta polici 
jos nuovadon atsisakė prisi-
pažmti% kad pinigus paėrriusi. 

Pašaukta policijos matrona. 
Padaryta pas suimtą krata. 
Galvos plaukuose atrasta visi 
pinigai. 

Prisipažino mergaitė, kad 
norėjusi iškeliauti New Yor-
kan ir tenai apsivesti. 

Tėvas pinigus laikė banko-
je apdraustoj skrynutėj. Duk
tė sučiupo raktą ir nuėjusi 
išsiėmė pinigus. 

MAŠINA SUTRUŠKINO 
MOTERIŠKC. 

mašinon Duonos minkymo 
duonos keptuvėj, 754 West 
Tylor gat., paslydusi pakliu
vo kepyklos savininko mote-

jokios garbės agentams, kat- r i s ' M r ? - Philomena Mnstaei. 
riems pavesta svaigalus sau
goti ir patiems jų nepaliesti. 

Susekta ir kitokių prasi
žengimų prieš prohibicijos 
įstatymą. 

VISUOMET TAIP PASI
BAIGIA "LINKSMOS VA 

LANDOS." 

Frank F. Storv, žinomas 
Cbieagoje pijanų pirklys par 

šautas mirė Evanstone Šv. 
Pranciškaus ligoninėje. 

Jis su viena gyvanašle, 
pasimetusią su savo vyru, va
žiavo nakčia automobiliu na
mo iš Evanstono apylinkių 
po "linksmų valandų." 

Kelionėje Story pašautas ir 
po to veikiai jis mirė. 

Evanstono policija paėmė 
aagan su juo važiavusią gy
vanašlę. Ta tvirtina, kad juo
du užpuolę plėšikai. Policija 
tečiaus nenori tikuti tokiam 
pasakojimui. 

Tokie vyrai dažniausiai 
taip pabaigia savo gyvenimą. 
Pasekmėje moterys išteisina
mos. 

Akymirkoj buvo sutmškinfa. 
Už poros valandų ištraukta 
su sumaltais visais kaulais 
ir paimta lavoninėn. 

Tstikus nelaimei susirinko 
minia žmonių priešais kepyk
lą ir pradėjo grūmoti žuvu
sios vyrui. Buvo kalbama, 
kad ar kartais vyras jos nei-
stumęs mašinon. 

Atvykusi policija išskirstė 
m imą. 

APIPLĖŠTAS MĖSININ
KAS. 

Vakar ryte trys plėšikai 
užpuolė mėsinyėią (mėsos 
krautuvę), 5740 So. State gat. 
Paėmė apie $700 ir dar šo
vė į krautuvės savininką, 
kurs pabaigoje mėgino niek
šams pasipriešinti. Bet nepa
taikė. Kulipka nutraukė tik 
kepurę nuo galvos. 

"Draugo" pikniko rengimo 
komisijos pranešimas A. L. R. 
K. Federacijos Chicagos Ap

skričio skyriams. 

Pastarame A. L. R. K. 
Federacijos Chicagos Aps
kričio posėdyj, klausime apie 
"Draugo" pikniką, buvo kal
bėta, kad del geresnės tvar
kos reikalingi piknikui dar
bininkai butų padalinti sky
riams ne darbininkų skaitliu-
mi, bet darbo skirtumu. 
Sumanymas tapo vienbalsiai 
priimtas Federacijos Apskri
čio atstovų. Taigi; prisilai
kant to nutarimo, visos kolo
nijos prašomos išrinkti darbi
ninkus: 1) Prie baro —- Auš
ros Vartų parap. skyr., 2) 
Prie saldinio (Ice cream) — 
Šv. Jurgio par. skyr., 3) Atė
mimui tikietų — Dievo Ap-
veizdos parap. skyr., 4) Prie 
rato — Šv. Mykolo parap. 
skyr., 5) Virtuvė — Moterų 
Sąjungai, 6) Kaladės muši
mas — Aušros Vartų parap. 
skyr., 7) Prie "Monkcy ba-
bies" r— Šv. Kryžiaus parap. 
skyr., 8) Prie saldainių — 
Šv. Antano parap. (Circroje) 
skyr., 9) Bowling Alley — 
Nek. Pr. Šv. P. M. parap. 
skyr. 

Kolonijos/turi teise apimti 
ir daugiau kitokių" darbų ar
ba viena su kita pasimainyti, 
jei ras sutinkančių. 

Visos kolonijos (Federaci
jos skyriai) kaip tiktai išrin
ka darbininkus, tuojau turi 
pranešti Rengimo Komisijai. 
Tas reikalinga žinoti, kad iki 
pikniko dienai viskas butų ge
rai sutvarkyta. 

Rengimo Komisija. 

Ar jau turi tikietą j 
"Draugo" pikniką RŪGS. 
(Sept.) 6 d. National Grove, 
Riverside, UI. 

ATĖMĖ AUTOMOBILIŲ. 

PLĖŠIKAS PAŠOVĖ 
POLICMONĄ. 

Policmonas Weicb vakar ryte 
vijosi juodukus plėšikus, be-
sitraukančius su automobiliu. 
Vienas juodukas iš automo-
biliaus pašovė poliemoną pe
tin. 

Policmonas tečiaus neatsi
leido, kol atėjo jam pagelbon 
daugiau policmonų ir kol nie
kšai penki buvo pagauti. 

Du jaunu vyruku Blue Is
lande pareikalavo "taxicab" 
vežėjo George Wilsono, kad 
jis anuodu nuvežtų Cbicagon. 

Tasai apsiėmė. 
Ties 86 gat. ir Vincennes 

road vyruku su revolveriais 
vežėją išvarė lauk iš automo-
biliaus ir patys vieni nuva
žiavo savais keliais. 

DIDEI SVARBUS SUSIRIN 
KIMAS L. L. PASKOLOS 

STOČIŲ VALDYBŲ. 
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TARSIS, KAIP PAMINĖTI 
LAIMĖJIMĄ. 

NORI DAUGIAU UŽDAR 
BIO. 

Geležinkelių telegrafinin-
kai geležinkelių darbo tary
bai pranešė, kad jiems tary
bos pripažinta užmokestis ne-
patenkintina. Ir todėl jie rei
kalauja išnaujo tą klausimą 
perkratyti. 

Tuo tikshi darbo tarybai 
paduota peticija. 

Illinois Eąual Suffrage są
jungos direktorės šiandie tu
rės susirinkimą. Bus tariama
si, kaip ir kada kuoiškilmin-
giausia paminėti Cbicagojejr 
Illinois valstijoje moterų lai
mėjimą politikoje. 

Antradienyje, Rugpj. 31 d., 
8 vai. vak., Šv. Jurgio parap. 
svet., 32nd pi. ir Auburn ave., 
Chicago, 111. yra Saukiamas 
susirinkimas visų Chicagos ir 
apielin^ės Lietuvos Laisvės 
Paskolos stočių valdybų. Šia
me susirinkime turi būtinai 
pribūti stočių pirmininkai, 
raštininkai ir iždininkai. Ku
rie tik gali ir iš tolimesnių ko
lonijų yra kviečiami pribūti, 
nes Lietuvos Misijos pirminin
kas p. J. Vileišis turi labai 
svarbių pranešimų. 

Visus kviečia, 
Chicagos ir Apielinkės 
L. L. Paskolos Apskri

čio VaidyT>a. 

American Chemical darugi-
ja turės suvažiavimą Chica
go je pradėjus Rugsėjo 6 d. 

Trijų metų vaikas Joseph 
de Stefano ant savęs užsiver
tė katiliuką su verdančiu van
deniu. Mirė nelaimingasis li
goninėje. 

Mercy ligoninėje jnirė A-
lexander Bloom, kurį aną 
naktį pervažiavo du automo
biliu. 

Lipdama Madison gatveka-
rin paslydo, parkrito ir smar
kiai apsidaužė 45 metų Ma
ry Blashansky. Paimta Iro-
quois ligoninėn. 

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU 
MARŠRUTAS. 

Visi gausite progą matyti 
Lietuvos paveikslus ir kartu, 
išgirsti p. Vaško pranešimus 
iš Lietuvos, nes jam tapo mar
šrutas surengtasChicagos Aps 
skrityje sekančiai: 

Rūgs. 1, Cicero, 111., 8:00 
vak. 

Rūgs. 2, West Side; 8:00 
vak. 

Rūgs. 3, Brighton Park, 
8:00 vak. 

Rūgs. 4, Roseland, III., 8:00 
vak. 

Ned. Rūgs. 5, Bridgeport, 

Rūgs. S, So. Chicago, 8:00 
vak. 

Rūgs. 9, West Pullman 
8:00 vak. 

Ned. Rūgs. 12, 18th and 
Union, 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rūgs. 10, Nortb Side, 8:00 
vak. 

Rūgs. 11, Melrose Park, 
8:00 vak. 

Rūgs. 13, Waukegan, 111., 
8:00 vak^ 

Rūgs. 14, Kenosha, Wis., 
8:00 vak. 

Rūgs. 15, Racine, Wis. 8:00 
vak. 

Rūgs. 16, Milwaukee, Wis., 
8:00 vak. 

Rūgs. 17, Sheboygan, ,Wis., 
8:00 vak. 

Rūgs. 18, Beloit, Wis., 8:00 
vak. 

i 

Ned. Kugs. 19, Rockfofd, 
111., 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rūgs. 20; Aurora, 111., 8:00, 
vak. 

Rūgs. 21, .Spring Valley UI., 
8:00 vak. 

Rūgs. 22, Kewanee, IJL, 
8:00 vak. 

Rūgs. 23 Springfieid, 111., 
8,:00 vak. 

Rūgs. 24, E . S t . Louis, 8:00 
vak. 

L. L. P. ir Ch. ir Apskr. 
J. A. Mickeliunas, Rast. 

. MŪSŲ BARGENAI. 
ANT PARDAVIMO AR 

MAINYMO. 
2 šeimynų murini* namas ant 

Bridgeporto. Priimsime automo
bilių kai^o 1-ma mokesti arba 
maža grocerne. 

Mainysiu Q lotus ant namo, nuo 
$500 iki $1000. Caah mokėsiu jei
gu gausiu gera narna ąnt Bridge-
porto ar Bridgeporto $2000.00 
Cash $500 Balance kaipo randa. 

Ant pardavimo 4 kambariu na
mas medinis, didelis baaementas 
Kaina $1950, ižkalno $300. Ba
lance kaipo randa. 

Ant pardavimo namas ant 35-
tos ir HalBted. Su bizniu navinin
kas važiuoja Europon. / 

Ant pardavįmo2-4 kambariu me
dinis namas, modemiškas, Brigh
ton Parke $3,300.00. Įmokėti 
$1000.00 Balance mokesčiais. 

Ant pardavimo 5 metu medinis 
namas, didelis baseraentas, karštas 
vanduo, elektra ir gazas, didelis 
augštas ir extra lotas prie šalies, 
vyštynyčia, šandes ir namas vis
kas gražiai aptverta. 

Ant pardavimo 2-4 ka n bari u 
mūrinis namas ant Bridgeporto 
$1600.00 įmokėti $600.00 ., likusi 
$1000.00 ant išmokėjime 

Ant perdavimo I ir 6 kn.nbariu 
mūrinis namas ant South Side 
Moderniškas, Steam Hea*, kaina 
$8500.00. 

12 flatu namas ant išmamimo, 
prie JacV*on parko, moderniškas, 
Steam Heat, šiltas ir SaUiu van
duo, janitoriaus patarnavimas, 
elektra ir gazas, randės neša #5,-
200.00 į metus. Mainysiu ant tuš
čiu lotu mieste Chicagos ar bent 
ant kokios properties. Čionais ne
paprastas bargenas. 

6 flatu mūrinis namas ant mai
nymo, 5 metu senumo, steam 
heat janitoriaus patarnavimas, 
tiesiai prieš ežerą. Mainysiu ant 
mažesnes propertes. • 

Ant mainymo mūriniai namai 
ant Bridgeporto, 1 namas 4 flatu 
kitas namas turi 2 krautuves ir 
8 flatus, steam heat. Mainysiu ant 
mažesnes propertes. 

Ant virs paduotu properciu mes 
priimsime Amerikos Laisws Pas
kolas ir Lietuvos Laisves Pasko
las kaipo pirmutini mokesti. Prieš 
perkant bent kokia nuosavybė at- S 
eikite pus mųs pasikalbę d ir pa
matyti mušu bargenus. 

First National Realtv Co. 
840 VVest 33rd Str. 

Telefonas Bouievard 2437 

Europoj Dalykai Gerėja 
PINIGAI SIUSTI LIETUVON 

S 

! • • • ' 

Per šia sena ir stipria Valstijine Banką yra priduodami DABAR 

trumpu laiku. KVITOS YRA PASIRAŠOMOS LIETUVOJ. 

ŠIPKARTES LIETUVON, ant geriausių linijų, goli būti perkamos 

ŠIOJ BANKO J. j 

Iii 

*-.' 

VISOS INFORMACIJOS IR PATARIMAI DYKAI 
Reikalaukite MR. RAPOLAS GEČIUS prie langelio numerio 4. 
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Peoples Stock Yards State Bank 
* • 

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gak ir Ashland Ave. 

Chicago 

Sen 
EUSi 

Sutra 

Loi 

T«L Dro*«r Tt4> 

Dr. C. Z Vezelis 
IiUCTtlVla DKNTISTA* 

Valandos: suo • ryto iki » ^ k 
Seredomls nuo 4 lys 9 vakare 

4719 SO. ASHLAND AVKlfUk 
arti 47-toa Gatvės 

i » » . . « i « . • » • • • » « • * » » « 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

l i e tuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą | 

l t 16 W. 47 Str. Tel. Boul. ISO 
Valandos: 1 iki 3 po pietį;. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet 
Tel. McKinley 268 

• Y. W. RUTKAUSKAS S 
• ADVOKATAS J 
B Ofisas DidmiettyJ: 

S 29 South La Salle Street t 
g Kambarį* S24 £ 
g Tel. Central %S— 2 

S Vakarais, 812 W. 33 St. | 
* TeL Ymtča 4S81 ^ 

Tel. Pullman 842 ir S ISO. 

Dr. L L MAKARAS 
l ie tuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Ave. Roselande 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 

€;30 iki 8:30 vak. 

• 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Bfichlgan, Avenne 
• • • • • • • i . DJU 

TAI^UDOflt t Ud » i r t i i. 

Reskl . 1138 Independence B lvd . 
Telefonai Vau Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusa* gydytojas Ir cklrargas 
gpeeljallstas Moterišką, Vyrišką 
Valką tr visą chronišką Ilgą 

VALA1TDA8: 10—11 ryto i — f po 
pietą 7—S vak. Medėliomls lu—12 a. 
Ofisas: S254 So. Halsted Bk, Chtcagc 

Telefonas Dro 
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Labai Svarbus Pranešimas! 
s 

/ * 

1. JEIGU siunti pinigus į Lietuvą siųsk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE - - persiunčia geriausia ir pi
giausia. 

Š 
I 
S i 
B 
S 
S 

PRANEŠIMAS. 
Mes kraustysimės į savo nau-

2:00 vai. ir 8:00 vakare. I ją vieta apie Rugsėjo (Sep-
Kugs. j6, Town Of Lake, 

8:00 vak. 
tember) 5ta, 1920 į 736 West 
35th Str. arti Halsted Gatv. 

* 

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvę, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
žiai išleis j kelionę. N • * , 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigy investyk juos Į LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė
liodamas. Šery dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau-
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street - Baltimore, McL 
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