
Dlcie|es North Sideje 

Kalbės Majoras P. Zadeikis, p»le M. Jokuba it e 

ir kiti. Bus Dainos, Deklemacijos ir tt. 

Ned., Kugp.-August 21,19ZU 
- 2-rą valandą po pietų 

NORTH SIDES PARAP. SVETAINEJ 
1644 Wabansia Ave., Chicago, III. 

Visi atsilankę išgirsite naujas žinias apie dabartinį musų 

tėvynės padėtį. Kviečia RENGEJAI. 

I CHICAGOJE. j 
S 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Šeštadienis, R u (/p. .21 d., 
Sv- Joana Franciška. 

Sekmadienis. R na p. 22 d.. 

Št\ Timotiejui. 

18 NORTHSIDES. 

Lietuvos L. P. darbas iiiu- 

sų kolonijoje gana pasekmin- 
gai ėjo. l'žtat a*: i u visiems 

bonų pardavinėt. už ju pasi- 
darbavimą ir tiems, kurie pir- 
ko. nes jie gelbėja mušu tė- 

v*vne. Bet dar neviskas. A t- 
« c 

minkim, kad paskirta mus u 

kolonijai kvota d?r neišly- 

ginta, reiškia paskolos dar- 

bas da neužbaigtas. .Mušu ko- 

lonijai paskirta $33,000, o mes 

turime išpirkę bonų dar tik 

až $2"),(XX) suvirsimi. Taigi 

pasidarbuoki m, kad nepalik- 
tuėmė neatlikę savo uždavinio. 

Reikia pažymėti, kad iš musų 

tarpo vienas žmogus darbinin- 
kas pirko bonų už 1,000. Garbė 

jam. Ypatingą doni$ kreipiu 
tuos, kurie nenori, pirkti 
L L. bonų. Šiandie, paskuti- 
nėse dienose, nusimaukite nuo 

?avo veidą kaukes ir paregė- 
site reikalą Lietuvai paskolos. 
Suminkštinkite savo širdis ii 

Klokite šimtines — no aukoki- 

te, tik skolinkite. Nepasitikit 
[enkberniais, tėvynės nepii- 
sfcausomybės priešais. Noįsikal 
frinėkite visokiais budais, nes 
tas įsikalbinėja nuo pirkimo 
Liet. L. P., tas tegiu neturi 

Jrąsos vadintis Lietuvos pi- 
liečių. 
Užtat nortbsidiečiai, pra- 

ėję darbą užbaigkime jį. 
L. L. P. stoties 

Raštininkas, J. K. S. 

IŠ TO\VX OF LAKE. 

L. Vyriu 13 kuopos nariai 

teiksitės susirinkti nedėlioję, 
Rugp. 22 d. 9:30 vai. išryto ties 

Šv. Kryžiaus parapijos svetai- 
ne iš ten buriu važiuosime Be 

varley Hills. 

Korespondentas. 

PASISAKĖ TURĮS PINIGŲ. 

Apmuštas ir apiplėštas. 

George Howard, 65 meti], in- 
žinierius bu^te 3()6 West Jack- 

>oii boulv. keltuvo darbininkui 

Michael Glvin pasisakė, jog 
savimi turis $420. 

pačią dieną vakare to 

busto rusin inėjo du piktada- 
riu. Senį apmušė ir visus pini- 
gu? atėmė. 

Howard nuomoniauja, jog 
tas užpuolimas atliktas su Gal- 
rfno nurodymu. Nes tik Gal- 

mmi buvo žinoma apie pini- 
sflls. 

Policija suareštavo Gaiviną. 
0£t kurgi jis pasisakys, 
itftauiiiiiiiimiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiji 

PRANEŠIMAS. 

Draugystės Švento Antano iš 

j i'advos mėnesinis susirinki- 

| mas, i vyks Rugpjuėio 22. Ne- 

dėlioję 1-nio vai. po pietų. Die- 

vo Apveizdos parapijos svetai- 

nėje So. Union A ve. ir 18-tos 

gat. Cliicago, 111. 
Visi nariai atsilankykit nes 

i yra svarbiu reikalu. 
Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. 

Vyli n Apskričio Chorui Chi- 

cayo je. 
Taniistu pranešimo patal- 

pinti negalėjome del persikrau 
stynio painiu. 

1 BELA KUN PETROGRADE. 

Londonas. Rugp. 18. Bu- 

vęs Ungarijos komunistas dik- 
tatorius Belą Kun, sulig depe- 
šu, nuvykęs Petrogradan. 
Jam pabėgus iš Ungarijos, 

jis buvo internuotas Austrijo- 
je. Ungarijos vyriausybė daug 
kartu reikalavo išduoti j j, kai- 

po kraugerį. 
Bet Rusijos bolševikai pa- 

grūmojo Austrams to nedary- 
ti. Pareikalavo verčiau pasiijs- 

| ti Rusijon. 

Austrija tad pasiuntė Bela 
Ivim Rusijon per Vokietiją. 
Jis buvo vežamas aštrioje sar- 

gyboje. Vežant jis - pabėgo. 
Visgi buvo sugautas ir pris- 
tatytas Petrogradan. 

KALĖJIMU BAUDŽIAMI „ 

UNIJOS VIRŠININKAI. 

Neleista atnaujinti bylas. 

Denver, Colo., Rugp. 1S. — 

Vietom streikuojančių gatveka- 
rių darbininkų unijos vykina- 
mojo komiteto septyni nariai 
nubausti kalėjimu kiekvienas 

po 3 mėnesius apskričio teis- 

me už paniekinimą teismo iš- 

duoto "injunction." 
Po nubaudimo neleista jiein< 

padėti kaucijų ir atnaujinti 
bylų. Visi uždaryta kalėjimai!. 

PRINCAS YAMAGATA GA- 

VĘS GRŪMOJIMŲ. 

Tokyo, Rugp. 17. — Field- 
maršalas princas Yamagata, 
žinomas senyvas Japonijos di- 

plomatas ir militarinės tary- 
bos narys, gavo laišką su grū- 
mojimu jį nužudyti, jei jis ne- 
paliausiąs maišęsis šalies po- 
litikon. 

Princas apsaugodamas kiek- 
vienam žingsnyj. 

EATON 16 
i n ' Trr 

Po valgiai neužmiršk, kad *erl*n- 

TRUMPOS PATARMĖS KE- 

LIAUJANTIEMS LIE- 

TUVĄ. 

L Saugokis nesąžiningu Lie- O c O v 

l u viii agentu, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani- 
joms ir išperkančių tautie- 

čiams klaidingus ti kietus 

svetimas šalis. 

2. Nepalik savo bagažo be 

aiškaus gražiai parašyto ir 

tvirtai prisegto adreso. 
3. Neprisidėk prie svetim- 

taučių kuopos, keliaujančios 

pietine arba vidurinę Eu- 

ropa ; draugauk tik su tais, ku- 
riuos tikrai žinai, kad važiuo- 

ja Lietuvą. 
4. Paryžiuje, Berlyne ir ki- 

tur, kur yra Lietuvos Atstovy- 
bė, daigtus pasilik geležinke- 
lio stotyje, bet neužmiršk pa- 
siimti resytę. Nesinešk pundų 
j Atstovybę." 

"). Atstovybėje nakvoti ne- 

galiai, dėlto nusisamdyk kam- 

barį viešbutyje. Paryžiuje pa- 
tariami viešbučiai: Motei d 

Oxford, Hotel de Louvain, 
Hotel d Orchamps. Jie visi 

yra netoli geležinkelio stoties 

prie gatvės Budapest nume- 

riais 8. 10, 12. Jie yra pigus. 
(>. Girtas būdamas neik iš 

kambario, pateks j kalėjima 

l 
7. Paryžiuje nevalia būriais 

stoviniuoti ant gatvių nei grū- 
stis kur-nors. Už nepildymą 
to įstato galima patekti kie- 

msarginių globą. 
8. Nesusidėk su gražiai iš- 

rodančiomis moteriškėmis va- 
I 

j dinančiomis karčiamą. Jos 

yra paleistuvės ir vagys. 
9. Neprisiimk pasiųlymą 

moteriškų, žadančių parodyti 
[miestą. Jos yra vagys ir pa- 

leistuvės. 
* 

10. Prieš eisiant Lietuvos 

Atstovybę susižinok su ja te- 

j lefonu Paryžiuje Passy 37-44. 

AUKA LIETUVIAMS 

Aš matydama, kad lietuviu 
scena atsilikus labai toli nuo 

kitų tautų, įsteigiu Dramos 
Kursus Dykai. (Dramatie Art) 
lošėjų mokyklą. Bus- mokina- 
ma mimikos lošimo gilaus kvė- 

pavimo, gramerofkos ir balso 
nušaukimo. Nevien kad bus 

mokinama tikrojo scenos me- 

no, bet čia pat turint Teatrą, 
bus leidžiama praktikuotis 
lošti. Tuomet bus galima daug 
geriau išmokti priprasti prie 
publikos ir greitai palikti ar- 
tistais. Mokytojaus gerai vi- 

siems žinoma ponia Dundulie- 
nė. Komplimentuoti M. Dun- 
dulienę nematau reikalo, nes 

ponia M. Dundulienė jau nuo 

daug metų yra žinoma netik 

Chicagos visuomenei, bet ir 

apielinkėje kaipo sumani ir 

gabi scenos vedėja. Kursą už- 

siregistravimas prasidės nuo 

apie linkėję kaipo sumani ir 

čio). Norintieji užsiregistruo- 
ti, kreipkitės: 3548 S. Halsted 
SU nr»+ nnfrn InHn 

IN LIETUVĄ 
PER 

KOL MARKES DAR PIGIOS 

Siunčiame pinigus Lietuvą sulig žemiausia dienos kurso, greitai ir teisingai. 
Parašus daran- 

čius aplaikymą pinigų dastatome kaip greičiausią laiką. 

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS I LIETUVOS IR VOKIETIJOS 
BANKAS DEL ATIDARYMO 

TAUPYMUI SASKA1TAS, Už KURIUOS GAUNAME KNYGUTES ARBA 
PALIUDIJIMUS. DU 

ODAME SPECUALIŠKA KURSĄ ANT DIDELIŲ SUMŲ. 

Parduodame Markes, Rublius ir kitu pinigus kaip pigiausia. Taippat perkamę kitu tautų pini- 

gus ir mokame augščiausias kainas. NE PIRKITE ARBA 
PARDUOKITE MARKES KUR KITUR, 

PAKOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MŪSŲ KAINAS. 
Tas yra labai svar- 

bu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigu. ATEIKITE IR PERSITIKRINKIT. 

Jeigu norite važiuoti Lietuvą, parduosime laivakortes ant geriausiu laivu. Mes visada 
turime 

gana vietos del grįžtančių j Lietuvą. Taipgi užsiimame daslatymu Jusu daiktu (bagažaiis) 
ant ge- 

ležinkelio stoties. , 

Su pagarba, 
JUOZAS M. BALTIS. 

Su visais reikalais užeikite ar rašykite 
IUVU.IIU ATM 

Vedėjas Pinigu Siuntimo Skyriaus. 

STATE BANK 
2749 W. Division St., near California Ave. 

(Arti Humboldt Park), Chicago, III. 

batomis 
Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 

5-tai vai. po piet. Utarninkais ir Su- 

miš visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 10-tos 
vai. ryto iki 3-čiai vai. po piet. 

s 

I 

! DR. G. M. GLASER 
i 

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St, Chicago, III. 

| SPECIJALISTAS 

i Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
iki 8 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- 

da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 

M M 

Telephone: Yards 6493 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO 
Turlo patyrimą 

moterių ligose: rū- 

pestingai prlžiu- 

riu ligone Ir kudl* 

k{ laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Ohlcago, DL 

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

^ Tel Canal 2118 

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

UK. BlLZld. 
LIETUVIS GYDYTOJAS KR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

rel. Canal 6222 

Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

Telefonas Boulevard 9109 

DR. G, KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5: 7—8 P. M. 

T«lef«MM PalDnaa *6&< 

Dr. P. P. ZALLYS < 

Lietuvis Dentistai j 
10801 So, Mlchlgmn, Avenoe ] 

m. 

TiLAMDOSl • M • nkan. 
* 

A. PETRATIS S. L. FABIAN 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
, A. PETRATIS ir S. L. FABIAN Vedėjai 

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Jeigu nori, ka<J jusų giminės apturėtų PINIGUS, tai SIŲSK per MUS, nes tūks- 

tančiai jau apturėjo ir priėmėjų KVTTOS su jų PARAŠAIS randasi nnisų Biure. 

SIUNČIAME PINIGUS PO DIENOS KURSU. 
Parduodame laivakortes per New Yorka ir Kanadą j LIETUVĄ ir iš LIETU- J 

VOS Aiųeriką. 
Parūpiname pasportus tiems, kurie ga li gauti. Padarome DAVIERNASTIS ir 

visokius NOTORIALI6KUS raštus. 

Kreipkitės su visokiais reikalais pas mus. PATARIMAI DYKAI. 
^———mmm' . / , „ , . 


