
► WESTFIELD, MASS. 

ir D. L. K. Vytauto drau- 
gijos išvažiavimas atsibuvo 
nigs. 14 d., ant ūkės pas p. 
A. Ucevičių. Publikos daug 
prisirinko dėlto ir išvažia- 
vimas puikiai pavyko. 

Jaunimas pažaidęs ir ty- 
ro oro pakvėpavęs sėdosi 
prie gardžių pietų. Bepie- 
taujant prasidėjo kalbos ir 
aukų rinkimas. Aukų su- 
rinkta $20.65. 

Dvi savaitės atgal čia su- 

sitvėrė Lietuvai Gelbėti 
Draugijos skyrius ir g* ha 

energingai darbuojas. Ir jau 
turi surinkęs $106.30. 

Manome, kad trumpu lai- 
ku L. G. D. skyrius išaugs 
j milžinišką didumą ir dar 
pasekmingiau darbuosis Tė 
vynės labui. 

PITTSBURG. PA, 

^ Kaip visur, taip ir čia pra 
psidėjo plieno darbininkų 

streikas. Nekurios dirbtu- 
vės dar mėgino dirbti, bet 
darbininkai susiprato ir iš 
ten pulkais išėjo. 

Darbininkų upas didelis 
ir jie tikėsi streiką laimėti. 

Kompanijos taipgi yra ge 
rai prisirengusios ir nemano 

pasiduoti. Dirbtuvės yra 
prirengtos skebams. Kurio 
se yra parūpinta lovos, pe- 
čiai ir valgyklos. Bet kaip 
kompanija mano įvežti ten 
streiklaužius nežinia. 

Nors streikas yra apskelb 
tas visiems plieno darbinin 
kams, bet nevisi streikuoja. 

Yra tokių, kurie pataikauja 
kompanijoms ir eina dirbti. 

Pittsburgieiis. 

i GRAND RAPIDS, MICH. 

Čia susitvėrė L. G. D. ku- 
rios nariai labai pasekmin- 
gai darbuojasi dėl Lietuvos 
labo. Jau elikčiai turime 
surinkę pinigų ir rubų. Kaip 

| kurie jos nariai vakarais, ei 
na per lietuvių grįčias rink 
dami aukas. 

L. G. D. sumanė parengti 
puikų vakarą, kuris atsibus 
Spalio 1 d. Šv. Jurgio sve- 

tainėj. 
Visus lietuvius kviečiame 

atsilankyti, nes vakaras bus 
iškilmingas ir ivairus. 

A. J. B. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
MALiiTAL 

Liepos 7 d. buvo legioninkų 
sušauktas susirinkimas, ku- 
riam pranešė, kad galima nu- 

sipirkti duonos po 50 rubliu 
puda. Žmonės netrukus sudėjo 
daug pinigų. Mailėtuose du 

[nos svaras 4 rubliai, rūgiu pu- 
Įdas K>0 rubliu. Ihivo įgalioti 
i <Ition: s parvežti iš Vilniaus K1 
i jas C i rdinas ir Juozapas Sė- 
ža. Nuvykę jie jau neberado 
dui.iiOs. Žmonės lai ai i pasipik- 
tino tokiu prigavimu, nes ne- 

tik du nos negavo, bet dar tu- 

rėjo atlyginti kelionės išlaidas. 

AUKŠTADVARY 
Kunigas bažnyčioje pasakė1 

lietuvišką pamokslu. Tuoj at- 

eina lenkų kareiviai, suima' ku- 

nigą, Įmeta ji kalėjiman ir gra- 
sina jį nuteisti karo teismu. 

Ir t kių žinių iš lenkų pa- 
vergtosios Lietuvos kasdien 

t teina be galo daug. Iš "'L. IT." j 
-000^'>00£HS0-00000<J00CHCHS00000^ 000Xi00000 -O 00000-0000 CH>O0 

L, 1«fcC W T V IS OM >« 8 
M<>3 per«arae Liberty Bonds u 

pilna "uasb" vertę. Ar.ce§lttfe 
.irba atsiųskite. 
Atdara kasdien nno 9—£ 

Utarninbais Keivergaln Ir 
Subatonds 9—9. 

t000H>0OO0000 0<H*0000-0000-0 000 0000000-f. o) > :f *:-0000000 0000000 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 MiJweuke Ave. 
tarpe Wor<? !r Paulina yatvly 

:'iwMwiaMani TMinaniaKiatnatnaii! 

MAGDE. 'Ak, l:aip man niciti gal- 
ią! Išliūiuliiau \visokius mazgojimu.s, 
trinkimus, muilovimus — ir rinka t tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 
kanų... .'lan gčda ndarosi t" • 

MAUK. a, tai kam tau kf.it be- 
reikalingai! Žiu rėk, kokie mano plau- 
kai gružus, švelnus ir fys'i. O tai 
todėl, kad aS vartoju liVFFLES t" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piantis vanduo? Nc!! RUF- 
FLES yra (ai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

Įkuria 
prigcmi gamtai suteikt žmogui priklausanti grozj. u kas gal ! 

hut gražesnio t:ž ilgus, blizgančius, švelnius plaukusi Kas galbūt Į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odį? 

" 

I* UPFLE S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos j 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pl e i skanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- ; 

čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. €' 

*5 Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėo. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar moncy order šiokiu adresu: 

AD. RICHTER O CO 326-330 feroadway. New York"—"—'i 

THE PEOPLES FURN3TURE CCMPANY 
1930 1932 South Halsietl Street 

I /.laiko didžiausiame pasirinkime visokių naminiu rakandu, geriausios rūšies ir už prieinamiausias kainas 
Parankiausia vieia lietuviams jsigyti gerus naniiniuH rakandus už pigią kainą. 

K'Jr Tamtsa perkate? Kodėl ne pas mus? 
Paruuod.nmo už pinigus arba ant lengvu Išmokėjimu. 

Krautuvo atdara iki 9-hiu kožng. vakarę, subatomis iki 
l'j-tos vai. vakaro. Norėdami atlankyti mušu krautuvę tė- 

mykite antrašu ir 1,'otuviską parašę virš duriu. 

V. Makavcckas Užprašo 
visus savo draugu,^ ir pažjs- 
tanius atlankyti jj nes jis tu- 
rėdamas ilgiĮ motu patyrimą 
ir visiems užtikrina užganė- 
din imą. 

M. T. Kezar Vis j eina ži- 
nomas gerai seu.i ; westsidės 
biznierius, o dabar intisu da- 
lininkas, užprašo ^avo buvu- 
sius pirkėjus atlankyti ju jo 
naujame užsiėmime. 

N B VV HOME 
MAC H INE 

OUALITV 

Geriausios ir patogiausios namu 

darbui ^iuvamos maSino:? pil- 
nai gvarantuotos (MA fliHl 
tiktai t? d Ui U U 

šita puiki aržuoljnė kodo, 
p-raž'.ai polituruota su sku- 
rinė sėdyne 
«* vį)iliiiU / 

šit.-} sunki geležine lova au 
2 colių stulpelia|s, auksinėm ar 
kitokios -palvos, C*fl 7E 
po vĮi i! i» C 

Turimo d'd .iausi pasirinkimą, žicr 
minių pečių visokių (M fj ftfll 
gatunku nuo .... 4> iŪ.UU 

ir augščiau 

Didžiausias patrinkima, sek- 
lyčios stalu <M =1 (\f\ 
Nuo <0!J«UU 

ir angfičiau,-. 

Šitas dideli:; virtuves pečius su 

šopiike prisidėjimui, nikelju ap- 
vadžiotas ir gvarantuo- dVAr 
tas 20 motu už .... 

šitie tvirti ytavoto plieno j 
springsai gvarantuoti ant 
10 m. musij kaina tiktaj 4) Ji 

__MOKYKLOS. 
VALENTINE DkŽSSMAKtNG 

C0T.LEGI2 
Mokin* siuvimo, kirpimo. dt-.siguitvj 
dlenouilt ir vakarais dfl bizuio lr 

1 a aini/. Paliudijimui iėduouj i 11 v;t> 
arba raėyJiii.6, o ings pautetougr- u. 

sutelkti jums ,patv*im%. 
tos parūpinamos dykai. Atsiiankyldu 

2407 vv Mualson «il. 

SARA r*TKK, Principą) 

AMERIKOS LIETUVIU X 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygYedyst.es, ste- 
nografijos, typevvriting, pirklybos tei- 
si ij, Suv. Vnlst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilielvstfs, dailiarašystės. 
Mokinimo valandop* nuo 9 ryto iki 1 
valandos po piet. Vakarais nuo G iki 
10 valandom. 
3106 S. Halsted et, Chicagc 

HOTELIAI. 

LIETUVISUS HOTELISl 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio- 

PREKĖS PIGIOS 

MRS.T. RCEOVICŽI 
936 w. 33 St. Chicagc 

P fone Yards 2750 

Tel. Yards 3654. 

u$J,Miiri)iiwiiZ| 
Baigusi Akušerijos | 

kolegiją: ilgai p rakti B 
kavusi Pennsilvani-s 
jos hospitalėse. Pa-fl 
sėkmingai patarnau-J 
ja prie gimdymo. | 
Duodu rodą visokio 
se ligose moterims ir!! 
merginoms 

į 3113 So. Halsted St.li 
(Ant antru lubų) k 

Chicaci. III. Ij 
N'uo C iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

3 A. Masalskis fį 
l!ETUV:S GfiAB-JRIJS 

« Patarnauju Laidotuvėse koge- r 
7 riajsial, teisingiausiai ir daug <! 

m pigiau, kaip kiti, dėlto, had j S męs patįs dirbame grabr.s ir į * 
turime savo karabonus ir au- 1 
tomobilius ir per tai nereikia R 
Lietuviams pas žydelius šauk- r 

ties: 'lalpgi HJindoine a itotao- E 
I bilius veselijums, krikštynoms ■ 

Į ir kitiems reikalams dieną ar Į 
riaktj. I 

| 3305 Auburn Ave. Tel. Drovor 4139 £ 

PradCk NauJrj Metu« su tobulu aldv *» 

gijimu, taip. kad u.'" > tičpiulcistiim'i per 
• ui nifttuft, kas tlu jti., .iuti naudinga. 
prieš einant *»i» kitur. KRzatntnarija L)VKA> 

Gerai pritaikinti akiniai prašalini akiu 
aalvoa skaudfjitr.ua, trumparegystė &vba t»li 
teeiti prašalinamą, pasitarkite su noanin 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND A VE.. CHICAG' 
iUoi lubot, ritfl VUU'o aptiekęs. TtmykUc 

l v.ce stiraSa 
Kampas :*tGti Gatvės. 

balandos: nuo 9to« /ai. iytm ik'. ft vai. ra. 
K'cdt-lioj: C.00 v tyto iki 12 vai. <lietMi 

HIIIIIII!lllllll!llllllli:i!!i:i!IIIIIIIIIIIilll!!lllllli!lll!!l!ll||||imilll||||!ll|||||!l|||||||l! 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ?.p. 45c 

Originalas 
Kun. L. G. Vaughan. 
VERTE KUN. J. F. 

JONAITIS. 
Ex-Leitenantas Kapelionas. 
Užsisakimus ir pinigus siųs 
kite sekančiu adresu: 

J. V/ILTRAKIS 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

! Geras Vaistas 
Moterims. 

j Taip tai galima išsireikšti tiktai apie : vieną geriausiai žinomų preparatų, ! kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
j stoviam palengvinimui vir.ų tų ne- 
I smagumų ir nereguliariškumų nuo ! kurių moters '.r merginos taip ūaž- 
į nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

\ namas visi'r ir bent aptiekoje. Zi- 
5 noma, nuėjus į aptieką reikalauk 

vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
! imk kitko, ne., tik tokiu budu gausi 
į geriausias ir greičiausias pasekmes. " 

_• ai ni? c y 

evera's 
Regulator 

(Severos Reguliatorius) irjisa'. gąu- 

Kaina $1.25 ir 5 ct. taksų. 

SKAITYKITE 
PLATINKITE 
'•LIETUVA" 

L4V 

.NAUJOS DAINOS S'J GAIDOMIS ST. ŠIMKAUS. 
Vienam Balsui. —• 

Era Mano Brangi 50c. 
Ne del tavos Aš Mergele 50c. 

Miegok Mano Balandėli 60c. 
Sunku man gyventi COcr. 
Pamylėjau Vakar, Vai Varge Vargeli ir Vai Putė, Putė 75c. 

Gaunamos tiktai J. Budriko knygyne. UiasKymus siųsdami ad- \ 
rcRuokito: 

... F. J. BUDRIK. 
3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. > 

ra 

SVARBU 
Iš priežasties išvažiavimo parduodu labai pigiai 6 

kambarių ant cementinto fondamento namas vėliau- 
sios mados, elektros sviesa, puikus porčiai ir prie to 
namo 5 lotai. Lotai pavieniai šioje vietoje parsiduo- 
da po $900 ir $1000. Pardosiu viską už $4,500. 

Ten pat 5 prie kampo lotai, už -kurios užmokėjau 
$2,500.00 parduosiu už $2.000.00. Viskas randasi neto- 
li 59 tos ir Wcstern Ave.Puikiausia vieta. 

Atsišaukite vakarais arbanedėlioje iš ryto iki 3 vai. 
S. ŠOKALSKI3, 

i' 3343 Lowe Ave. 3 lubos 

n 

KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE j 
I 

18,000 Chicagiečių ir 500 Oelega- j 
tų Amerikos Lietuvių Seimo sykiu J 
su LIETUVOS LAISVES VARPU I 

Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Var- 
po Išleistuvių Milžin iškos Parodos, kurioje dalyvavo 

suvirs 18,000 žmonių, yra jau užbaigti ir 

Prieš Išsiuntimą Lietuvon j 
—____—— Sekaučiose Vietose: —— 

West Side Pan. ir tltar. Rūgs. 23 ir 30 
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI. 

Bridgegorta, Sared. ir Kelv. Spalio 1 ir 2 
Mildos Svet&meje, Halsted ir 32nd Sts. 

į Town of Lale, FeSipgje Spalio 3oią d. 
Naujame Peoples Teatre, 47 ir Ashanid 

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienoje dienoje. Pirmas rocK-mas 
prasidės 7 \ landą vakare. Antras rodymas 9 valandą vakare. Svetai- 

nė atsidarys 6:30 valandą vakare. 

Šie krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Chicagos 
ir visos Amerikos Lietuviu pastangos ir darbai įeina Į pasaulio isto- 
riją. Atsilankyk ir atsivesk su savim sav > draugus. Pamatysi didžiati- 
sį Amerikos lietuvių veikalą ir sykiu sušelpsi savo tėvynę, ką pama- 
tysi ir girdėsi, neužmirši savo visą amžių. IUis tai ncmirtivia atmintis. 
Ateinančios gentkartės gėrėsis musų darbais. Nepraleis šios prog s. 

Veikalas bus pamargintas muzikališku programų 
O BS Pelnas sušeipimui !ip 5flc, vaikaina M. iss 

Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuves, 
LIETUVOS LAISVES VARPO KOMITETAS. 


