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Rusai prie Vadavos atmušti
,True translation Tiled with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 18, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

JAPONIJA GAL APLEIS 
SACHALINĄ.

Tarybos su lenkais prasidėjo
Lenkai skelbia mažus laimėjimui

Išgelbėt Varšavos negalima, sako francuzai
TAIKOS TARYBOS JAU 

PRASIDĖJO.

Rusų ir lęnkų paliaubos tarybos 
pradėtos Minske.

Pa- 
pa- 
Pil-

PARYŽIUS, rug]). 16. — 
sak bevielinio pranešimo, 
siųsto Lenkijos delegatų 
sudskiui ir perduoto Francijos 
užrubežinių reikalų ministeri
jai, tarybos apie mūšių jNiliaiP 
bą prasidėjo Minske šiandie po 
pi et.

Sovietų delegatai išegzaini-^ 
navo lenkų mandatus ir atidėjo 
svarstymą sąlygų, gavus prane
šimą iš šiaurinės raudonosios 
armijos kvatieros, kad puoli-1 
nias Aleksandrovsko (?) tvirto
vės yra neiŠevngtines, kas leistų 
ėjimą į Varšavą be didelių sut-

True trąnslatiojj filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 18, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI ATMUŠTI PRIE 
VARŠAVOS.

Cholino apygardoje, pietva
karinėje oalyj fronto, rusų so
vietų spėkos, kurios buvo perė
jusios Bugo upę, tapo atmes
tos atgal per upę, kuomet Novo- 
georgievsko apielinkėje, 19 m. 
į šiaurvakarius nuo Varšavos, 
lenkai pradėjo kontr-ofensyvą, 
nukreipdami savo atakas linkui 
Mlava.

Kariniuose rateliuose nuro
doma, «kad padėtis dabar yra 
geresnė ir deda irta didelė svar
ba ant stiprumo atakos ant bol- 

4cvikų arti Cholino.
Rusai ardo Varšavos fortus. .
'PARYŽIUS, rugp. 17. — Iš- 

; rodo, kad mušis už Varšuvą tik
rai prasidėjo. Galbūt jis bus 
sprendžiantis. Rusų spėkos tuoj 
į pietus nuo Bugd upės pradėjo 
tiesioginį puolimą ant Varša
vos. Kartą jos buvo tik už 20 
kilometrų (12 mylių) nuo mies
to, bet tapo atmuštos atgal. Iš
laukiniai Varšavos fortai yra

gelių apleidžia 
kuomet kiti pi

Minios p; 
savo namus, 
liūčiai kasa tranšėjas ir tiesia 
spiglinotas vielas.

Atšaukiant 99 nuoš. trauki
niu iš Varšavos, visuotinas bė
gimas dalinai apsistojo, nors 
eilės prikrautųjų rakandais ve
žimą dieną ir naktį traukia 
gatvėmis linkui Lodziaus, did
žiausio miesto arti Varšavos.

Skaičius optimistų nuolatos 
mažėja besiartinant v linkui 
miesto bolševikų artilerijai. 
Auštant kasdie galima girdėti 
kanuplių baubimą ir tas bau
bimas nuolatos didėja.

Lenkai pasitraukė ant apsu
pančių Varšavą fortifikacijų li
nijos, radiuse 15 mylių. Vyriau
sioji bolševikų ataka neva pra
sidėjo pėtnyčioje, kada jie ban
dė atkirsti Varšavą nuo vyriau- 

VARŠAVA, rug]). 17. — Ru- j sioos Poznaniaus Danzigo lini- 
sų spaudimas ant Varšavos su
mažėjo, pasak kątik išleisto len
kų oficialio pranešimo. Prane- geležinkelio. 
Šimas sako, kad gen. Pilsudskis 
vadovavo puolimu, kuris suma
žino spaudymą ant sostinės.

Jis sako, kad bolševikai, ku
rie manė pereiti Vislą į pietry
čius nuo Varšavos, Maciejovice 
apygardoje (35 m. nuo Varšu
vos)] tapo atstumti atgal.

Dešinis sparnas Ltos lenkų 1 
armijos laužo rusų priešinimą
si prie Kocko, suėmė 200 rusų 
belaisvėn ir paėmė 1 kanuolę ir < 
14 kulkasvaidžių.

Pranešimas sako, kad lenkai 
sekdami savo kontr-ovensyvą 
sumažinimui spaudimo ant

Lenkai* suėmę 4 rusų divizijas 
ir atsiėmę keletą miestelių.

VARSA VA, rugp. 17. — Ką 
lik išleistas spccialis biuletinas 
sako, kad keturios bolševikų 
divizijos tapo apsuptos ir suim
tos Giarvole (galbūt Garvoline).

(Garvoline yra už 40 mylių 
į pietryčius nuo Varšavos).

Rusai sulaikyti prie Varšavos.
V.MUAVA, rugp. 17. — Ru

sų sovietų pasigriebimlas Var
šavos vartų tapo sulaužytas, pa
sak vietos talkininkų oficierių.

lA*nkų kontr-ofensyvas siau- 
čiąs pilnu smarkumu įvairiose 
vietose, sovietų spėkoms trau- 
kianties sumišime.

Rusai atmesti atgal.

jos. Sulig vėliausiomis , žinio
mis jie tik už kelių mylių nuo

Viskas mieste užsidaro tem- 
j stant.

Varšavos puolimas vistiek yra 
neišvengtinas.

Mušis nuolatos smarkėjo 
bolševikams vis labiau supant 
Varšavą. Francijos granatos, 

šaudomos iš nuo franeuzų 
atimtų kanuoliųA jau krinta į 
Pragą ir kitus Varšavos prie
miesčius.

frontu. Jie nustumia rusus už 
V i ra upės ir atgavo Ciechanov 
55 m. į šiaurvakarius nuo Var
šavos, ant Danzigo geležinke-

Faktiškai visi Varšavos 
300,000 gyventojų pabėgo ir tik 
keli pasiliko.

Gen. Weygand, sakoma, te
legrafavęs gen. Foch, kad mies
to puolimas yra neišvengtinas 
ir kad visa Lenkijos armijos 
pozicija yra labai pavojinga^lio). Sovietų spėkos pasitraukė j ^(lsk-, ah^imo fra? 
euzų pieno viską evakuoti į ry
tus nuo Vislos ir pasitraukti už 
upės, atiduodant Varšavą be 
mūšio.

lenkų aviatoriams apšaudant 
jas iš kulkasvaidžių.

Mušis siaučia Radzimin apy
gardoje, 15 m. į šiaurryčius nuo 
Varšavos.

Rusai nustumti už Bugo upės.
PARYŽIUS, mgp. 17. — Ke

lios sėkmingos kontr-atakos ta
po lenkų prarytos ant rusų, 
kurie laužėsi į Varšavos duris.

HONOLULU, rugp. 17. — Pa
sak gautų iš Tokig žinių, Japo
nijos valdžia svarsto apie pasit
raukimų iš Sachalino salos. Tai 
norima padaryti delei Ameri
kos protesto,.didelių okupacijos 
išlaidų ir delei abejojimo apie

Tnie franslptlnn fllert witn the post- 
master at Chicago, III., Aug. 18, 1920 
as rcąuircd by the Pri of Ori. 6,1917
ANGLAI NEDUODA KRAUTI 

VOKIEČIŲ LAIVŲ.

Neapykanta prieš vokiečius, 
matomaų tebėra didęlė.

RAMSGATE, Anglijoj, rugp. 
17. — Smarkus
šiandie ištiko tarp policijos ir 
govedos, kuri bandė neprileisti 
krovimą dviejų vokiečių laivų.

Laivai atvyko keletą dienų 
atgal pasiimti kokso, bet delei 
didelio Cx-kareivių ir kitų prie
šini mos, nebuvo bandoma krau
ti laivus iki šiandie, o ant dokų 
tapo pastatyta policija ir patįs 
dokai liko aptverti spingliuoto- 
mis vielomis.

Tuoj po vidurnakčio minia 
vyrų ir moterų, patyrusi, kad 
laivus rengiama krauti, užpuolė 
policiją bonkomis 
mis. Policija gabaus 
minią ir ją išvaikė,
policistai tapo lengvai sužeisti.

susirėmimas

ir akmeni- 
užpuolė 
bet keli

ŽMOGUS NUŠAUTAS SUSI
RĖMIME TAESP ITALŲ.

3 sužeisti itaMtttš Susipešus už 
vaikus.

Vakar šiauri-s

Muštinės

CHICAGO. 
nes miesto dali 
je ištiko smarkios muštynės 
tarp italų, kuriuos policija <vos 
įstengė numalšinti,
prasidėjo barniu tarp vaikų. 
Už vaikus užsistojo,tėvai, pas
kui įsimaišė ir giminės — ir 
prasidėjo batalija. Peštynėse 
groseminkas Lisendrella, 816 
Milton St. tapo nušautas ir trįs 
Žmones galbūt mirtinai sužeisti. 
Šovikas* tApo areštuotas.

Nors muštynės ir apsistojo, 
bet neramumas vis dar viešpa
tauja ir kartais per langą kiš- 
teli šautuvas. Policija sergės 
visą distriktą iki galutinai vis
kas neaprims.

TAI BENT POLICIJA.

Apkraustė policijas teismą 
išnešė $25,000.

ir

LOS ANGELES* rugp. 17. — 
Pereitą naktį vagiliai įsikraus
tė į policijos teismą, atsirakino 
saugiąją šėpą ir išnešė $25,000, 
pražiopsodami dar $17,000. 
Teismas yna virš detektyvų biu
ro ir tuo laiku biių*q buvo 7 de
tektyvai ir 20 policistų, bet va
gilių nenugirdo. \

Vaikas užmuštas audroje.

NEW YORK, rug]). 17. — 
Vienas vaikas liko užmuštas ir 
3 žmonės sunkiai sužeisti, kada 
taikė vėtros sugriuvo užpakali
nė siena didelio tenementų na
mo.

REORGANIZUOS IMMGIRA- 
CIJOS BIURĄ.

WASHINGTON, rugp. 17. — 
Darbo sektoriaus pagelbinin- 
kas Post paliepė reorganizuoti 
visą imiinigracijos biurą. Tai 
padaryta todėl, kad tame biure 

gos už Vislos, o ne kariauti pla- dabar viešpatauja pilniaūsia 
čiai upei esant užpakalyje. betvarkė.

Gen. Weygand parodė lenkų 
štabui paties Focho išdirbtą 
žemlapį, parodantį, kad viena
tinė jų! viltis yra jieškoti apsau-

7//

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 18, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PER VĖLAI LENKAS SUSIPRATO...

v
Kvailas panie teg6 lenkas, sumahęs “pamokinti” bolševi

kiškąjį jautį, dabar dumia nuo jo kiek tik greitos lenko ko
jos išneša ir šaukia visus pagelbon išgelbėti jį nuo gręsiančio 
lenkų kailiui pavojaus. Jis dar tikisi pasislėpti už franeuzų 
nugaros, bet nemato, kad ir ten viskas yra sutrūniję. Len
kui pamoka: nelįsk prie ugnies —- nenudegsi.

DARBININKŲ VADOVAI 
KALĖJIME.

ŠTAI KO JIE NORI IŠ * 
MEKSIKOS.

Price 3c

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 18, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai išžudę 18,000 
žydų Polocke

Besitraukdami nuo bolševikų, 
lankai darę darę žydų pogro
mus miesteliuose tarp Vilniaus 

ir Gardino.
r____

Žydų laikraštis “Forverts” 
korespondentas N. šifrin pra
neša iš Londono rugp. 16:

Pasak Maskvos išeinančio 
bolševikų laikraščio “Pravda,” 
lenkų armijos besitraukdamos 
nuo rusų, pakeliui tarp Vil
niaus ir Gardino įvairiuose 
miesteliuose rengė žydų pogro
mais. Ypač baisias žydų sker
dynes lenkų kareiviai buvo su
rengę Rcžicoj. Mušė, žudė kaip 
senus žydus, tai]) moteris ir vai
kus, o jų namus ardė ir mantą

No. 195

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. ,18, 1,920 
as reąuired by the act of Oct.'6, 1917

Pašalino darbi
ninkų atstovus

Franci ja pašalino du Anglijos 
darbininkų pasiuntlinius pas 

Franci jos darbininkus.

PARYŽIUS, rugp. 17. — Fran
cuos valdžia paprašė Anglijos 
parlamento darbietį narį Wi- 
lliam Adamson ir vadovą Ang
lijos transporto darbininkų Ha- 
rry Gosling, atstovaujančius 
anglų darbininkų veikiamąją ta 
rybą, tuojaus apleisti Franci ją, 
prigrasindama, kad jei jie to ne
padarys, bus prievarta pašalin
ti.

Adamson ir Gosling atvyko 
čia šiandie ryte ir tarėsi su 
Francijos socialistais. •

DENVER, rugj). 17. — Sep
tyni gatvekarių darbininkų li
nijos viršininkai, kurie vakar 
tapo nuteisti 90 dienų kalėji
man kiekvienas už neva panie
kinimu teflono, paskelbiant gat
vekarių darbininkų streiką, jau 
tapo uždaryti kalėjiman. Jie 
taipjau turės padengti visas teis
mo lėšas. Teisėjas taipgi atsisa
kė suteikti naują bylos nagri
nėjimą, ar atidėti bausmę iki 
nebus paduota apeliacija.

Wil&onas pripažintų Meksikos 
valdžią, jei toji atmestų Carran- 

zos konfiskavimo dekretus.

MEXIC0 CITY, rug]). 17. — 
1 Prezidentas Wilsonas sutinka 
pripažinti dabartinę Meksikos 
valdžią, jei toji sutiktų išpildy
ti pasiūlymus, kuriuos paduoda 
savo notoje valstybės sekreto
rius Colby: Tokią žinią prisiun
tė de la Huerta atstovas Wa- 
shingtone.

sekretorius

Gimimų skaičius sumažėjo
33 nuoš..

WASHINGTQN, rugp. 16. — 
Pirklybos kamera paskelbė, 
kad reikalavimas vaikų vežimė
lių sumažėjo laike pastarųjų 
6 mėnesių 50 nuoš. Fabrikantai 
sako, kad gimimų skaičius su
mažėjo 35 nuoš. Bot statistikų 
biuras sako, kad gimimų skai
čius suhiažėjimas nepasieks 34 
nuoš.

1. Kad amerikiečių gyvastįs 
butų apsaugotos 
mos. <

2 Kad Judų užmokėtas atly
ginimas visiems svetimšaliams, 
kurie aplaikė nuostolių laike re
voliucijos.

3. Kad butų panaikinti visi 
buvusio prezidento Carranzos 
dekretai, kuriais kas nors yra 
konfiskuojama.

Esą dar ir kitokių reikalavi
mų ,kurių neskelbiama.

Bet baisiausi pogromai įvykę 
Polocke, kurie savo žiaurumui 
ir kruvinumui gal-but viršijo 
net Denikino bandų surengtsu 
pogrdnius Proskurove.

Lenkų gyventojams pabėgus 
iš Polocko, lenkų kareiviai ėmė 
šaukti: “Visi mūsiškiai jau pa
sišalino, pasiliko tik vieni žy
dai!” Tai buvo signalas žydams 
mušti, ir bematant skerdynės 
prasidėjo. Viso išžudyta apie 
1,800 žydų gyventojų, vyrų, 
moterų ir vaikų, o po skerdy
nių prasidėjo visame mieste plė
šimas žydų namų kr sankrovų.

Besitraukdami lenkų karei
viai su didžiausiu įdukimu su
naikino anglų maisto vagonus,

PAŠALINTIEJI SOCIALISTAI 
VĖL KANDIDATUOS.

Pašalintieji iš Nevy Yorko legis- 
laturos socialistai statys kandi
datūrą specialiuose rinkimuose.

Turi naują prezidentą.'

ASUNCION, Paraguay, rug]).
17. —• Dr. Man u ei Gondra šian
die užėmė vietą Paraguay pre
zidento. Beveik visų Amerikos 
šalių diplomatiniai atstovai da
lyvavo inaguracijos ceremoni
jose.

Paderewskis duos koncertus.

PARYŽIUS, rugp. 15. — Tg- 
nac Jan Paderewski vėl sugrį- 
šiąs prie piano ir rugsėjo ip. 
duosiąs koncertų Paryžiujė 
naudai nukentėjusiij nuo karo 
lenkų.

99 metams kalėjfanan.

LEAVENWORTH, Kas., rug. 
17. — Kartu su kitais kareiviais 
kaliniais iš Coblenz, Vokietijos, 
tapo atgabentas ir Jos. Mosher, 
kuris yra nuteistas 99 metams 
kalėjiman už užmušimą savo 
seržanto, kuris bandė jį areš
tuoti. Tai atsitiko okupuotoje 
Vokietijoje.

ir pagerbia-, o taipgi jungtinio šelpimo ko
miteto maisto sandėlius.

NfcTTKf RALMtMV, bet
TEISIA.

5 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

AURORA, Minn., rugp. 17. — 
Dvi mergaitės prigėrė čia Part- 
ridge upėje.

Trįs vaikai prigėrė besimau- 
dydami prie Minneapolis.

j  __________________________________ ——-

Pabaudos gal iššauks streiką.

DUBLIN, rugp. 17. — Sinn 
feirteriai Airijoje įsteigė savo 
teismus, bet jie neturi savo ka
lėjimų, todėl tie teismai už
davinėja keisčiausias pabaudas. 
Pav. žmogus, kuris pavogė ka
manas, buvo tomis kamanomis 
apmautas ir paraduojamas 
miesto gatvėmis, paskui nuves
tas ą>as kamanų savininką, ku
riam turėjo kamanas sugrąžin
ti ir savininką atsiprašyti. Ki
tam pavogusiam ką tai nuo 
fanuos, priteista dirbti uždyką 
ant farmos 30 dienų ir sugrąžin
ti pavogtus daigius.

Cork mayoras ištremtas.

NEW YORK, rugp. 17. — Gu
bernatorius Smith sušaukė val
stijos legislaturą susirinkti į 
specialį posėdį rugsėjo 20 <į. 
apsvarstymui namų klausimo.

Kartu jis paskelbė specia
lius rinkimus, užpildymui le- 
gislaturoje vakansijų, pasidai
riusių delei pašalinimo iš legis- 
laturos penkių socialistų. Gu
bernatorius sako, jog jis negali 
sut ikti su tuo, kad penki tirštai 
apgyventi distriktai, turintįs 
250,000 gyventojų nebus atsto
vaujami legislaturoje, kada bus 
svarstomas toklš SVfffb’fls klo
simas, kaip aprūpinimas gyven
tojų butais.

Penkį pašalintieji socialistai 
veikiausia vėl statys savo kan- 
didaturų į legislaturą specialiuo
se ritikimaiose ir niekas neabe
joja, kad jie bus išrinkti dar di
desne didžiuma balsų, nors re- 
publikionai su demokratais 
ketina susivienyti ir sudaryti 
fuziją prįeš socialistus.

New Yorko Socialistų parti
jos sekretorius Julius Gerber 
saiko, kad nors mažai yra laiko 
kampanijai/ bet socialistai .pa
darys smarkią kampaniją ir iš
irau jo išrinks pašalintuosius so
cialistus, nes su jais stovės visi 
tie žmonės, kurie tiki j, žmonių 
renkamą valdžią. 1 . •

PITTSBURGH, Kan., rug]). 
17. — Apie 12 angliakasių uni
jų lokalų Kansas valst. išleido 
proklamaciją, kviečiančią visus 
distrikto narius sustreikuoti, jei 
uždėtosios ant angliakasių pa
baudos už atsisakymą dirbti su- 
batomis nebus tuojaus sugrą
žintos.

CORK, Airijoje, rugp. 17. — 
Cork miesto lordas mayoras 
S'weeney šiandie tapo pasodin
tas ant anglų karinio 
išgabentas Anglijon. 
padaryta po to, kaip
jį rado kaltu kėlime maišto.

Socialistai imdavę apeliacijįp

Pagavo tris vagilius.

Nedėlioj policijai pasisekė 
areštuoti tuos vaikėzus, vagi
lius, kurie darbavosi prie W. 
C. Sidley, 4714 N. Troy gat., 
automobi liaus. Areštuotieji yra: 
Jonas Paulauski (lietuvis?), 18, 
francis Fud, 17 ir Michael Far- 
sell, 17 metų.- HN10Ų KIKSAS.

VAKAR, rugp. d. užsienio pinigu 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svarąs .............. .' $3.65
Austrijos 100 kronų ............... $0.53
Belgijos už $1 f.......... frankų 12.87
Danų, 100 kronų ................... $15.20
Finų 100 markių ..................  $3.50
Francijos, už $1 ....... frankų 13.69
Italijos, už $1 ...........  I
Lietuvos 100 auksinų ........... l.

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių
ostmMrkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių). 

Lenkų 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų .. 
Norvegų 100 kronų....
šveicarų, už $1...........
švedu 100 kronų ............... v.v.. x . , ,
Vokiečių 100 markių ........... $2.20 /dc permaina temperatūroje.

Krasa oru prasidėjo.

irChicagos 
vakar. Or- 
ir St. Louis 
pačiu laiku

Orine krasa tarp 
St. Louis prasidėjo 
laivini iš Chicagos 
išlėkė beveik tuo
ryte ir atliko gelionę į miažiau 

lirų 20.35 kaip keturias valandas. Dabar 
-F*20 orlaiviai išlėks reguliariai kąs- nociu i • dien.

$0.45
......... $83.10
..........  $15.25
frankų $5.98
........ $20.70

ORAS

Giedra šiandie- jr ryto; nedi-

laivo ir
Tai tapo

teismas

JAPONĖS ŽUDO SAVO 
VAIKUS.

TOKIO. — Chiba policijos 
prefektūroje užrekorduota tiek 
daug vaikų nužudymų, kad val
džia tuo labai susirūpino. Mat 
sulig japonų kalendoriaus šie 
metai yra “beždžionės metai” 
ir prietaringos motinos tiki, kad 
šiemet gimusieji vaikai bus 
nelaimingi, todėl juos ir žudo
ma. Valdžia nutarė su tuo prie
taru kovoti ir policija išleido 
paliepimą užregistruoti visas 
nesčias moteris ir j 113 daboti, 
kad po gimdymui nenužudytų 
vaikų.

WASHINGTON, rugp. 17. — 
Amer. Socialiu Society (Rand 
mokyklos), kuriai fedferalis 
teismas New Yorke priteisė už
simokėti $3,000 pabaudos už 
neva kliudymą rekrutavimui, 
šiandie padavė apeliaciją į ša
lies augščiausį teismą, reika
laudama tą pabaudą panaikinti. 
Draugija tajM) nubausta* už iš
leidimą karo laiko brošiūrėlės 
leidimą karo laiku brošiūrėlės 
“The great madness.” Jos auto- 
išteisintas.

Pasportai
Lietuvon.

Du aviatoriai užmušti.

COLFAX, la., rugp. 17 Du 
aviatoriai liko užmušti ant vie
tos nukritus jų aeroplanui. Už
muštųjų pačios matė 
j imą ir puolimą.

skraidžio
i , .

Pasportus Lietuvon jau 
išduoda Lietuvos Atsto
vybe Amerikoje.—-Blan
kas pasportų aplikacijų 
galima gauti Naujieno
se. čia — jau. galima 
jag išpildyti.

v . '
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Penkių Veiksmų Drama.

VEIKIANTIEJI ASMENS:
Petras Izmailovas
Elena, jo žmona
Andrius Bagdonovas
Vanda
Juozas Kaminskis, jos vyras
Kunigaikštis Darbeljani
Jonas, studentas

^Sonė, gimnazistė
Ivanovas, poručikas
Kovalenko, karinis gydytojas
Mikas, tarnas

Gruzinai muzikantai.

se-
VEIKSMAS PIRMAS

Piknikas kalnuose. Apsupta augštomis, 
nomis pušimis pievutė užsibaigia kriaušiu, iš 
kurio kyšo pakibęs ant bedugnės akmuo. Už 
kriaušio, — tamsus giriomis) apaugę kalnai, 
perskrosti giliu tarpkalniu,1 ir slenkančia iš apa
čios migla; virš jų kiti tolimi kalnai snieguo
tomis viršūnėmis, apšviestomis nusileidžian
čios saulės. Prie kriaušio, ant pievos patiesta 
staltiesė su užkandžiais ir indais; šule virdulys 
ir krepšiukas su vynu: tuščios bonkos išmėty
tos ant žolės. Izmailovas ir daktaras K o- 
v a 1 e n k o sėdi šalymais ant nugriuvusio me
džio ir geria vyną. Storokas Kaminskis 
ruošias apie virdulį. B o g d a n o v a s, gulė
damas kniupščias, žiuri į kalnus. Arčiau, ant 
akmenų krūvos, Elena — patogi, graži mo
teris, šviesiais drabužiais ir didele šiaudine 
skrybėle, suteikiančia jai išvaizdų .jaunos ko
ketingos mergaitės, ir V a n d a, apsirėdžiusi 
ne dėl pikniko puikiai. Gimnazistė S o n t? pri
siglaudusi prie Elenos kelių, iš apačios į viršų 
žiuri į jų įsimylėjusiomis akimis, labai dide* 
lėmis ir tamsiomis. • Priešais jos ant žemės sė
di studentas J o n a s ir poručikas Ivanovas, 
didelis frantas. Kunigaikštis baltu švarku stovi 
šalę Elenos perdaug artistiškai atsišliejęs į me
dį. Centrų visų vyrų grupės sudaro Elena,• n* 
matyti, jog ji žino tai?ir kad jai tai malonu.

Palengyfi k*ffista ir iš už kalnų pasirodo pil
nas skaistus mėnulis. t

IZMAILOVAS. [daktarui, tęsdamas pradėtųjų 
kalbą]. — Ne, daktare, kaip ten nėbutų, bet 
žmogaus jausmai ir pasielgimai priklauso ne 
tiek nuo jo budo, kiek nito viso tinklo veik ne
matomų detalių ii' kombinacijų. Nė vienai žmo 
gus negali būt tikras, kaip jis pasielgs .šiame 
ar kitame atvejuje. *

DAKTARAS. — Nors tai ir keista, vienok gali 
būti ir taip.

BOGDANOVAS. — Na, aš jau to nesuprantu. 
Kiekvienas turi duot sau aiškių apyskaitą visa
me. Žmogus neturi teises būti kvailys!...

Roi&os ir Turkita tas
į

S

irt

PORUČIKAS. — Bet jus, brangioji, galite pasilikti

WAUKEGAN
PHARMACY,

džiova prasi- 
Jeigu pagau- 
geriau, eik

1005 Marion, Street, 
Waukegan, III.

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

nieką šypsotis: visi Chadžy-Muratai ir Amolat- 
Bekai slaptingai tyli ir su panieka šypsos. O be 
to, gimnazijose lekcijos neleidžiamos, jus tai 
žinote.

JKUNIGAIKŠTIS. — [su panieka šypsosi ir trau-

ELENA. — Bet tik ir gera čionai!.. žinote, aš tik 
dabar pradėjau priprasti prie Kaukazo ir su
prasti visą jo didybę ir grožę. O iš'sykio aš 
truputėlį bauginaus jo. Kaip gaila, kad mes

ELENA. — Aš pasilikčiau! Bet vyras negali dien
raščio palikt ilgam.

PORUČIKAS. — Tai lak ponas Izmailovas ir va
žiuoja,’ o jus pasilikite su mumis.

t»
j 8514*16 W. 12th ST.
5 Arti St. Louis Atm.

CHICAGO, ILL.

JONAS, — Na, mat!... Taip lai aš suprantu!..
O dabar pašaipos!.. Stylius, stylius reikia iš-

■ M

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę: '

JONAS [basu]. — Ponas poručike, gal turite deg
tukų?

PORUČIKAS. — O papirosų ar duosite? Aš vi
sai pamiršau savo portsigarų.

JONAS. — Galiu duoti; ko ne ko, o papirosų pas 
mane visuomet galybes.

SONS. — Jus baisiai daug rūkote, Jonai!
JONAS. — Nieko nepadarysi: pripratimas... Juk 

aš nuq-septynių metų rukau. Mano organizmas 
užnuodytas alkogoliu... tpiu!—nikotinu. Gim
nazijoje būdamas už rukimų aš punktualiai 
karceryje sėdėdavau. • v

KUNIGAIKŠTIS. — Ir gal punktualiau negu ant 
lekcijų.

JONAS. —

SONft. — Beabejones, pasilikite!.. Na, kas junu 
reiškia?.. O muii šitų mėnesį reikės čia būti: 
daktaras sakė, kad jokiu budi/ ankščiau neiš
leisiąs.

DAKTARAS [ištolo;. .— Juk ir vėl kosėt pradėsi
te. Reikia gerai pasitaisyti.

ŠONE. — Vistiek, nepasituisysiu!
[Tyla,] . • •

PORUČIKAS. — O jus, brangioji poni, geriau lik
tumėte ! Aš jums puikų žirgų gavau... fkalnus

Ištikimų moterų

vienė, kaipo ištikima žmona nieku budu negali . 
gyventi be savo vyro!

ELENA. — Jus manote?
KUNIGAIKŠTIS. — Kę? Kad jus — ištikimiausia 

iš moterų ?... O, ar dar aš galėčiau drįsti dėl > 
to paabejoti!.. te

JONAS. — O kunigaikščiui tos neperuiatytos ap
linkybės rodos suteikia gana daug nemalonu
mo.

KUNIGAIKŠTIS. — Visai nėgudriai! ' 
t [Vanda juokiasi]
ELENA. — Ko tu juokies, Vanda?
VANDA. — Taip juo! 

nebtma, kunigaikšti!
KUNIGAIKŠTIS. Kaip tai nebūna? Na-gi, štai, 

poni Izmailovienė pirmoji.
[Šone ima ranką Elenos ir meiliai glaudžia 
prie skruostų.] ' '

SONĖ. — Kokia jus maloni!..
VANDA. — Na, poni Izmailovienė! Apie čia esan

čias nešnekama, kunigaikšti. Tai viena, o ant
ra — mes visos hekallos nuo prigimimo!.^ Ir 
šita jus pasižymėkite ant nosies!

ELENA. [Žiūrėdama į šalį vyro]. <— Vanda, ne- 
taukšk niekų!. >

ĘAGDANOVAS [atsigrįždamas]. — Mane*visuo
met stebino tai, kad kiekvienas vyras, da-v 
gi negudrus, negražus ir visai neįdomus, bė
gyje savo gyvenimo turėjo bent po keletu ry
šių su ištekėjusiomis moterimis, o dėlto, kad 
ištekėjusių moterų, žinoma, yra mažiau negu 
vyrų, tai paprastas aritmetiškas sųskaitojimas 
parodo, kad kiekviena ištekėjusi moteris turi 
nprs sykį apgauti savo vyrą. •

IZMAILOVAS. — O gal kitos apgaudinėja savo 
vyrus po daugel sykių ir tuo sudaro lygsvarą.

Pasaulis dar nepasveiko nuo 
karės žaizdų, šios šalies žmo
nių sveikatai išlaikyti Biuras 
kaip tik laiku išleido persergėji
mų prieš neprietelį namie, ku
ris kasmet ima daugiaus aukų 
negu karė. Tas priešas yra plau 
čių džiova.

Jungtinėse Valstijose kas tris 
minutės vienas asmuo miršta 
nuo plaučių džiovos. Plaučių 
džiova kas metais nuvaro į ka
pus Šimtus tūkstančių jaunų vy
rų ir moterių.
. Plaučių džiova gali būt nuga
lėta tinkamu gyvenimu. (Pa
tirta laku ji yra išgydoma. 
Tik nežinėliai ir neatsargus žmo 
nūs'ken^ia dėl tos baisios ligos. 
Jie sftvo ligų ima gydyti kada 
jau pervėlu. Ir po. to jie dar 
tiki, jog taip vadinami “patent” 
vastai išgydys juos, •— vietoj 
tinkamos priežiūros, sveiko val
gio, tyro oro ir pailsio.

i
Visa tai tupėdamas omeny mi 

nėtasa Būras ką tik išleido kny 
gutę pavardytų “Buk Sveikas”. 
Joje nurodyta “kaip panaikint 
plaučių džiovų”. Jos simptomai, 
be kita, sekąmi: — “Menkas 
košėj imos apie mėnesį ar dau
giaus; silpnėjimas; karštis po- 
'piet; naktimisv prakaitavimas; 
kraujo ėjimas nuo plaučių”. Jei
gu nors vienas iš tų symptomų 
pasirodytų, eik pas gydytojų.

Be to, knygutėj išparodoma 
tinkamų būdų išlaikyti sveikar 
tai ir jeigu žmdnės sektų juos, 
netik išvengtų plaučių džiovos, 
bet ir kitų ligų.

Tankiai plaučių 
deda su “Šalčiu”, 
ni šaltį ir nejauti 
pas gydytojų.

Reikalaujant knygutės, para
šyk į U. S. Public Health Ser
vice, VVashington, D. C. Iš ten 
tikrai gausi.

*

k

JONAS. — Vienok tas gimdo vkaikurias mintis, — 
nei už kų nesutikčiau vesti!..

VANDA. — Visi vaikai taip šneka. Na, o kų, jei-

JONAS [pertraukdamas, šiurkščiai]. — Na, jųsų 
tai aš jau tikrai nevesčiau!

VANDA. —- Kas tai... šiurkštumai?
JONAS. — Tai jau kaip jums patinka.
ELENA. — Jonai, jus nepakenčiamas su savo aš

trumais!
[Jonas piktai nusisuką; Vandi juokias].

ELENA. — O vienok nesinori išvažiuoti!.. Mask
voje mes busime neilgai, o ipaskui ir vėl į tų 
neapkenčiamų Charkovu. O, kad jus žinotu
mėte, kaip jis man atsipyko! — [Pauža]. — 
Man vis nežinia kodėl veidenas, jog aš iš jo 
nebeišvažiuosiu. Tur būt aš greitai mirsiu! 
[Juokias].

PORUČIKAS. — Na, matote! O jus norite išva
žiuoti!... Nors jau prieš mirtį pabūkite su mu
mis ilgiau.

ELENA. — Deja, negaliu! O beto mes visi iš vie
no krašto; greitai pasimatysim.

Šone. — Ne* vist ’ z
KUNIGAIKŠTIS. — Aš atvažiuosiu pas jus Char

kovą n.

JONAS [khip ir pats sau]. — Jį ten pastatys dar
že varnų baidyti!

KUNIGAIKŠTIS. — Ką?
JONAS. — Nieko.

Jonai!.. ..
Betgi aš nieko, poni Izmailovienė!...JONAS.

Dievaž, nieko. Aš tik pajuokavau.
KUNIGAIKŠTIS. — Aš nemėgstu juokų, ponas 

studentą
JONAS [greit užsidegęs]. — Oo! Jau ir “ponas”? 

Na, o aš mėgstu juoktis, kada man tinka, po
nas kunigaikšti! * '

ELENA. — Paliaukite, susimildami! Kas jau čia 
yra!.. Kunigaikšti, aš jus prašau!..

KUNIGAIKŠTIS. — Jus galite prisakyt, poni lz- 
mailoviene.

ELENA [koktetingai]. — Na, tai aš prisakau!..
Girdite! Aš prisakau: paliaukiu 

KUNIGAIKŠTIS. — Klausau.
[Jonas prunkščia ir užsidega naujį papirosą]. 

KAMINSKIS.- Gerbiamieji, kas tai yra: niekas 
nieko negeria!... Tai koks jau čia butų pikui- 
kas? .

VANDA. — Užtai tu, rodos, atgeri už visus!
KAMINSKAS [susimaišęs juokias], — Na, kur 

jau čia už visus!.. Negalima, Vandute... Va
karas betgi labai puikus!

VANDA [šaltai], — Puikus vakaras negali būt 
priežastis pasigerti.

ELENA. — O aš šį vakarų, tai, rodos, ištikrųjų 
busiu gięta! Kunigaikšti, ar jus kada-nors ma 
tėte mane girių?.. Aš jus tuomet visus užsuk
siu! Dainuosiu, šoksiu!.. — [Staiga]. — Koks 
vakaras! Tokio vakaro jau nebebus mano gy
venime!. ..

ŠONE. — Kum jus taip šnekate!.. Taip liūdna].. 
DAKTARAS. — Taip, liūdna! Pas .mane trįs li- 

gonai, o aš Čia riogsau... Tas tai liūdna!
BOGDANOVAS. — Įsipykote jus man, daktare, 

sjAavo ligoniais! Aš visai nedejuoju, kad ma
no straipsnis jau antra savaitė guli neužbaig
tas. ’ A

IZMAILOVAS. — Ligoniai ir ląe jūsų, daktare, 
numirs. Dar jiems tik lengviau bus mirti.

KAMINSKIS. —Jonai, ponas paručike, vyno?
VANDA. Ištikrųjų, gerbiamieji, pradėkime 

gerti. Eiva, Jonai!.. Kai musų žmonės ilgai 
sėd; ant vietos, negeria ir kortomis nelošia, tai 
būtinai pradeda šnekėti apie literatūrų arba 
mirtį.. .Nuobodu! [Atsikelia ir eina prie ghi- 
'pės su virduliu].

(T oi i JAUS bus).

Iš New Yorko į Angliją ... 
Iš Ncw Yorko į Paryžių

NAUJIENOS, Chicago, UI. Sere’da', Rugpiučio Ifi, 1920
M

x Šaltis.
■*

PRAKALBOS
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago? j
John kuchinskas

Kalbės J. Vileišis ir, kiti Lietuvos Misijos nariai.

Tapgi bus grdžus programas su dainomis

ir deklemacijomis bei monologais.

Vilnius jau musų!

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telcphone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktas 

perkant
arba parduodant namų, lotų 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 State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tol. Canal 2552.

ANT BRIGHTON PARK PARAPIJOS DARŽE 
Prie 44-tos ir So. Fairfield Avė. 

Chicago, III. >

; \ ... . ..;, I

, SEREDOS VAKARE,

Rugpiučio 18tą d., 1920
.1

7-tą vai. vakare.

. Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewich
\ * AKUŠERKA

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Visi atsilankę išgirs daug naujų žinių. Saugok akių regėjimą
RENGĖJAI.

Kada kankinies dėl galvos fikaudft- 
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties i 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimų 
dol "

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATPS aptiekos
Tėmykite mano paraią.

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

Waukegano 
Lietuviai—

Mes pilnai parūpinsime juos j trumpę laikę

Laivokortes Europon 
Jau Yra Parduodamos

ZOLPO IR BARCAUS OFISE
• Trečios klesos laivakorčių kainoj sekančiai:

t
t

$71.50 ir $85.00 .
$75.00 ir $86.50

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldlenlais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th 8L. kampu* 

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų $5.00
Atkeliajantiems Amerikon, reikia mokėti po $8.00 už ypatų.

nuo ypatos.

Skaitykite ir Platinkite

Reikalais kreipkitės pas ■.» ' 1 ’ ■ ! ’ T L J - "re i
• I • ■ v K- ’ . • „ J 3

4547 South Hermitage Avenue,

Phone Yards 145.
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Duokit Kūdikiui Geriausi Maistą
Jeigu negali žindyt savo kūdikio, ne
bandyk su visokiais maistais, bet pra
dėt išsyk gerai — duok jam tą maistą, 
kurte išaugino daugiau tvirtų ir kunin- 
gų vyrų ir moterų, negu visi kiti mai
stai sudėjus j vieną — duok kūdikiui

J EAGLEBRAND
Tai maistas, kuris budavoja tvirtas ko
jas ir sveiką kūną. Pagirtas ir pata
riamas gydytojų dėl jo augštos vertės 
ir tinkamo sudėčko.
Yra ekonomiška naudoti Eagle Brand viso
kiems reikalams * namuose ir ant stalo, kur 
paprastai pienas ir cukrus naudojama. Mė
gink jį su kava ar kokoa, ir visiems virimo 
ir kepimo tikslams.
Jeigu kūdikis naktimis verkia — jeigu ner- 
vuotas ir atkaklus — jeigu neauga vogoje, 
pasiuskit šiandien kuponą reikalaudama dy
kai Kūdikių Knygos ir maitinimo instrukci
jų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jj šiandien

Mrs............. .........................  City ..................................
Street........ ’............................... State.................... (8)
Kūdikių Gerovės Knyga ' Nurodymų Knyga

Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tomistų giminėms arba drau

gams ir pažįstamiems į Lietuvą per truįnpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva. . , ■ •
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

pašportų.ir Jųa galite gerai važiuoti į Lietuvą per geriau
sias linijas. '

Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Depositors State Bank
4633—37 So. Ashland Avė Chicago, III.

T

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

DR. F. E. REICHARDT, 
Specialistas

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

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

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje ,

THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS’, Pres.

1619 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, IU.

r

ii—

—Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

DR. C. K. KLIAUGA J 

DENTISTAS’
1821 So. Halsted St, Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. < 

Phone Canal 257

NAUJIENOS, Chicago, III.
■*

Nuos Lietuvos Atsto 
vybės Amerikoj.
Nurodymai kaip jjauti 

užsienio pasas.

Lietuvos piliečiai, norintieji 
gauti pasų sugrįžti Lietuvon ar 
kur kitur važiuoti, privalo įmi- 
duoti Lietuvos Atstovybei pa
reiškimų ir suteikti jai žinių su 
lig pridedamosios čion pareiški
mo formos:

*1. Pareiškimai TUR BŪT su
rašyti TAISYKLINGAI lietuvių 
kalba ant rašomos mašinėles ar
ba raštu aškiai, švariai, rašto ne 
taisant ir neišbnuikinejant.

2. VARDAS IR PAVARDE tur 
būti išrašomi pilnai be sutrum
pinimus pav. ne J. J. Antonaitis, 
Bet Joniais Jurgis Antonaitis ir

kaip Lietuvoje vartojama ir jos 
anglišką transkripciją pridėti 
tik kabėse, pavyzdžiui, Jonas 
Kaminskas (Kamin).

3. PASAI IŠDUODAMI TIR
PAI LIETUVOS RESPUBLI
KOS PILIEČIAMS. Visi Ameri 
kos Lietuviai, kurie yra jau iš
siėmę pirmąsias Amerikos pilie 
tybčA popieras arba kurie yra; 
atkeliavę Amerikon dar prieš 
1905 metus, sulig Lietuvos Val
džios įsakymo, privalo ant at
skiro lapo paduoti per Lietuvos 
Atstovybę LIETUVOS VIDAUS 
REIKALŲ MINISTERIUI PRA 
šYMĄ, jog jis nori likti Lietu
vos Respublikos piliečiu, ir pri
dėti savo fotografijas. Tokiems 
prašymams blankai] išduodami 
Lietuvos Atstovybėje, ir surašo
mi dviem akzemplioriais. Už 
tokį prašymą reikia primokėti 
penki doleriai.

4. Už išduodamus pasus rei
kia prisiųsti 10 dolerių drauge 
su pareiškimu, o jeigu pasą rei
kalaujantis sulig skyriaus 3, pri 
valo priduoti dar prašymą, tai 
iš viso 15 dolerių.

5. Pasai bus išrašomi paeiliui, 
kaip gauti pareiškimai, kurie 
reikia padavinėti nemažiau kaip 
PER DVI SĄVAITI LAIKO, kuo 
inet pasas norima gauti.

G. Drauge su pareiškimais rei 
kia prisiųsti DVI FOTOGRAFI
JAS prašytojo arba jo šeimy
nos. Fotografijos ant minkštos 
popieros, nedidesnės kaip 3x3 
colius, ant kurios tur būt paties 
prašytojo pasirašyta. Ant vieno 
paso gali važiuoti vynas, jo pa 
ti ir nepilnamečiai vaikai (iki 17 
metų), o visi kiti privalo išsi- 
iminėti atskirus pasus. Važiuo
jant Lietuvon per kitas valsty
bes, pasas reikia būtinai vizuoti 
pas atstovus ar konsulus tų 
valstybių. .

7. PASŲ PRATĘSIMAS. Jie 
gali būti pailginti šešiems mene 
siams. Už pailginimą mokesnio 
neimama.

8. Paduodamos pareiškime 
ŽINIOS TUR BŪT TEISIN
GOS. Jis paduodamos bent vię- 
no liudininko akyvaizdoje ir 
yra po prisiega surašomos pa$ 
by kokį notarą, kursai yra už
siregistravęs Lietuvos Atstovy
bėje arba akyvaizdoje liudinin
ko patvirtinamos kokios nors iš 
Šių Amerikos Lietuvių įstaigų; 
Lietuvos Paskolos stočių, Tau
tos Fondo, Neprigulmybės Fon
do ir Lietuvos Šelpimo Fondo 
ar jų skyrių, kuomet jie bus įsi 
steigę.

9. LIUDININKU prie pareški- 
nio surašymo negali būti as
muo, (kursai tikisi gautH arba 
yra gavęs kokį atlyginimą už 
savo paliudijimą.

10. Sąmoningai naudojantis ne 
teisingu pasu arba suteikęs me
lagingų žinių delei pas® išgavi
mo BUS BAUDŽIAMAS Barni- • 
žiamais Lietuvos Respublikos į 
statymais arba šios šalies įsta
tais, žiūrint kur bus papildęs 
prasižengimą ir kur bus susek
tas. , • \

Federale Agentūrų Bendrove

Atidaro Ofisus Lietuvoj
■ ‘ 'A I ’

Iš priežasties didelio ir plataus augimo musų agentūrinių užsiėmimų esa
me priversti atidaryti Kaune ir kituose didesniuose Lietuvos miestuose ofi
sus idant prašalinti visokius dabartinius sutrukdymus siuntime pinigų ir 
palengvinti važiavime iš Lietuvos į Ameriką. Musų atstovas, visiems gerai 
žinomas J.onas Kastėnas, trumpu laiku išvažiuoja užimti vietą vedėjo musų 
ofiso Kaune.

• Išgavimas pašportų Lietuvoje ir Amerikoje, parupinimas laivakorčių, 
’ siuntimas pinigų ir kiti labai reikalingi Lietuvos ir Amerikos lietuviams da
lykai bus atliekami per musų ofisus stebėtinai trumpu laiku.

. JEIGU MANAI atsiimti savo gimines ar pažįstamus iš Lietuvos į Ame
riką, kreipkis pas mus tuojaus.

JEIGU TURI Lietuvoje kokią nuosavybę, žemę, namus ar dalį ūkės, ir no
ri parduoti ar kitaip atsiteisti, kreipkis pas musų atstovą nieko nelaukda
mas. •' ' ' . *z‘ f \ ' •

JEIGU REIKALAUJI kokių informacijų apie gimines ar kitą-ką iš Lietu
vos, musų atstovas ištirs viską .ypatiškai.

jfclGU MANAI siųsti pinigus Lietuvon tai dabar yra geriausia proga 
priduoti juos saugiai ir greitai savo giminėms, pažįstamiems ir tt. per musų 
dabar išvažiuojantį astovą. Šia proga gali pasinaudoti kiekvienas.

Turėdamas kokį iš augščiau minėtų reikalų kreipkis į musų ofisų ypatiš
kai arba per laiškų, o mes atliksime viskų greitai ir sųžiningai.

FEDERALeCOMPANY
666 West 18th Street, Chicago, III

Klausyk Vaikine
Juk Manai Užsidėti Biznį 

Kada Nors. Ar ne? 
Juk žinot, kad tam reikia

v kiek pinigų. • 
Ar pradėjai taupyti?

Jeigu ne — pradėk dabar 
— nevilkink.

STANČIAI LIETUVIŲ TAUPINA PINIGUS 
ŠIAME BANKE. DAUGELIS JŲ GYVENA 

Už CHICAGOS.
Kodėl?

Dėlto, kad mes kalbame lietuviškai. Dėlto, kad jus 
. galite atsiimti savo pinigus kada tik,norite.

* Dėlto, kad šis bankas yra po valstijos valdžios 
priežiūra, kas ženklina tikrą saugumą.

DABAR PASAKYK MAN, ART GALI BŪT KUR 
NORS GERESNIS BANKAS?

PEOP LES g BANK

Lietuvys, Graborius
SIMON M. SKUDAS,

•
Patarnauju laidotuvėse kuogeriau- 

siai ir už prieinamas kainas.

1911 Canalport Avė., Chicago, III. 
Tel. Roosevelt 7532

Tel. Canal 6222 •
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Peilio aa 856
DR. P. P. ZALLYS i

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Dr. A. R. Blumenlhal

AKIU SPECIALISTAS 
Akiu Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Or. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą, 
pn. 4729 So. Ashland Av. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmety j, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Nedeliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
J8th St., netoli Fisk St.

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

[ Dienomis: Canal 
„ , , . I 3110 arba 857

ep eęai. < Drexe]
( 950 - Drover 4136 

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

G. M. GUGEI
Praktikuoja 28 metai <. 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietą ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dčliomis nuo 9—2 po piet. 
f Telephone Yards 687

DR. S. BIE/.IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Learittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakaro. Gyvenimo įdėta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicagc 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

f—
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantnojame 
Kalbame visas Euroriškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. \Chicago, III.

Arti 88-th Stieet 
------ - - ----- v-?1

Bankas ant Kampo
' )

47tos ir Ashland Avė.
Chicago.

Žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasimas: pasidaro papro- ? 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi n'ejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino. <

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 

. lengvai .prašalinti. Nebus |
daugiau niežėjimo, kasjmosi, hlaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLISS „■ |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 2 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. |

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |

—>——T, AI>. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yjrk

te
SERGANTI ŽMONES

Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoze Serum dėl pri- 
vatiškų ligų. Francuzišką daktarą gydymas dėl Kraujo ligą.

Dr. J. Van Palng

Teisinga drabužio Itaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš 
kiekviename pirkime. Kai kurio daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus. 
$32.50 iki $60.00.

' Pamatykite musų specialius siutu? 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek, 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare 
Nedėtomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted StM Chicago, 111,

Vf .. . '■ I.;.. ■ >: ;.-;K ...i .-J ... ... '.. ‘ tl ; !■ ■ i,i',. J L. j.j.ji

IB B BE BBS 13 BBBBBB BB^BB
J Tel. Boulevard 2160

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

2—9 vakaro 
3303 So. Morgan Street,

* Chicago, Iii.

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 SL

Tel. Prospect 3466

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

1616 W. 47 St., Tel. BomI. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų. J 

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai: Pullman 842 ir 8189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:80 
—7. Tel. Yards 728
.................

T

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 1157 

------ ------------- « .
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kad'bėgiu paskutinių 31 metų 
Francijos darbininkai šventė ge 
gūžes 1 d., bet tik pastaraisiais 
keliais meteis, kada darbinin
kai sustiprėjo, valdžia rado rei
kalingu persekioti juos. Darbi- 
nininkų obalsiai yra seni, bet 
kuomet atsiranda galimybės 
tiems obaįsiams įgyvendinti, tą 
syk oficialiniai pradedama per
sekioti darbininkai. Šiame atvė 
jyj valžia, sakė JouhauK, nema 
no nusilenkti: “jioižatakavo dar 
bininkų organizacijas tuo tiks
lu, kad sunaikinus jas ,ir šita by 
la yra tik dalis jų generalinio 
plano”.

Ko norima atsiekti užvestąja 
byla, galima suprasti iš kaltini
mų. Kodėl, klausė prokuroras, 
Federacija tvirtinai, kad “Fede
racija turi įsigyti tokio morali
nio autoriteto, kad valdžia bu
tų priversta skaitytis su ja. Va
dinasi, ji rengiasi kovoti su da 
bartine viaildžia”. Kitoj vietoj 
prokuroras atkreipė domės į 
Jouhaux’o kalbą, pasakytą sau
sio 12 d. 1920 m.: “Revoliucijos 
melu Federacija privalo turėti 
pakankamai jiegų, kad galėjus 
paimti valdžią^į savo rankas”.

Į tuos užmetimlus Jouhaux at 
sakė trumpai, ka<^ valdžia su
minėjo tokių dalykų, kurie yra 
niekas daugiau, kaip tik nuomo
nių -klausimas. O kas dėl Fe
deracijos veikimo, tai jis tvirti
no, kad tasai veikimas nesiprie
šina 1884 m. patvarkymams.

Taip tatai dalykai stovi šian
dien. Atgalcivių laikraščiai vi
sai mažai terašo .apie bylą. Už
tat socialistų laikraščiai nepra
leidžia progos nepabriežus val
džios tikruosius mierius. Tas 
faktas, kad Millerand pirma bu
vo radikalas, duoda jam progos 
sėkmingai pulti darbininkus. 
Jis nedaug tekreipia domės ,į 
Federacijos veikimą, bet labiau
siai kimbd į atskirų organizaci-^ 
jos narių nusistatymą. Užvesto 
ji byla stato darbininkus pavo- 
jun. Jei ji bus sėkminga, tai 
visų darbininkų judėjimas atsi
durtų dcsorganizacijos stovyj. 
Atgaleiviai iš Federacijos teori
jų ir priimtųjų jos rezoliucijų 
dato nepaprastų išvadų, kad nu 
stačius žmonių opiniją prieš ją. 
Norima įtikrintr žmones, kad 
tai yra niekas daugiau, kaip tik 
bolševikiškas ju^lcjimias, kuris 
labaiu plečiasi čia negu tarp 
Jungtinių Valstijų labiau pasi
turinčių darbininkų.

Bet ar taip buvo? (Jautomis 
iš Washingtono žiniomis, sviČ- 
menų atstovai ten tik-ką užbai- 
bė tarybas su valdininkais. Ta
rybos tesėsi per keturias die
nas, ir — be niekur nieko! Val
dininkai pareiškę, kad jie negali 
prižadėti, jogei darbininkų rei
kalavimai bus išpildyti.

Toks vadinas atlyginimas už
tai, kad darbininkai paklausė tų 
daug kalbančių valdininkų. Ta
da jie sakė, kad geležinkeliečių 
reikalavimai bus apsvarstyti, o 
dabar sako “mes neprižadame”...

Bet tuo valdininkai suteikia 
geriausią pamoką visiems šios 
šalies darbininkams. Kada dar
bininkai ja tinkamai pasinau
dos, tai eis jiems į sveikatą.

Dėdė.

Lowdenas visą Jaiką stipriai 
krykštavo apie “hunų” barba- 
ringumą ir su kiekvienu “demo
kratijos” laimėjimu darėsi vis 
aršesnis. Tuogi tarpu “libera- 
lingasai” Thompsonas nors ir ne 
dvasiai, bet visuomet smerkdavo 
lowdeninę demokratiją. Visa tai 
negalėjo nepatikti naujojo “fa- 
terįando” piliečiams, ir šito ne
galėjo nenujausti pats “libera- 
lingasai” Thompsonas. Thomp
sonas ėjo pavėjui.

Gyvenimas parodė, kad Thom
pson© geriau apsiskaityta. Ji
sai šiandie yra laimėtoju. Ne
veizint Pullmano boso milijonų, 
neveizint to nesvietiško alaso, 
kurį dieną iš dienos kelia pas- < 
vaigusi gatvinė prostitutė — 
“didžioji spauda” — Thompso
nas netik atsilaiko prieš guber
natorių, bet dagi taikosi visai 
sutriuškinti jo politinę reputa
ciją. Chicagoje Thompsono šiuo 
ta sėkmingai šluoja lauk liku
sius Lowdeno sekėjus. Maža to. 
Ji pradeda veikti ir valstijoje. 
“Didžioji spauda”^ išgąstingai 
šaukia apie Chicagos Tamma'ny 
mašiną. Rašo ilgiausių “istori
jų”,- deda savo skiltysna kvailų 
karikatūrų — vis veltui. Thomp 
sonas kol kas tebėra laimėtojas.

Ar Thompsono mašina laimės, 
ar sekamais gubernatoriaus rin
kimais vietoj Pullmano kompa
nijos boso gubernatoriaus kėdėn 
atsisės (ko labai siekįasi Thomp 
šono' sekėjai) Thompsono šali
ninkas — nėra reikalo spėlioti. 
Tai parodys patįs rinkimai. Pa
galios, mums, socialistams, ne
labai svarbu ar tenai sėdės 
Thompsono ar Lowdeno šalinin
kas. Visi jie iš vienos ir tos pa 
čios guštos — paukščiai/ besi
pešantį s už pirmenybę joje. Pati 
gusta—kapitalistinės visuome
nės tvarka— tebėra gera ir 
Thompsonui ir I/5wdenui. Toje 
akymfrkojc, kaip tik kas nors 
kėsintųsi išvalyti j^—iššluoti iš 
jos ir thompsoninį ^liberaliugu
mą” ir lowdeninį super-ameri- 
koningumą — įnešant jon svei
ko tyro industrinio demokratin- 
guipo — tokiam nevydonui jie
du-abudu paskelbtų šventąjį ka
rą. •

Vis dėlto, šitos politikierių im 
tynės yra ne be naudos. Jos 
galų gale, kiekvienąspiria pa
galvoti. O galvojimas, kad i r dar 
taip netikslus jisai (kol kas) 
butų, vis tik reiškia progrėsą.

— Genių Dėdė.

kurs yra natūralinis Liet, pri
ėjimas prie jūrių. Klaipėdos 
kraštas prieš karą priklausė Vo
kietijai, nors vietos gyventojai 
yra didelėj didžiumoj lietuviai. 
Dabar tą kraštą turi užėmę fnan 
euzai, kaipo Santarvės atstovai, 
tariamai tuo tikslu, kad jį ati
davus Lietuvai; tuo. tarpu bet
gi jie* stropiai čia užsiima šmu
geliu Liet, linų ir gabenimu jų 
į Franciją. Paskelbiu čia tatai 
remdamasis ne paskalais, bet tik 
romia žiniomis, kurių suteikė 
man atsakomieji kabineto mi
nis toriai. Jie turi nurinkę) ži
nių, skaitmenimis išrūdytų, kiek 
tūkstančių tonų iššmugeliuota 
per sieną į užimtąjį kraštą, bet 
juk toli gražu ne visą tą šmu
gelį buvo galima susekti. Fran 
euzai, žinoma, gali atsakyti, 
kad jeigu patįs lietuviai šmuge- 
liuoja savi linus per sieną, tai. 
franeuzarns visai nėra reikalo 
juos nuo to’ sulaikyti. Bet iš- 
tiesų, tokia dalykų padėtis ne* 
duoda didelės garbės nei^ fran
euzams, nei jų talkininkams.

(Bus daugiau.)

kets), pilkus be rankovių svote 
rius, kuriuos prieš dvejetą me
tų Amerikos moterys mezgė, ir 
aplamai teikti pašalpos seniems 
žmonėms ir mažiems vaiku
čiams, kurie tik tos pašalpos rei 
kalauja. Tie Raudono Kryžiaus 
žmones neprivalo mit nė jokiais 
diplomatais, nei prekybos agen
tais, nei konsulais; tečiaus jų 
bute nuo antrom augšto kabo 
Amerikos vehikAs — vienintelis 
regimas Jungi. Valstijų ženk
las tame krašte, kur Anglija ir 
Francija turi savo karines mi
sijas, o įvairios kįtos valstybės 
savo konsulatus, — ir todėl į 
juos kasdien kreipiasi įvairių į- 
vairiausiais reikalais į daugybė

iš privatinių savininkų ir 
pavesdami jas į visuomenės 
rankas. »

Bet kol kapitalas nėra pa
kankamai susikoncentravęs, 
kol ’ beturčių (proletarų) 
skaičius nėra pakankamai 
didelis, kol jie nėra -pakan
kamai susiorganizavę ir iš
mokę kovot už savo reika
lus, — tol socializmas negali 
įvykti. Mėgint įvykint so
cializmą tenai, kur šitų sąly
gų dar nėra, butų bergž
džias darbas.

Šitą socializmo mokslo tie
są “Naujienoms” teko daug 
kartų išreikšti, kalbant apie 
Rusiją ir Lietuvą. Tatai te- 
čiaus davė progos mūsiš
kiems “kairjasparniams” 
(dabartiniems “komunis
tams”) apšaukti “Naujie
nas” socializmo priešu. Jie 
sako, kad, jeigu nurodai, jo
gei socializmp tvarkos įvy- 
kinimas šiandie da yra ne
galimas tuose kraštuose, tai 
reiškia — išsižadi socializ
mo! • I

Toliaus, tie elementai pa
sakoja, kad “Naujienų” su
pratimas apie socializmą 
esąs toks, jogei socialistai 
turį pirma išplėtot kapita
lizmą ir tik tuomet jau pra
dėt steigt socializmą.

Bet tai yra visai nesąmo- 
niškas prasimanymas. So
cialistai anaiptol nepriValo 
rūpintis kapitalizmo plėtoji
mu. Jisai plėtojasi pats, ar
ba tikriaus sakant, jį plėtoja 
tie žmonės, kurie turi naudą
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minių gyvena ir dirba Ameriko
je.

Eina jie visokiais prašymais, 
visokiais klausimais. Didžiuma 
nori gaut paąportų vizavimą. 
Kaikurie linkimi ir pilni vilties, 
kad greitai jiems bus suteikta 
visa, kas reikia. Kiti vėl, pra
kaitu apsipylę, pilnomis ranko
mis popįerų, kurių kalbos jie ne 
gal suprsti, jau ilgai prisikanki
nę ir savo kcblumamas vis dar 
galo nemato. Ir ne juokai: at
lik tu, žmogau, reikalus per 
konsulą gyvenantį kitame kraš
te, su valstybės, departamentu, 
kurs yra už 5000 mylių! Dau
gelis nori sužinot, kas butų ga
lėję atsitikt su pinigais, kuriuos 
jiems jų giminės siuntė iš Ame
rikos ir kurie gal būt buvo kur- 
nors Lenkijoj sulaikyti, ar gal 
žuvo kur cenzūros jjainevoj, ar 
dėl pairusios pašto sistemos, ku 
ri dabar viešpatauja visoj Rytų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 18, 1920 
as roųuired by the act of Oct. 6, 1917

Organizuotų Francijos 
darbininkų kova.

Politikierių imtynės

kaip

Vienas pamatinių dėsnių 
socializmo mokslo yra tas, 
kad socializmo tvarka tegali 
ųvykti tiktai tuomet, kuomej 
visuomenė pasiekia tam tik
ro ekonominio išsiplėtojimo | iš to, — kapitalistai. Jie ru- 
laipsnio. Išanksto nuspėt lai
kų, kada- tas išsiplėtojimo 
laipsnis bus pasiektas, nega- 
Įima; todėl negalima ir pasa
kyt, už kiek metų kurioje ša
lyje ateis socializmo tvarka. 
Bet visuomenės gyvenimo 
tyrinėjimai rodo, kad ekono
minis plėtojimąsi visame pa
saulyje eina prie to.

Svarbiausius tų tyrinėji
mų padare K. Marksas. Ji
sai ištyrė tų tvarkų, kuttk>jg 
šiandie gyvena žmonės civi
lizuotuose ♦ kraštuose, t. y. 
kapitalizmo tvarkų ir atra
do, kad ji turi, tarp kitų, se
kamų ypatybių:

Perviršis darbo vaisių, at
liekamų nuo suvartojimo, 
šiandie tenka atskiriems 
žmonėms, privatiniems savi
ninkams; iš jo darosi kapi
talai, kurie, laikui bėgant, 
koncentruojasi vis mažesnio 
žmonių skaičiaus rankose. 
Kartu su tuo darosi vis di
desnis ir didesnis skaičius 
beturčių, kurių -vienintelis 
gyvenimo šaltinis yra savo 
darbo jiegos pardavimas. 
Antagonizmas (priešingu
mas) tarpe šitų dviejų pa
matinių visuomenės klesų, 
kapitalistų ir beturčių, auga; 
kova tarpe jų darosi vis la- 
biaus įtempta, šitoje kovo
je beturčiai yra priversti vie 
nyties tarp savęs. Pagalios, 
turi ateiti momentas, kada 
mažos kapitalo savininkų 

’saujalės jungas pasidaro ne
bepakenčiamas milžiniškai■ 
visuomenės didžiumai, susi
dedančiai iš beturčių; šie pa* 
naudoja savo organizacijų, 
savo susipratimų ir energi
ją įgytuosius kasdieninėje 
kovoje už būvį, kad nuver
tus tų jungų nuo savo spran-

. do. Jie padarys tatai, paim
dami darbo priemones ‘(dirb

Atvykus man Kaunan, tą pa
čią dienąf atėjo senyvas žmogus 
pasiteirauti, kokiu budu jis ga-

pinasi, kad augtų jų kapita
lai; jie stengiasi paimt tų 
kapitalų kuodaugiausia į sa
vo rankas; jie, lenktyniuoda- 
mi-tarp savęs; naikina kits 
kitą ir stumia mažuosius sa
vininkus į proletarų eiles. 
Taigi socialistams nėra rei
kalo galvot apie kapitalizmo 
augimą. \

Socialistų pareiga yra vi
sai kitokia. Žinodami, kad 
tam tikras kapitalizmo tvar
kos gyvavimo laikas da yra 
neišvengiamas, jie turi ru- 
pinties, kad per tą laiką kuo 
mažiausia kentėtų tie žmo
nės, kuriuos kapitalizmas 
spaudžia, ir kad jie kuogrei- 
čiausia įgytų reikiamos pa- 
jiegos pasiliuosuoti nuo ka
pitalizmo. Socialistai turi 
padėt beturčiams — darbi
ninkams iškovot kiek galint 
geresnes gyvenimo sąlygas 
da kapitalizmo gadynėje; tu 
ri šviest ir organizuot juos 
ir rengti prie nuvertimo ka
pitalo jungo.

žodžiu, socialistams turi 
rupėt ne kapitalizmo augi
mas, o “kapitalizmo duob
kasių”, darbininkų, gerovė.

Žinojimas, kad kapitaliz
mas šioje valandoje da yi*a 
neišvengiamas, anaiptol ne
sulaiko socialistų nuo kovos 
su juo; priešingai, tas žino
jimas padeda jiems pasek- 
mipgiaus kovot sū juo.

kuriuos jam buvo užrašęs jo su 
mis paimtas į Amerikos karino 
menę ir užmuštas karo laukuo
se Francijoj. Visa, ką nelaipiin 
gas tėvas galėjo parodyti, tai 
buvo raštelis su pranešimu, kad 
jam priklausą pinigai, taipjau 
fotografija mūšio lauko kapiny
no su neapmatoma daugybe m c

Max Worth *

Paryžius. Generalinė Dar
bo Federacija veda žūties ur bū
ties kovą. Gegužės streikui pa
sibaigus valdžia nusistatė sunai 
kinti Federaciją, kaipo pavojin
gą žmonių gerbūviui organiza
ciją.

Užvestoji byla prieš Federaci
ją, matoma, įeina į generalinį 
pieną parblokšti Francijos dar
bininkų judėjimą. Pastangos 
panaikinti 8 valadnų darbo die
ną ir neleisti valdžios įstaigose 
dirbantiems darbininkams riš
lios unijomis priklauso tam pa

jau

Progos Amerikai 
Lietuvoj.

Tokiu antrašu New Yorko 
Evening Post (rugp. 7) išspaus
dino ilgą savo korespondento 
Lietuvoje, p. Arthuro Ruhl, ko
respondenciją iš Kauno, rašy
tą liepos 12 diena'. Jis rašo:

Priedermė dviejų (Ameri
kos) Raudonojo Kryžiaus žmo
nių Kaune yra: dalinti Teika- 
lingia usiems kaldras (blan-

guli pakastas jo sunaus kūnas. 
Kad gavus tuos apdraudos pini
gus, reikiaalujama visokių for
malumų — reikia gauti Ameri
koj liudijimų, reikia pristatyti 
tikriaush| informacijų apie už
muštojo gimines Lietuvoj — 
taip smulkių ir painių,^kad —: 
susisiekimams esant tokiomis, 

koki jie dabar kad yra — be-’ 
veik visai negalima visa to pa
daryti. Taip bent man pasako
jo kapitonas Somoskey, kuris 
čia veda Raudonojo Kryžiaus rei 
kalus ir kuris sakosi panašių at
sitikimų turėjęs jau daugybę.

Suprantamas dalkas, kad vi
są tatai butų daug lengviau 
žmonėms atlikti, jeigu čia, Kau 
ne, butų Amerikos konsulas.

Yra daug kitokių dalykų Lie- 
trtvoj, kur amerikiečiai galėtų 
turėti didesnio intereso. Pavyzd 
žiui, imkįpic Lietuvos linus, ku 
rie dabar, kaipo Lietuvos vald
žios monopolis, parduodama 
tani tikru komisu per vieną An
glijos banką. Buvo paduota 
propozicija, kad su Anglijos 
pagalba Lietuva išleistų nuosa
vus pinigus, vietoj vis dar te
bevartojamųjų, Vokiečių oku
pacijos paliktų, “ost-markių” ir

būt paremti Lietuvos girių tur
tu — sulyg tam tikrai su Angli
joj piniguočiais padarytu, pa- 
stariemsienis labai pelningu, 
kontraktu. Faktiškai Anglija su 
savo militaromis misijomis, sa
vo kosulatu ir visa cite civili
nių žvalgų daro visa, kad galio
jus paimti į savo rankas kontro 
lę visomis Lietuvos finansinė
mis galimybėmis ir, belaukiant 
atsidarymo kelio Rusijon, kad 
priruošus čia sau stiprų tiltą į 
žadėtąją Rusų žAnę.

Fnancuzai taipjau turi savo 
karinę misiją Kauno, bet kadan
gi franeuzai stdja tfž “stiprią 
Lenkiją”) tai lietuviai žiuri į 
juos kaipo į savo priešų sėbrus; 
dar nepalankiau lietuviai žiuri 
į franeuzus dcl jų politikos 
atskirtajame Klaipėdos krašte,

iki šiol visa byla susivedė prie 
visos serijos tardymų, atkreip
tų į Federacijos viršininkus. 
Tais tardymais norima patirti 
Federacijos nusistovėjimą įvaiv 
mis gyvenimo momento klausi
mais. Pirmoj tardymų sesijoj 
klausinėta sekretoriaus (Jou- 
haux), kokiais tikslais jis vyko 
į Italiją prieš pat gegužės strek- 
ko įvyksiant. Antroj sesijoj bu 
vo klausinėta apie generalinį 
geg. 1 d. 1919 m. streiką ir dar
bininkų veikimą tuo laiku. Ne
pasitenkinęs tuo, prok liras 
čmč klausinėti apie Darbo Fede 
racijos nusistatymą link amnis- 
tijos, Rusijos blokados ir taikos 
sutarties* 'Prokuroras labai il
gai sustojo prie proponuojamo 
liepos 21 d. 1919 m.1 streiko. Į 
tai Johaux atsakė,. kad streiko 
neįvyko ir todėl neųžsimoka 
apie tai kalbėti. O kaslink Fe
deracijos nusistatymo link tc- 
bctęsiamo karinio* stovio ir Ru
sijos blokados sekretorius pa
tarė kreiptis į organizacijos ko
mitetus, kuriems tie dalykai 
yra gerai žinomjmi. x

Bet tardymuose ypač kreipta 
daug domės į tą Federacijos pro 
gramo punktą, kuris reikalauja 
kasyklų, gelžkelių ir kitų pri
vatinio kapitalo formų naciona
lizacijos. Jouliaux atsake, kad 
1881 m. patvarkymais unija bū
va pripažinta kaipo tegalinę or
ganizacija. Net iki kovos mene 
šio po paskutinių metų valdžia 
pripažino |tą faktą, pąlaikydamą 
su Federacija oficialinius susinę 
Šimus. O tuo tarpu Federacija 
buvo nusistačiusi nacionalizaci
jos klausimais taip-pat, kaip ir 
dabar. Todėl liepos 2 cL sesijoj 
Jouhaux pareiškė: “Da kovo mė 
nešiu valdžia.’ skaitė degaliniu, 
dalyku tai, pripš ką dabar užve
dė bylą”.

Dviejose sesijose buvo klau
sinėta apie Federacijos atsine- 
šimą į nesenai įvykusius strei
kus ir apie Federacijos viršinin
kų dalyvavimą streikuose. Tei
sėjas atkreipė Jouhaux’o domę 
į tą faktą, kad gcgflHs menesio 
streikais Federacijos obalsis bu-

Skaitytoju Balsai
[Į/i išreikštas šiame skyriuje 
hnbrnones Redakcija neatsako.} 
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PERSEKIOJAMIEJI GELE
ŽINKELIEČIAI.

Balandžio mėnesy, š. m., dalis 
geležinkeliečių, priklausančių t. 
v. Svičmanų unijai, nutarė mest 
darbą, kadangi atatinkamosios 
įstaigos Washingtone, kurios tuo 
met valdė geležinkeliais, nenorė
jo išpildyti darbininkų reikala
vimus. Kitaip sakant vilkinosi 
juos apsvarstyti.

Nė vienas šiek tiek sąžininges
nis žmogus, dagi ir patįs valdi
ninkai, nedrįso pasakyti, kad 

■ geležinkeliečių reikalavimai bu
tų neteisingi. Kuomet maisto 
ir kitų neapsieinamų reikmenų 
kainos nesvietiškai ' pabrango, 
tai geležinkeliečių algos buvo 
juokingai mažos.

Bet kas rupi tiems ponams 
kur gauna po keliatą ir net ke
lio! iką tūkstančių dolerių me
tais ? Geležinkeliečių reikala
vimai tyivo atidėliojami tol, kol 
jie nebeteko kantrybės, ir metė 
darbą. Tuomet tai valdininkai 
sujudo. Kaip, girdi, galima ši
taip elgtis? Tau ir nedžentel
meniškai ir dagi — prieš įstaty
mus. r

Paliepta jiems grįžti darban. 
Iškarto geležinkeliečiai nepa
klausė. Bet paskui, reakcin
giems brolijos šulams pasidar
bavus ir vienoj kitoj vietoj ga
vus viršų, darbininkai grįžo dar
ban. Grįžo tikėdamiesi, kad 
valdininkai vistiek jų reikalavi-

Chicagoj ir visoje Illinois val
stijoje jau senai eina ytin įdo
mios imtynės. Vyriausi tose im
tynėse čempionai — Illinois val- 
tijos gubernatorius, republiko- 
nas Lowdenas ir Chicagos miesr- 
to majoras — taipjau republiko- 
nas Thompsonas.

Imasi jie — delko?
Rišant klausimą taip,

kad jf “riša” didžioji, gatvinė 
spauda, jisai yra labai aiškus ir 
paprastas — majoras Thompso
nas bolševikas ar net dar blo
gesnis! Tik pamislykite, keli 
metai atgal jisai leido Chicagoj 
susirinkti Peoples Council’o dele
gatams, ir jeigu ne stropusis mu 
sų gubernatorius, kuris pasisku
bino atsiųsti valstijos kariuo
menę — vai, dievas žino kuo vi 
sa čia butų užsibaigus. Gal vi
sa Chicaga butų likusi “raudo
na”, o didlapių redaktoriai — tie 
laikraštiniai strakalos
gatves šluotų, batus valytų ir 
laikraščius pardavinėtų, kaip 
kad raudonuosiuose Rusuose...

Toks nevydonas tas Thomp
sonas. 

s

Tikrenybėje gi dalykai stovi 
visai kitaip. Tai paprasta poli
tikierių imtinė už savo didelį 
“Aš”; už Šiltas vieteles.

Tiesa, kad tarp Chicagos ma
joro ir valstijos gubernatoriaus 
esama ytin žymių skirtumų. Bet 
tie skirtumai vyriausia pasireiš
kia tik tame, kaip tas šiltas vie
teles išlaikyti, kitaip — ar go
riau eiti prieš vėją ar pavėjui?

Pullmano kompanijos bosas 
mano, kad reikia eiti prieš v6ją. 
Juo stipriau suksi reakcijos ra
tą, juo griežčiau pasistatyti 
prieš didžiųjų liaudies masių tro
škimus ir jų reikalavimus, tuo 
geriau “tvardą bei ramumą” iš
laikysi, tuo ilgiau liksi žmonių 
atminty, kaipo laisvės ir demo- 
kratumo čempionas, žinoma, tas 
paprastasai stipriai barškantis, 
amerikinis čempionas.

Majoras Thompsonas mano k i 
taip. Jisai, taip pat kaip ir 
Lowdenas, nori tų čempiono liau 
rų. Tik jis, būdamas smulkio
sios bužuazijos reikalų reiškė
jas, visa tai atsiekti nori ne re
akcingo aky plėšos papratimu, o 
taikimusi prie visų. Jisai nori 
eiti pavėjui. Jis gerai nusima
no, kad majoro vieta jam teko 
tik ačiū tam, kad jisai stovėjo 
prieš atžagareivį klerikalų pa
taikūną —. “dievobaimingąjį” 
Sweitzerį. Kaip greit chicagie- 
čiai patyrė apie to pono laiky
mąsi prie klerikalų, taip greit 
jie nusitarė remti “liberalingą- 
jį” Thompsoną.

Majoras Trompsonas visa tai 
gerai supranta. Jis, beje, nusi
mano dar daugiau. Visa pasau
linės skerdynės ** metu didžiulė 
Chicagos vokiečių minia, nors 
nekartą pareiškusi savo ištiki
mybės “demokratijos” reikalui, 
vis dėlto, visa savo siela josios 
nekentė. Super - amerikonas
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REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJU8AS
809 West 35th SY., Chicago, UI. 

’ Kampas Halsted St.
Telephoąę Bouleyard 611

■SW

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir C’hirurgas- 
2u East Washington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. |

2121 Nori h Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Sninduliai. Phone Annitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8710

h

r-’O

Kazimieras Gugis

Telephone Di-over 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

' - J
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Puritan Salyklus Sunka sa 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padarą geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan.“ Visos 
grosernčs, aptiekus delika. 
tessų krautuves parduoda 
musų tavorą.
30 N. MarkctSt. Chicago, III.karas kapitalistams1’. Atsaky

damas į tai Jouhaux pamške, mus apsvarstys.
• I f

Veda visoftitis reikalyt, kaip krimlnaliikuotS 
taip ir civiliškuote teismuose. Daro 

vinklus dokumentus ir įtopierast

Namų Ofisaas
1323 S. Halsted SL

Ant trečių lubų
T«l. Drover 1810

►Miesto Ofisui
127 N. Ocarborn SI 

11IIJ3 Unlty BMC. ,
T«l. Central 4411 ,

i
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UMj Rateliuose
“Naujienų” Bendrovės visuo

tinas pusmetinis Susirinkimas į- 
vyks rugp. 22 d., 10 vai. ryto, 
MeldažiO svetainėj.

Visi dalininkai kviečiami at
silankyti. Neužmirškite pasiim
ti sertifikatus.

— J. Šmotelis, 
Bendrovės sekretorius.

Ir “police steišinas” nesaugi 
vieta.

•Lieuf. Michael Golden, Max- 
well stoties policista patiko ne
laime. Mat jis Vakar vėlai* va
kare sužinojęs, kad policijos 
stotis nesanti toki saugi vieta, 
kaip jis pirmiau manęs. Girdi, 
ir Čia nesą galima nieko naudin
go palikti. Michael Golden pa
rėjęs iš darbo; pakabino savo 
diržą ir revolverį ant sienos ir 
nuėjo nusiprausti. Sugrįžęs už

Įima sutalpinti visą Vilnių į Au 
ditorium teatrą...
Liepos 15 d. Datigus lapsmiau

kęs, tečiaus šilta, trošku.
- Iki pasimatymo... Vilniu

je!
— Vilniuj? — pakartojau iš- 

pradžių nes u p rasdamas, kame 
dalykas.

Dasiprotėjau.
<— Taip, būtinai busiu Vil

niuje, — atsakiau aš.

Dingo už $200,000 bondsų.
Už $200,000 vertės bondsai, 

karius ponia Webbter ir Co. 
nupirko iš Milwaukee banko ir 
gabeno per Chicagą New Yor- 
kan, slaptingai dingo. Manoma, 
kad jie buvo pavogti juos per
keliant iš Mihvaukee Chicagon. 
Kur ir kaip jie dingo, kol-kas 
ne neteko sužiurti. Sako, kad 
visi bondsai buvo geležinkelių 
užstatai. Paskelbta $5,000 atly
ginimo už jų suradimą.

Šis yra antras didelis pražu
vimas bondsų perkėlime iš 
Wisconsin'o. Trys mėnesiai at
gal, Madisono Pirmas Naciona-’ 
lis Bankas pasiuntė už $28,000 Į 
laisvės bondsų First Nacional 
Bankui Chicagon. Vienok bond
sai nepasiekę 'vietos dingo. Kur 
ir kaip jie dingo da iki šiol ne
pasisekė surasti.

revolverio. Mat to nevydono 
plėšiko ir čia apsilankyta.

______£__ '
Nusišovė lietuvis?

» •

Užvakar Humboldt parke 
nusišovė nepažįstamas žmogus, 
apie 35 metų amžiaus. Kas ji- 
sąi — nieks nežino. Jo kišeniuj 
policija rado Ikonvcrtą, ant ku
rio i>ažymėta Kalzuszis (gal 
Kalusis?) Ant kairčsės rankoj 
velionis turi žiedą, kurin iš
spausta raidė “S.” , >

Žmogus gražiai pasirėdę.^, tu
rįs apie 130 svarų. Jo lavonas 
nuvežta paviečio lafoninen. k,

Sako, “greičiau nueis į peklą.”
Ex-kdreivis, James Fortmer 

buvo labai neramus. Du mėne
siai atgal jis apleido savo nuo
taką, būtent, J^ad suradus kam
barius. Vienok jis nebegrįžo. 
Vakar ji apturėjo/tuo jo laišką, 
k,uris'buvo parašytas praeitą 
suimtą ir skamba sekamai:
• “Brangioji Ruby: Kuomet y ųs

Kampanija pmš Thompsoną.
Didžioji spaudo varo stiprią 

kampaniją prieš miesto majo
rą Thompsoną. Mat artinasi 
rinkimai... Norima vietoj 
Tliompsono mašinos įvesdint 
Lowdcno mašina. O kad šito at
siekus, visomis galimomis įmo
nėmis stengiamasi diskredituoti 
Thompsoną. Bei kita skleidžia
ma ir šitokia pasaka: Thomp- 
sonaš kaltas, kad visa kas bran
gsta!

busiu danguje ar peklojh. Vie
nok, aš manau, greičiau palo
je. Aš daba/ rauduos South 
Chicagoj; sėdu prie ežero. Taip 
greit, kaip tik parašysiu šį laiš
ką, aš jį pasiųsti jums ir sugrį
žęs prie ežero nusiskandysiu. 
Meilė visiems. James.”

Ponia Fortmer sako,»kad jos 
vyras tarnavęs užjuryj prie sun
kiosios laukų artilerijos, 33-čios 
divizijos. Jis turėjęs sužeistą 
ntigarą, nuo ko jis dažnai ken- 
tėdavęs.

Kol kas dar nei>a«sckė suras
ti jo kūną.

Apiplėšė inžinierių.
George Noward, 65 metų amr 

j žiaus,'inžinierius naipo ant 
; Jackson blvd ir Franklin gat., 
vakar tapo užpultu namo skiepe 
sumuštu ir apiplėštu. Iš jo at
imta $420.

Michael Galviu, elevatoriaus 
operuotojas, tapo areštuotas. 
Noward sako, kad jis paėmęs 
pinigus iš banko apmok ujimui 
kelių kvitų ir kad Galvin 
tai žinojęs.

apie

Rendų komitetas iškeliavo 
Springfieldan. X

Po didelio masipio susirinki
mo, laikyto praeitą naktį, aren- 
dorių delegacija su aldermonu 
R. J. Muleaky ir korporacijos 
konsulu Crcssie iškeliavo Sprin
gfieldan. Jie apelįuos guberna
toriui Lowdens’ui, kad jis su
šauktų specialę legislaturos se
siją, apsvarstymui pelnagaudų 
-sparnų savininkų užnfaščius.

Girdi, gubernatorius Lowdcn 
jau pareiškęs,
išklausysiąs jų reikalavimą. 
Žinoma, jis tik išklausys, bet 
tikėti kafl jis stengtųsi apginti .'gatvių, tapo netikėtai užmušta 
biednuonicnę nuo pelnagaudų, ■ Chicagos Bell Line tavorinio 
tai yra labai abejotinu dalyku.! traukinio. Paliko vyrą ir pen- 

vaikus:

Rengia bankietą.
Rugpiučio 21 dieną La Šalie 

viešbuty rengiama bankietas pa
žymėjimui dešimtmetinių Hoff- 
man Preparatory mokyklos su
kaktuvių. Busią suruošta tin
kamas programas ir tt. Po ban- 
kieto bus šokiai.

J ieško konduktoriaus.
N. Halsted gat. stoties polici

ja j ieško Daniel Grady, 26 me
tų, 1519 Mahav/k gat 
gatvės galvekario 
riaus.
lęs 14 mietų mergaitę, 
žitiojant Į darbą.

., North 
kondukto- 

Sako, kad G^idy užpuo- 
jai va.*

Traukinis užmušo moterį.
kad jis mielai/ Mildien Kapiea, 9259 South 

rPak gat., einant jai skersai bė
gių prie 93-čios ir St. Lawrence

— —>—— ---- : kis
A. A. BERNARDAS NANARTONIS ; 
mirė 16 d. rugp., 1920,, 5:20 vai. po ( 
piet, Bangor, Maino savo brolio na
muose, buvo 38 metų amžiaus, paėjo 
iš Vilniaus red.. Trakų apskr., žižma- ' 
rių parap., Kibučių kaimo. Amerikoj į 
išgyveno 16 metų. Paliko moterį 
Oną Lietuvoj ir brolį Zigmantą ir se- į 
šerį Oną Amerikoj dideliame nuliu- i 
dime. Laidotuvės atsibus ketverge 
Bangor, Maine. T ~ 
svetima, žemė jo amžinam atilsyj. Bet... Vienok jeigu ne tas “bet”,

Ona Nanartoniukė-Puzarienė. I ištiki UJU gal butų bll\ t g< ~

Vilniuj
Buvo dėdė Vilniuj....
— Gal buvo, gal nebuvo.

Važiavau išgirsti, ko mgirdė-
Lai būna jam lengva ir pmmityti, ko nematęs.

ALEKSANDRA JOKUBAIČIUTĖ,
20 metų amžiaus mirė rugpjūčio 17 d., 1920, 12:25 dieną. Tapo su
važinėta automobiliu 9:30 vai, vakaro 11 d. Rugpiučio. Ligonbutyj 
išbuvo 5 dienas. Paėjo iš Šiaulių apskr., Žagarės vals., Stungiu kai
mo. - Amerikoj išgyveno 7 metus. Paliko vieną seserį Amerikoj ir 
4 seseris ir tėvą Lietuvoj. Lavonas randasi sęsers namuose po No. 
8S10 So. JJowe Avė. Laidotuves įvyks pėtnyįioj 20 d. Rugpiučio į 
Tautiškas kapines. Visi giminės ir pažįstami yra kviečiami atsilan
kyti šermenyse ir dalyvauti laidotuvėse. Pasilieka nubudime 'sesuo

JOHANA JOKU B A Ičl UTE- BA RA NA UCKIEN Ė.

EAZEZ

jUAPUDINE
Pamėgink tai

* Visai Patikėtinas _
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba
Dosomis

1

Važiuoju gatvekariu. Prieina' 
draugas ir klausu*

—- Važiuojate į Vilnių?
— Taip, — atsakiau aš.
— O tikietą ar turite?
— Neturiu.
— Vargiai gausite. Rodosi/ 

jau visi išpirkti.
Pagalios, atsidūriau ir prie 

Auditorium teatro. Žmonių de- 
vyirios galybės — nei praeiti, nei 
pravažiuoti. Jokios tvarkos. 
Prie tikietų veržiasi “šturmu:” 
kas stipresnis, 
prisimuša prie kasos, o silpnies 
uis pyksta nustumtas j šalį:— 
Po plynių kodėl nepakviesta po 
Įleistas tvarkai/ daryti, Nepriei
sime prie kasos iki dvyliktos 
•valandos. f

s— Jeigu nesiliausite grūsties, 
— pasigrista iš kur tai balsas, 
—tai nebeparduosime tikietų.

Ant galo ateina policistas ir 
padaro tvarką.

Gavęs tikietą, einu su pažįs
tamais į vidų. Ten ir-gi didžiau
si betvarkė. Išvedžiotojų nėra. 
Kas pirmesnis, tas geresnis.

— Nesurandu savo vietos,— 
skundžiasi koks tai žmogelis.

— O koki litera aut jūsų ti- 
kieto. C. sakote? Na, tai eiki
te tenai (rodo pirštu).

Bet nei “literos” nei numeriai 
neb(*gelbsti. Visur girdisi pro- 
vos: “Tai mano vieta”, “Ne, tai 
mano vieta”... Parodyk savo ti 
kietą”, etc. /

Tąsynės dėl vietų pasibaigia, 
nes jų daugiau nebėra: visos už 
Imtos. Uždanga pamažėl kelia
si. Visų akys įsmeigtos į sce
ną. Laukiama kci tai nepapras
to. Programas prasideda.

Krutamais paveikslais.
Rodoma nuvytusi tautininkų 

“galybė”, kurios jie buvo atsie
kę pereitą metą. Kalbu apie 
liūdnos atminties tautininkų Sei 
mą (kažkurie tą Seimą vadino 
visuotinu Amerikos lietuvių Sei 
mu). Pasižymėjusių “veikėjų” 
paveikslai dygsta, kaip grybai 
po lietaus. Parodopia Kz N-kaus 
paveikslas. Pulnikoj pasigirsta

tai šiap-taip

ir tas žmogiukas papuolė j ne
mirtingųjų tarpą!

Kuo tie “veikėjai” pasižymė
jo,’— sunku numanyti. Gal tik 
tuo, kad Seimo metu pasuke ke

Paskui parodyta generalinio 
Seimo rengimo komiteto sek re 
lorigus ofisas. Sekretorius už: 
vendas darbais: kalbasi telefo
nu. Įeina komiteto viršininkai 
ir prasideda “lošimas”. Vienok, 
reikia tiesą sakyti, aktoriai jie 
visai blogi. Judėjimai, kaip tai 
sakoma, persūdyti. Be to, atsi
duoda to rusiško liokajaus ges
tais, kuris nuolat kartoja; “če- 
vo izvolite-s? čto prikažetę-s?”

Toliau sekė kareivių parcelia
vimas, varpo išleistuvės, komite 
to susirinkimas, kur komitrtinin 
kai juda lyg medinės figūroj 
tampomos už’ siūlo. Tai toki bu 
vo pirmoji prograAio dalis. De-

parašus. Jie nepaprastai skam

Dr. Šliupus kalbėjo apie Lie
tuvos padėtį, apie tai, kokiu di
deliu pasišventimu žmones le
nai dirba, kad lik pastačius Lie 
tuvą ant kojų. Visa tai labai 
geras dalykas. Viena tik nesu
prantama, kiadel Dr. šliupas ban 
do nubaltinti Lietuvos valdžią, 
tvirtindamas, kad Lietuvoj esan 
ti tikra demokratija. Visas juk 
svietas žino, kad Lietuvoj to
kios demokratijos nėra. O iapĮ» 
Smetonos įsteigtąją “demokra- 

• tiją” į nebeprisieina ir kalbėti. 
Tiesa, Dr. šliupas bandė .patei
sinti Lietuvos valdžios darbus 
tuo faktu, kad ir kitose- šalyse 
višpatauja tam tikri suvaržy
mui. Bet juk tokis patesinimas 
neturi didelės reikšmės. Pas
kui Dr. Šliupas kalbėjo apie lai
vų bendrovės ir universiteto rei
kalus.

Apie muzikalinę programo da 
Ij daug nekalbėsiu. Pasitenkin 
siu paminėjęs tai, kad p. Pocius 
“virkdino” vargonus, tečiau pub 
likoj ašarų nesimatė, nors iškil
mių rerigimo komitetas to ir no 
rojo. P-ni Pocienė padainavo 
keletą dainelių ir da viena pa
nelė griežė ant smuiko. Tai ir 
visa.'

Perstatyta- kalbėli teisėjas 
CroAve. Kalbėjo, pasak Čecho
vo, Jausmingai, prasmingai ir su 
sustojimais. Nupeikė Wilsono 
politiką. Esą da taip nesenai 
VVilsonas stojo už tai, kad •kiek
vienai tautai butų suteikta apsi
sprendimo teisę. Gi dabar jis 
nori, kad Lietuva nebūtų atskir 
ta nuo Rusijos. Paskui teisė
jas pareiškė, kad Amerikoj žmo 
nes, Amerikos, liaudis, užjaučia 
lietuviams. v • •'

Aut galo, prasideda svarbiau
si programo dalis Lietuvos 
atstovų kalbos. Kalba p. Vilei
šis. > Publika niuž ii tegirdi. Ko
kis tai pajotža'ga, sėdinti^ šalę 
manęs, įkirtų: “Menkų plau
čių”.. .

Pastaba vieloj. P-no Vileišio 
kalba praėjo virš publikos gak 
vų. Tik vieną-kitą žodį buvo ga
lima nugirsti. O toliau sėdin
tys ir visai nieko negirdėjo.

P-nas Vileišis tikrino, kad lai 
kos sutartis su rašais yrą pasto
vi. Bušai visai nenori skriausti 
lietuvių. Jie stengiasi palaikyti 
su lietuviais draugiškus ryšius. 
Užfat, sakė p. Vileišis, nėra ko 
nusiminti, kad-“įšoko oželis į 
rūtų darželį” — rusai užėmė 
Vilnių. Kaip bus, ka ip griebus, 
bet Vilnius pasiliks lietuvių ran 
košė.

Tolimesnės kalbos nebuvo ga
lima suklausyti. Publika prlųl# 
jo nerimauti ir ploti, rankomis/

Kalba kun. Vilimaą. Jo judėt 
jiniai ir balso intonacija tuoj 
parodo, kad jis r— pamoksli
ninkas. Jis kalbėjo apie Lie
tuvos praeitį ir dabartį. Liepė 
visiems lietuviarhs veikti išvien. 
Girdi, kuomet tėvynei gręsia pa 
vojus, tąsyk visus partinius 
nusistatymus reiklia: atidėti į ša
lį. Patvirtinimui to jis privedė 
tokį pavyzdį. Mūšio lauke liko 
mirtinai sužeistas katalikas frau 
euzas. Jis kreipėsi į šalę stoviu 
lį socialištą kareivį, kuris buvo 
bedievis (žodį “bedievis” kun. 
Vilimas pakartojo bent kelis 
kartus), prašydamas paduoti 
kryželį pabučiavimui. Ir socia
listas išpildęs' kataliko prašy- 
mą... .

Ką kįm^Vilimas norėjo tuo 
pasakyti— tisiog nenuoinanu. 
Aišku tik viena, kad tatai abso 
liūtiniai neturi nieko bendra su

Iš BRIGHTON DARKO.
Kaip visur taip ir pas mus 

visuomeniškas veikimas buvo 
jau be apsnūdęs, mažai čia bu
vo kas veikiama. Ne vienas gal 
sau pamanė: “Darbuojamės, 
triusiamės, aukaujame ir bonus 
perkame, bet Vilnius kaip sveti
mų \ taip svetimų rankose, o 
kaipgi musų Tėvynė' Lietuva 
galės būti pilnai neprigulmin- 
ga valstija be sostinės, be šir
dies, be Vilniaus? Bet šiandie 
jau pas mus gyvuoja kitokia 
dvasia, šiandie jau ne vienas ne
dejuoja apie Vilnių arba kokį 
ten Lietuvos pripažinimą,

Hoffmano Prirengiamoji Mo
kykla (The Iloffman Preparato
ry School), didžaųsia savo rų- 
šies mokykla Amerikoj, yra pri
sirengus- išmokinti jus angliškos 
kalbos į kiek galima trumpiausį 
laiką. Mes taipgi mokiname 
matematikos, gebgrafijofc ir is
torijos. Jus taipgi galėsite pa
simokinti musų mokykloj ir lie
tuviškos gramatikos ir literatū
ros. Musų mokytojai turi de
šimtį metų patyrimo svetimtau
čių mokinime. Jie" yra diplo
muoti kolegijose ir universite-

nes tuose ir turi prijaučiančias žmo- 
mes jau turime tį visą ko pa- nijai širdis. Ateik pas mus ir 
geidavome ir ačiū /musų gabiems daleisk mums parodyti kelią prie 
diplomatams, kurie ne t*ik atga- žinojimo ir mokslo ir išminties, 
vo musų brangią sostinę Vilnių 
ir kitas Lietuvos žemes beveik 
be karo ir,kraujo praliejimo, bet 
dar su jų pagelba ir per jų pa
sišventimą Lietuva tapo pripa
žinta kaipo teisėta valstija ne 
tik per musų draugiškas įautas, 
bet ir per didžiausius musų prie
šus, vokiečius, rusus ir net len
kus kipo sa^istovę, ncprigulmin- 
gą valstiją. Dabar lieka, 'kad 
tik Amerikos valdžia pripažintų 
Lietuvą kaipo teisėtą valstybę ir 
su jąja padarytų valstybinius ry 
sius. Taigi, kadangi kiekvieno 
širdis yra pripildyta tokių dide
lių džiaugsmų, -tdi kiekvienas 
trokšta tą savo džiaugsmą, šir
dies džiaugsmą išreikšti visam 
psauliui ir tuomi išreiškimu pa
reikalauti, kad ir Amerikos da
bartine administracija pripažin
tų Lietuvą kaipo teisėtą valsty
be. Taigi, turėdamas tokį pra
kilnų tikslu ortienyj, Brighton 
Parko piliečiai rengia Milžiniš-

bits ir autoritetingi. Seimas vis*•politiniu nusistatymu.
ką veikęs varde miliono Ameri
koj gyvenančių lietuvių. Turint 
omenyj tą faktą, kad socialistai 
nuošaliai laikėsi nuo Seimo, o 
klerikalai tiesiog kovojo prieš 
jį, — tie pasigyrimai skamba la 
bai juokingai. Bet tuščia to.

Prasideda antroji programo 
dalis. Vakaro vedėjas, p. Ewal 
das, perstatė kalbėto ją\ Persta
tą, kiek nugirdau, tokiais žod
žiais:. e /

didclį veikėjų, Lietuvos piliorių,

tą Joną Šliupą.
Tai visvien ką pasakyti— tau

kai taukuoti. Bet kaip kas mo
ka, taip šoka.

Sekė p-nios Jokubailienės kal
ba. Trumpai sutraukus, jos 
kalba susivedė prie to, kad mo
terys ir-gi turi pirkti bonus, ka
dangi Lietuvoj pripažįstama mo 
terims pilnos teisės. Apie tai, 
kad Lietuvos kareiviai, mirdami 
dėl tėvynės, kreipia savo minti§/ 
į Amerikos lietuvius, prasieina 
paabejoti. Sentimentalizmo tiks 
lais gal ir gerai kalbėti tokiu to

pasakoj imai nealalinka 
jiems mirštančių kareivių jau
timams.

Majoro Žade ik io kalba susive
dė prie agitacijos. Jisai ragino

rea-

(Tąsa ant 6-to pukp.)

Federalčs Agentun Komp^.i io-
PINIGŲ TIKR/ i i ir S

ŠIANDIE, AUG. 18, 1920. Pinigai 
dėl Kiuntimo Į užsienius su pasiunti- 
mo kaštais stovi tisip;

LIETUVOS 100 auksinų .......  $2.50
LATVIJOS 100 markių ....... $2.50
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 jparkių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuo&inatįs 
daugiau. Pinigai aplaikyti p< r 
laiškus liekasi pasiųsti i Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam i visus 

\ Lietuvos kraštus.
FEDERALĖ AGENTŪRŲ 

KOMPANIJA.
666 W. 18th Street, Chicago.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!
Chicagos organizuoti Lietuviai Duon 

kėpiai kreipiasi į jus organizuotus ir 
neorganizuotus darbininkus, o ypač į 
šeimininkes ir jų drauges.

Kad duotumėt draugišką pagelbą 
musų kovoj už teisingą reikalavimą! 
Mes per ilgus metus dirbom ilgas va
landas ir už mažiausią mokestj. Kas
dien kįlant pragyvenimo brangumui 
su tokia mokestimi musų šeimynos 
atsirado kritiškam padėjime. Bado 
vilkas pradėjo kalenti savo dantis prie 
musų 
vieną Šeimynos narį, 
tuvės 
liepia

Iš didelio nuovargio ir netikusio 
kepyklose įrengimo, negalėdavom pa 
daryti duonos kaip turėtų būti. Jųs- 
gi, geresnės negaudami, vartodavot

Išeik iš tamsos į šviesą, ši ga
dynė reikalauja mokslo. Jeigu 
nemokate nė skaityti nė rašyti, 
praktiškai, jus esate neregiais. 
Mes išmok insim skaitymo ir raš
to ir paskui galėsite įstoti į mu
sų Higli School, kur išmokysim 
psikologijos, politiškos ekonomi- /joįvonvo ii v ei uiicii u, 1, Vili lUUUYUb 
jos, augstesnės literatūros, ir tt. ir vartojat tokią, kokią jums godus iš- 
Kitais žodžiais, mes išmokysim naudotojas -- savininkas suteikia.

. .. , . . . 1,. Dabartiniu laiku kitų tautų duonke-
JUS patapti mąstytoju ir vedėjų piai-davbininkai yra organizuoti ir po 
į vietą pasekėjo. Musų viešo kai- priežiūra unijos kepa geriaus, ska- 
, ... , ... .v . niaus ir švaresnę duoną ir tos tautosbSjnno skyriuje jus išmoksit per jų n4udojasj. Kuomet lietuviai my- 
davimo savo žinojimą kitiems; Hnti rūgščią ruginę duoną, turi var- 
kaip reikia stovėti prieš publi- ^Negaifdami "tov^p^u, susior- 
Jcą ir kaip į ją kalbėti. TAI Y- ganizavorne i uniją ir pareikalavome

durų, tykodamas praryti bile 
’ Nekurtos kep- 

užlaikomos nešvariai, kas atsi- 
ant darbininko sveikatos.

Dabartiniu laiku kitų tautų duonke-

RA GYVENIMAS!! Argi ne

niaus ir švaresnę duoną ir tos tautos 
. . * _ . Kuomet lietuviai my-

toti visai netinkamą valgiui.
Negalėdami to viso pakęsti, susior- 

samdytojų pripažinti uniją iki rug
piučio 7 dienai šių metų. NekUrie 

žinimo blunka ir vartoja unijos žy
mę. Kiti-gi sudėjo kaucijas po $300,

kas Praklbas ir kad tos prak. 1- pą ^vo knygoj vadinamoj gyve- 
butų ko pasekmingiausios nimas.

iki šioliai buvusios musų kolio- kyklą šiandien arba šį vakarą...
----- - « -Dabar! V-------J------ - A -

bos

nijoje, tai musų veikėjai jau už 
kvietė ką tik dąbar atvažiuo
jant iš Lietuvos patį pirmąjį 
Lietuvos respublikos prezidentą 
A.* Smetoną ir Lietuvos Mįsijos 
pirmininką J. Vileišį ir kitus L. 
M<iįjos narius ir Šiaip' genis 
kalbėtojus. Beto dar bus labai 
gražus programas: Dalyvaus vie 
tinis choras po vadovyste P. Ži
lio, bus ir kitų pamarginimų, de
klamacijų, monologų, minkštų 
gėrynių ir užkandžių, taip kad 
kiekvienas atsilankęs užganė
dins savo troškimus. Taigi ir 
tamsta mielas skaitytojau nepa
silik namie ir ne išeik kitur su 
mažais reikalais, bet ateik į Pa
rapijos Daržą prie 44 ir S. Fair- 
field A v. apią 7 v. v., Rugpiučio 
18 d., šių metų. O visi Jkarfu 
sušuksime “Valio musų Vilnius! 
Lietuvos sostinė. Valio musų 
Trispalvė ant Vytauto kalno, Va
lio musų gabus diplomatai.

Rengėjai.

-

baisu gyventi tą patį gyvenimą samdytojai pasirašė po unijos pripa- 
tuom pačiu senovės budu kas
dien? Ateik pas mus ir mes pa- $'400 fr’$500 "(šimtus”doleriųl” priZ 
rodysim tau kėlią prie progreso I .skebų (kaip girdėta, kad ne- 
ir nuveikime, prie proto perga- viVaLnetikfų ir nešVam iri^gamteL 
lės ant medžiagos, prie Linksmy 
bes, prie Gyvenimo. Daugiau ne 
eikyok savo taip brangų laiką, 
jūsų gyvastį. Pradėk naują la-

Ateik į Hoffmano mo-

Mes padarysim tą tau, 
ką padarėm šimtams kitų kaip 
pats. Ne atidėliok rytojui tą ką 
gali atlikti šiandien. , 

1537 North Robey Street, 
(arti Milwaukee Avė).

iilIlIlHIIIIIIOIIIIIIIIUIIhlH

Dr. W. Yt!szkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pi(?tų.
.1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III. 

Phone: Humboldt 5849

IEC3KBQEaiBnBBISBfllEI

Valdyba.

The Pręssers Club of Chicago 
(Preserių Kliubas Chicagoj).

Roguliaris susirinkimas Preserių Kliu- 
bo {vyks Pėdnyčioj, Rugpiučio 20 <1., 
1920, Schoenhoffen’s svet., kampas 
Mihvaukee Avė. ir Ashland Av., ly
giai 7:30 valandą vakare.

Bus'svarstoma labai svarbus reika
lai. Nariai malonėkit atsilankyti.

ii——

AftU Uv 
kurie f-kebai tai tiesiog lozeriai, k<u^_ 

mo duonos) ir su jų pagalba varo 
darbą.

Draugai, išvežiotojai-draiveriai!
IVIes būdami priversti ekonominių 

aplinkybių ir reikalaudami geresnių 
darbo sąlygų, išėjome ant streiko. 
Musų išnaudotojai sudėjo 9 kaucijas, 

’prisisamde skebų ir mano sulaužyti 
darbininkų reikalavimą. Mes duon
kepiai unijistai išimtinai atsišaukia
me j jus, kad ne vežiotumėte duonos, 
pakol samdytojai nepripažins unijos 
ir neuždės unijos žymės ant duonos. 
Pasitaikius, jeigu jus savininkai atlei
stų iš darbo, nenusiminkite, mes ko
vą laimėsime ir jums užtikriname dar
bą atgal. <

Draugai ir draugės darbininkai!
Jus reikalaudami duonos, juodos ar 

tai baltos, visuomet žiūrėkite, kad bu
tų unijos žymė, nes unijistai stengiasi 
gerinus ir švarinus padaryti. .

Pasitikėdami jums, kad atkreipsite 
atydą j musų ątsišaukimą ir pagel- 
besite muių kovįoj«., < >UJ /jūsų drau
giškumą iškalbo tariam širdingą ačiū 
Draugiškai,

Duonkepių ir Saldumyndarių
Unija No. 4Ų8, Chicago, III.

Auka-
Lietuviams

. t Aš matydama, kad lietu- 
vių scena atsilikus labai to- 

KauūLllKH ii nuo kitų; tautų, įsteigiu 
A I)ramos Kursus Dykai,
fl- OnUOrlU j (Dramatic Art) lošėjų mo- 

Turiu patyrimą kyklą. Bus mokinama mimi- moterų ligose; ru- . T v. auiiiii
pestingai prižiu- KOS lOSimO, gilaus kvepavi-

Tel. Yards 6492

moterų ligose; ru-

riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted > ■ ♦ .. ------ --------

m°hinama tikrojo sccnoš 
!Pcno’ bet čia pat turint

pian- 
tikuotis lošti. Tuomet bust 

! galima daug geriau išmokti 
| priprasti prie publikos ir 
greitai palikjti artistais. Mo
kytojaus gerai visiems žino
ma ponia Dundulienė. Kom- 
plimentuoti M. Dundulienę 
nematau reikalo, nes ponia 
M. Dundulienė jau nfto daug 
metų yra žinoma nefik Chi
cagos visuomenei, bet ir apie 
linkėję kaipo su'mani ir gabi 
scenos vedėją. Kursų užsire- 
gistarvimas prasidės nuo 6 
iki 21 šio mėnesio (Rugpiu
čio). Norintieji užsiregist
ruoti, kreipkitės: t3548 SO. 
HALSTED ST. ant antrų hb 
bų.

Klauskite Misevičiutės.

mo, gramerofkos ir balso 
nušaukime. Nevien kad bus

m ——. imi mi i - r—i n nnr a 1 ** *■* lr^*v l> U1. 111 V

A. W. NATAPER I, Teatru, bus leidžiama prak-
Apsigyvena

715 West 19 St.
Chicago, III.

'-M

LICITACIJA.
Neatimti Sterage rakandai. Taipgi išdirbėjų nauji rakandai. 

Specialia pasiūlymas vėliausio styliaųs trijų šmotų seklyčios setai, 
pintiniai, skuros ir overstuffed, taipgi kaurai (nigs) ir fonografai.

SS

šis SEKLYČIOS SETAS' $125, VERTAS $200.
Tikros skaros, taipgi ir kitųkių išdirbinių.

DYKAI $25 vertės indų bus duodama kiekvienam kostunjeriui.
Tokią išpardavimas da niekad nebuvo publikai pasiūlytas.

<—r

Tolus išpardavimas da niekad nebuvo publikai pasiūlytas. Ne
praleisk Sį bargejm, ateik tuojaus. Pastatymas į namus dykai. Atdara, 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj iki 4 v. 2810 W. Harrison Street.

*■

SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad eoamc PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokią ligų.

Mes turime tą aekrotą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Ta sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musu PAŠLOVINTI 
vaisiai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką

TROF. J. UALTRENAS,
1707 So. Hąlsted St., Chicago, 111.

SALUTARĄS ?RHUf
1 <1’111 • « L? T HAITI



(Tąsa nuo 5 pusi.).

pirkti Lietuvos bonus. Kalbėjo 
labai, negarsiai, todėl didelė di
džiumų publikos beveik nieko 
negirdėjo. Delei to dalyko pub
lika ėmė ploti rankomis ir Šauk 
ti: “Garsiau!” Publikos neramu 
mas tęsėsi tol, kol majoras Ža
deikių neužbaigė savo kalbos.

Laukiama paskutinio pro^ra 
nio numerio. Ponas Ewaldas 
pareiškia, kad tai busiąs svar
biausias dalykas.

Pasigirsta kokie tai keisti gar 
sai. Jie nuoki! didinasi. Pasike
lia uždanga. Scenoj tamsu. 
Traškėjimas nepaprastas. Karts 
nuo karto sužiba šviesa. Tai per 
statoma mūšio kinkas. Staigu 
scena lieka apšviesta. Joje nie
ko daugiau nesimato, kaip tik 
“dingusis” Laisvės Varpas. Išei
na p. Bagdžiunas ir figuraline 
kivlba kreipiasi į varpą. Girdi, 
aš siunčiu tave į Vilnių, į Ge
dimino kalną, kad ten skelbtu- 
ini laisvę. Ir jeigu Vilniui kils 
pavojus, tai tu, varpe, suskam
bink, o mes, Amerikos lietuviai, 
pribusime ginti Vilniaus.

Daug retorikos, bet maža pras 
mes. Tai yra niekias daugiau, 
kaip tik gabumas pasakoti “airy I 
notbings with great Uignity”. 

Napoleonui gal ir pritiko kreip
tis į Egipto piramidas ir grau
denti jomis savo kareivius. Bet 
kuomet šabloniniai pamėgdžio
tojai tie klasiniai retorikos pa-Į, 
vyzdžiai,—darosi nei šis nei tas.

Paskui sekė ceremonijos. 
P-nas Babdžiunas įteikė varpa 
Lietuvos misijai — p. Vileišiui.

L. S. S. VIII RAJONO.
Apšvietos Komisijos ir Rajono val

dybos susirinkimas bus seredoj, U 
d. rugp. 7:80 vai. vakare, Naujienų 
name.

Malonėkit visi nariai pribūti, yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui.

— Komitetas.

Pa j ieškojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 

I palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti% žinią 
šuo adresu:

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

PAJIEŠKAU savo puseserės Mari
jonos frunckaitės, po vyru Vasilienė, 
turi dvi dukteris Oną ir Julijoną. Tu
riu labai svarbų reikalą r- gavau te
legramą nuo jos vyro, kad jis yra la
bai sužeistas ir nori savo naudą pa
likti savo dukrelėms. Meldžiu, jį pa
tį (atsišaukti, ar kas kitas duokit žinę 
už' ką busiu labai dėginga. Po tė
vais esu Antanina Navickaitė, po vy
ru

MRS. MAGGENTI, 
1947 Canalport Av., Chicago, III. 

PAJIEŠKAU savo brolio Jeronimo, 
Vameckio, paeina iš Kauno gub., Tel- j 
šų apskr. Ilgas laikas Amerikoj, 
pirmiau gyveno Brockton, Mass. Jei
gu teesi gyvas malonėk atsišaukti 
adresu. •

FELIX WARREN, 
1505 E. Main St., Merril, Wis.

JIEŠKO DARBO

NORIŲ GAUTI vietą barbemėje, 
dirbti vakarais ir subatomis. Atsi
šaukite:

V. D. VILNIUS, 
3386 So. Halsted St., Chicago, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA puikus kam

barys gražioje vĮetoje. 
duo

NAUJIENOS, Chicago, III
' ' ' >-»•••<, ■» ’• v;... . ■«<>««*. .. J . . , .     I

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

REIKIA REIKIA —

Sereda, Rugpjūčio 18, 1920

NAMAI-žEftt®

Inteligentiškos lietuvės prižiūrėto
jos (forelady) tarp 80 iki 40 metų 
amžiaus, prižiūrėti trisdešimtis mo
terų dirbtuvėj. Turi kalbėti lietu
viškai, lenkiškai, čekiškai ir angliškai. 
Valandos nuo 7:30 vai. ryto iki 5 
vai. vakare. Alga $25 savaitėj.

Račyk laišką tiktai.
Adresą? “Naujienų” 

A. 102, 
1739 S. Halsted St.,

REIKTA — NAUJI RAKANDAI PIGIAI!!

ofise.

Chicago,'III.

REIKIA merginos ar moteries be 
vaikų prie namų darbo. • Nereikia 
plaut drabužių ir prosyt. Gera mo
kestis, geras darbas.

P. GROSS, 
8101 Vinccnnes Avė.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. Su ar be skalbimo. 3 suau
gę žmonės.

A. KUNSTAEDTER,
5238 South Park Avė., 2-os lubos 

Tel.: Drexel 2685.

REIKIA patyrusių moterų prie vil
nų ir bolvelnos pašymo ir sortavimo. 

! Gera alga.
1903 W. Division St.r 

Netoli Lincoln St.
Phone Humboldt 5466

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —

Paprastų darbininkų j 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

Registruoto asistento arba

patyrusio mokinio aptiekoj.

REISMAty PIIARMACY

3601 South Ilalsted St.CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė.. REIKIA
v Vyro darbui

15th and Canal Streets r
1115 So. Paulina St.

arba

Iš priežasties išvažiavimo j 
Europą — parsiduoda pirmos 
klejos 6 kambarių rakandai su 
visais įrankiais dėl vedimo ,šei- 
myninkystės. Puikus karpetai, 
naujas Brunswick gramafonas 
ir visi kiti nauji daiktai.

Telefonuokite nuo 8 iki 11 va
landai ryto. Boulevard 1017.

FARMOS, FARMOS.
Pykite ūkę didžiausioj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj Mich. čia jau pirkę 
ukes suvirš 400 lietuvių. Pirkit čia 
rudenyj, nes pavasaryj bus daug 
brangesnės. Fountain apielinkėj že
mes žra pagarsėję savo gerumu ir 
viršija visas kitas žemes kokios tik 
yra pardavinėjamos Michigan valsti
joj. Parduodu farmas ant lengvų iš
mokėjimų, turiu ant pardavimo 57 far
mas su bud inkais ir sodnais, priei
nančias prie upių ir ežerų, taipogi tu
riu daug farmų su gyvuliais ir padar
gais. Del platesnių žinių rašyk, o 
gausi farmų kataliogą.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich.

Gedimino kalną. Be to, p. Vi
leišiui prisegta prie krutinės ko
kis tai- medalis.

Visa ta scena iškilmei buvo 
taip reikalinga, kaip penktas ra
tas vežimui. Nebereikalo po iš 
kilmių man viena ypata tarė: 
“Kaip sau nori, bet tai buvo vai
kiškas dalykas”.

Apie 11:30 vkiJ. pasibaigė vi
sos 1 ceremonijos. Padainavę 
“•Lit tuva tėvynė musų”, žmonės 
eme skirstytis.
Dabar padarysiu porą savo pa

stabų. Vienas Francuos kara-, 
liūs labai mėgo rašyti eiles. Jo i 
laikais gy'veno paskilbęs kriti
kas Boilou. Kartą karalius pa
prašė kritiko perskaityti eiles ir 
išreikšti savo nuomonę. Boilou 
perskaitė eiles ir pareiškė kara
liui: “Jūsų Skaistybė, Jus turite 
didelį talentą: Jūsų eilės yra ge 
riausias pavyzdys to, kaip rie- 
reikia rašyti eiles”.

Atrodo, kad tokiu talentu pa
sižymėjo ir “Vilniaus” iškilmių 
rengėjai...

Gi kaį-kurie kalbėtojai man 
priminė tų‘anglų, kuris norėjo 
įpiršti publikai karo paveikslus. 
Jisai ėmė garbinti anglų karei
vių narsumą ir smerkti rusų bai 
lumą. Patvirtinimui savo kal
bos jis parodė publikai paveiks
lą. Nelaimei tasai paveikslas 
vaizdavo tokį mūšį, kuriame an 
glai buvo įveikiami rusų. Tąsyk 
anglas kreipėsi į publiką: “Žiū
rėkite į paveikslą! Jus matote, 
kad narsieji anglai traukiasi at
gal, o bailieji rusai veja juos”.

Noras įkalbėti publikai, kad 
Lietuvos valdžios persekiojimas 
darbo žjnonių buvo demokratin 
gas dalykas, — yra niekas dau
giau, kaip tik ano anglo takti
ka. — K. Sėjikas.

Karštas van- 
ir vanos. Po antrašu:

835 N. Taylor Avė., 
(netoli Division St.) 

Oak Park, III.

REIKIA DAKBININJKŲ
MOTERŲ

, JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi

nigus musų didelėse Hawthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iš kurių 
galite pasirinkti. Štai trįs dar
bai, kurie nereikalauja patyri
mo,
giai gerų.

Mks turime ir kitokių ly

Coil Winders
Lengvas, čystaš darbas prie 

kurio jus gausite $19.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinanties 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo štukių (pięce work). Mer
ginos dabar dirbančios, aplamai 
imant, yra jau po tris metus prie 
to paties darbo. Juo ilgiau jos 
būna, tuo geriau jos tą darbą 
mėgia.

Paper Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

šiną, kuri apvynioja parvuotą 
(colored) popierą apie čystą va
rinį dratą. Jus gaušit virš $20 
už kiekvieną pilną savaitę moki
nanties ir musų instruktoriai pa 
mokins jus uždirbti daugiau.

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

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

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
ItfC.

48th Avė. & 24th St.

REIKIA —

Pranešimai Merginų ir moterų lengvam 
dirbtuvės darbui.

Rugpiučio 18, seredos vakare, S. L. 
A. 208 Moterų kuopa rengia vakarėlį 
Fellowship svetainėje, 831 Wa 33rd 
PI. (ant Bridgeporto). Į vakarėlį 
yra užkviestas tik iš Lietuvos grįžęs 
Dr. J. Šliupas.

Rengėjos pažada savo svetingumą 
ir kviečia viengenčius atsilankyt. 
Inžanga visiems dykai. Rengėjos.

Geros algos.

IIORWICII WITKIN CO.
2301 So. Paulina St.

Chicagos Liet. Vyrų Choras rengia 
vakarą gruodžio 12 d., C. S. P. S. 
svet., 1120 Wt 18 St. Bus statomas 
naujas veikalas “Darbininkų Liki
mas”, tad prašome, progresyvių drau
gijų tą dieną nerengti, kad nepa
kenkus šiam vakarui.

— C. L. V. Choras.

REIKIA —
Moterų patyrusių -ir nepatyrusių 
sortavimui senų bovelninių ir vil
nonių audimų, 
džiąi.

Kreipkitės 
OLSON 
1508 W. Monroe St

Gera mokestis pra-

tuojaus pas 
RUG OO.

L. S. S. vietos kuopų pikniko ren
gimo Komisijos susirinkimas įvyks 
ketverge, rugpiučio 19, kaip 7:80 v. v. 
Naujienų name. Visi Komisijos na
riai prašomi susirinkt laiku ir sunešt 
visas reikiamas išmokėti bilas. Tą 
patį vakarą bus padalinta (tarp kuo
pų) likusia nuo pikniko pelnas.

— Komisijos pirm.

REIKIA —
Gerų sorterkų prie 
skudurų. •

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

MOLDERIŲ — 
ANT BENCIAUS.

PUIKIOS DARBO
SANLYGOS.

MOKAMA AUGŠČIAU-
SIOS ALGOS

Kreipkitės pas
MASON — T) A VIS CO., 
7740 So. Chicago Avė.

REIKIA
Patyrusių vyrų, kurie galė
tų nustatyti ir kontroliuoti 
planing mill machinas. 
Darbas geras ir nuolatinis. 
Neujininė dirbtuvė. Labai 
gera mokesiis.

Kreipties:
W. H. TAPLIN SUPT.

Robey St. South of Blue 
Island Avė.

REIKIA - I

Paprastų darbininkų.
48 valandos į savaitę.

< Laikas ir pusė už virš
laikį (overtime).

' Kreipties pas

534 So. Franklin St.

TeMYKIT
Ar jus jieikot nuolatinio darbo? 

Mes turime keletą gerų darbų dėl 
jūsų musų fandrėj, kaipo darbinin
kams ir pagelbininkams. Gera mo
kestis. Ateikit į musų Samdymo 
Departamentą, bile dieną. Mes 
mandagiai pasikalbėsime su jumis.

LINK BELT CO.
329 West 39th St.

REIKIA PARDAVĖJŲ. $50 — 
$60 į savaitę. Turi būti smarkus ir 
akuratni. Parsiduoda dalykas, kuris 
da nebuvo ant marketo. Kreipkitės 
tarpe 8 ryto ir 5:30 po piet..

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

reikia —
Paprastų darbininkų.
Smagios darbo sanlygos ir gera 
mokestis. Kreipties , 

THE GILBERT & BENNETT
MFG. CO., 

Blue Island, 111.

REIKIA —
2 barberių, vieno dienoms ant 
visados, o kito paskirtais vaka
rais. Unijos barzdaskutykla. 
Atsišaukit tuojaus

2011 So. Halsted St.

REIKIA —
Rankovių siūlių preserių.
Geros darbo sanlygos.

Kreipkitės pas
ALFRED DECKER & COHN 

Samdymo Departamentas 
S. W. Cor. Van Buren & 

Franklin

PARSIDUODA naujas modemiškas 
2 flatų po 6 ruimus namas, su vi
sokiais vėliausiais įtaisymais, 30x125 
pėdas lotas. Turi būt parduotas grei
tu laiku už $7,700.00. Agentai ne- 
atsišaukit.

A. MILIAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

PALIKTA STORAGE’Y
REIKIA VYRŲ —

Mokama augfičiausios algos.
Kreipties tuojau pas

FRANCIS HUGHES CO. 
21st & Loomis Sts. •

Dykai deimanto adata 
ir 124 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip. 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipg 

M daugel kitų daiktų
I pigiai parduodamų.
II Turime labai gražių 
IĮ sulyg šios dienos ra
li kandų seklyčioms

(parlor). Reikia ma- 
į, tyti, kad apkainavus.

Priimami Liberty 
Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 

PARSIDUODA gera grosemė smar- “įgf™ op^nčia.me J®* c- °- 
kiai augančioj vietoj. Pasimatykit 
«u savininku tarpe 12 ir 2 po piet. [ W Eb 1EKN r U RNITURE 
kasdien. STORAGE,

3233 So. Halsted St. 2M0 w> HftrrJgon CWcagOi

„ . _ Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak.
PARSIDUODA bučemė ir groserne ir ne(|ėliomis iki 4.

Paprastų darbininkų dirb- visokių tautų apgyventoj vietoj, biz- ______________________ _ _______ t
nis išdirbtas per daugel metų. Prie- PALIKTI STORAGF’JriiF 

tuvės darbams ant mašinų žastį pardavimo patirsit ant vietos. \ RAKANDAI
938 W. 119 St., I KAKANDA1

ir prie truckų. Geros ai- y^est Pullman, m.

REIKIA —
PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Mes galime panaudoti kelis 
gerus 
vietos, 
lygos.
2338 S. VVestem Avė.

PARDAVIMUI RENGKIS PAVASARIUI
_ . i PARSIDUODA saliunas geroj vie- 

vyrus. Pastovios toj tur būti parduotas greitu lai-
Geros darbo san- ku. Kam reikalingas, meldžiu grei- 

T, . , tai atsišaukti. Priežastį pardavimo.Kreipkitės pas j patikite ant vietos.
J. J.,

1134 So. Canal St., Chicago, III.

D.

Pirk lotų arba mažų ūkę

REIKIA

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai.
PARSIDUODA - bufemė ir Kro-1 ^“71 7"“ ,pr.a'lcda,’{ial

sėmė geroj vietoj, Lietuviais ir len- užlaikymą. Mes tunmc savo
. .. . zvCicn I kais apgyventoj apielinkėj. Pardavi- išpardavimo kambary 15 vėliausios

KięiptlCS į samdymo OilS<t. | prjejągįjs — turiu du bizniu ir mados Seklyčios Setų apdirbtų į sku-
abiejų negaliu apdirbti. rą, cane, velour ir overstuffed. Taip-

^1836 So. Halsted St., rugsų, lovų ir 25 phonographus vi-
< lcag0’ ‘ šokio išdirbimo ig kaip nauji. Gvaran-

_____ _______ ___________ —--------------------------------------■■■■ ..—i- tuoti ant 10 medų. Už $39 galima nu- 
PARSIDUODA restauranas ir ho- Phkti didelį phonographą, Akordus ir 

telis su 15 kambarių ant antro augŠto deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
ir restauranas ir 6 kambariai apačioj, bysčių rekordus. Užmokėta $145. At- 
Parduodame namą ir visą biznį kaip sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui, 
stovi su visais įrankiais, pianas ir kiti 
daigtai. Puiki vieta. Platesnių žinių 
atsišaukit pas savininką.

Pastovu darbą su gera mo-l EML. kųrinek, 
1327 W. 18th St., Chicago, III. 

kestini ir bonais galima įgy- Tel-: Canal 3689.

gos

ACME STEEL GOODS CO
2836 Archer Avė.

PATĖMYKIT WESTERN FURNITURE 
and STORAGE «

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

ti pas

WESTERN FĘLT W0RKS, 
4115 Ogden Avė., 

arti 22nd ir Crawford Avė.

PARDAVIMUI grosernės Store fix- 
tures visai mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Parduodu už pigią kainą. Kam 
yra reikalngi malonėkite kreiptis po 
numeriu:

720 W. 35th St., nuo užpakalio.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) dėl 3 kambarių; dar nauji; par
duosiu visus sykiu. Matyti galima 
4:30 vai. vakąre.

2059 W. 22 St., 2 fl.

Extra
REIKIA 1 PARSIDUODA — Grosemė, ir bu-

Paprastų darbininkų ir Trucke- ^ernė Lietuviais apgyventoj apygar- 
rių. Gera mokestis. Pastovus <loj. Puiki vieta, dirbtuvė skersai 
darbas. gatvę samdo 2,000 žmonių. Parsiduo-

GUMBINSKY BROS. CO., da už bargeną. Pardavimo priežas- 
2261 So. Union Avė. tis — atsitraukia iš bizniaus. Rašy-

—--------- — kit ar kreipkitės ypatiškai pas
—:--------—. MARGOLIS,

o ti o 1222 St. Charles Rd., Maywood, III.

Kelių stiprių vyrų dar
bui muilo dirbtuvėj. 9 
valandos į dieną. Suba- 
toj 1 vai. po piet. Gera 

' mokestis. Nuolatinis
darbas visą metą.

ALLEN b. vvrisley CO.

925 So. Wells St.

REIKIA —

Budavojimo šapo j punch dar
bininkų ir padėjėjų. Nuolati-
nis darbas.

Geros algos.
MORO VA CONSTRUCTION CO.

85th & Stewart Avė.

REIKIA —
Hand screw mašinų 
operatorių.

ROTE MFG. COMPANY
1600 South Kilbourn Avė.

REIKIA — •
Pirmos klesos barberio .
Trumpos valandos.
Gera mokestis ir 
parankus kambarys.
DAN AND WALTER CO 

514 Moen Avė.,
Joliet

Rockdale, Joliot, III. 
Phono 4995

PARDAVIMUI—
Grosemė, biznis išdirbtas 
nuo seniai.

1633 So. Jefferson St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė la
bai geroj vietoj, tarpe lietuvių apgy
venta, biznis išdirbtas per ilgtfs Hia
tus, pardavimo priežastis, savininkas 
išvažiuoja ant ūkės. Parduosiu pi
giai. Adresas:

L. N.,
4503 So. Wood St., Chicago, III. 

Phone Yards 4140

Sampeliniai Rakandai.

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

SOU'PH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedelioj nuo 

10 iki 4,
PARSIDUODA visai nauji rakan

dai, seklyčios setas, valgomojo kam
bario setas, komodos, fonografas ir 
karpetai. Turi būt parduoti šią’sa
vaitę už bile teisingą pasiūlymą. Ma
tyti galima nuo 6 iki U vai. vakare, 
nedčlioms visą dieną.

2912 W. 40 PI., 1 flatas
į ■ _ . i. *-*1!'.. i. -m

AUTOMOBILIAI NAMAI-tEM®

(Sora
Parsiduoda už labai nužemin- 

kainų automobilius Chandler 
1917 _ 7 sėdynių. Galima ma
tyti dienų arba vakare. Nepra
leiskite progos.

P. VIZGIRDAS, 
6445 S. Westem Avė.

PARSIDUODA ant 1736 West 47th 
gatvės, labai geroj biznio vietoj, 2 
augštų namas. ISdirbtas grocerio biz
nis, 3 flatai ir Storas. Galima pirkti 
su bizniu ir be biznio. Savininkas 
perka farmą, nori greitu laiku 
leisti Chicago. Kreipkitės pas

ZOLP IR BARČUS,
4547 So. Hermitage Avė., 

Yards 145.

ap-

PARSIDUODA — Chevrolet Tour- 
ing automobilius, 5 pasažierių, mažas 
truckas parankus bučeriams, IVa ar
klio pajiegos elektros motoras (mėsai 
malti) mėsai kapoti mašina, bučemės 
kulbė ir svarstyklė (scale). Parsi- 
duos pigiai.

L. KACER,
. 8002 Emerald Avė.

PARSIDUODA namas 2 flatų 5-6 
ruimų. Maudynė, gasas ir elektra. 
Beismantas 'cementuotas. Savinin
kas ant anti’ų lubų.

J. J. SKRABY,
5334 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA Oldsmobile 1919, 5 
pasažierių touring automobilius. 5 
nauji tajerai. Visas kaip naujas. 
Pradavimo priežastį patirsit ant vie
tos. * Galima matyti kasdien.

SIMONAS ĖSIUNAS, 
1844 So. Jefferson St.

PARSIDUODA Overland touring 
automobilius, 5 pasažierių, pirmaei
liame padėjime, 4 geri tajerai ir 2 ex- 
tra tajerai.

2006 Canalport Avė.
_— —— . Galima matyti vakarais 

ir nedėlioj.

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
už $3,500 — 100 pėdų žeTnės, galima 
laikyti karvę ir vištų. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite,
JONAS TAMOŠAITIS, 

10512 S. May St., Chicago, III.

PARSIDUODA — 3 augštų muro 
namas, 6 flatai — 4-6 kambarių kož- 
nas po No. 8346 Wallace St. Kreip
kitės pas savininką po nUm.

8352 Wallace St. z

las flatas.

PARSIDUODA 5 kambarių muro 
namas, didelis basementas ir didelis 
kiemas, po No. 3739 Wallace St. 
Kreipkitės pas savininką po num.

3352 Wallace St.

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
M akro ..................................... 8275
% akro ..................................... $425
1 akras ...........   $550

Atpigintos kninos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipinki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų Žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų Jotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kurihs mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba'ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phdne Cana] 6296
1401

TRENKSMINGAS BARGENAS.
2 augštų muro namas, Storas ir 3 

flatai po 4 kambarius — kaina grei
tam pardavimui $4,000.00 Cash $2,000.

PAULSON & CO., 
2460 Armitage Avė.

PARSIDUODA — 3 augštų niuro 
flatų budinkas ant 19-tos arti Peoria 
St. Vieną flatą bus galjma užimti 
Spalių 1 d. Kaina $8,500 cash.

CREMIN & O’CONNOR 
105 N. Clark St. ,

PARSIDUODA farma Wisconcino 
valstijoj — 80 akrų žemės, 20 akrų 
dirbamos, 5fakrai miško, budinkai 
nauji ant ežero kąrnto, prie gero ke
lio ir netoli nuo kelžkelio; 2 arkliai; 
4 karvės, dvi melžiamos ir 2 jaunos; 
7 kiaulės ir visi įrankiai reikalingi 
ant faunos; pasodinta 40 bušelių bul
vių, kurios yra puikios; pasėta 14 
bpš. avižų, 1 buš. žirnių, 2 buš. kor- 
nų ir visa žemė aptverta. Galma pir
kti už cash arba ant lengvų išmokė
jimų. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon. Norėdami platesnių 
žinių atsišaukit po No. 2026 Canalport 
Avė., antros lubos iš fronto.

MOKYKLOS

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jys trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. /

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Msdisoa, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas* lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už |10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK. Pirodninkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi** 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys* 
t6s, stenografijos, typewr1ting, pir- 
klybos teisių, Suv. Vnlst istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinCs ekonomijos pilletystės, dal- 
liarašystės ir tt.

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




