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Ilga moterų kova laimėta
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kongresan 
A. A. Sar-

Jis buvo 
16 priedas 
bet praėjo

TENNESSEE — 36-ta VALSTI
JA — RATIFIKAVO MOTERŲ 

BALSAVIMO PRIEDĄ.

26 žmonės užmušti franeuzų 
okupacijos kareiviams Užpuo
lus Silezijos streikierius. Vald
žia susirupinusi vokiečių neapy

kanta prieš francuzus.

yra W »- 
Jos ratifi- 

10 d., 1919 
ratifikavo

Moterįs gal dar šį rudenį,- jei 
neatsiras ypatingų kliūčių, gaus 

lygias su vyrais balsavimo 
teises..

LITHUANIAN DAILY NEWS
—W

Chicago, III., Ketvergas, Rugpiučio (August) 19 d., 1920.
į —
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TVIRTOVĖJ

s-s-

amunicijos

10 ŽMONIŲ UŽMUŠTA

Traukiniai susidūrė.

V

kad 
mo-

I^enkų 100 markių ... 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų . 
Šveicarų, už $1 ........

švedų 100 kronų .......
Vokiečių 100 onarkių

7 UŽMUŠTI RIAUŠĖSE 
ITALIJOJE.

Keli franeuzų amunicijos lai
vai dabar stovi prie Danzigo. 
Pasak Francijos ambasadoriaus

Danzingo komisionieriu spas 
kelbė, kad neleis francuzams 
per tą uostų gabenti lenkams 

amunicijos.

kontr-ofensivas, su Thorn kaipo, vo kaltinami užėmime “provo- 
bazą, sėkmingai apvalė nuo ru
sų kareivių Danzigo koridorių. 
Lenkų spėkos Ate dar tebesiver- 
žia į rytus.

......... $0.481 

....... $83.00.S 
franku 6.41 
........ $20.65

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 19, 1920 
master at Chicago, III., Aug. 12, 1920 j

Franeuzai šaudo 
vokiečius .

True translation filed with the post- 
mhster at Chicago,' III., Aug. 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191

■ i ' ’

Nepraleidžia

■' PfNWŲ KUISĄS.
VAKAR, rugp. 18 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant Jų no mažiau kaip už 
25,dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amarikas piaigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .......
Austrijos 100 kronų ........... $0.51
Belgijos už $1 ........  frankų 12.90
Danų, 100 kronų ...............  $15.20
Finų 100 markių ..................  I
naujos,*”1$ S bos sumišimai ir. vaMe- 
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.10 Čiai įsiveržė į bažnyčias. Vie-

Ortmarkili! T kursas toks-pltnas vienuolis, vaikas, kareivis 
kaip Vokietpos markių). I ir 4 socialistai liko užmušti.

Kita žinia sako, kad girti ang- 
$15^5 liakasiai susirėmė su tikėjiminc 

6 41. procesija ir 5 žmones liko už- 
■ $2.70 mušti.

NAUJOKOS
1739 South Halsted Street, Chicpgo, Illinpis 

Telepiions Canal 1508

THE
Entered aa second Class Mattcr March 7, 1914, at the Poal Office of Chica#i>. III., undor the Act of Ifarch B» 1171.

Price 3cMoterįs laimėjo balsavimo teises
True translation fileil with the post-master at Chicago, III., Aug. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija gavo taikos sąlygas
Lenkai giriasi laimėjimais

Rusai irgi turi laimėjimų smarkiame mu 
šyje už Varžava

LENKAI JAU GAVO RUSIJOS 
TAIKOS SĄLYGAS.

Rusiai prižada gerbti Lenkijos 
nepriklausomybę, bet reikalaus 
gvarantijų, kad nebus daugiau 

užpuolimų ant Rusijos.

MASKVA, rugp. 18. — Rusi
jos sovietų taikos sąlygos tapo 
perskaitytos utaminke Lenki
jos delegacijai, jos pirmame 
susirinkime su sovietų delega
tais Minske.

Lenkijos atsakymas bus duo- 
tas šiandie.

Oficialis pranešimas apie de
legatų susirinkimą sako:

“Minsko konferencija atsida
rė kalba pirmininko DaniŠev- 
skio, po ko buvo apsimainyta 
mandatais. Daniševskis pabrėžė 
Rusijos gerbimą * Lenkijos ne- 
priaklusomybės, jos vyriausių 
teisių ir teisės nuspręsti savo 
valdžios formą ir sakė, kad 
Rusija suteikia Lenkijai dau
giau teritorijos, negu talkinin
kai.

“Daniševski pasakė, kad Ru
sija turi reikalauti iš Lenkijos 
dvarponių tokių gvartantijų 
prieš pasikartojimą atakų, ko
kių nereikėtų reikalauti iš Len
kijos darbininkų ir valstiečių. 
f ‘Lenkijos delegatai pasiūlė 
laikyti sekamą posėdį rugp. 19 
plieną, bet Rusija spirėsi, kad 
jis butų hėkomns rugp. 18 d., 
ant ko susitarta.’’

paskelbtų sąlygų, mes nema
nome atsisakyti priimti išmin
tingas permainas.

“Abelnaį Rusi j o® politikos
principai yra paremti ant pil
niams io pripažinimo Lenkijos 
nepriklausomybės ir mes ven
gsime kokio nors maišymosi į 
jos vidurinius reikalus. Svar
biausiu dalykų yru davimas 
mums užtikrinimo, kad dau
giau nebus 'lenkų užpuolimo. 
Jokių naujų reikalavimų, o 
paskelbtų, nebus pastatyta.

True translation filed with thc post- 
( master at Chicago, III., Aug. 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI SUĖMĖ 1,200 BELAIS
VIŲ.

Paėmė keletą miestelių besi ver
žime prie Varšavos.

B5H!L   -1!!J   _ ."1-.Į-IJUU.1. ..-J!.  

Raudonoji Meška laužiasi

(Bus daugiau).

NASHVILLE, Tenn., rugp. 18. 
—Tennesije šiandie patapo tris
dešimts šešta valstija, kuri ra
tifikavo moterų balsavimo prie
dą prie federalės konstitucijos. 
Tas priedas suteikia moterims 
lyg’as balsavimo teises su vy
tais visoje šalyje.

Taigi, jei neatsiras ypatingų 
kliūčių, 17,000,000 moterų jau 
galės hplsuoti ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose šį

MASKVA, i ugi>. 18. — Pa
sak u ta minko oficialinio pra
nešamo, bolševikų Spėkos į 
šiaurvakarius nuo Varšavos pa
ėmė 1,200 ,belaisvių ir 7 ka- 
nuoles mūšyje, kuriame buvo 
netekę ir atsiėmė Ciechanov 
miestą. laimėjimai kitose vie
tose irgi skelbiami. Pranešimas 
sako:

“Priešas persilaužė per Nare
vą ir užėmė Ciechanovą, bet 
kontr-atakoj mes atsiėmiem 
Ciechanov. Mes suomėm 1,200 
belaisvių ir 7 kanuoles.

“Smarkus mušis tebesiaučia 
į šiaurryčius nuo NovOgeorgiev- 
sko ir Varšavos. Vakaruos nuo 
Vladimir Volinski mes paėmėm

pirties nuo jo. Tamopolio dist- 
rikte mes paėmėm daug vietų 
ir paėjom iki*Zborovo.”

BERLINAS, rugp. 18. — Mū
šiuose* Kattowitz gatvėse tarp 
Francijps okupacijos armijos 
kareivių ir vokiečių ir lenkų 
civilių, 20 vokiečių ir lenkų ir 
9 franeuzai tapo užmušti.

Dr. Milevvski, vienas lenkų

Nesimaišys į Lenkijos reikalus.
LONDONAS, rugp. 18. —

Pasak Minsko žinios darbinin
kų organui Herald, paduodan
čius pasikalbėjimą su Rusijos 
taikos delegacijos pirmininku
Daniševtskiu, Rusijos bolševikų L. . . ... , .... , , v į True translation filed with the post- , . .taikos delegatams Minske tapo master at Chicago, III., Aug. 19, 19201 vadovų, tapo primuštas iki mir- 
isakvta Driuažinti i)ilna Lenki- 83 reouired by the act of Oct. 6, 1917 *- — 1------- ;---- - 1----

LENKAI SKELBIA NAUJŲ
LAIMĖJIMŲ PRIE

VARŠAVOS.

įsakyta pripažinti pilną Lenki
jos tautinį gyvavimų ir nesi 
maišyti į tos šalies vidurinius 
reikalus.

Pasak žinios, Rusijos sovietų 
valdžios viešai paskelbtosios 
taikos sąlygos nėra galutinos ir • 
gali būti pakeistos konferenci
joje.

“Visi visatini konferencijos 
susirinkimai bus vieši,’’ sakė 
Deniševski. “Mes nemanome 
sekti Versailles slaptumo ir dik- 
tavimo procedūrą. Mes atidžiai šis už Varšuvą islaiičiąs pato- 
šklau&ysime visus lenkų argu- 1 gjaį dėl lenkų.

Atsiėmę Novo Minsk ir apvalę 
Danzingą koridorių. Mušis te- 

besiaučia.

PARYŽIUS, rugpJ18. — Pa
sak žinios iš Varšavos, Novo 
Minsk, 25 m. į rytus nuo Var
šavos, tapo paimtas lenkų. Mu-

mentus ir nors laika n ties arti

Pasportai
Lietuvon.

Lenkai laimėję 10 mylių.
BERLINAS, rugp. 18. — Te

lefonu iš Poznaniaus vakar 
pranešta, kad lenkams pasisrkė 
nustumti rusus daugiau kaip 
9 mylias nuo teisios.
. Karaliaučiaus žinia praneša,- 
kad lenkams sekasi kontr-ata-

Pasportus Lietuvon jau' k?j Plocko-Novogeorgievsk li-

išduoda Lietuvos Atsto
vybe Amerikoje.—Blan
kas pasportų aplikacijų 
galima gauti Naujieno
se. čia — jau galima 
jas išpildyti.

nijoj, nuo Ciechanovo.
i Bolševikų bandymas pereiti 
Vidą ties Ivangorod, nepavyko 
ir lenkai pradėjo veikimą į 
pietryčius nuo Varšavos. ,

Lenkai apvalę koridorių.
LONDONAS, rugp. 18. — Pa

sak gautos nuo Francijos misi
jos Varšuvoje žinios, lenkų

Kada Tehnessee valstijos le- 
gislhtura praneš valstybės sek
retoriui apie savo ratifikavimą 
to priedo, valstybės sekretorius 
tada išleis proklamaciją, pas
kelbiančią, kad galutinai prie
das ratifikuotas ir kad moterįs 
jau turi lygias balsavimo teises.

Tennessče senatas* ratifikavo 
tą priedą pereitą pelnyčių 25 
balsais pieš 4, bet atstovų bute 
ratifikavimo klausime buvoka torišklauaios pĮozicijqs.”

Darbininkai streikavo.I
BERLINAS, rugp. 18. —Fran

euzų- kūreiviai susirėmė su gy
ventojais Kattovvitz, svarbaus 

j kasyklų miesto augšt. Silezijoj, 
ir fl žmonių liko užmušta ir 26 
įsužeisti.

Visos augšt. Silezijos darbi
ninkai sustreikavo vidurdienyj 
protestui prieš karą tarp Rusi
jos ir Lenkijos reikalavo nu
ginklavimo okupacijas karei
vių. i.

Apsaugos policija, kurio® du 
nariai liko franeuzų užmušti, 
atsisakė toliau eiti pareigas. x Į

tapo ratifikuotas tik po trijų 
balsavimų, nes pinn.uoąe dvie
juose balsavimuose balsai pasi
dalino pusiau: 48 baJ.sai už ir 
48 prieš. Trečiame balsavime 
priedas tapo ratifikuotas 49 bal
sais prieš 47.

Vienok kovii tuo dar neužsi
baigė. Pirmininkas, kuris vado-( 
vavo priešininkais fnoterų bal
savimo, ratifikavus priedui, 
permainė savo balsavimą ir pa-♦ -.........-. ——

PAinzIUS, rugp. 18. Fran- reihjgliavfmo naujo svarstymu, 
ei jos va ldžia mano cneigiskay, j{yto fas įnešimas bus svarsto- 
protestuoti prieš vy* iausį . ge| moterų balsavimo ša- 
talkininkų komisionieriu Dan- 

i zi’gc Sir Reginald T. Tower, 
kuris utai’fiinke uždraudė dau- 

True translation filed with the post-! «jau iškrauti Danzige franeuzų master at Chicago, III., Aug. 19, 1920 y. T . .. ... 1
as required by the aęt of Oct. 6, 1917 Simu tarną Lenki jon amuniciją.

VRANGELIS SUĖMĘS 32,000
BOLŠEVIKŲ KRYME.

torų bal-avimla® ir grasino atvi
ru moterų sukilimu, jei tas ne
bus padaryta.

Organizuotas darbas už mote
rų balsavimą prasidėjo 1848 m., 
kada moterų teisių konvencija 
pasmerkė atsisakymą leisti mo
terims, dalyvauti kongrese prieš 
vergiją 18Ą) pi. Nuo to laiko 
moterį® per\ 70 metų vedė at
kaklią orgamizuotą kovą, ku

ri dabar užsibaigė laimėjimu.
Priimtasis moterų balsavimo 

priedas yra žinomas kaipo Su- 
san B. Anthony priedas. Ji Va
dovavo moterų judėjimą nuo 
1852 m. ir pirmoji įnešė Šalies 
kongresan tąl priedą.

Ji parašė tą priedą 1875 m. ir 
jį pirmą syk įnešė 
1878 m. senatorius 
gent iš CalifornijoB. 
tada įneštas, kaipo 
prie konstitucijos,
tik ka po 19-tas priedas. Jis bu
vo įnešamas į kiekvieną kong
reso posėdį, lx?t niekas neat
kreipdavo į jį atidos. Tuo tarpu 
moterįs pradėjo aplaikytį balsa
vimu teises pavienėse valstijose. 
Tada ir kongresas pradėjo mo
terų balsavimo klausimą svąr- 
fetyti, pradėjo atsirasti v.s dau
giau ir daugiau šalininkų ir. ga
ilaus pernai senatas ir atstotų 
butais tą priedą priėmė, dviem 
trečdaliais balsų ir atdavė val
stijoms jį ratifikuoti.

Įstatymais reikalaujama, kad 
priedas prie' federalės valstijos 
butų ratifikuotas mažiausia 
dviejų trečdalių vnsų valstijų, 
o kad viso yra 48 valstijos, tad 
priedą turėjo ratifikuoti 36 val
stijos.

Pirmomis valstijomis, kurios 
ratifikavo tą priedą 
consin ir Michigan. 
kav.o priedą birželio 
m. (tą pačią dieną
ir Illinois valstija, liet jos ratifi
kavime įvyko klaida, tad tu
rėjo paskui išnaujo balsuoti). 
Pinųjosios dvi valstijos priedą 
ratifikavo vienbalsiai. Ratifika
vimas priedo* užėmė daugiau 
metų laiko. Niekurioise valstijo
se, ypač į pabaigą, prisiėjo ves
ti smarkią kovą, kad laimėjus.

Aštuonios valstijos — viso® 
pietuose ir valdomos demokra
tų, išėmus Maryland, kuri yra 
valdoma republikonų — atmetė 
ratifikavimą. Trįs valstijos nie
ko neveikė tame dalyke, o 
North Carolina nutarė atidėti 
ratifikavimą iki regulliario le- 
gislaturos jiosėdžio.

Moterų balsavimo priešiniu-

liniukai tikisi, kad pirmininko 
įnešimas bus atmestas ir kad 
moterįs vistiek laimės.

Moterįs, laimėję reikalingą 
36-tą valstiją, vistiek dar. ne
nustos veikusios ir rūpinsis kad 
dar viena ar daugiau valstijų 
tą priedą ratifikuotų, kad turė-

ties ir jo lavoną įmesta, į upę. 
Taq> užmuštųjų vokiečių yra 
maj. von K leist, komlanduoto- 
jas apsaugos policijos.

Tos žinios šiandie gauta Vo
kietijos užruhežinių reikalų mi
nisterijoje iš to Silezijos kam
po, kuris praktiškai yra “me
keno žemė.’’ , J i Versailles nutar
tim tapo atkirsta nuo Vokieti
jos ir yra užimta franeuzų ka
reivių varde tautų lygos. •

Nė vokiečiai, nė lenkai neturi 
viršenybės ir kokiai štiliai ji 
priklausys bus nuspręsta ple
biscito. x

Franeuzai vartojo kulkas- 
vaidžius ir rankines granatas 
užpuoilme ant minios.

Tas atsitinka po» kaltįniinų 
prieš francuzus už žiaurumus 
Saare klonyje ir pranešimų 
apie naujas franeuzų negrų 
kareivi u piktadarybes ant vo
kiečių moterų ir mergaičių. Tas 
visoje Vokietijoje sukėlė dide
lę neąpykantą prieš francuzus.

Neapykanta yra taip didelė, 
kad valdžia tuo yra labai susi
rūpinusi. Dar niekad neapy
kanta prieš francuzus nepasie
kė tokio augŠtb laipsnio, kaip 
dabar.

Žiniose ir oficialiuose prane
šimuose franeuzų oficieriai bu-

KONSTANTINOPOLIS, rugį). Lenkijoje •pnainešimo, Sir Regi- jus ką nors atsargoje, jei įškil- 
13. — Atėjusios į čia oficialės nald užėmė poziciją, kad jis Į tų kokie nors nauji netikėti 
skaitlinės/sako, kad Vrangelis neturi užtektinai talkininkų ka- ‘keblumai.. Mat Tenneissce valstV 
turįs 14(),0(k) kareivių. Iš jų 
50,000 yra aprūpinti, bet liku
siems 90,000 trūksta ginklų ir 
karo medegos.' >

Ve.kiantįtsi prieš Vnmgelį bol
ševikai turį 50,000 kareivių, 
taipjau sovietai biri 300,000 ka
reivių lenkų fronte ir apie i4 
100,(MX) kareivių rezerve. Į 

Nuo pradžios puolimo, Vran
gelis Kryme suėmė . 32,000 be
laisvių, 160 laukų kanuoTių,' 
730 kulltasvaidžių ir 17 gink- j 
luotų automobilių. Vrangelis i 
gi netekęs 15,000 užmiuštais, su- i 
žeistais ir papuolusiais.

reivių palaikymui tvarkos, jei 
daugiau amunicijos bus iškrau
ta Danzige. , '

Sir Reginald pareikalavo iš 
vyriausiosios tarybos naujų* 
instrukcijų ir kol jų nebus jis 

; laikysis savo nuosprendžio. O 
ambasadorių taryba nesusirinks 

I iki pradžios rugsėjo mėn.
Franeuzų karinė misija 

šlako, kad amuniciją galima 
butų iškrauti lenkų uoste Put- 
žig, bet ją prisieitų transportuo
ti per Danzigą, kas irgi galbūt 
butų uždrausta.

jos konstitucijoje yra pažymėta, 
kad priedai prie konstitucijos 
gali būti priimti tik pirma pa- 

; davus juos nubalsuoti referen- 
dumlui. Tečiaus šitokį įstatymą 
šalies augščiausis teismas pripa
žino nekonštituciniu. Tečiaus* 
visgi dclei jo gali kilti tąsyni/ų

LONDONAS, rugp. 18. — 
j Pasak Rymo žinios, smarkios 

$3.63 riaušes ištiko Abbadia, kuriose 
7 žmonės liko užmušti.

Vienla žinia įsako, kad po so- 
$3.50 cialisto atstovo Mascagni kai-.

kuolų, kad nebūtų nė mažiau
sios abejonės ir susitrukdymų 
mx*terų gavime balsavimo tei
sių. •

Laimėta, ilgametinė kova.
Kova už suteikimą moterims 

balsavimo teisių, priimant pa
taisymą prie federalės konsti
tucijos, prasidėjo jau labai se
nai.

turbut irgi matydami pralaimė
jimą, nebevarė savo bylų.

Apskaitoma, kad visoje šaly
je gyvena* apie 26,800,000 mo
terų. Atmetus ateives ir nepil
nametes, balsuot galės ateinan
čiais rinkimais apie 17,000,00

KoVai už moterų balsavimą 
Amerikoje prasidėjo jau tada, 
kada Jungt .Valstijos dar buvo 
tik kolonijomis ir dar nebuvo 
paskelbusios savo nepriklauso
mybės. Jau 1647 m. Margaret 
Brent pareikalavo sau vietos 
Maryland legislaturoje. Laike 
revoliucijos Abigail Adams, pa
ti John Adams, reikalavo, 
konstitucijon butų įrašytas

Visos šajies moterįs išreiškia 
didelio "džiaugsmo, kad ta sun
ki ir ilga kova pagalios tapo' 
laimėta.

CHIH0WIE, Mo., rugp. 18. 
10 žmonių tapę užmušta, šiandie 
susidūrus Missouri, Kansas ir 
Texas traukiniams tarp Windor 
ir Calhoun. ¥
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M. ARCIBAŠEV Vert« P. K-AS

.Pavydas,
Penkių Veiksmų Drąma.

(Tąsa) 
—,-------------- x

IZMAILOVAS. — Pastebėjimas gana teisingas! 
KAMINSKIS (visas nudžiugęs]. O, mano Van- 
• dutė gudruolė!.. Jus jos dar nepažįstate!..

įinote, vieną kartą ji...
VANDA [klaupdama ant kelių ir pildama vyną]. 

•—Perstok, Juozai, o jei ne, tai aš dar vieną tei
singa žodį pasakysiu: kuomet vyras ekstaze 
nuo savo pačios, tai arba jis kvailas...

DAKTARAS. — Arba ji?
VANDA. — Ne, arba moteris apsukriai jį apgau

dinėja!... [Juokiasi]. — Na, ką, sveteliai, ar ei
sime mes šiandie prie vandenpuolio, ar ne ?

SONfi [pašokdama]. — Beabejonės, ei«įme!.. 
Jonai, stokitės...

JONAS [tingiai pasikeldamas]. — O kas ten įdo
maus?.. Vandenpuolis, kaip vandcnpuolis! 
vanduo puola. Ar neit geriau arbatos išgert?

PORUČIKAS. — Prie vandenpuolio reikia eit vė
liau, kai mėnulis patekės.

ELENA. — Ponas poručike, atneškite man vyno.
Man taip gera, kad ir pasijudini tingiu! • 

^PORUČIKAS [pašokdamas iš vietos], — Klau
sau!.. Kokio norėsite?

ELENA. — Vistiek kokio. [Pasilieka su kuni
gaikščiu viena],

KUNIGAIKŠTIS. — Jus patenkintos mano pa- 
klausymu, poni Izmailovicne?.. Prisipažįstu, 
jog tas vaikezas man taip atsipyko, kad jeigu 
ne jūsų prisakymas.. .

ELENA. — Jus šaunus vyras!. . .
KUNIGAIKŠTIS. ■— Nejaugi jus išvažiuojate? 
ELENA. — Deja, išvažiuoju!
KUNIGAIKŠTIS. — Pasilikite!
ELENA. — Ko?
KUNIGAIKŠTIS. — Ko? Nėra dėl ko?
ELENA. — Tai dėl ko gi? , 
KUNIGAIKŠTIS. — Del manęs!
ELENA. — Del jūsų!... — [Valandėlę prisimerkus 

-slaptingai žiuri į jį, paskui! kaip ir aptikėtai 
meta ranką. Kunigaikštis karštai ją bučiuoja. 
Elena tyliai juokias žiūrėdama pro petį į kitus. 
Prieina' poručikas].

PORUČIKAS. — Meldžiu, poni Izmailovicne!
ELENA [greitai paliuosuodama ranką]. — Ku

nigaikšti, o jus kodėl nieko negeriate?
KUNIGAIKŠTIS. — Mat, kai aš išgeriu vyno, aš 

•linkęs padaryt didelių kvailybių.
Elena žvilgterėja į jį ir, niekam nematant, 

reikšmingai priaudžia stiklelį vyrfb prie lupų. 
Paskui greit išgeria ir lyg pasididžiuodama iš
kelia dyką stiklelį į viršų],

PORUČIKAS. — Bravo!.. Tokiu vakaru ir drau
gijoje tokios moters, kaip poni Izmailo viepė, ir 
be vyno galima kvailybių prikrėsti! (

JONAS prieidamas]. — Ir tu, Brute! ( 
PORUČIKAS. — Kodėl aš Brutas^ .
JONAS. — Tai yra tokų papirosų—“Brutas/... 

dešimts už šešias kapeikas.
PORUČIKAS. — Kam čia tie papirosai?
JONAS. — Visai ne kam!
ELENA. —• Jonai, ir vėl? e
VANDA [įštolo]. —Kungaikšti, eikite čia, aš 

noriu bruderšafto su jumis išgerti!
KAMINSKIS [išmėtinėdamas]. <— Vandute!
VANDA. — Aš juokauju... Tai yra, Juozas nori 

su manim išgerti!
KUNIGAIKŠTIS. — Aš niekados negeriu bruder

šafto !
.VANDA. — Nenorite?. . Na, tai aš su Jonu išger

siu. Jonai, norite dėl “tu” su manim išgerti? 
JONAS [piktai]. — Nenoriu. Malonėkite palikt 

mane ramybėj.
VANDA. — Vistiek, jus gersite su manim dėl “tu” 
IZMAILOVAS. — Kodelgi?
VANDA. — Man taip a (lodo! — [Juokias]. 
JONAS. — Jus persižegnokite, tai neatrodys.
ELENA. — Na, ir vėl!.. Kps jum daros, Jonai?..

Prie visų jus kabinatės, visiems šiurkštumais 
mėtote! ,

[Kunigaikštis su porueiku prieina prie kriau
šio ir apie kažką šnekas, dažnai žvalgydamies 
į Joną].

JONAS. — Aš negaliu žiūrėti, poni Izmailovicne, 
kuomet apie jus* sutras tokie niekšai ir kvai
li žmonės!.. Aš nesuprantu, kaip jus randate 
malonumo panašių ponų draugijoje? Mano 
nuomone, jus perdaug nusilęįdžiate.

ELENA. - - Ak, Jonai! Jus dar toks.jaunas, todėl 
neprisitaikote. — Išjikrųjų, visi jie truputį juo
kingi, bet paprasti ir malonus žmonės. Ne
galima perdaug iš žmonių reikalauti.

JONAS. — O, Viešpatie!.. Ar su maža pašlemė
kų aš pats tampiausi!.. Bet jų draugija žemi
na jus; daro jus panašią į visas kitas.

ELENA. - - Juk aš ir e<U tokia pat, kaip visos!
JONAS [jaunystes linksmumu]^— Ne, jus ne 

tokia!.. Galbūt jus ir norite b^i tokia, bet jums 
tatą£ nevyksta!

ELENA, Aš nesuprantu, Jonai... Jus labai ma
lonus vaikas, bet ką gi tokio jus randate ma
nyj? Užtikrinu jus, jog aš pati paprasčiausia 
moteriškė, pati savo vyro ir dauginus niekas!

JONAS. —v-Jųs pačos, poni Izmailovicne, nesi- 
žinote, kokia jus!..

ELENA. —, Jus labai guvus vaikas, Jonai! Aš 
galiu pradėt manyti, kad jus mane įsimylėję!
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JONAS. — Kam jus tai kalbate?.. Įsimylėjęs!.. 
Koks nevykęs žodis!.. Tai poručikas —r įsimy
lėjęs, kunigaikštis —.įsimylėjęs!..

ELENA, -f Na, atleiskite, aš tik pajuokavau!— 
[Ima jį už rankos ir glamonėja akimis],

jpNAS. — Jus nepaprasta!... Esant su jįjinis, 
visa kita atrodo nuobodu, biauru... Aš jums 
viską galiu pasakyti... Iki šiolei man rodėsi, 
kad aš myliu Sonę, o dabar man tik gaila jos... 
Ji tokia nuolaidi, menkutė... Ak, kaip man skau
du, kad jūsų akyse aš esu tik vaikėzas!

ELENA [paleisdama jo ranką, slaptingai ir 
išlėto]. — Kodėl jus taip manote?..

JONAS [greitai]. Ką jus norite pasakyti? Ne
gali gi būt... , 1

IZMAILOVAS /prisiartindamas]. —• Elena, be 
reikalo tu sėdi ant akmens. Dar nusišaldysi. 
Apie ką jus čia taip karštai šnekatės, Jonai?

JONAS [sumišęs]. — Taip sau, apie nieką...
ELENA [greitai]. — Skundžias man ant kuni

gaikščio!.. Bet ištikrųjų šalta pasidarė!.. 
Duok ranką... žinai, aš Šiandie'daug gėriau... 
Tai negera...

IZMAILOVAS [pagelbėdamas jai atsikelti].—Tu 
gerinus arbatos išgertum.

ELENA. — Ištiesų... Einam. — [liną vyrą už 
parankės ir eina, metusi per petį ilgą žvilgsnį į 
JcMią. Jonas ilgai žiuri į ją. Paskui nusiima 
kepurę, nusišluosto kaktą ir iškilmingai šyp
sodamasis žiuri į kalnus, į pušis, į dangų].

VAND/Y [prisiartindama ir atsisėdusi vietoje. 
Elenos]. — Nepyksite, kad aš čia atsisėdau?

JONAS [lyg pabudęs]. — A?... Prašom.
VANDA. — Malonu!.. Pasakykit man, kode! jus 

manęs taip’ nepakenčiate?
JONAS. — Kodėl jus taip manote?
VANDA. — Na, dar kodėl!.. Jus visados taip 

šiurkščiai žiūrite į mane, kalbate man nema
lonumus, kimbate prie kiekvieno mano žo
džio.. . Nejaugi aš jums'tokia atkari?

JONAS [šiurkščiai], — Taip.
VANl^A [šypsodamos, su skausmu]. — Na, taip 

taip nent nuoširdžiai!
JONAS [sumišęs]. ~ Tai kam gi jus tokių nie

ką klausiate?
VANDA. —Ne... Kas tiesa, tai tiesa!.. Man 

kaip tik tas ir patinka, kad jus toks status ir... 
šiurkštus!... Ištikrųjų gi jus labai malonus ir 
geras vaikas!.

JONAS. — Tas jums labiausiai ir patinka?
VANDA. — Vistik įdomu!...
JONAS. — Labai?
VANDA. — Taip,, labai. Ir jei jus nebūtumėte 

taip be vilties įsimylėjęs Elena...
JONAS. — Kas per kvailybė!
VANDA. — Na, ką jau čia! Juk tai visi mato!.. 

Bet ]r keo čia tokio?.. Jus dar jaunas, o Ele
na §ražj? vylįojanti moteęis... Tai labai pa
prastas dalykas. Norite, aš jitms duosiu vie
ną" patarimą?

JONAS. — Ne; atleiskite; nereikia tų patarimų! 
VANDA. — Neiforite?.. Gaila. O aš geriau pa

žįstu moteris negu jus! Štai jus, žinoma, lai
kote dagi šventvagyste pažvelgt į Ęleną kąipo 
į moterį, o jai, kaip ir visoms kitoms, to tik 
ir reikia!

JONAS. — Jus susivaldykit ir nekalbėkit apie 
Eleną tokių šlykštumų!

VANDA. — Kokie čia šlykštumai?.Elena tokia- 
pat moteris, kaip ir visos mes Jievos dukros. 
Ji, žinoma, labai myli savo vyrą, bet amžinai 
vis tas pats ir tas pats —"atsibosta!.. O jūsų 
pusėj — jaunysta, neišeikvotos jiegos... Juk 
jus dar nieko nemylėjote?.. Ar jus manote, 
kad tai jai neįdomu?.. O moteryje pirm visa 
ko reikia sužadint įdomumas... Jus bukite 
truputį nacliališkesnis, drąsesnis...

JONAS. — Aš prašau jūsų prie manęs nešnekėti 
apie Eleną panašiu tonu!

VANDA. — Kodėl? Atminkite, jaunikaiti, kad 
.moterįs nebrangina perdaug tų, kurie prieš jas 
meldžiasi! Moterįs, žinoma, labai myli, kad 
joms nesilcnklų, vienok atsiduoda lik Jam, 
kuris ir truputį neapkenčia. Už jūsų begalinį 
atsidavimą, Elena, be abejonės, truputėlį jus 
pamalonės, bet koks nors kunigaikštis ramiau
siai ištrauks jums ją iš pa nosies!

JONAS. — Ar jus nenustosite!..
VANDA. —'Na, gerai... Nustosiu... Nusilenkite 

ir garbinkite, dievai jus nemato! Bet žinote, 
kuomet jus pykstate, tai darotės daug įdomes
nis vyras!.. Man norėtųs žinoti, koks jus su 
moterių?.. Jeigu jus butumėjtc mano mylima
sis, aš tyčia pykdyčiau ir kankinčiau jus pa
vydu.. . Jus, be abejonės, baisiai pavydus žmo
gus!.. Jus mane muštumėt.

JONAS. — Ir skaudžiai muščiay... tiktai ne iš
' J» ■ ’ i **•-.. i ™ ’

pavydo.
VANDA. — Įdomu!.. Manęs dar niekas nemušė. 

Ak, kaip gaila, kad jus ne mano meilužis!..
JONAS. O jus man pasakykite,.Vanda, ar daug 

jūsų pažįstamų vyrų da nebuvo jūsų apdova
noti tokia garbe?

VANDA. — Jus pirmutinis!...
[Jonas, nežinodamas ką daryti, trauko pe
čiais.] •

VANDA. ■ ¥ Ak, Jonai, bereikulo jus taip manęs 
nekenčiate!.. Dieve mano, juk aš neblogesnė 
už kitas moteris. Aš tik neslępiu to, ką Jos vj- 
sos patylama daro. Bet ko-gi jus norite iš ma
nęs? Kad aš bučiau ištikima sayo vyrui?..’ 

\ Tik jus pažiūrėkite į jį!.. O a^jų'k dar‘jauna ir 
graži — to jus neužginsite? Man taipat norisi 
gyvent, mylėt, turėti puikių momentų!..

(Toliaus bus),.

^1 Al! limo;:, Chū-ųAr U!

Laiškeli iš Lietuvi s
(Nuo musų korespondento).

KAUNAS, Liepos 26.
Pas m!ug, Lietuvoje, gyveni

mas buvo pradėjęs rodytis gy
vesnis, yi)iič kada Lietuvos žino, 
nes išgirdo apie pasirašymą tai
kos su Rusija ir apie paėmimą 
Vilniaus. Liepos 16 d. sugrįžus 
delegacijai iš Rusijos, Kaune 
buvo didelių ovacijų, —• pana
šių kaip Amerikoje, paskelbus 
mūšių paliaubą su Vokiečiais, 
l’raikaibų, dainų, muzikos ant 
kiekvieno kampo, ne tik Kaune, 
bet visoje'Lietuvoje. Mat, bu
vo dvigubo džiaugsmo: <lel tai
kos su Rusija ir dėl atsiėmimo 
Vilniaus. Bet veikiai tas visas 
džiaugsmas pradėjo nykti, kada 
ėmė paskalai vaikščioti, jog bol 
ševikai neatiduoda Vilnių Lietu
viams.

Parvažiavę žmonės ir karei
viai iš Vilniaus pasakoja baisių 
dalykų. Esą, bolševikai naiki
ną. visokįturtą, pjauja gyviu- 
liūs, gano nenupjautus pjovus, 
atiminėja iš ūkininkų paskuti
nius produktus, kurie buvo už
silikę nuo lenkų, — vienu žod
žiu darą pustynę iš ir taip nu
varginto Lietuvos kamlpelio. Už
ėmę Vilnių, Lietuviai buvo įstei
gę savo komendantūrą tvarkai 
palaikyti; bet bolšovikon^ už
ėjus, ji pasidarė bejiege ir tu
rėjo pasitraukti. ^linios žmo
nių apstoję šaukia, kad gelbė
tų nuo bolševikų plėšikų, bet ko 
jnendantura neturėdama pakan-

kainai jiegų jiejns apginti, ne- : 
galėjo ilgiau kęsti, ir pasitrau- i 
k|. Bolševikų kariuomenė da
ranti tokį įspūdį, kad tik pama
čius reikia išsigąsti. Plaukais, 
purvais apžėlę, nuplyšę, basi, 
raiteliai ant Įja^ų kojų peptinus 
užsidėję, iš plaukų — purvų tik 
akys jų žiba. Taip rodos, kad 
ir puls ant tavęs. Jeigu užtiko 
ka daugiau, nors ir pas darbi
ninką žmogų, atima sakydam’i: 
“Aa, ti buržui, u tebia i slonini 
j ėst”.

Tai šitokių žinių praneša žmo 
nes iš bolešvikų užimto kraš
to. Ir netikėti tų žmonių paša 
kojiniams negali, nes man ge
rai pažįstami ir pirmiau turė
jusieji geros nuomonės apie bol 
yševikus, tai pasakoja.

^Liepos 23 dieną •Steigiamasis 
Seimas kaip vienu balsu (išsky
rus Socialdemokratų frakciją) 
paskelbė karo stovį visoje Lie
tuvoje. šitas paskelbimas taip 
kaip perkūnas trenkė į žmones, 
ypač į Kauno gyventojus, nes 
kiekvienas jaučia kokį tai jki- 
vojų sau ir visai Lietuvai.

Visi nusiminę. Pasilinksmi
nimų vietos^tuščios. ^Ir aplamai 
visas gyvenimas pasidarė kaip 
apmiręs. Amerikiečiai lietu
viai, kurių čia privažiavę gana 
daug, vaikščioja Laisves Alėja 
ir kalbasi, kaip čia greičiau ga
lėjus išvažiuoti atgal... Mat, Lie 
tuvos žmoneliai jau pripratę 
prie visako, bet amerikiečiai 
kiekvienąs graudinasi parvažia
vęs Lietuvon, o atgal grįžti yra 
labai sunku. Aš jau, rodos, ne

kartą minėjau, bet dazkartą pa
stebėsiu, kad iš'Amerikos grįžu- 
skun žmogui darbininkui labai 
sunku prisilaikyti prie čionykš
čio gyvenimo. Aš vieno savo 
draugo. (A. Juš.) kartą klau
siau, ar daug laiškų jis rašęs į 
Ameriką. Atsakė: ‘Negaliu nie 
ko veikti per muses ii4 blusas,— 
jos neduoda nei minutės ramiai 
pasėdėti”.

Pakaks šiam kartui; o taipgi 
nenoriu varginti cenzorių, nes 
manau, kad ir taip jis darbais 
užimtas. —A. Rypkevičia.

HMM

Pnritan Kalyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios iŠdirbystis. 
Reikalauk Puritan. ‘ Visos 
grosemės, aptiekos delika. 
tessų krautuvės I parduoda 
musų ta vorą.
30 N. Market St. Chicago, III.

Jclephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo' 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halstcd St.. CMcagoJ

Skaitykite ir Platinkite
MXT A TT T T T? V A O »>

ScvofO'i G'/d'ųMes vzGTkn 
šeimynos sveikata.

Viluriu kliūtys
yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
Ir rudens pradžioje. Jos gal paeina 
nuo netinkamo fr nesveiko maisto, 
garimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitų priežasčių.

; Diarrhoea Remedy
[ (Severos Vaistaa nuo liuosų vidurių) 
! visuomet buvo ištikima pagelba 
1 nuo liuosų viduriu, skausmo vidu- 
Į riuose, plovimo, vasarinas figos pas 
> vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
[ viduriais. Geras ir saugus suaugu- 
" ciems ir vaikams. Kaina 30 centai 

i Ir 2 centai mokesčių. .Gaunamas 
[ aptiekose.

W F SEVERĄ CO
J CEDAR RAPIpS, IOWA

JOHN KUCHINSKAS 
L a e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandofe: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatorrfis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich *

PAŠPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL 
VALDŽIOS TAISYKLIŲ, taip kad jokių kliūčių xdel paso kelionėje nebus. 
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ, o mes pargabensim Jums PĄSPORTUS ir vis
ką atliksim ATSAKANČIAI. ’ . *

‘ PARDUODAME LAIVAKORTES ant kokios tik linijos norite.
SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAETUS Į LIETUVĄ ir visas 
svieto dalis PAGAL DIENOS KURSĄ, o ant didelios sumos dar pigiau.

A. PETRAITIS IR S. L. FABIJONAS Vedėjai, 
i

809 West 35th Street, (Halsted ir 35tos gatvės), CHICAGO
VISI PATARIMAI YPATIŠKAI AR RAŠTU DYKAI.

VALANDOS? -
Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. VAKARAIS: Utarn.. Ketv. ir Sub. iki 9 v.
NEDeLIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų.

* i

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir J iki vėlai v

Tel. Boukvari

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago 
Užlaikome knygų krautuve, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
Kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Katdą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
l^nygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prišiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Phone Boulėvard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburge
Laivai Išplaukia Reguleriai Kas Savaitę

• ' z »

RUSSIAN AMERICAN ' PUREAU 
da turi tinkamų vietų

AukrybS, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
. Are., Chicago, 11J.

Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 
BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietų. <

Pašportai Lietuviams. Yra Išduodami i vieną Dieną
BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. NWoliomis 

iki 1 vai. po piet.

R0YAL BRAND
Salyklą Cukrus Syrupas 

Geriausi darymui 
naminio alaus

ROYAL PRODUCTS CO. 
2258 Lincoln Avė.

Lincoln 1414

ORKESTRĄ-BENĄ

-AMERICAN BUREAU
Didysis Ofisas: šaka:

160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. ? Chicago, III.

Parūpina visokiems jf’l 
reikalams ■ ' I! .į

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 'j| 

Cicero, III.
fai. Cicero 2316- i[ i

DR. C. K. KLIAUGA /
DENTISTAS

1821 So. Halsted S t., Chicago, Hl. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257 > ’ .
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Susipažinkite su musų 
KANKA

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI Už- 
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS Į

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

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

tuva. w
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

pasportų ir Jus 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 KAlt* . 

$6,000,000.00.
> Ateikite ir susipažinkite su *

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

1KORESPONDENCIJOS I
> , , i,

VALPARAISO, IND.

Iš Valparaiso liet, moksleivių 
gyvenimo.

| Eitra Eitra BtraĮ
■ Svarbu Chicagiečiams 4 b

■ PĖTNYČIOJ, RUGPIUČIO 20, 1920 S
Bažnytinėj svetainėj, 

kampas 35tos ir Union Avė., ant Bridgeporto
! Jo Mylista S. B. Mickevičius, vyskupas Lietuvių ■
■ Tautos Katalikų Bažnyčios Amerikoje kalbės te- h
■ moję:
■ “MIELAšIRDYSTĖS NORIU, O NE AUKOS” S

• ' M
Malonus, nepraleiskite progos, nes tas svarbu

■ ateičiai. Jo kalba, tik vieną kartą istorijoj te gali- "
■ ma išgirsti. Kviečia KOMITETAS.

Delei visokų informacijų malonėkit kreipties 2 i prie vyskupo S. B. Mickevičiaus D. D. * i.
■ 3509 So. Union Avė., Chicago, III. JJ

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

ciali! gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininfis kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegid atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

šiame miestely, kaip jau dau
gumai žiinoma, yra universite
tas. Nuo senai jį lanko lietu
viai moksleiviai, šįmet, vasa
riniam (sezonui užsibaigus, Val- 
pa raiše pasiliksią mažiausia 

-liet, moksleivių.
Pas Vąlparaisų moksleivius 

(yra priimta, kad baigiant vasa
rinį sezoną, t. y. baigiant moks
lo metą surengti kokį-nors šei
mynišką pikniką su programų.

Rugpjūčio 15 d. baigianties 
mokslo metui todėl ir vėl su
rengtas piknikas su programė
lių. Piknikas turėjo vietos už 
ežero miškely. Programas su
sidėjo iš kalbų — pačių moksle i 
vių ir iš dalies svečių.

Moksleiviai kalbėjo įvairio
mis temomis; vieni gvildeno 
darbininkų klausimus; antri pie 
še Lietuvos vaizdelius, bei lie
tuvio būdą; treti vėl poeto Jo
varo likimą ir nemalonią padė
tį ir T.t.

B

Nekuric moksleiviai susirūpi
nę savo knygynėlio likimu. 
(Valparaiso moksleiviai turi sa
vo knygynėlį), šiuo laiku moks
leivių č:a mažai ir ji/ mokesčiai 
todėl nepadengia knygynėlio už
laikymo išlaidas. Pažangesnės 
'draugijos turėtų pasirūpinti 
šiuo reikalu ir paremti Valpa
raiso Liet. Moksleivių knygynė
lį. Viršutinė tas knyginelis yni 
didžiausias turtas liet, mokslei
vių. Knygynėlyj randasi gana 
daug (beveik visos liet, kalboj) 
įvairaus turinio knygų. Taipgi 
ir laikraščių. Moksleiviai liūd
nesnėmis valandomis naudojasi 
tomis knygomis.

Po kalbų moksleiviai vaišino 
svečius Valparaiso skanumė
liais.

Nors vietos moksleivių padė
ti? yra. yfin suki, turint omęny 
dabartinį visa ko brangumą, 
vis dėlto moksleivių ūpas paki
lęs: Nežiūrint visų kliūčių jie 
energingai že.ngia tuo sunkiu ke 
lin į šviesesnę ateitį.

Valpai^aisas daro ytin malonų 
ispudj. Namai paskendę tarp 
žaliuojančių medžių; prie namų 
matyt gėlių darželiui. Pačiam 
mieste labai ramu; tik karts- 
nuo karto prabėgdamas trauki
nys pertraukia tylą.

Aš čia tik paviršutiniai, abel- 
nais ruožias apibriežiau savo įs
pūdžius bei Valparaiso Mokslei
vių padėtį. Butų gera, kad pa
lys moksleiviai pasistengtų ap
rašyti savo padėtį laikraščiuose, 
nes jie patys tai pergyvena ir 
gerai tai supranta. —‘Vincas

ROCKFORD, ILL.

Federale Agentūrų Bendrove

Atidaro Ofisus Lietuvoj
Iš priežasties didelio ir plataus augimo musų agentūrinių užsiėmimų esa

me priversti atidaryti Kaune ir kituose didesniuose Lietuvos miestuose ofi
sus idant prašahnti visokius dabartinius sutrukdymus' siuntime pinigų ir 
palengvinti važiavime iš Lietuvos į Ameriką. Musų' atstovas, visiems gerai 
žinomas Jonas Kastėnas, trumpu laiku išvažiuoja užimti vietą vedėjo musų 
ofiso Kaune.

Išgavimas pasportų 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.

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

' 4

JEIGU 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 augšciįau minėtų reikalų kreipkis į musų ofisą ypatiš
kai arba per laišką, o mes atliksime viską greitai ir sąžiningai. t

Federal Land Agency & Loan Co.
666 West 18th Street, Chicago, III.

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.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

s ............. . n 11 1

Telcphonai:

DR. DICKSON
1615 West 47th Street.

Padėkos žodis.

Tarp Ma^hfield ir Paulina gal. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki g vai. vakare 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 diena

orurw 
5i/> t

——o— 
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Geresni ir labiau malonesni, negu 
l bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei- 
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I. LEWIS CIGAR MFC. CO.Newkk.NJ. 
^^^^UtgejUndependen^a^ado^inllTeV/ork^J

STPAICHT i^y.
IO įkl

---------------- i

• Per trejus metus būdamas gy 
venimo vilnių sublaškytas, ne
galiu jokio fiziško darbo dirb
ti; tai matydami draugai mano 
vargingą gyvenimą pasiryžo pa- 
kolektuotj. man kiek skatiko 
duonos kąsniui. Meldžiu gerh. 
"Naujienų” neatsisakyti paauko 
ti kampelį vietos laikraštyj ir 
įdėti šį aukotojų sąrašą. Neno
rėdamas daug, vietos ląikraštyj 
užimti skelbiu tuos, kurie au
kojo' nemažinus kaip 50c. Au
kojo: P. Kutra $10.00; J. Vare- 
kois $6.00. Po $5.00 aukojo: J. 
Gelažnykas, P.’Villiamas, J. Ra
mia, S. Bužinskas, J. černaus- 
kas, J. Burokas, M. Valšene, S. 
Undzenas, J. Lukošius, J. Užu- 
balis, J. Balčiūnas, V. Bubala. 
J. Polekaitis. Po $3. J. M. Brie
dis, J. Spekis, P. Galvanauskas. 
P.'Vegis, J. Mažuika. Po $2.00: 
Mari e Belski, J. Vegis, J. E. Su
veizdis, J. Dusevičius, J. A. Ma
žiuką, P. M. Bartkus, S. J. Pet
rauskas, A. Korsky, J. Stras- 
nik. Po $1.00: J. Ūsas, A, Bru- 
čas, M. Marks, J. Vinslovas, J. 
Bėriokai t is, M. Savickas, K. Yo- 
vaifsh, V.'Mizer, P. Ten toris, F. 
Bublis, J. Yovaish, P. Lovlis, A. 
Makolausky, K. Kairys, K. Ra-

gališkas, S. Maris, S. Urbonas,
J. Sainula, J. Valaitis, B. Va- 
riakois, S. šaltys, M. Gutfkevi- 
če, J.Kučinskai, P. Petulevič, 
M. Pctritie, J. E. Bardauskas, J. 
Sklcrston, K. Juočkis, J. Barz
daites, P. Geilraitfc, P. Slavins
kas, T. Lutkus, J. Baranauskas, 
f. Galvanauskas, Daugirdiene,
K. Zovlis, J. A. Petrošius, Du
bių Bros. J. Jąųušętič, M. Yo- 
Ikubėnas, S. Šjrvfcnskis, P. Ši
maitis, V. Jankauskas, J. Saluk, 
B. šiniaitiene, P. Petronis, J. Ka 
sulis, K. Skriabutenas, J. Žilins 
kas, V. J. Laivynas, K. Čekaus- 
kas, R. Einoris, J. Sisevich, V. 
Petrukas, J. Žilinskis, J. J. Mise- 
vič, L. Palsucki, B. Simakaitis, 
F. Dembinskis, A. Simon, K. 
Kinderis, J. Sadamfcas, K. Dra
gūnas, J. Ješinskas, J. Gaigas, 
P. Buškevičius, J. Yuškevič, F. 
Akunes, K. Paliokaitis, J. Gri
gas. Po 80 c.: J. J. Masiokas. 
Pq 55 c.: J. Norva. Po. 50 c.: J. 
Brazaitis, J. Marma, J. Poliu- 
iank, A. Bužinskas, J. Turčins
kas, A. Jankauskas, S. Bailia, 
Railla, K. Brazas, BAnkus, K. 
Misiūnas, A. Stankevič, J. Nole- 
ias, P. Šileika, Barbore Ušku- 

• is, J. Kurkus, D.' Butkus, V. 
Irepkus, J. Orbikas, M. Vileišis,
J. Grits, M. T. Aleksynas, S. 6a- 
nilis, Ona Matulis, P. Tamanaus 
kas, G. Kiškevič, S. Klikna, F. 
Setkauskas, L. Paliokas, M. Lau 
•inaitis, J. šūkis, J. Kiavlera, D. 
Motas, I. Vosylius, T. Alcks, B. 
Kuzmickas, P. G. Aleks, F. Poš-> 
ka, T. Zakarsvič, S. Lapeikis, S. 
Tozapaitis. Makusiene, V. Sut
kus, J. Mamainas, J. Goodoft., 
B. Garša, K. Pečiulis, S. Mise- 
vič, A. Dolang, P. Guson, S. Ge- 
•ulis, J. Jameno, A. Raškaus- 
k»as,.K. Sissovič, V. Grugel, M. 
Daugirdas, P. Gumfbynas, J. 
Gandranas, J. Valintas, J. Mar
umas, A. Pezeglonis, J. Buroks, 
P. August., F. Gattei M. Pūkelis, 
M. Kreinauskas, Ę. G. Aleks, J. 
Ruljis, J. A. Raškevičius, Geid- 
man, K. Jovaitis, Vj Kelty, S. 
Vczenas, A. Savickas1, V. Drau
gelis, A. Kaupšis, S. Dijokas, M. 
Masonas, J. Balcunas, K. Ber
zinis, V. Guli s, J. Skerston, P.į 
Savickas, F. Valentą, F. Žvirb- 
is, A. Butkus, Buodis, T. Luko
šius. P. Daugirda, V. Gedgaud, 
F. Lodyga, B. Miscvič, F. Griš- 
kunas, R. Zukny, J. Daiigirds,
K. Janusky, T. Janušauskas, M. 
Walls, A. Petronis, T. Grinevič, 
T. Malinausky, Krikščiūnas, Lau 
kailis, J. Platukis, J. Bružas, V. 
Ramanauskas, M. Ulinskas, A.

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS', Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Grybas, J. Vasilius, P. Žvirblis, 
L'. Bananunas, J. M. Basevičius, 
V. Kalašynskas, K. Petkevičia, 
T. Stankus, G. Embros, M. Gu- 
vity, F. Bartkus, B. Grygas, K. 
Brooks, P. Mialin, J. Dubin. Iš
viso $276.22. Visiems aukoto
jams ir draugams J. Geležin- 
kui <ir P. Viliamui užu jų dide
lį pasidarbavimą rinkime aukų 
tariu didelį, didelį ačiū.

—K. Mikšis,.
946 So. Gregory St.

DR. s: BIEHS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St, kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va- 
landosi 1 iki 5 vai. vakar*, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
,W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

NEW YORK, N. Y.

New Yorke organizuojama lie
tuvių bankas, ^pavardytas Baltic 
States Bank, pamatiniu kapitalu 
200 tūkstančių dolerių. Tą ka
pitalą turėsią sudėti dalininkai 
perkamomis'akcijomis, po 130 
dol. už akciją. Bankas jau esąs 
inkorporuotas ir gavęs New Yor- 
ko valstijos čarterį. Jo prezi
dentu yra adv. J. S. Lopatto, 
vice-prezidentu M. W. Bush 
(Bučinskas), vienas# direktorių 
— A. B. Strimaitis, buvęs Sų. L. 
A. sekretorius. —

----------------------------------------- <

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephono Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakane. Ne* 

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

Susirgo nuo “icecreamo”. .
Sveik atos komisionieriui, lio— 

bersonui, pranešta, kad šeši na

riai Lake View šeimynos susir
go karštlige nuo “icecreamo”. 
Sako, kad tos “icecream” buvo 
vienos didžiausių tos rūšies mie 
sto išdirbysčių.

Inspektoriai sužinojo, kad tas 
“ice creamas” buVo pirktas ap
tiek oj ir saldumynų krautuvėj. 
Komisionierius įsakė uždaryti 
abi įstaigi.

Paimta iš tos dirbtuvės “ice 
creamo”, kurį chemikai ir bak
teriologai tyrinėja. Jėi bus su- 
trasta kokių nors nevalumų, ko
misionierius pasakė, kad ir dirb 
tuVė liks uždaryta, r

Cukrus 19’/2C.' starui.
Kaimų komitetas vakąr nu

statė cukraus kainą už kurią jis 
turi parsiduoti grosemėse. Ji 
yra devyniolika ir pusš centų už 
svarą, šį kaina paliečia smul
kųjį cukrų.

Ofiso Tel. McKinlčy 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męs saro darbą gvarantiojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzic Avė. Chicago, III, 

Arti 38-th Street

Teisinga drabužio kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuo! 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vytų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotal; 
su diržais, su liemeniu, formalini pii- 
tinkami, ir konservatyvi o styliaus 
$32.50 iki $60.00. •

Pamatykite musų specialius siutiu 
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 $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyry 
kelinės $4 ir ddugiau 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 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

į VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

'-J.. ."'i,>UW..Ii M, L-«

2 Tel. Boulevard 2160
3 Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas5 VALANDOS: 9—12 ryto " 

2—9 vakaro
£ 3303 So. Morgan Street, ■ 

Chicago, III.

g DR. YUšKA :
g 1900 S. Halsted St. E
K Tel. Canal 2118 ■■
K Ofiso vai.s nuo 10 ryto iki 8 ■
Ug vakare.

■ .Rezidencijų: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospect 34S6I ■■■■■■■■■■■■■!!■■■■■
PRANEŠIMAS

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 16Q 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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 342 ir 3189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel. Yards 723

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.RJarshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

/ i : / '• ■■ ' V „ . .. r r I ' ' k:;;/"

J »■

komunikacijas.su
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MAUJIENOS
ŽtfK LITHUANIAN iJAILY NEW8

Publiahed Daily ucept Sunday by 
tha Lithuanian News Pub, Co., Ine.

Mter P. Aricaitto

1789 SO. HALSTED ST, 
. CHICAGO, ILLINOIS.

T«I«phoiM Cand 1SM

Subscription Ratas:
88.0C par year in Canada.
17.00 per year outaida of Chicago.

$8.00 per yaar in Chicatfe 
8c per copy,

Entered aa Second Qas> Mattar 
March I7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, 111., undar tha act of 
March 8rd, 1879,

Naujienos aina kasdien, liaHriant 
nedudienlua. Laidžia Naujiena Bau- 
drovi, 1789 S. Halsted St., Chicafo, 
111. — Telefonas: Ganai 1M6.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoja — paltu: 

Metama _____ —.
Pusei metų ----------
Trims minusiame 1 
Dviem minesiama 
Vienam minesiui -

Chicagoja — per neiiotojui
Viena kopija , , . 08
Savaitei įt
Minesiui .. .......— . , ■■■< 75

Suvienytose Valatijeee, na Chicagoj,

$7.00
4.00

. 2.00 

.1.60

Metama ... ........ ............. —
Pusei metų n —-
Trims mėnesiams........ ....... —
Dviem mėnesiams . ■■■—■
Vienam mėnesiui .,

Lietuvon ir kitur užsieniuoaal 
^Atpiginta)

Metama------------------ - ■■ *■-
* Pusei metų----------------- ——

Trinia mėnesiams------------- -
Pinigua reikia siųst, palte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

.76

|8.i 
.4.

2.)

Jurininkų 
verguvė.

Kone labiausia • atsiliku
sios darbd sąlygos šiandie 
yra jurininko (matroso).

Jurininko darbas yra sun
kus, reikalaująs nemenkos 
fyzikinės jiegos, drąsumo ir 
didelio išsilavinimo. Pavo
jingumo žvilgsniu-gi su juo 
tegali susilyginti negut tik
tai angliakasių darbas.

Vienok jurininko atlygini
mas yra menkesnis, negu pa
prasčiausio darbininko. Dirbt 
ti jisai turi septynias dienas 
savaitėje. Tiktai ant fran- 
euzų ir italų laivų nedėldie- 
nis skaitosi pasilsio diena ju
rininkams; jeigu jie tenai 
nedėliomis yra priversti dirly 
ti, būdami juroje, tai jie gau
na daugiaus liuosų dienų, 
kada atplaukia į portą.

Jurininko darbo diena vi
sose šalyse, išimant Franciją 
ir Italiją, yra ilgesnė, negu 
astuonios valandos. Dirbti 
jisai turi po aštria, kaip ka
reivio, disciplina. Aršiausias 
tečiaus dalykas yra tas, kad 
jurininkas negali pertraukti 
savo tarnybos, ligi nepasi
baigia jo kontrakto termi
nas, nors ji butų jam ir da 
taip nepakenčiama.

Jeigu jurininkas mėgintų 
mesti darbą ant laivo, pirma 
negu pasibaigia jo sutartis 
su laivo savininku, tai pa
starasis g^li varu priversti 
jį sugrįžti į darbą. Švelniau
sia būdas sulaikyti jurininką 
nuo metimo darbo yra laivo 
savininko teisė užgrobti jo 
rubus. Bet savininkas tupi 
teisės taip-pat suarestuot pa 
sitraukusį jurininką ir įmest 
jį į kalėjimą. Laivo savinin
kas, be to, gali, jeigu juri
ninkas pabėga iš porto, rei
kalaut iš tos šalies valdžios 
išduoti pabėgėlį. Tarpe įvai
rių šalių yra padarytos tam 
tikros tarptautinės sutartys 
apie pabėgusiųjų jurininkų 
išdavimą -L panašiai kaip 
apie pabėgusius kriminali
nius prasikaltėlius.

»

Žodžiu, su jurininkais dar 
šiandie apsieinama daugeliu 
žvilgsniu lygiai taip, kaip ki
tąsyk apsieidavo su vergais 
arba baudžiauninkais. Įsto
damas į tarnybą, jurininkas 
žymiam laipsnyje išsižada 
savo asmeniškos laisves ir 
teisių, kuriomis naudojasi 
kiekvienas pilietis.

Šitokia jurininko padėtis 
yra senovės liekana — tų lai 
kų, kuomet kiekvienas sam
domas darbininkas buvo lai
komas pusiau-vergo, pusiau- 
baudžiauninko vietoje. Ka
pitalistinės gadynės pradžio
je, fabrikų darbininkai buyo 
beveik po tokiu-pat despotiš
ku samdytojų jungu, kaip 
ūkininkai po baudžiavos po
nų jungu. Pabėgimas iš dar 
bo skaitėsi kriminaliu nusi
dėjimu; šalinimasi nuo dar
bo buvo baudžiamas kalėji
mu, rykštėmis ir net mirties 
bausme. (Bolševikiškoje Ru 
sijoje dabar yra grąžinami 
tie senovės laikai).

Fabrikų darbininkams, te- 
čiaus, laikui bėgant, pavyko 
iškovot sau žmoniškas teises 
ir dirbtuvėje ir už dirbtuvės 
sienų. Kovos keliu atsieks 
to paties iKjurininkai. Tarp
tautiniam jurininkų kongre
se, kuris neseniai įvyko Bel
gijoje, tapo nutarta reika
laut jurininkams visose ša
lyse astuonių valandų darbo 
dienos ir teisės be jokių kliū
čių apleisti darbą. Kad iš
gavus šituos reikalavimus, 
kongrese tapo nutarta pa
vartot streiką ir kitokias 
darbininkų kovos priemones.

nistų ir arčiau prie savo na
mų. Tečiaus Lietuvos, kaipo 
dar neišplėtotos šalies padėtis 
prie pat Rusijos slenkšČio, re
gis, * negalėtų neinteresuoti dagi 
amerikiečių, juo labiau, kada 
garlaivių linija, kurią dabar pa
tys lietuviai bando įsteigti, pra
dės turėti tiesioginių susisieki
mų tarp Klaipėdos ir New Yor- 
ko.

Šita geografine padėtis, ir rei
kalas lengvo susisiekimo Lie
tuvos su milijonu Amerikoj gy
venančių lietuvių, daro neleng
vą uždavinį išaiškinti

negalinta pasakyti prieš pripa
žinimą ji|'de f acto, nes de f acto 
valdžios jos yra ir pasiliks ko
kiems penkiems, dešimčiai arba 
penktai dešimčiai metų, kol 
Rusijos padėtis} galutinai su
sitvarkys. Jeigu nie® nenorime 
sekti Europos valstybes, ku
rios de facto pripažino tds res
publikas, tai mes turėtume bent 
įsteigti konsulatus. Konsulatai 
turėtų būti tuoj įkurti Revclyj 
ir Kaune.

* (Pabaiga).

Progos Amerikai 
Lietuvoj. —
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Kitoms aplinkybėms esant 
lygioms, Lietusiai norėtų geri
au turėt reikalus su amerikie
čiais, ne kad su europiečiais, 
išvystymui savo šalies turtų, o 
taj dle papratus priežasties, 
kadagių nuomone, amerikiečiai 
neturėtų čia nė jokių politinių 
nei teritorinių siekimų, 
t ui labai 
faktūros

Kraš- 
reijfia įvairių manu- 
daiktų —- pigių auto- 
traktorių, rakandų (o' 
girios tik laukia jų 

teikiamos, medžiagos su vartoji
mo) ^stiklo, — visa to ką karas 
naikina ir ko paprastas žemės 
ūkis negali parūpinti. Didžiu
mų reikalingų daiktų dabar 
patiekia Vokietija; o ta aplin
kybė, kad Lietuva vis dar tebe
vartoja Vokiečių pinigus, pirki 
inas daiktų iš Vokiciijos tuo 
labiau neišvengiamas.

Kaunas neturi nei vandens į- 
vadų nei drenažo sistemos; jų 
stoka turėtų būt kuogreičiau- 
siai pataisyta dabar, kai Kau
nas jau nebe paprastas Rusų 
garflizono mieslpalaikis, bet vie 
nas svarbiausiųjų naujos ir ani- 
bitingos valstybės miestų, o kol 
Lenkai tebelaiko užėmę Vilnių, 
—jas sostinė.

Šnekanties apie visa tai su 
finansų nrfnijsteriu, p. Galva
nausku, jis pasakojo ypatingai 
apie Nemuno vandens jiegų iš
plėtojimą, kaipo apie dalyką, 
kurs galėtų, rasit, užinteresuoti 
kurią nors didelę Amerikos etek 
tri'kos kompaniją. Pasak jo, 

Nemunas augščiau Kauno galė
tų lengvai suteikti, tiek jiegos, 
kad apšvietus ir Kauną ir Vil
nių, pavadavus arklinius tram
vajus miestuose elektriniais ir 
revoliueionizavus j visą\ krašto 
jiegos ir transporlacijds^ siste
mą, kuri dabar priklauso nuo 
vartojamų karui malkų.

Vien tokių progų buvimas, ži
noma, dar nereiškia, kad jomis 
tuojau turėtų pasinaudoti Ame 
rikos piniguočiai;' tokių progų 
savo kapitalams įdėli jie gal

vą uždavinį išaiškinti —. ypač 
Amerikos lietuviams, kurie niy 
Ii abidvisavo tėvyni ir kurie 
sugrįžo čia padėti savo gimta
jam kraštui ant kojų atsistoti— 
kodėl musų Jungt. Valstijų 
valstybės departamentas taip 
užsispyręs ir nenori pripažinti 
šilų jaunučių respublikų?

Tiesa, Rygoj mes turime kon 
sulą; bet jis, paskirtas atstovai! 
ti Amerikai trijuose kraštuose, 
tiesiog jau fiziškai negali atlik
ti visų reikalų, kurie turėtų būt 
atlikti visuose tuose kraštuose. 
Kaunaų jis sugeba atsilankyti 
vos. kartą į du mėnesiu, ir tai 
dviem ar trim dienom. Pasku
tinį kartą, kada jis buvo atsi
lankęs! Kaunan, teko būti pas jį. 
Ilgių-ilgiausia žmonių eilė kant
riai laukė jo čia visokiais reika
lais, ir visa, ką jis galėjo pada
ryti, tai tik patarti, kad jie at
vyktų pas jį į Rygą... O tai reiš 
kia: pirma, gauk leidimą kėliau 
ti Latvijon — kas ne visuomet 
lengva; paskui, balądokis dvi- 
d/šim-keturias valandas vien 
tam, kad surašius aplikaciją, į 
kurią kartais per keliš mėnesius 
negali sulaukti atsakymo; pas
kui vėl gauk leidimą išvažiuoti 
iš Latvijos, keliauti namo ir 
laukti.

Norint ils gauti viza ir duo
dantis ją žiuri j tą dalyką skir
tingai. Pirmajam viza yra lyg 
Aladino lempa, kuri duoda pro
gos surasti savo šeimyną/drau
gus, gauti maisto, darbo, patek
ti laisvam arba įsigyti kitokių 
dalykų, kurie šiuo momentu da
ro gyvenimą vertu gyveninio. 
Valdininkui,kuris išduoda vizą, 
ta procedūra yra niekas dau
giau, kaip tik pašventimiais ke- 
liij minučių laiko tam darbui. 
Aplikacija turi būti/ priimta ir 
pasiųsta į Washingtoną; atsa
kymas, jeigu tokis kada gau
nama, pasi'unčiama aplikantui. 
Visa tai reikalauja vienos va
landos darbo. Jeigu konsulas 
turi lik vieną arba du padėjėjų, 
o ofise dirbama tik 8 valandas, 
tai tos rųšies darbo padaroma 
visai nedaug. O kadangi tose 
trijose šalyse mes teturime tik 
vieną konsulatą, tai tuo padi
diname sunkumą surištą su vi
zos išdavi mlu.

Butų klaidinga manyti, kad 
Wasbingtona(s tokiuose daly^ 
kųose parodo amerikonišką 
spartumą. Latvijos valdžja no
rėjo pasiųsti į Ameriką savo 
atstovą; ne įgaliotą diplomatą 
(diplomato pasiųsti ji negali, 
kadangi jungtinės Valstijos 
nepripažįsta Latvijos), o tik 
atstovą. To atstovo aplikacija 
dėl pąSporto vizavimo liko pa
siųsta kartu su Jungtiųių Valsti
jų komisionieriaus Pabaltėj re
komendacija. Jus gal manote, 
kad tokis draugingos mumis 
valstybės prašymas, remiamas 
komisionieriaus, turėjo būti iš
pildytas kablegrama. Visai ne. 
Kada aš paskutinį kartą ma
čiau proponojamąjį Latvijos 
atstovą, tai jis sėdėjo prie mau
dyklos netoli Rygos ir šildėsi 
saulėj. Saulė padarė gerokų žy
mių^ kadangi jam prisiėjo lauk
ti atsakymo tris suvaitos. Jis 
tvirtino, kad jo gyvenimas ne

są, nenešė didelės naudos jo 
valdžiai. Vienok jis tikėjosi už 
kelių sąvaičių susilaukti atsaky
mo. b|są Pabaltėj vasara yra 
trumpa ir todėl sėdėti prie 
maudyklos greit baisią visai ne
patogu?

Daug galima pasakyti už tai, 
kad visos trys Pabaltos respub
likos butų de jure pripažintos, 
nežiūrint to fakto, kad fliteityj 
jos gali susirišti federaliniais 
ryšiais su Rusija. Beveik nieko

Jie rengiasi naujon 
batalijon.
PAUL HANNA 

[Fcderuėtoji Presą].
Washington. — Ne kliūties su 

“raudonaisiais” užsienyj, bet ba 
talijai savo namuose ruošia mu-^ 
sų industrijos viešpačiai.

Nėra reikalo aiškinti, kad jie 
sickiasi nugniaužti “raudonąją 
pasiaubą” užsienyj. Bet jiems 
nemažiau svarbu nugniaužti ją 
savo namuose. Nugniaužti au
gantį šios šalies darbininkų ne- 
lasilenkinimą — tai jiems da- 
p daug svarbiau, {r šitam tiks 
ui jau Puošiasi musų industri

jos viešpačiai. Jau daroma rei- 
damų pienų nutiesti frontą sa 
vo namuose. Ir visa tai padary 
Ii šičia jiems nepalyginamai 
engviau nei užsienyj. Lengviau 

ir svarbiau.
“Kalbėti apie bolševizmą už

sienyj !” — kartą pasakė vienas 
automobilių magnatas—‘“Kam? 
Vieš jį turime čia pat, savo na- 
nuosc. Mes jau turime bolše
vizmą Detroite. Unijos šeimi
ninkauja musų dirbtuvėse, ir 
sprendžia kas mums leistinai, o 
<as ne”.

“Bet palaukite iki po rinki- 
nų” — piktai tęsė tasai indus
trijos viešpats. “Tuomet mes 
parūpinsime jiems gerą dožą ne
darbo. Tatai duos jiems ytin 
geros painokos... Belo, jeigu 
tamsta manai pirkties naują au
tomobilį — nepirk jį dabar. Pa
lauk iki sekamos žiemos . . . - ..lauk iki sekamos žiemos —svci- 
kas sutausosi ytin gerą pluoštą 
pinigų”...

Ne. vienas sveikai protaująs 
detroitietis — kokiai partijai jis 
nepriklausytų nčr;\ toks pai
kas. Jis gerai nusimano, kad 
Detroite bolševizmo yra tiek 
pat, kaip kad Kynuosp rcpubli- 
konizino. Bet — galų gale, tai 
Detroito viešpačių argumentas! 
šitokį ‘bolševizmo” supratimą, 
jie išrituliavo iš tb fakto, kad 
Detroite negali išmesti gatvėn 
veikliuosius unijų darbuotojus 
—kad šituo nciššaukus genera
linį streiką.

Gautomis žiniomis, didieji, in 
dustrijos viešpačiai jau tarėsi 
nutiesti stvo frontą tuojl po Cbi 
cagos ir San Francisco — repub 
likonų ir demokratų konvenci
jų. Bet apsisvarstė ir 
visatinio dirbtuvių uždary
mo ploną atidėjo pato
gesniam laikui. Matai, automo
bilių, aliejaus ir plieno magna
tams dar reikėjo tinkamai prisi
ruošti... Padaryti savo -prakal
ti nčsc tvarką ir tada—visatinen

Atmainyta todėl, kad šitie vieš
pačiai tikisi, jogei vyriausis jų 
interesų reiškėjas, republikonas 
Ilardingas, vis tiek bus išrink
tas. Mat pirma jie reiškė bai
mės dėl senatoriaus La Follet- 
te’o šiaušlmosi; manė, kad jis 
irgi gal užismanys statyti savo 
kandidatūrą ir tuo badu galės 
alttraukti ncmažli balsų ir vie
nai ir kitai pusei, taigi republi- 
kbnams ir demokratams. Dabar 
lo pavojaus nėra. Didysis biz 
nis misijauČia, kad jisai išeis per 
galėtųjų. Todėl dabar lieka ties 
ti sąvo frontą tik prieš Cox*ą, 
Debsą, (ibristčnscną ir dar vie
ną kitą kitos frakcijos kandida
tą —- jeigu toks susiras, čia] dar 
bas daug blogesnis. Tatai tuo 
tarpu tas frontas busiąs trum
pesnis — vis dėlto turįs tą patį 
tikslą: teikti geros painokos or
ganizuotiems darbininkams ir 
vieloj yVilsonines dinastijos į- 
vesdinti kitą, dar palankesnę di- 
dienisiems industrijos viešpa
čiams.

Kas dedasi 
Lietuvoj. 

t

KAUNAS.

Rinkimams į miesto tarybą 
paduota, 16 sąrašų. Viešai pa
sirodė tik Lietuvos socialistų 
liaudininkų demokratų ir so
cialdemokratų partijos. Visos kj 
tos partijos' pasivadino kitais 
vardais. Šį kartą išstatė savo 
sąrašą ir Maskvos internaciona
lo žmopes. Lietuvių krikščio
ny s-demokralai, Santara, tautos 
pažanga ir nepartiniai sudarė 
vieną sąrašą, pavadintą “Lietu
vių vienybė.” — [“Djbas”].

Naujosios okupacijos 
pasekmės.

“Socialdemokratas” rašo:
Nauji Vilniaus okupantai bol 

ševikai darosi vis drąsesni i* at
viresni. Liepos 15 dieną rusų 
įgidos viršininkas Gaja, sveikin
damas Lietuvos kariuomenę 
Vilniuje, pasakė, kad raudonoji 
armija paliuofiavusi Vilnių nuo 
lenkų ir atiduodanti jį Lietuvai, 
—itesit'varko ir tesivaldo savo 
šalies įstatymais. Ant rytojaus 
Gaja nuėjo .<u savo dalim kur 
jam reikia, o jo paliktas komen
dantas jau paskelbė gyvento
jams privalomą įsakymą, kaipo 
pilnas ir vienintelis miesto šei
mininkas. Tarp ko kilo tame į- 
sakyme sakoma, kad vietos val-

dymų, šaukiamasi raudonarmie 
Čio pagalbos priešininką įtikin
ti. Laisvės tėra dėl bolševikų. 
Jiems laisvai ‘tegalima šaukti mi 
tingai leisti laikraščiai ir atsi
šaukimai'. Spaustuvės be bolše
vikų Icidimb nieko negali spaus 
dinti.

Tuo tarpu kasdieninis Vil
niaus! ir okupuotos Lietuvos gy
venimas darosi nepakenčiamai 
sunktus. Kaip tik pasirodė al
kani raudomarm iečių būriai, 
maistas visur kaip sutirpo. Rcv- 
komo ir rusų komendanto įsa
kymu rusų tarybinis rublis 
(Kaunp jo kursas 2 skatikai) tu
ri eiti, kaip dvi lenkų marki (L 
markės kursas Kaune 15. skat.). 
Suprantam^, kad niekas nieko 
tuo kursu neparduoda, negu už 
gerklės paims. Kaimas ir be 
to viską suslėpė. Raudonoji ar
mija eina beveik nieko su savim 
nesiveždanta. Valgo tai, ką vie
toj pagauna. Už tat visur eina 
javų, mėsos, galvijų grobimas, 
nes už paliautus daiktus nemo
kama. K aršėliau šioj darbi me- 
tėj šimtais varomos stoikas; 
dažnai stok įninkąs, pasekęs sa
vo arklį dieną, kitą, grįžta na
mo be arklio ir vežimo; kas prie 
šinasi, žadama kilike kakton. 
Sakoma, kad jau dabar dides
nio ils keliais*po 10—15 kilomet
rų vienon ir kiton pusėn gyven 
lojai, jpi nesuspėjo paslėpti, li
ko apiplėšti lyg paskutinio; ne
maža nuskriaustų moterų. Bol
ševikai nesitenkina, ką patys pa 
griebdami savo reikalams. Jau 
prasidėjo duonos išvežimas į al
kanus Rusus. Daromos javų 
rekvizicijos ir gdbenamlal siau
ruoju gclžkelių nuo Švenčionių 
ir Postavų į rytus.

Pačiam Vilniuje ne geriau de 
dasi. Prasidėjo butų, “revizi
jos”. Raudonarmiečiai kariais 
vieni, kartais su Revkomo agen
tais lanko butus, krečia ir be- 
krėsdami ima baltinius, rubus, 
ar šiaip brangesnius daiktus. Be 
piga krėsti ir kraustyti, kad

stovian už ideines kovos laisvę 
visiems, bet šalin socialistinės 
tvarkos vykinimas siutimai dur
tuvo pagalbu ir tomis priemo
nėmis, kurias pas jn/us vartoja 
bolševikai—okupantai). | Jie ne 
stato, bet griauna Lietuvos dar

“Naujas Pasaulis” — tuo var
du pasirodė Clevelande naujas 
laikraštėlis, mažo formato, ketu
rių pusių. Leidėju-redaktorium 
pasirašo I. K. Matchulis. Laik
raštėlis žada eiti kartą mėnesy. 
Pasirodžiusiojo pirmo numerio 
turinys labai menkas.

Redakcijos Atsakymai j
P. Barakauskui, Chgo. Mintis 

butų gera, bet 'eiliavimas neti
kęs. Grąžiname. j

Auka 
Lietuviams

tavoj turi būti organizuojama,

stovi tušti. Išviso okupantams, 
i < nėjusiems iš Uiščių ir alkanų 
miestų, keista atrodo, kad Vil
niuje perdaug visa ko yra. Iš 
to kyla susierzinimo ūpas ir ore 
auga pogromo pavojus.

Kokios tų visų žygių pasek
mės darbininkams ir bėdnuome 
nei? kaip naujas užplūdimas pa 

Jįes krašto ūkį? Pasekmes jau 
dabar reiškiasi. Gyvenimas Vil
niui apmiręs. Lenkų laiku ir 
maža kais buvo daroma pnimo- 
nėj; dabar ir tie menki darbai 
stojo. Darbininkai išmesti gal 
vėn kaip tik tuo laiku, kai gy
venimas ncptaipraistai pabrango 
ir jau dabar jie badų kenčia. Nie 
ko negali jie tikėti® it artimiau
sioj ateity. Rusai Vilniuje, — 
tai tik laikini okupantai, kurie 
viską ini's ir grobs, nes kitaip ne 
gali misti, bei nieko nediegs ir 
netvers. Skelbdami mitinguose 
iir savo raštuose, kad jie neša 
darbininkams ir valstiečiams 
laisvę ir laimę, ištikrųjų lik di
dina bėdnuomenės vargą dabar, 
lik silpnina darbininkų jiegas 
ateities' kovai. Nieko negelbės 
Lietuvos proletariatui iš šalies 
atėjusi ginkluota jiega, griau
nanti krašto ūkį, jei patys Lie
tuvos darbininkai bus pakrikę, 
silpni ir lik lauks pagalbos iš 
kitur.
palys turi stoti priešakyj kovos 
už savo būvio pagemimą, už 
savo siękimus, nes lik tuomet ki 
tų šalių proletariato paramla1 tu 
rėš jiems vertės..

Nekalbant apie kraštui daro
mų® nuostolius, tokiu badu tei
kiama pagalba, kaip rusų bolše
vikų, lik sunkins Lietuvos dar
bininkų kovą. Jau 18 19 me
tais jų įsilaužimas Lietuvon da^ 
ve progos įsigalėti pas mus įsiu 
liusiai reakcijai.

Tas pats bus ik dabar. Jau tu 
sų invazija' įdavė galimybės 
kriikščionimis-demokratams ir 
liaudininkams paskelbti Lietu
voje karo stovį ir sustabdyti 
konstitucijas laisvės. Argi rei-

Aš matydama, kad lietu
vių'scena atsilikus labai to
li nuo kitų tautų, įsteigiu 
Dramos Kursus Dykai. 
(Dramatic Art) lošėjų mo
kyklą. Bus mokinama mimi
kos lošimo, gilaus kvėpavi
mo, gramerofkos ir balso 
nušaukimo. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos 
meno, bet čia pat turint 
Teatrą, bus leidžiama prak
tikuotis lošti. Tuomet bus 
galima daug geriau išmokti 
priprasti prie publikos ir 
greitai palikti artistais. Mo
kytojaus gerai visiems žino
ma ponia Dundulienė. Kom- 
plimentuoti M. Dundulienę 
nematau reikalo, nes ponia 
M. Dundulienė jau nuo daug 
metų yra žinoma netik Chi- 
cagos visuomenei, bet ir apie 
linkėję kaipo numani ir gabi 
scenos vedėja. Kursų užsire- 
gistarvimjs prasidės nuo 6 
iki 21 šio mėnesio (Rugpjū
čio). Norintieji užsiregist
ruoti, kreipkitės: 3548 SO. 
HALSTED ST. ant antrų lu- 
bll- . ...

Klauskite Miseviciutėsi

Kazimieras Gugis

Vedavisofefae reikalus, kaip krimlnallikuos* : 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasj
Namų Ofisas i

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas^ f

127 N. Bearborn St t 
1111*13 Onity Bldg. I 

Tel. Central 4411 i

konstitucija liepia. Tos konsti
tucijos liepiamas kaip bematant 
komendanto pašonėj iždygo Vii 
niaus Rcvkomas, [t. y. revoliu
cinis komitetas ] kuris nieko ne- 
siklausdamas ėmė “atstovauti” 
vietos gyventojams ir mieste šei 
ųiininkauti. To Revkomo nariai 
matomai buvo persilpni “atsto
vauti” ir todėl 17 liepos xitėjo 
Vilnituin pirmasai prilirusių ko
munistų transportas iš Smolens 
ko kurti tarybų valdžios Vil
niuje ir Lietuvos Rytuos. Jų tar
pe buvo ir Aleksa Angarietis. 
Prasidėjo darbas. To darbo už
davinys, anot komunistų,—įves
dinti ir sutvirtinti Lietuvoje dar 
bininkų.ir valstiečių valdžią, gy 
vai sekant rusų kurpalį. Tenka 
piSlstcbėti, kad tarybų valdžią 
“tvirtina” beveik vieni patys iš 
Rusijos atsekę raudonųjų armi
ją komunistai ir* 15—18 metų 
žydukai. Suaugę darbininkan 
malę 18—19 metais bolševikų 
praktiką, dabar laikosi nuo jų 
iš tolo.

Bolševikų taktikoj niekas nc- 
atsilmainė> Viskas daroma iš- 

aukšto įsakymo, ir prievartos ke 
liti. Išlikimais įsacializmp kovo
tojai, anot jų, tėra .Maskvos pa 
lentuoti komunistai. Proletarių 
to diktatūra jiems tas pats, kas 
komunistų diktatūra. Kas ne- 
’sutinka sli bolševiku tas yra bur 
žujus ar buržujų sėbras, nors 
butų klasiniai susipratęs darbi-
nininkas. Kas jų piršto neklau- ševikų persekiojimas?

Šitą frontą industrijos vieš
pačiai rengiasi nutiesti sekant 
American Woolen kompanijos 
ir Pennsylvania Railroad kom
panijos pavyzdžiais — atstatant 
darbininkus tam tikromis rūto
mis: po dešimt ar dvidešimt 
tūkstančių. Gerai painformuo
ti “pranašai” mano, kad iki se
kamo lapkričio daugiau kaip pu 
sė miliono vyrų, suprantama, or 
ganizuotų darbininkų gaus tos 
reikiamos pamokos — bus iš
ruošti gatvėn.

Visa tai reiškia, kad apie-pus 
milionis piliečių taps paliuosuo- 
ti nuo savo pareigos prie balsa
vimo urnų, kitaip nebeteks bal
savimo teisės. Neteks tuof kad 
bus priversti persikelti kiton vie 
ton naujo sau darbo paj ieškotų, 
l’aigi, neišgyvenę įstatymais nu- 
žyinčto laiko toj ar kitoj vietoj 
— jie nebegalės balsuoti.

Pirmasai tų viešpačių pienas 
tečiaus buvęs’toks, kad šilą be
teisių žmonių skaičių reikalinga 
padidinti - bent dvigubai ar Iri- so, tas yra konlrrevoliiicionie*^ 
gubai. Dabar tatai atmainyta, rius. Kuomet neužtenka priro* riečiains gali būt vienas. Mes

Lietuvos darbo žmonos

dabar uolus darbininkų judėji
mo trukdymus, įtariamųjų bol-

'lai musų atsakymas Anga-

a
A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO. I 
Mortgagc Bank 

REAL ESTATE-INSURANCE 
Puropean American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes. 

NOTARU ŪSAS
809 Wcst 85thriSU Chicago, III. 

Kanipas Halsted St.
Telephone Boulcvard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Fielti Anncs 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Wcstern Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Sp.induliai. I’hono Armitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Tėlephone Drovef 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS f 

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

i n&iia ■ b su a b ta bhmmiib b b b
Tel. Yards 6492

AKUŠERE
A. SHUSHD

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3355' So. Halsted 
St, Chtcagb,- III.
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Ketvergas, Rugp. 19, 1920

Lietuviu Re*’!?'
“Naujienų” Bendrovės visuo

tinas pusmetinis susirinWnas į- 
vyks rugp. 22 d., 10 vaL ryto, 
Meldažio svetainėj.

Visi dalininkai kviečiami at
silankyti. Neužmirškite pasiim
ti sertifikatus.

— J. šmotelis,
Bendrovės* sekretorius.

Prakalbos, kurių “nesura 
do” Smetona.

l’tarninko vakare Bridgepot- 
te buvo dideliausis šurum-bu- 
rum. Žmonelės skubinosi į Jur
gio svetainę ir vis ticšiuisi:

— Na, na — pamatysime!
- Pamatysime, kaip atrodo 

tas Smetona.
- Sakyk, ir pats pręzidentas

A. A. BERNARDAS NANARTONIS 
mirt 16 d. rugp., 1920, 5:20 vai. po 
piet, Bangor, Maine savo brolio na
muose, buvo 38 motų amžiaus, paėjo 
iš Vilniaus red., Trakų apskr., žižma- 
Tių parap., Kibučių kaimo. Amerikoj 
įgyveno 16 metų. Paliko moterį 
Oną Lietuvoj ir brolį Zigmantą ir se
serį Oną Amerikoj dideliame nubu
dime. Laidotuves atsibus ketverge 
BAngor, Maine. Lai būna jam lengva 
svetima žeme jo amžinam atilsyj. 
Motina ir Anolika sesuo paliko nuliū
dime Lietuvoj.

Ona Nanartoniukė-Puzarienė.

užsimaflė atvykti Amerikon. 
Ką jis pasakys?

įdomavau ir aš — “kų jis pa
sakys”, ir nuėjau įurgiuėn.

Žmonių kaip kimšte prikimš
ta. Van tarytum norėtų pasa
kyti: “Kur, kur ėįajtas Smeto
na”. .. Bet nesako, tik laukia.

Laukiu it aš.
Prasi deda prakalbos.

Kalini p. Vileišis, kalba p-nia 
Jokubaitienė. Vienas jų (Vilei
šis) mums jau “matytus žmo
gus”. Jokubaitienė *-7 well, ji 
moteris. Mes todėl laukiame pa 
ties Smetonos. Laukiame ir 
galvojame: “Na, na — pamaty
sime!” ’

Bet, bet... Jeigu ne tas nc- 
lemtasai “bet” — gal ir būtume 
jį pamatę.

O dabar nepamatėme.
Smetonos ten — nebuvo!
Kodėl jo nebuvo?
O dievas tėvas težino — pa

sak vieno žingeidųus klausyto
jo. Aš žiniau tik tiek, kad vie
nas mano prietelis man ipakuž-

— Tąi, brol’, Sme trinu, tur 
būt, su Jurgio svetaine dar ne 
familiar... Jis — nesurado...

to:
— Taip, kaip bolševikų Šukys

ALEKSANDRA JOKUBAIČIUTĖ,
26 metų amžiaus mirė rugpiučio 17 d., 1920, 12:25 dieną. Tapo su
važinėta automobiliu 9:80 vai. vakaro 11 d. Rugpiučio. xLigonbutyj 
išbuvo 5 dienas. Paėjo iš Šiaulių apskr., Žagarės -vals., Stungių kai
mo. Amerikoj išgyveno 7 metus. Paliko vieną seserį- Amerikoj ir 
4 seseris ir tėvą Lietuvoj. I.avonas randasi sesers namuose po No. 
3810 So. I.owe Avė/ Laidotuvės įvyks petnyčioj 20 <Jy Rugpiučio į 
Tautiškas kapines. Visi giminės ir pažįstami yra kviečiami atsilan
kyti šermenyse ir dalyvauti laidotuvise. Pasilieka nuliudime sesuo 

JOHANĄ JOKUBAICIUTĖ-BAKANAUCKIENĖ.

JUST KIDS—Ainbitions. By .U Xarlet

■4^
Mildos... '

Je, sakykite: stebėtinas supuo
limas. Anąmet bolševikai ren
gė “dideles prakalbas”.

Bet — vis tas nelemtas “bet” 
— “draugas Šukys” nesurado
Mildos svetainės.

Dabai4 “prezidentas Smetona” 
taipjau “nesurado” musų jurgi
nės.

Ak, kad jį kvaraba tų musų 
“bet”!

Didelis jisai niekadėjas, ar 
ne?

Stačiai — kriminalistai.
Ir kaipgi ne. Rengėjai ruo

šia “dideles prakalbas”, garsina
si, kad kalbės “draugas Šukys” 
ar- “prezidentas Smetona”.

Bet... jų nėra. Jie turbūt nė 
nesapnavo, kad jiems reikės kai 
heli.' Mildoj ar tokioj jurginėj.

Ir dėlto kaltas nieks daugiau, 
kaip tas nVusų “bet”.

Tais didelis' kVarba, niekade- 
jas ir kriminalistas “bet.”

Reikėtų jo pasisaugoti. Atei
ty ji® gali iškirsti dar negudres
nių šposų. '

• ♦
O gal reikėtų pnįieš tų ponų 

“bet” (žinoma, nekliudant ren-« 
gėjų, nes jie labai geri, nekalti 
ir sąžiningi žirnines, tokie, kur 
niekada nemoka pameluoti ir tei 
sybėis pasakyti — deloi to “bet”) 
išnešt* kokį tuzinų stiprių rezo-

•Kaip tamstos, gerbiamieji, ma 
uote? \

Apsispręskite, darykite kaip 
tinkami, o aš noriu parašyti dar 
daugiau.

Taigi kalbėjo p.p. Vileiši>-ir 
Jokubaitienė. * V

Kalbėjo apie tai, kas jiems 
reikėjo kalbeli.

Lietuvos valstybės reikalus-.
Aš tų kalbų nei kritikuosiu

nei girsiu.
Žmones patįs žino, kaip jiedu

Tik laikraštinės “bobos” mėgs 
ta kartoti kalbėtojų žodžius ir 

’jpdyti prie jų savo komentarus.
Kaip lietuviškas “pampuš- 

kas”.
Taigi jiedu kalbėjo.
Pertraukoj ponas pirmininkas 

paprašė aukų. j
Raudona m jam Kryžiui. '■

’ _Bet —ir vėl tas “bet” — įvy
ko “stebuklas”.

Labai paprastas visiems ir vi
sų prakalbų rengėjams (taigi 
no vien tik jurginės prakalbų 
rengėjam®) “stebuklas”. x

“Gerbiamoji publika” sukilo 
ir’marš pro duris!

Didgliausįs skandalas.
Stumdosi, \ galuojasi, vienas 

už kito nori kuogrciičiauisiai pa

Pons pirmininkas labai nuste
bo, o kunigas Krušas stipriai 
linksi galva.

Negerai.
Ir man pasidarė negera.
Ko De žmones taip bėga? Dar 

šonkaulius “sutrinis” — galvo
ju-

Girdžiu, kalba pirmininkas:
— Artcia taip šiltai ar kas ki

ta... /
Kad “gerbiamoji publika” bė

ga iš svetainės;.
Šalia manęs sėdįs prietelis tu

rą voja:
— Tai Lietuvos piliečiai mar- 

Šuoja...
Stebėtinas nraršavimas!
Jauna, nervinga panyte nebe

iškentė ir a tįsi liepė:
— My goodncss... Kaip jau

čiai! Ir kaklus nusilaužtų, kad 
lik nereiklų palikti doleris...

Tas pats, šalia manęs sėdįs, čiomis). Abiejpsc vietose lėk 
prietelis nesutinka:

. - Ne, n</, tamsta. Jie į Vii yak. — 
niiĮ... ten tie paliokai... Oi, oi, f Lietuvių ir^nglų 
Liietuvois piliečiai jiems pato- metikai augštesni 
dys...

Panytė bandė rimti nosytę ir 
supykti, bet —■* I9igi ir vėl “bet ’ 
— neišlaikė.

fcmė ir pradėjo kivatoti, taip 
kukliai, kukliai:

Ki-kiPkijk i-k i-ki!..

cijos tęsis nuo 7:30 iki 9;30 
Išguldėm ic j i dalybai:

į kalbos, /irit- 
mafema- 
prekyba; 

kursas

Vienas nušautas italų riaušėse.

metiką^ augštesniojį 
tika, knygvedystė, 
taipjau prirengiainasai 
į augštcsnes mokyklas.

Paštui reikia klerkų ir 
šių.

laiškne*

į kitų jau tuščių sėdynę ir lau
kiau kas bus toliau.

Maršavimas pasibaigė.
Svetainė pasidarė visai apy

tuštė. 1
Renkama aukos.

Du šimtai ketpriasdešimts do
lerių.

Dar kai kas “ant prognamo” 
ir po visam.

Everything is over...
Skirstomės iš jurginės ir gal

vojame:
JKodj'l mes nepamatėme Sme

tonos?
Kode! Smetona nepamatė m u

A tat ink a m iej i vietos 
viršininkai mus prašo paskelbti)

pašto

kų ir laiškenešių. Norintįs gau-

Vakar, šiaurinėj miesto da- 
lyj, dviejų italų šeimynų vaikai 
susipyko ir pradėjo peštis. Jų 
tėvai šoko jiems pagdbon. Ne
trukus įsimaišė ir jų giminės, 
pasekmė to viso —- iškilo riau
šės. Pradėta plytomis ir paga
liais vieni kitiems galvas dau
žyti. Pasiųsta policija numal-. 
šįijti riaušininkų. Vienais italas 
nušautais ir trys jiįivojingai su
žeisti. Policija dar tebedaboja, 
kad nedaleidus atsikartoti riau- 
šiems. * ' ■

i

Reikalauja išmokėti $11,967.

Ak, tas “bet”!’—Tipu-Tapu.

Nusižudė Lietuvis.
Giminės ir pažįstami prašomi 

atsišauki.

si į federalinį triobėsį. Reikia 
klaaistis prie langelio No. 2 — 
Clark gatvės šone, ant pirmųjų 
lubų. Naujų aplikantų ekzami- 
navimns estii kas panedėlį. f

Klčrkų ir laišknešių metinė 
alga yra sekama:- 1,400 
1,500, 1,000 ir 1,800 dolerių. 
Naujiems darbininkams moka
ma po 1,400 dolerių metais. 
Poškui algos kas metais didina
ma' —- po vienų šimtų dolerių.

\Aplikantai tečiaus turi būti 
nejąunesni kaip 18 ir nosenesni 
kaip 44 mietų aipžiaus. Boto, 
jie privalo būti šios šalies pilie
čiai ir turintįs tam, tikrų laip
snį mokslo, kad galėjus užimti 
jiems skiriamų vietų.

Lieti t. John H. Tobin, policis- 
tas, vakar pripildė ir padavė pe
ticijų, reikalaudamas, kad Chi
cagos miestas ‘jam išmokėtų 
užsilikusių algą, viso $11,967. 
Tobin buvo apkaltintu už graf- 
tą ir pašalintu iš tarnystės 
gruodžio 6, 1911 metais. Laike 
tardymo jis buvo atrastu nekal
tu. Šįmet Tobin vėl atgavo

Turėjo gero laimikio.

sa-

Vakar naktį savo miegama
jam kambary, 915 W. 19 PI., nu
sižudė senyvas lietuvis, Franciš- 
kus Gudaitis. Nusižudė gasu. 
Saužudybės priežastis esanti to
kia: apie savaitę laiky atgal Gu
daitis ėmęs Guostis nesveikata. 
Beto, pasak kambario nuomoto
jo, p. Jurgio čiŽinausko, velionis 
ir šiaip, buvęs nevisai normalus 
žmogus. Dažnai jis įpuldavęs 
nusiminiman. Gal tai dėlto, kad 
jo šeimyn iškasa i gyvenimas bu
vo ne rožėmis kaišytas:- jisai 
persiskyrus su savo moterimi, 
kuri, rodos, -gyvenanti čia pat 
Chicagoj. Kada persiskyrus nieks 
nežino, bet manoma, kad senai, 
nes velionį jau turSjęs 55 me
tus amžiaus. x

Velionis paėjęs iš Suvalkų gu
bernijos. Jo gimtine esanti kur 
nors apie Gelgudiškius. Jung
tinėse Valstijose išgyvenęs apie 
dvidešimt penkis metus. Ar ji
sai čia turi kokių nors giminių 
(neskaitant savo buvusios mo
ters) bei artymų draugų-pažį- 
stamų — taipjau nežinoma. Bet 
jeigu tokių rastųsi, tai jie pra
šomi atsišaukti — asmeniškai ar 
laišku į p. Jurgį čižinauską, 91£ 
W. 19 PI. (asmeniškai, dienomis, 
p. čižinauską galima matyti jo* 
krautuvėj 1908 Canalport Ąve.). 
Jisai žada suteikti visų reikiamų 
informacijų.

Velionis priklausė pašalpos 
draugijai Vienybei ir, rodos,- Ap- 
veizdos Dievo No. 1.

Lavonas atiduota lietuviams 
graboriams pp. F. Delnikui ir A. 
Butkui — ant 18 gatvės. Ktfcfa 
ir kur jis bus palaidota, apie tai 
busią pranešta vėliau.

—

Dar daugiau bondsų trūksta.

Federalės Agentūrą Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 19, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi Šiaip:
- LIETUVOSŠlOO auksinų ___  $2.50

LATVIJOS 100 markių ....... $2.50
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau, Mai
nant pinigą į pinigą 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti i Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!
Chicagos organizuoti Lietuviai Duon 

kepiaį 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 mokestį. Kas
dien* kįlant pragyvenimo brangumui 
su tokia mokestimi musų šeimynos 
atsirado kritiškam padėjime. Bado 
vilkas pradėjo kalenti savo dantis prie 
musų durų, tykodamas praryti bile 
vieną šeimynos narį. Nekurios kep
tuvės užlaikomos nešvariai, kas atsi
liepia ant darbininko sveikatos.

Iš didelio nuovargio ir netikusio 
kepyklose įrengimo, negalėdavom pa 
daryti duonos kaip turėtų būti. Jųs- 
gi, geresnės negaudami, vartodavot 
ir vartojat tokią, kokią jums godus iš
naudotojas — savininkas suteikia.

Dabartiniu laiku kitų tautų dponke- 
piai-darbininkai yra organizuoti ir po 
priežiūra unijos kepa geriaus, ska
ninus ir švaresnę duoną ir tos tautos 
ją naudojasi. Kuomet lietuviai my
linti rūgščią ruginę duoną, turi var
toti visai netinkamą valgiui.

Negalėdami to viso pakęsti, susior
ganizavome į uniją ir pareikalavome 
samdytojų pripažinti uniją iki rug
piučio 7 dienai šių metų. Nekurie 
samdytojai pasirašė po unijos pripa
žinimo blanka ir vartoja unijos žy
mę. Kiti-gi sudėjo kaucijas po $300, 
$400 irx$500 (šimtus dolerių), prisi- 
samdė skebų (kaip girdėta, kati ne
kurie skebai tai tiesiog lozeriai, kas 
visai netiktų ir nešvaru prie gamini
mo duonos) ir su jų pagalba varo 
darbą.

• Draugai, išvežiotojai-draiveriai!
Mes būdami priversti ekonominių 

aplinkybių ir reikalaudami geresnių 
darbo sąlygų, išėjome ant streiko. 
Musų išnaudotojai sudėjo kaucijas, 
prisisamdė skebų ir mano sulaužyti 
darbininkų reikalavimą. Mes duon
kepiai unijistai išimtinai atsišaukia
me į jus, kad nevežiotumčte 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 bū
ti? unijos žymė, nes unijistai stengiasi 
geriaus ir švariaus padaryti.

Pasitikėdami jums/kad atkreipsite 
ntydą į musų atsišaukimą ir pagel
bės^ musu kovoje. Už jūsų drau
giškumą iškalno tariam širdingą ačiū. I !rnHA>:XL«.’ **^***«

Duonkepių ir Saldumyndariu 
Unija No. 408, Chicago, HJ.

i

Vakar policistai turėjo gero 
laimikio. Jicmis pasisegė už
griebti 100 galionų “moonšai- 
nfo,” Gary, Ind. Jie sako, kad 
tai buvęs didžiausia laimikis 
šiaurinėj Indianoj. Sųryšyj su 
tuo Joe Grecnburg, iš Chicagos 
ir Stove Wisnevvilski, iš Gary 
areštuoti.

Vakar buvo pranešta “Nau
jienose,” kad už $20()i00b vertės 
bondsų nupirktų Paine, Web- 
ber ir Co. iš Milwaukee banko, 
pražuvo gabenant juos iš ten 
Chicagon. Bet šiandie/ jų pasi- , 
gendama dar daugiau. Sako, 
kad dang au kaip už pusę' milio- 
no dolerių vertės pergalės pas
kuos bondsų buvę užregiistruo- 
at ir pas 'ųsta iš Mihvaukee tam , 
pačiam siuntinyj. Jie irgi din
go. Manoma, kad pražuvusiųjų 
bondsų vertė pasieksianti arti 
riniliono dolerių.

Bondsai buvo pasiųsti 29 lie
pos iš Miivvaukee per Paine, 
Wcbber ir Co. į jos ofisų New 
Yoikan. Vakar buvo pranešta, 
kad siuntėjas laisvės bondsų 
gaus pakelti visus nuostolius, 
jei jie nebuvo apdrausti. Gelž- 
kelių bondšai buvo apdrausti, 
taipgi mekleriai nenukentės1 dėl 
jų. Kiusos viršininkai pareiškė, 
jog jie tėra atsakomingi už pra
žuvusius siuntinius iki $100 
vertės. '

Policija mano, ar tik tie bon- 
dsni nebus dingę tarpe Milwau- 
kee banko viršininkų. Vienas 
tų viršininkų vakar pareiškė, 
kad bondsai buvo pavogti, kuo
met jie pasiekė New Yorką. 
Sųryšyj su tuo, du New Yorko 
pašto darbininku areštuota 
vakar. Vienok užginčijama, kad 
arešfaviinaisi turėtų nors kokį 
sąryšį su vagyste. Nežinia ar 
pasiseks juos surasti.

Mano įvesti kruthmuosius pa
veikslus į mokyklas.

J. M. Coulter, F. R. Moulton, 
R. D. Salisbury Chicago univer
siteto ir V. C. Vaughan Michi- 
gano universiteto, nariai. Visu- 
alės Apšvietos draugijos planuo
ja įvesti kintamuosius paveiks
lus į Chicagos mokyklas. Jie 
sako, kad kratomieji paveikslai 
moklyklom yra lygiai reikalingi 
kaip ir mokytojai.

Pranešimai
Chicagjąp^Lkh .Vylų Choras rengia 

vakarą gruodžio 12 d., C. S. P. S. 
svet., 1120. W. 18 St. Bus statomas 
naujas veikalas ' ‘‘Darbininkų Liki- Jon.u
mas”, tad prašome, progresyvių drau- ’ Draugiškai,g 
gijų tą dieną nęrengti, kad nepa-1 
kenkus šiam vakarui.

— C. L. V. Choras.

L. S. S. vietos kuopų pikniko ren
gimo Komisijos susirinkimas įvyks; 
ketverge, rugpiučio 19, kaip 7:30 v. v. ■ 
Naujienų name. Visi Komisijos na-

The Pressers Club ot Chicago 
(Preserių Kliubas Chicagoj)

Rcguliarie susirinkimas Preserių Kliu- 
riai prašomi susirinkt laiku jr sunešt bo įvyks J’ėtnyčioj, Rugpiučio 20 <1.

Tą 1920, Schoenhoffen’s svet., kampas 
pat> vakarą bus padalinta (tarp kuo- Mihvaukee Avė. ir Ashland Av. ly- 
1.-ii—.-i— , giai 7:30 valandą vakare.

Bus svarstoma labai svarbus reika
lai. Nariai malonėkit atsilankyti.

Valdyba.

visas reikiamas išmokėti bilas.

pu) likusia nuo pikniko pelnas.
— Komisijos pirm.

/ -------------- lai.
Brighton Park. — Keistučio Kliubo i 

Dramos Skyriaus susirinkimas įvyks 
pčtnyčioj, rugpiučio 20, kaip 7:30, v. 
v. . Pociaus svetainėj, 8824 S.”Ked- 
zie Avė. Visi nariai ir norintįs veik
ti kartu su mumis prašomi atsilanky
ti. — J. Misevičius, org.

Lietuvių Laisv. Federacijos Pildo
mosios Tarybos posėdis bus subatoj, 
rugpiučio 21, kaip 8 v. v. Kardo ofi- 1 
se. Visi Pildomosios Tarybos nariai 
prašomi susirinkt laiku.

— Pirmininkas.

A. W. NATAPER
Apsigyvena j

715 West 19 St.
Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

. L1TT ĮLEKIU LIŪS SNEEZER
THE

ATIDARO VAKARINĘ) MO
KYKLĄ.

Chicago, III.

mhbuIhmmh■H

Sugrįžęs iš Kalifornijos mo
kytojas A. Levciskis afidaro vėl 
vakarinę lietuviams mokyklų, 
dvejose vietose: Mėldažio sve
tainėj (panedėliais ir ketver- 
gais) ir Rašinskio svetainėj, 
18-tos gatvėj, arti Halsted (u- 
tarninkais, iscrcdonris ir pėtny-

T KUR

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VA1STINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal I^uro. 
poa. metodą nuo visokių ligų. x - v

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaįstų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS crhu^ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St

BY BAKER



Pa j ieškojimai R E I K I A DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
■*>

RAKANDAI
Ketvergas, Rugp. 19, 1920

NAMAI-žEMfi MOKYKLOS

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
vylas Grigaitis ir Pranciška Grigąį- 
Čiutė. Jau tris -metai kaip pabėgo 
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.

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

P. GOSS, 
8101 Vincennes Avė.

PAJIEŠKAU savo puseserės Mari
jonos Prunckaitės, po vyru Vasilienė, 
turi dvi dukteris Oną ir Julijoną. Tu
riu labai svarbų reikalą — 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

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

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

Tel.s-Drexel 2685.

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

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj ir tu r būti parduotas greitu lai
ku. Kam reikalingas, meldžiu grei
tai atsišaukti. Priežastį pardavimo 
patisite ant vietos.

J. J.,
1134 So. Canal St., Chicagp, III.

PARSIDUODA gera grosernė smar
kiai augančioj vietoj. Pasimatykit 
su savininku tarpe 12 ir 2 po piet. 
kasdien.

8233 So. Halsted St.

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

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

Kreipkitės tuojaus po 
OLSON RUG CO. 
1508 W.

darbas visą metą.

ALLEN B. WRISLEY CO.,
Gera mokestis pra-

925 So. Wells St.
tuojaus pas

Monroe St. REIKIA —

Extra Extra

PARSIDUODA —■ bučemė ir gro- 
sernė geroj vietoj, Lietuviais ir len
kais apgyveiMoj apielinkej. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.

1836 So. Halsted St.,

PAJIEŠKAU savo draugų Antano 
Franciškaus ir Kazimiero Garliaus- 
kių, Raseinių apskr. Drupiškių dva
ro. Gyveno Bramfort, Conn., dabar 
nežinau kur. Malonėkit patįs atsi
šaukti, ar kas juos žino pranešti šiuo 
antrašu: r

PETRAS BUDRECKIS, 
3325 S|o. Morgan St., Chicago, III.

KEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTEŠŲ

Budavojimo šapo j punch dar
bininkų ir padėjėjų. Nuolati-

JAUNAS našlys su vienu, 5 metų 
vaiku pajieško apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų ne senesnių 
kaip 30 metų. Turiu gera užsiėmimą 
ir turiu savo namą. Rašykit šiuomi 
adrseu:

R. T.,
3450 Evergreen Avė., Chicago, -111. 

Humboldt Park.

PAJIEŠKAU Jono Navicko, paeina 
iš Kražių miestelio, Raseinių apskr., 
Kauno rėd. Gavau svarbų laišką iš 
Lietuvos nuo Alexa Navecko; būti
nai atsišaukit, ypatiškai arba rašy
kit šiuo adresu: .

JULIUS RADIŠAUSKYS, 
932 Newton St., Chicago, III.
_______________z_______ I-

Aš PETERIS SE^AVAITIS pa- 
jieškau savo pusbrolių Pranciškaus, 
Kazimiero ir Antano Matusevičių. 
Turiu svarbų reikalą, pajieško jų iš 
Lietuvos.

PETER SENAVA1TIS, , 
2244 W. 23rd Place, Chicago, III.

SlULyMAJ KAMBARIŲ
PARSIRANDAVbjA puikus kam

barys gražioje vietoje. Karštas van
duo ir vanos. Po antrašu:

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

Oak Park, Ilk

REIKIA VYRU.
2 pasažlerinių etevatormemj — 

$115.00; 2 sargų — $135.00; water- 
tenderių, pečkurių — $150.00; janito- 
riy, naktiniu ir dieninių, 8 vai. —- 
$115.00 — $125.00; senyvų vyrų leng
vata darbut; kalvių ir padėjėjų 70c.
— 90c į valandą; timeke^eper — 
$32.50; automobilių plovėjų; vaikų 
15 metų ir senesnių ofisuose arba 
pramokti amato; elektrikierių ir pa
dėjėjų; chauffeurių — $34.50 į sa
vaitę; pečkurių ir padėjėjių 65c. — 
75c. į vai.; mašinistų ir padėjėjų 60c
— 90c į vai.; fumacemenų 80c į vai.; 
inspektorių mašinšapėj, patyrimo ne
reikia, $36.00 į savaitę; steamfiterių 
ir padėjėjų 65c — 80c į vai.; dirbtu
vės maliorių, pastovus darbas — 
$130.00; nailerių (vinis kalti) $6.00 

-į dieną; bažnyčios janitoriaus — 
$140.00; store-keeperio (sandėlio pri
žiūrėtojo) $120.00.

MOTERŲ.
Moterų trumpam darbui: 5:30 p. 

m. iki 10:30 p. m.; 6 p. m. iki 11 p. 
m.; 7 p. m. iki 12 nakties; 12 dienos 
iki 4:30 p. m.; 7 a. m. iki 12 dienos; 
8 a. m. iki 2 p. m.; 8:30 p. m. iki 2 
a. m.; 11 p. m. iki 2 a. m.; hotelių 
ir restauranų įvairių darbininkų. Mo
kama augščiausios algos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Kalbame lenkiškai

Visos vietos Pietinėj, Vakarinėj ir 
žieminėj dalyse.

nis darbas.
Geros algos.

MORO VA CONSTRUCTION CO.

85th & Stewart Avė.

PARSIDUODA restauranas ir ho- 
telis su 15 kambarių ant antro augŠto 
ir restauranas ir 6 kamliariai apačioj. 
Parduodame namą Ir visą biznį kaip 
stovi su visais įrankiais, pianas ir kiti 
daigtai. Puiki vieta. Platesnių žinių 
atsišaukit pas savininką.

EML. KORINEK, 
1327 W. 18th St., Chicago, 

Tel.: Canal 3689.
..................... !, , •----- -.

* ’ ' • Y T ■ »
PARDAVIMUI grosemes Store fix- 

tures visai mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Parduodu už pigią kainą. Kam 
yfa reikalngi malonėkite kreiptis po 
numeriu:

720 W. 35th St., nuo užpakalio.

III

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ - REIKIA —

REIKIA — 
Pirmos klesos barberio . 
Trumpos valandos. 
Gera mokestis ir 
parankus kambarys. 
DAN AND WALTER CO., 
Moen Avė., Rockdale, Joliet, III.
\ Joliet Phone 4995

>14

REIKIA —
PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Mes galime panaudoti kelis 
gerus 
vietos.
lygos. Kreipkitės pas
2338 S. Westem Avė.

vyrus. Pastovios
Geros darbo san-

REIKIA
Paprastų darbininkų ir Trucke- 
rių. Gera mokestis. Pastovus 
darbas.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 So. Union Avė.

PARSIDUODA — Grosernė ir bu- 
černė Lietuviais apgyventoj apygar
doj. Puiki vieta, dirbtuvė skersai 
gatvę samdo 2,000 žmonių. Parsiduo
da už bargeną. Pardavimo priežas
tis — atsitraukia iš bizniaus. Rašy
kit ar kreipkitės ypatiškai pas

MARGOLIS,
1222 St. Charles Rd., Maywood, III.

PARDAVIMUI— •
Grosernė, biznis išdirbtas 
nuo seniai.

1633 So. Jefferson St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučemė; lietuvių apgyVentoj vie
toj ; biznis išdirbtas per 13 me
tų. Viskas naujos mados-ir le
do mašina. Atsišaukit į Naujie
nų ofisą num. 130.

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi

nigus musų didelėse Hawthorae 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iš kurių 
galite pasiHnkti. Štai trįs dar
bai, 
mo. 
giai

MOLDERIŲ —
ANT BENČIAUS. 

PUIKIOS DARBO 
SANLYGOS.

MOKAMA AUGŠČIAU- 
SIOS ALGOS

.TeMYKIT
Ar jus jięškot nuolatinio darbo? 

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

LINK BELT CO. 
329 West 39th St.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė visokių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis germ išdirbtas! Priežastis 
pardavimo, savininkas nori greitu lai
ku Lietuvon važiuoti.

4537 So. Paulina St., 
Chicago, Iii. '

Gera mo-
Ateikit į musų Saldymo AUTOMOBILIAI

- ~ — ** *

to?®

Kreipkitės pas
MASON -r DAVIS CO.
7740 So. Chicago Avė.

REIKIA ~

Sampeliniai Rakandai.•
Vėliausiose madose bus išparduoti 

šį menesi. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographus už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skutos sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj 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 9 vai. vakare, 
nedėtiems visą dieną.

2912 W. 40 PI., 1 flatas

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

2059 W. 22 St., 2 fl.

PARSIDUODA RAKANDAI; šėtra, 
kopičios ir tt., praktiškai nauji. Turi 
būti parduoti tuoj. Parduos sykiu 
arba dalinai. Atsišaukit greitai.

844 W 33rd Street, 
, užpakalyj.

NAMAI-žEMe

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

ZOLP
4547 So.

Kreipkitės pas 
IR BARČUS, 
Hermitage Avė., 

Yards 145.

ap-

PARSIDUODA namas 2 flatų 5-6 
ruimų. Maudyne, gasas ir elektra. 
Beismantas cementuotas. Savinin
kas ant antrų lubų.

J. J. SKRABY,
5334 So. Emerald Avė.

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

Atsišaukite, 
JONAS TAMOŠAITIS, .

10512 S. May St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį na
mą ir taipjat gerai išdirbtą biz
nį. Pirmos klesos Jmygynas ir 
Cigarų krautuvė. Namuose nau
jausi įtaisymai, kaip va: visame 
name gazas, geriausi elektros į- 
vedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, ak
mens pamatas 2 pėdų ir 18 colių 
storas. Grindįs basemente cemen 
tinęs. Caru šildomas visas na
mas. Suros-naujausio įtaisymo į- 
pagyvenime — pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė 
kampas 47-tos ir Wood gatvės. 
Grindįs muro, durįs r langai a- 
žuoliniai, 2 pagyvenime durįs ir 
langai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namą' ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoju į 
^Europą. Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ,
1757 W. 47th iSt., Chicago, III.

MASTER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
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- 
rhio laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

PARSIDUODA 40 AKRŲ

FRUKTŲ FARMĄ. •
Puiki fruktų farma, 9 kambarių na

mas su furnacu, apie 2600 vaisinių 
medžių, mylios nuo Hart, Mich. 
kur yra didelė lietuvių kolionija. ši
ta farma yra verta apžiūrėjimo ir ga
lima ją pirkti pigiai su mažu {mokė
jimu cash, likusius ant lengvų išly
gų. Pirkėjas gali gauti ir šio meto 
fruktus. Atsišaukit į Millinery Store 
(Skrybėlių krautuvę).

109 S. Halsted St., Chicago, III.
, Tel. Monroe 2250

........ .............. ..... ..  ------v- •

PARSIDUODA: Bargenas, tuščias 
lotas ant 40th St. ir So. Albany Avė. 
Kaina $850; vertas $1100. Inmokėt 
$375; likusius lengvais išmokėjimais.

t

PARSIDUODA: Bargenas, tušti 9 
lotai (1 akras), ant 54th St. netoli 
So. Kedzie Avė. Kaina $1800; verta 
$2700.

PARSIDUODA dviejų fletų moder
niškas plytinis namas, karštu vande
niu šildomas, ant Burley Avė. netoli 
9(Mh St., So. Chicago. Kaina' $7500; 
vertas $8500.

Turi būti parduotas, nes savįninkas 
išvažiuoja Europon.

N. BEGICH, t 
6019 So. Ashland Ayenue.

1 VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt Valstijose. 
Moko Siuvimo, 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, Pirmininke, j

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACUOS

DRAUGYSTfiS MEILfiS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

kurie nereikalauja patyri- 
Mes turime ir kitokių ly- 

gerų.
Coil Winders

Lengvas, čystas darbas prie 
kurio jus gausite $19.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinanties 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo štukių (piece 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 Insutating
Ar ne fnėgtumet operuoti ma

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

Assembling.
Lengvas darbaą ant benčiaus. 

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

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

VVESTERN ELECTRIC CO., 
INC. v

48th Avė. & 24th St.

REIKIA

Hand screw mašinų 
operatorių.

REIKIA —

Merginų ir moterų lengvam

dirbtuvės darbui.
Geros algos.

HORVVICH WITKIN CO.
2301 So. Paulina St.

REIKIA moters pridabojimui dvie
jų mergaičių, darbas lengvas ir pas
tovus. Kurios negalit sunkiai dirbti, 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

J. RIMKUS,
B839 W. 40th St., Chicago, III.

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

Ki*eipties:

W. H. TAPLIN SUPT.

Labai

Robey St. South of Blue 
Island Avė.

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

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

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

CRANE COMPANY
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė.
arba

15th and Canal Streets

REIKIA kelių gerų darbinin
kų nuolatiniam darbui budavoji- 
mui materiolo kieme. .

MATERIAL SERVICE
CORPORATION,

425 N. Crawford Av., Chicago.

ROTH MFG. COMPANY
1600 South Kilboum Avė.

REIKIA —
Registruoto asistento arba
patyrusio mokinio aptiekoj.

REISMAN PHARMACY
3601 South Halsted St.

REIKIA— \
Vyro'darbui 
Maudykloj. i

1115 So, Paulina St.

DEIKIA darbininkų mokintis mol- 
derystę Chicago, 61c j valandą, 8 vai.

dieną, 6 dienos savaitėj Nuolati
nis darbas, savaitinė mokestis Po 
dviejų savaičių mokinimos vyrai pa
daro po $10 į dieną Turi gyventi 
Westsid«j

Kreiptis:
EMPLOYMENT BUREAU,

68 W. Harrison St.

REIKIA patyrusių pagelbininkų 
dirbti dešrų kambaryj. Gera mo- 
cestis, nuolatinis darbas.

Kreipties:
J. R. BLIESRSDORF & BROS. 

932 W. 38th PI.

REIKIA —
Darbininkų prie 
anglių:

EDWIN F. DANIELS
COAL CO., 

Rytiniame gale 
So. Water St.i

Parsiduoda už labai nužemin- 
kainą automobilius Chandler 
1917 — 7 sėdynių. Galima ma
tyti dieną arba vakare. Nepra
leiskite progos.

P. VIZGIRDAS, 
6445^ S. \Yestern Avė.

FARMOS, FARMOS.
Prkite ūkę didžiausioj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj Mich. Čia jau pirkę 
ukea. suvirš 400 lietuvių. Pirkit čia 
rudenyj, nes pavasaryj bu^ daug 
^rangesnes. Fountain apielinkej že
mės žra pagarsėję savo gerumu ir 
viršija visas kitas žemes kokios tik 
yra pardavinėjamos Michigan valsti
joj. Parduodu faunas ant lengvų iš
mokėjimų, turiu ant pardavimo 57 far- 
mas su budinkais ir sodnais, priei
nančias prie upių ir ežerų, taipogi tu
riu daug farmų su gyvuliais ir padar
gais. Del platęsnių žinių rašyk, o 
jausi farmų kataliogą.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich.

PARSIDUODA bungalow, 5 kam
bariai ir mąudynč, lotas 50x125 pčd., 
visi apdirbimai ir grindis kietmedžio, 
cimentinis fundamentas; beveik nau
jas, ugnavietė ir stotkinė įbudavota. 
Kaina $3300, įmokėti $1000, likusius 
ant išmokėjimo.

9121 South Lowe Avė.

PARSIDUODA 2 augštų mū
rinis namas. Pirmas, augštas — 
storas ir 5 kambariai; antras 
augštas — 6 kambariai, maudy
nė. Parsiduos pigiai.

542 W. 29th Str,

PARSIDUODA —
Automobilius 7 pasažierių. Išro
do kaip naujas.
Parsiduoda pigiai:

819 Marųuette Rd.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
phonographaa, kaip 

į naujas, vertas $155 
Gvarantuotah 

ant 10 metų. TaipgiJsmiI daugel kitų daiktų
H Ru®l I parduodamų.
W I Turime labai gražiųIK žios dienos ra-
|jW kandų seklyčioms
w Ir HM (parlor).. Reikia ma-

Jj w tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4. 
--------------------- 1---------------------------- 

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymų. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 valiausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų j skū
rą, cane, velour ir ovarstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbi m o ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metui Už $39 galima nu
pirkti dideli phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus, Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and. STORAGE

♦ ■ t. - ... ' . . j . »

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

ir nedėlioj iki 4 v. v. \ ų

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

CREMIN & O’CONNOR 
105 N. Clark St.

PARSIDUODA farma Wisconcino 
valstijoj —■ 80 akrų žemes, 20 akrų 
dirbamos, 5 akrai miško, budinkai 
nauji ant ežero karnto, prie gero ke
lio ir netoli nuo kelžkelio;/ 2 arkliai; 
4 karvės, dvi melžiamos ir 2 jaunos; 
7 kiaulės ir visi įrankiai reikalingi 
ant faimos; pasodinta 40 bušelių bul
vių, kurios yra puikios; pasėta 14 
buš. avižų, > buš. žirnių, 2 buš. kor- 
nų ir visa žemė aptverta. Galina 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.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 

namas, po 5 ir 6 kamb. f lėtai. Ant 
dideliS kampinio loto ir arti visų pa
rankamų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir* tile padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarpdurise. Randos 
neša $200.00 į menesį. Namas ran- 
daąį^rigton Parke, lietuvių koloni
joje. Atsišaukite tieęiai prie savi
ninko

Atsišaukite tieęiai prie savi-

2424 W. 45th St. 
2rų lubų iš fronto.

PARSIDUODA 7ių kambarių mū
rinis namas ant 3019 So. Canal St. 
Sietai ant langų ir durų, žieminiai 
langai ir durįs. Gėra vieta dideliai 
šeimynai ar šeimynai su įnamiais. 
Kaina $3,000. Pašaukit Columbus 
8342 tarpe 7:30 ir 9 vai. vakare.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
5 metai kaip budavotas ant Kampo 
Leavitt ir 23, gera vieta dėl viso
kio biznio. Namas randasi 2300 So, 
Leavitt St., Chicago, III.

Klauskit M. Z. PALONIS.

PARSIDUODA 1 akro lotas 
su mažu namu ant- 32nd Avonue 
ir Dfvision Str.

Melrose Park, III.

REIKIA greithi parduoti na
mą su daug gyvulių, ir paukš
čių. Tik $4400. Atsišaukite tuo
jaus. .
EVALDAS, Ž434 W. 69th St.

Prospect 107.

PARSIDUODA VIETA ANT kont- 
rų, saliunas ir 6 kambariai dėl gyve
nimo; 2 tvartu dėl gyvulių ir gara- 
džius dėl karo; skersai kelio naujas 
budinkas — krautuve 60 pėd. , ilgio. 
Prie pat stoties C. & N. W. gelžke- 
lio; traukiniai eina ant dienos 2 sy
kiu iš Chicagos iki Ashland ir 2 — iš 
Ashland iki Chicagos. Prie to yra 
ūkis, 120 akrų žemes; vieta didžiumoj 
apgyventa lietuviais ir vokiečiais. A- 
pielinkė graži: yra daug ežerų, kur 
tūkstančiai žmonių atvažiuoja iš mie
stų praleisti vasaros vakacijas. Eina 
valstijinis vieškelis, kur kas dieną 
pravažiuoja šimtai automobilių, ši 
vieta labai yra tinkama lietuviškai 
šeimynai. Parduosime labai pigiai 
tik už $7500. Priežastis pardavimo: 
turime 2 saliunu ir restaurantą; šei
myna maža — neapsidirbame, o su 
svetimais darbininkais ne kas išeina. 
Tuo ir esame priversti parduoti vie
ną vietą. Atsišaukit pas savininką.

M. A. SHARKA, 
213 S/ Brown St., Rhinelander, Wis.

Paskolos.
PINKAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

lynai > I I

MOKYKLOS
LEVESKIO VAKARINĖS 

MOKYKLOS:
— MOKINA —

Liętuvių kalbos gramatikos, anglų 
kalbos, aritmetikos ir augšt. matema
tikos, knygvedystės ir abelnos preky
bos. Prirengia į augštesnes mokyklas.

West Side: Meldažio svetainėje 
23rd PI. arti Oaklcy Avė. 
Panedėliais ir Ketvergais.

Ant 18tos gatvės Rašinskio svetainėje 
arti Halsted gatvės

Utaminkais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
Mokslo laikas nuo 7:30 iki 9:30 v. v.

DRAUGYSTfiS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metama: 

Pirmininkas,. Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė. 

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, • 
2005 So. String St.

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St. 

Kasos globėjai: 1) Domininkas Čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkirhal laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DDRAUGYSTfiS PALAIMINTOS
. LIETUVOS

Valdyba 1920 m
Edvardas Čepulis, pirmininkas,

2841 W. 40th Place 
Beni Pasnnka. padėjėjas,

1447 So. 50th A fe., Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nntar. rašt.,

1635 N. Hermitage Avė. 
Dominik Danta, fin. rašt.,

1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ct„ Cicero, III.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUŠIU KLIUBO S.P.
Viršininkų antrašai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. VVood St.
Pr. Dikšas, Vice-pirm..

2053 Bingham St.
J. Kalnine, Nutar. Rašt.,'

* 1965 Evergrcen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. MarshfieJd Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. VVestern Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsinvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis,'Pirm.,

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt,,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

Susirinkimąi laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyČią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey SU kaip 
7:30 vai. vak.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė. 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė. 

G. šarkaitis nut. rašt.
8412 So. Halsted St 

Finansų Raštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė. 

Rnsieriua, J. Mazelauskas,
3259 So, Union Avė.

LIET. DARBININKŲ DRAUGUOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1929 metams.
I. B. Zitra, pirmininkas, 

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vlce-pinnininkas.

1719 N. Hermitage Avė.
L. Ashmanta, nut. raštininkas,

$10 W. 19 St.
Fran. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yamilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Ųoyne Avė.
D. Shemaitis, Knsierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesi an

trą subatos vakarą, 7:30 vai, vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė. . &




