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True translation f lieti with the post- master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Kai jau Meška Varš.avon laužiasi
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Angliakasių reikalą-
vimai atmesti

Algų tarybos pa į r o. Gali vėl 
kilti didelis angliakasių streikas

Naujas angliaka
sių streikas

7,000 ANGLIAKASIŲ NEDIR
BA ILLINOIS KASYKLOSE.

sijos sąlygas fe -w

Atsisako nusiginkluoti LENKUOS 
šauksmas 

. PUČEtOOJ

Lenkai laimi prie Varšavos

Rusų padėjimas betgi esąs geras
LENKAI ATMETĖ RUSIJOS j ginkluotus traukinius ir arti

leriją.
•Nlpvo Minske 1 ir Serodke 

3,(M>4> belaisvių, 7 kanuolės, šim
tai vežimų; ir daugybė reikmenų 
tapo atimta nuo bolševikų.

Bolševikų besitraukimas į 
šiaurę ir rytus nuo Varšavos, 
kur lenkai gula jiems ant kul
nų, pradeda virsti į bėgštą.

Lenkų pasisekimai visuose 
frontuose, išėmus tik pietinį, 
kur rusai eina ant Lvovo, yra

TAIKOS SĄLYGAS.

Lenkai nenori nusigikluoti. Reb- 
kalauja, kad Rusija nusigink

luotų.

LONDONAS, rugp. 19. -r 
Bevielinė žinia iš Berlino sako, 
kad Lenkijos delegatai Minske

tas taikos sąlygas, reikalaujan
čias nusiginklavimo Lenkijos, 
jei patįs rusai irgi nenusigink-Į skelbiami. 
Inos.

True translation filed with the post-t True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SMARKUS MUŠIS Už VARŠA-
VĄ TEBESITĘSIA.

C'J0t>

Lenkai vilkina taikos tarybas.

LONDONAS, rugį). 19.— Pa-> 
siik Rusijos užrubežinių reika
lų mjnisterio čičerino praneši
mo Rusijos atstovui Londone1 
Kamenevui, Rusijos ir Lenkijos 
taikos tarybos neįvyko seredo- 
je. kaip buvo sutartu. Tai pasi
darė delei kaltės Lenkijos dele
gatų.

Cičerino pranešimas sako:
“Utaminke, pirmame posė

dyje konferencijos, Rusijos ir 
Ukrainos delegatai spirėsi, kad 
antras posėdis turi įvykti sere- 
doje ir neturi būti atidėtas iki 
rugp. 19 d., kaip to norėjo len
kų delegacija. Tečiaus delei 
Lenkijos delegacijos kaltės, po
sėdis neįvyko. Rusi jos-Ukrai
nos delegacija, per savo sekre
torių, pasiuntė oficialį protestų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKIŠKAS PAGIRŲ 
PUODAS.

Rusai keliose vietose paėjo 
priekyn ir paėmė miestelių.

Rusai kraustosi 
iš Vilniaus

Lenkai jau skelbia, kad jie 
sai sumuš bolševikus.

VARSA VA, rugp. 19. — 
kas nors netikėto neatsitiks, 
Varšuva yra išgelbėta, sako ka
riuomenės vadai, nors vis dar 
girdisi visose miesto dalyse 
siautimas didelio mūšio.

Kariškoji valdžia eina 
toliau ir pranašauja, kad iki ne
dėlios vakaro paskutinis bolše
vikas bus išvytas iš Lenkijos 
žemės. Taipjau išreiškiama vil
tis, kad “nė vienam bolševikui 
nebus leista išbėgti.”

Bet...

Jei

LONDONAS, rugį). 19. —Pa
sak Maskvos valdžios seredoje 
Išleisto oficialiu pranešimo, 
smarkus mušis tebesitęsia apie- 
linkėse Varšuvos ir Novogeor- 
gievsko, didelės tvirtoves už 19 
mylių j šiaurvakarius nuo Var
šuvos, prie subegiino Vislus ir 
Bugo upių.

Krymo gi sek tore mūšiai 
siaučia su įvairuojančiu pasise
kimu.

Rusų pranešimas sako:
'“Musų kareiviai perėjo Vis- 

los upę ir užėmė Sotslask. No 
vogeorgievsko ir Varšavos apy- 
dardoBC smarkus mušis tebe- 
siaučia. Lvovo apygardoje mes 
jjerėjome Bugo upę ir paėmėm 
Busk ir Zločov. Biičač apygar
doje mušis siaučia su įvairuo-

Evakuoja Vilnių, bet koncent
ruoja savo spėkaą prie Gardino.

LONDONAS,' rugp. 19. — 
Central Ncsvvs praneša, kad ru
sai jau evakuoju Vilnių, Lietu
voje, bet koncentruoja savo 
spėkas prie Garllino.

(Sulig sutarties, rusai turi

viams rugsėjo 1< d.; Gardinas gi 
Ipis atiduotas lietuviams kada 
praeis strateginis reikalas, t. y. 
po galutinam Rusijos susitaiky
mui su Lenkija )ų

IVne trnnstntlnn filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
ii reųuired by tlie nei of Ori. 6,1917
RUSŲ PADĖTIS LENKIJOJE 

ESANTI GERA.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI SKEI4BIA SVARBIUS
LAIMĖJIMUS PRIE

VARŠAVOS.

LONDONAS, rugp. 19. — Pa
sak pranešimo iš Varšavos, Len
kijos valdžiai reikalaujant, vi
sos svetimų šalių misijos Var
šuvoje tapo iškeltos į Poznanių.

Atsiėmę keletą miestelių ir

True translation filed with Um poat- 
master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917* su

ėmę daug belaisvių. Rusai bėgą NETIKI Į LENKŲ PERGALES.
panikoje.

“Kryrn^o sek tore, Orechnov 
apygardoje mes sus ir ėmėme su 
priešu su įvairuojančiu pasiso
dinu palei Cherbši Krai upę.”
Rusai nekliudo lenkų valstiečių.

VARSA VA, rugp. 19. — Ma
čiusieji praneša, kad bolševikų 
pasitraukime šiaurėje nebuvo 

plėšimų, naikinimų turto ar te- 
riojimo gyventojų. Viename at
sitikime, kur vėjinis malūnas 
tapo nugriautas, bolševikų ka
reiviai pridengė pasilikusias ant 
oro mašinas 
hi.

Valstiečiai 
nepaisydami
plotai buvo armijų pereiti tris 
sykius, pirmą, kada lenkai ėjo 
ant bolševikų, antrą, lenkams 
traukianties ir dabar tretį, ka
da bolševikai traukiasi 
yesivejančius lenkus.

 LONDONAS, rugp. 19. —
VARSA VA, rugp. 19. — 57-ta, ’ Nors lenkai stumia rusus pla- 

58-ta ir 8-ta bolševikų divizijos • čiauškame fronte ir sunaikinu 
Varšavos fronte tapo išnaikin- j sovietų viltį paimti šiuo laijcu 
tos ir tūkstančiai sovietų karei--; Varšavą, tečiaus niekurie anglų 
vių paimti belaisvėn, sako len- kariniai ekspertai išreiškia nuo- 
kų oficialis pranešimas. I monę, kad Lenkijos armija ne-

Rusai netekę galvos bandy-! gali įgyti sprendžiamos jšrga- 
dami atmušti iš visų pusių dar; lės.
romas lenkų pulkų , atakas vi-} Gen. Sir Frederick Maurice 
suose frontuose. ’ laike pasaulinio karo buvęs

Betęsdami savo besiveržimą [ direktorių karinių operacijų
lenkai paėmė KahiŠin, 35 m. į karo ofise, pasakė: 
rytus nuo Varšavos, Siedlecą, 
57 m. į rytus nuo Varšavos, Mil- mėti tik laiką, jei rusų-lenkų 
zižec, 20 m. nuo Siedleco ir (karas tęsis. Varšavos puolimas 
Vlovą, ant Bugo upės, 125 m. į ’ išrodo neišvengtinu, kadangi 
pietryčius nuo Varšavos. | lenkai neturi iš kur naujų spė- 
Rusai evakuoją Brest-Litovską.. kų pasisemti. Abiems pusėms

Pasak čia gautų žinių, Rusi- reikalinga yra taika, nes grasia 
jos sovietų spėkos evakuoją ■ užviešpatauti ateinančią žiemą 
Brest-Litovską, tvirtovę ant 
Bugo upės, 120 m. j rytus nuo 
Varšavos.

Raudonoji armįja bėganti 
betvarkioje panikoje visame 
fronte tarp Vislos ir Bugo upių.

Savo kontr-atakoše kad su- vienas sužeistas, traukiniui ties dega buvo franeuzų siunčiama 
mažinus spaudimą ant Varša- Elim'o, Kas., užgavus jų auto- j per Bavariją j Rumuniją, per- 

dideliame ( mobilią. Užmuštieji yra iš Ok- siuntimui gen. Vrangelini. Siun- 
aeroplanus, lahomos. tinis tapo konfiskuotas.

Lenkai daugiausia gali lai- 
jei rusų-lenkų

tyfo epidemija.”

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

ABILENE, Kas., rugp. 19.— 
Keturi žmonės liko užmušti ir

smaluotu audek-

dirba laukuose
mūšių. Niekurie

prieš

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

AUSTRIJA KONFISKAVO 
PRANCŪZŲ AMUNICIJA.

VIENNA, rugp. 18. — Duno- 
jaus kanuolinis laivas užgriebė 
didelę barką prie Vienuos, ve
žusią kulkasvaidžius 
ciją.

Manoma, kad toji

ir amuni-

karo me-

vos, lenkai vartoja 
skaičiuje tankus,

audringo judėjimo tarp darbi
ninkų. Anglija taipgi pergyvena 
negirdėtą sujudimą tarp jos 
darbininkų delei taikos tarybų 
tarp Rusijos ir Lenkijos.

“Gen. Vrangelio, froųte mes 
plačiai atidarome varius musų 
priešams, bet mes ųžpulsime 
j uosį iš šonų ir užpakalio. Re
voliucijos likimas bus nuspręs^ 
tas Lenkijos fronte. Štai kodėl 
mes sukoncentravome visas 
musų spėkas vakaruose ir pa
likome pietiniame! fronte vien 
tik postus sula ik im ui Vrange- 
lio besIverŽhnoT**

Trockis kvietė stoti savano
riais armijon prietiniame fron
te.

OLEVELAND, Ohio, rugp. 
19. — Po penkių dienų minkštų
jų anglių bendro algų komiteto 
tarimosi, komiteto posėdžiai 
tapo pertraukti ir komitetas 
išsiskirstė nieko nesutaręs. 
A’n gi jakas žali reikalavo pakel
ti algų po $2 į dienų padieniams 
darbininkams ir po 10c. ant to
no angliakasiams. Tuos visus 
reikalavimus kasyklų savinin
kai griežtai atmetė, vieton to 
pasiūlydami pakelti algą vien 
padieniams darbininkams ir tai 
tik po kokius 33c. į dieną. Tokį 
pasiūlymą angliakasiai atme
tė.

Kasyklų savininkai pasiūlė 
rekomenduoti prezidentui Wil- 
sonui, kad tasis paskirtų komi
sijų iš 7 narių, kurie visus ne
sutikimus ištirtų ir išneštų sa- 
vo nuosprendį. Angliakasiai to
kį pasiūlymą atmetė. »

Angliakasių komitetas ir kiti 
viršininkai paskui laikė savo 
susirinkimą ir nutarė pasiųsti 
prezidentui Wilsonui praneši
mą, kad tarybos su kasyklų sa
vininkais galutinai pajro.

Nors angliakasių viršininkai 
sako, kad angliakasių streiko 
nebus, bet savininkai nėra taip 
optimistiški ir sako, kad gali 
visiko atsitikti.

Illinois kasyklų savininkai 
esą sutinka pasirašyti naują su
tartį su angliakasiais ir pakelti 
dieniniam^ darbirfinkams algą 
po $1.50 į diena. Galutinai tai 
bus nutarta už poros dienų.

Jau esą gauta žinių, kad ke
lios kasyklos Illinois ir Indiana 
valst. užsidarė, angliakasiams 
atsisakius dirbti senomsiomis 
sąlygomis.

Illinois kasyklų savininkai ves 
atskiras tarybas su anglia

kasiais

BHLLEVILLE, III., rugp. 19. 
7,000 angliakasių nedirbo šian
die iš priežasties padienių darbi
ninkų atsisakymo eiti į darbą. 
Jų reikalavimai tapo atmesti 
tarybose Clcvelande. *

SPRINGFIELD, III., rugp. 
19. * Illinois angliakasių pre
zidentas Farrington prisiuntė 
telegramą iš Clevelando, prane
šančią apie atmetimą ^angliaka
sių reikalavimų. Tečiaus jis sa
ko, kad Illinois kasyklų savi
ninkai sutiko vesti atskiras ta
rybas su angliakasiais ir jos 
įvyks Chicagoje rugp. 23 d. To
dėl Farrington griaudena dar
bininkus:

“Todėl yra didelės svarbos, 
kad musų nariai ir toliau dirb
tų, o kur kasyklos nedirba* dar
bininkai turi tuojaus sugrįžti į 
darbą. Darbininkų nedirbimas 
dabar neabejotinai iššauktų val
džios akciją, kas pastatytų pa- 
vojun musų pasisekimą.”

Kasyklų savininkai sako, 
kad 12 kasyklų jau yra užda
ryta ir kad ir kitos gali irgi už
sidaryti. Bet jie vis dar tiki, kad 
angliakasiai sugrįš į darbą. •

Angliakasių viršininkai tiki
si, kad jiems pasiseks išgauti 
įš kasyklų savininkų patenki
nančią sutartį.

True translation fileu with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS DARBININKAI 
VEIKIA DEL TAIKOS.

Lloyd George aiškinasi rusams.

(LONDONAS ,rugp. 17. — 
Anglijos Darbo partijos veikia
moji taryba, po ilgo svarsty
mo, šiandie išleido naują ma
nifestą į Anglijos darbininkus, 
pareiškiantį, kad karo pavojus 
daf nepraėjo. Manifestas klau
sia: \ t

“Kode! premjeras nepaskel
bia sąlygų, 
darylų taiką 
nusistatymais 
to Vrangebo 
kus?”

Manifestas 
taikos ir atnaujinamo pirklybos 
sii Rusija.

Premieras L; 
smulkmeniškam^ 
Rusijos misijos natrio Kamene- 
vo Reikalavimą aiškiai pasakyti 
Anglijos nusistatymą linkui 
Vrangelio, sako, kad Anglijos 
valdžia niekad neturėjo mierio 
atskirti Krymą nuo Rusijos, 
nėgi skatinti Vrangelį daryti 
ofensivą. Premieras tvirtina, 
kad Anglijos valdžia vien tik 
rūpinosi išgauti esantiems po 
Vrangeliu kareiviams ir pabė
gėliams baugumą ir patį Vran
gelį persergėjo, kad Anglija 
atsisako priimti atsakomybę, 
jei jis-darys ofensivą.

Lloyd George tada paaiškino, 
kad Anglija tik tada jaustųsi 
priversta permainyti savo pozi- 

lirų 21.25 siūlomosios sovietų
  $2.05! sąlygos kesintiisl ant Lenkijos 

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių nonriklniisamvbės nctmflvkiai! hi t.nlrS-n»t nepriKiaUSOmyDCS.

Sulaikymas rusų spėkų prie 
Varšavos nepermaino padėties, 

sako Trockis.

MASKVA, rugp. 18. — Kal
bėdamas čia karo ministeris 
Leonas Trockis pasakė, kad 
sovietų Rusijos pozicija Lenki
jos ir pietinės Rusijos frontuo
se yra “abelnai užganėdinanti.” 
Kalbėjo Maskvos sovietų susi
rinkime.

“Fronte prieš baltųjų Lenki- 
įą,” sakė Trockis, “mūšų rau
donieji kareiviai atliko pama
tinę dalį savo darbo. Sulaiky
mas musų kareivių prie Varša
vos niekame nepakeičia dalykų 
stovio, ypač kad Lenkijos fron
tas dabar yra padalintas į dvi 
dalis — karinę ir diplomatinę 
—. ir turi du centru — vieną
Varšuvoje, o kitų Minske.

“Taikos tarybos Minske yra 
didelės svarbos, kadangi jos 
išsivysto ant netvirtų pamatų

kokiomis* Anglija 
su Rusija? Kodėl 
linkui a'vanturis- 

yra taip neaiš-

reikalauja pilnos

atsakymie į

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rugp. 19 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip uz 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.60
Austrijos 100 kronų ............ $0.51
Belgijos už $1 ........... frankų 18.15
Danų, 100 kronų ............... $15.00
Finų 100 markių ..................  $8.50
Francijos, už $1 ....... frankų 14.07
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų

ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

krt mafJių . .......... INDIANAPOLIS, rusp. 19.—Olandų 100 guldenų ........... $82.75 _, . . , , . . . .
.< Norvegų 100 kronų ........... $15.00 Dieninių darbininkų streikas

šveicarų, už $i ...........frankų 6.04 uždarė daugelį kasyklų Indiana
švedų 100 kronų ................... $20.55
Vokiečių 100 markių ..........   $2.05 ’ valstijoje.

7 DARBININKAI UŽMUŠTI 
EKSPLOZIJOJ.

MUSKEGON, Mieli., fugp. 19. 
—Trįs darbininkai liko užmuš
ti ir 7 sunkiai sužeisti, šiandie 
ekspliozijoje BrunsAvjick-Ba!lke- 
Collender Co. gumos dirbtuvė
je. Neužilgo keturi iš sužeistų
jų darbininkų mirė; ligonbutyją. 
Taigi viso iki šiol yra mirę 7 
darbininkai. Trįs dar guli ir vie
nas jų irgi turbut mirs.

Rado lavoną.
NE\y YORK, rugp. 19. Porą 

dienų atgal Hudson upėje 
rastas supjaustytas lavonas 
moteries. Kojos, rankos ir galva 
buvo nupjautos. Policija iš- 
jieškojo visą upę, bet kitų dalių 
kūno nerado, q joms nesant ne
galimu pažįinti moteries |rr 
jieškoti žmogžudžių.

Markių atpigimas
Vakar Vokietijos markės nu

puolė beveik iki dviejų dolerių 
už šimtą. Taip pigios markės 
senai jau nebuvo. Tik sausio ir 
vasario mėnesyj markės buvo 
po vieną dolerį su virš už šim
tų, bet vėliaus buvo pakitusios 
iki dviejų dolerių ir dauginus 
už šimtą. Priežasčių dabartinio 
nupuolimo yra daug, tarp jų 
svarbesnės gal būt yra šios: 
kad Vokietija mažai parduoda 
užrubežin tavorų, kad turi ma
žai aukso, o spausdina daug po
pierinių pinigų, kad paskuti
niuoju laiku išspausdino dar 
daugiau popierinių pinigų, ne
gaudama dauginus aukso. Prie 
pinigų nupuolimo, žinoma, pri
sideda ir keblus padėjimas ki
lęs dėl Rusijos Lenkijos karės. 
Su markėmis yra taipgi nupuolę 
ir kiti Europos pinigai: sterlin
gai, frankai ir lyros.

KY. ANGLIAKASIAI STREL 
.KUOJA. I

CENTRAL CITY, Ky., rugp. 
18. — Unijos raštinėj gauta ži
nių, kad vidutiniai 4,000 ang
liakasių nedilba ir kad 22 iš 31 
kasyklų yra uždarytos Muhlen- 
berg paviete, Kentucky. Kasyk
las uždarė streikas 300 mulų 
varinėtųjų. Strejkieriai reika
lauja pakėlimo algos. Delei 
streiko dabar tame paviete iš
kasama anglių 25,(XX) tonų į 
dieną mažiau.

MOTERIS PRALAIMĖJO 
NORTH CAROLINOJ.

Atetovų butas atmetė ratifika- 
, vimą priedo.

RALEIGH, N. C., rugį). 19 — 
Valstijos atstovų butas šiandie 
71 balsu prieš 41 atmetė fatifi- 
kavimą moterų balsavimo prie
do prie federalės konstitucijos. 
Senatas gi atidėjo svarstymą iki 
reguliario legislaturos posėdžio 
sekamą sausio mėn. Todėl kova 
už ratifikavimą šioj valstijoj 
praktiškai užsibaigia.

ORAS

Giedra ir nedidelė permaina 
temperatūroje šiandie ir ryto.

Pasportai 
Lietuvon.

*

Pasportus Lietuvon jau 
išduoda Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje.—Blan
kas pasportų aplikacijų 
galima gauti Naujieno
se. čia jau galima 
jas išpildyti.
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Pavydas^
Penkių Veiksmų Drama. '

(Tąsa)

JONAS. — Nėra ko sakyti: gražus momentai!.. 
Atsiduoti visiems ir kiekvienam!

VANDA. — Na, tuoj ir atsiduoti!.. Dalykas ne 
tame... tai tik neišvengiamas galas, kurio jus, 
vyrai, ir veika fouj ate... O aš jums pasakysiu, 
mano mielas, kad moteris tik tuomet ir būna 
įdomi, gyva, gudri, kuomet ją apsupa meilės 
atmosfera., .antraipgi ji rudyja, bunka, darosi 
paprasta stora, kvaila boba!.. Negaliu kęsti 
storų kvailų bobų!..

JONAS. — Kodėl stora? Ir kadelgi vyrai gali gy
venti be tos biaurios atmosferos?

VANDA. — Tai jau visai kitas dalykas!.. Vyrai 
turi daug ir kitų interesų—visuomenės veiki
mas, menas, literatura... O m^s ką? Na, ką, 
leiskime, eš turėčiau daryti prisikabinus prie 
savo vyi\>, kuris tris valandas po pietų miega, 
knarkia, o visus vakarus kliube kortomis lbr 
šia?..

JONAS. — Ir moteriai yra daug darbo!
VANDA. Kokio?.. Vaikus gimdyti? Grindis 
plauti?..

JONAS. — Kodėl būtinai grindis?..
VANDA. — Ak, Jonai! Buvau aš kursuose, skai

čiau referatus, bėgiojau į lekcijas, susirinki
mėlius... Ir visa tai tik vienas apsimetimas!.. 
Vyrui tai yra visas pasaulin, kurį jis pats sutve
rė, ir kuriame jis yra savas... Tikram vyriš
kam gyvenimui reikalingas ir protas ir gabu
mai, ir tvirta valia ir galingi muskulai.. . Bet 
kuomet moteris lenda į vyriškus dalykus, ji tik
tai juokinga ir bvjiegė! Iki šiolei “motoris dar' 
nei vienos nuosavos minties nėra sukūrus, lai 
kurgi jai kovoti su jumis!.. Gal kada-nors, po 
kokių trijų šimtų metų, kai vms gyvenimas 
persikeis ir moteris paliks visai kitokia, tada, 
galbūt, ir ji suras savo reikalų, ir vyrai žiūrės 
į ją k', t ai p; bet dabar...

JONAS. — O* dabar tai man ištikrųjų atrodo, kad 
geriau grindis plauti, negu...

VANDA. — Na,'tai jau ne receptas’.. Jus patįs 
pabandykite grindis plauti, o tada pasišnekėsi* 
me!.. Puikiai aš atrodyčiau su mazgote ir sut
rom !..

JONAS. — Vis geriau, nęgų dabar!..
VANDA. — Tai' kodėl jus neįsimylėjote musų 

virėją Marę? Ji puikiai grindis plauja!.. Pa
likite, meldžiamasis, savcF pamokslus!.. ge
riau pasižiūrėkite į mane! Gerai pasižiūrėkitė.

JONAS. — Na, žirtriu.x
VANDA. — Ir, žinomu nieko nematote?
JONAS. — Kodėl nematęs, — matau, kad jus ga

na graži moteris, bet kas iš to?
VANDA. — Kvailas tu vaikas! Visai dar kvai

las!.. Žinot, man .ant jus taip pikta, kad ga
tava jums ant kaklo užsikabinti.^

JONAS. — Bet kam tai!..
VANDA. — Nagi, kad parodyti jums, jog visi jū

sų žodžiai tai tik iš knygų nesąmonė, o jums, 
kaip ir visiems įprastai, reikalinga patogi mo-

toris!.. Man norėtųs jus taip užsukti, kad jus 
šliaužte šliaužtumėt paskui titane!..

JONAS. — Dėkui širdingai!
VANDA. — O todėl aš noriu būt jūsų... Girdi

te?..
JONAS. — Jus, rodos, savo cinizmu norite tiesiai 

mane nustebinti. Veltui, musų laikais tuo nie
ko nenustebinsi!

VANDA [prisilenkdama prie jo visu kūnu]. — 
Nieko aš nenoriu nustebinti, o tik man taip tin- 

’ka!.. Tai mano kaprizas!.. Žinote, ryt vakare 
aš busiu viena. Vyras lošia kliube... Ateiki
te!. . Aš turiu visali permatomą raudoną rūbą... 
jame aš labai įdomi!.. Aš apsivilksiu jį dėl jū
sų, girdite?.. Juk jus dar nematėte manęs? Aš 
daug gražesnė už jūsų Eleną. Ateikite, aš lauk
siu !

JONAS. — Ne... aš neateisiu... »
VANDA. — Neateisite?..
JONAS. — Ne...
VANDA [prisilenkdama da arčiau prte jo ir žiū

rėdama jam į akis keistai, beveik su užsidegi
mu]. — Ateisi!..
JONAS [sujudęs sumišęs]. -— Jr kairi aš jums?.. 
ELENA [prisiartina, apsikabinus su Šone]. — 

Apie ką jus č’a vis ginčijatės?..
ŠONE. — Jonas pasidarė nepakenčiamas ginčas! 
JONAS. — Geriau tegul poųi Kaminskienė pati 

papasakoja jums, ką ji man siūlė!..
ELENA. —Vanda!..
JONAS. —• Velnias žino kas čia!. ,\[Nueina], 
ŠONE [palikdama Eleną bėga paskui, sujudus]. 

—Kas atsitiko, Jonai?..
JONAS. — Nieko... Jus, Šone’, dar mergaitė ir 
di'cig ko nežinote... kaip sužinosite, pati liksit 

tokia pat!.. [Numoja ranka].
SONe [graudžiu balsu]. — Nesuprantu jūsų!.. 

[Nueina prie kriaušio, kaine ant akmens sėdė
dami ruko ponui kas su kunigaikščiu].

ELENA. — Na, taip tai jau negražu, Vanda!.. 
VANDA. — Kaip?..
ELENA. — Nors Joną tu galėjai palikti ramybėje! 
VANDA, — O tu pavydi?
ELENA. — Ko, — Jono tau?.. Tu iš proto išėjai, 

Vanda!..
VANDA. — Na, kaipgi!.. Aš beprotė, ištvirkusi, 

jus visos — dorybės ir nekaltybės angelai!.. 
Na. pakaks jau! Ncaprimcsk meldžianti, 1°’ 
kia nuskriausta nekaltybe! Tuo tu gali pri
gaudinėti savo meilužius, o manęs neapgausi!..

ELENA. — Tu iš proto išėjai!
KAMINSK1S [prisiartindamas su lėkšte]. — Van

dute, gal nori ko užkąst?
VANDA [atstumia netikėtai išmušdama lėkštę iš 

rankų]. —%Ak, eikite jus po velniais’.. Atsi- 
pykote man!.. [Nueina prie kriaušio, nutrau
kia poručiką nuo vietos ir sėdus ant pačio be
dugnės krašto].

KAMINSKIS. — Vandute... Juk aš... Vandute!.. 
Ar jus nežinote,* kas jhiMfrtiS<(kire?.. Gal aš ką 
nors?.. Kad jus žinotumėte,\ kaip pastaruoju 
laiku jos nervai suirę!.. Aš jai rimtai sakau 
pasigydyk o ji pyksta... Aš, sako, sveika. O 
kaip ji sveika? Palįs matote, kas su ja dedas. 
Ir taip visuomet. Nežinau kodėl! Na, štai... 
žiūrėkite... Dar nupuls!.. Vandute!.. Ak, tie
siai proto netenku, nežinau ne ką su ja daryli! 

(Toliaus bus).
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

ALYTAS. 
Areštai.

š. m. liepos 2 d. Čia suimti K. 
Matulaitis ir Jurgis Stumbrys 
neva už agitaciją prieš St. Sei
mą ir prieš valdžią.

Dalykas ve kame. Birželio 27 
d. Rementiškių dvare buvo Ž. 
U. D. Profesines Sąjungos Ža
liosios skyriaus narių susirinki-

■ Irias. Susirinkime K. Matulai
tis davė pranešimą apie Pro/e.ši- 
hių Sąjungų Suvažiavimu Kau
ne birželio 20, 22 d. Susirinki
me teko paliesti ir tą dalyką, 
kad St. Seimui paskelbus kons
tituciją, kuri laiduoja ■susirin
kimų laisvę ir esant socialisti
niai krikščioniškai dr. Griniaus 
valdžiai, visgi darbininkų atsto
vų suvažiavimas buvo nuolat 
lankomas milicijos, nuolat revi
duojami susirinkusiųjų doku
mentai1. Tas erzino ir nervino 
žmones. J. Stumbrys ir minėjo 
savo kalboje valdžią. Bet nepri 
klausydhmas “Darbo federaci
jai’’ neturėjo reikalo perdaug ją 
anlin dėti. • ,
xTo, kad darbininkai savo susi
rinkime drįso kritikuoti netiku
sius valdžios pasielgimus, mili
cijos viršininkui užteko, kad į- 
sakytų abu darbininku sukišti į 
kalėjimą. v

Kuomlet byla buvo perduola 
tardytojui tas suimtuosius tuo
jau įsake paleisti.
' Ne jau niekuomet nejsigalės 
pas mus konstitucijinė tvarka? 
Aš manau Vilkaviškio milicijos 
vadas privalitų savo pareigas 
geriau žinoti. [“S-d.”jK.

ne pasakomoji politika, ir kokia 
mažumos, sočia kieme kratų. 
KčikŠčioTiiams-deinokratūms ly
giai kaip ir fedėracija! rupi ne 
bežemiai ir mažažemiai, apie 
kuriuos jie taip kalba, bęt stam
bieji savitiinkai-ukininkai. Ir 
žemę jie duoda ne tiek beže
miu uis, kiek visiems pasiturin
tiems. Viėn patys darbininkai, 
bėžeiriiai ir mažažemiai, dėda
miesi į organizacijas, patys sek 
darni Seimo darbus, patys rei
kalaudami Hpirs vesti žemės re
formą taip, kaip socialdetnokra 
tai^yra nustatę.

Apie šios valandos jx>litikQ 
kalbėjo dr. V. Požėla. Vilnius, 
sakė jiš, tas ekonomijos centras, 
da ne musų ranko.se, būt jis tu
ri būti musų. Husai jį nori oku 
puoti. Musų valdžia turi aiš
kiai iMistatyli rusams klausimą: 
kas jie, okupaųipi, kaip lenkai 
ir vokiečiai kad buvo, ar musų 
kaimynai? Jei okupantai, tai 
ginklu mes rodysime kelią tiems 
veidmainiams. Mes nekėliam 
to ginklo, bet mus spiria jį kel
ti, kuomet veržiasi musų kraš-

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumSią 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

J. PA!N-EXPELLER Ja
VMzbnženklla užrog. 8. V. Pat.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anclior)
Vnizbnženklį.*
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Parltan Salyklos Sunka sa 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni glrimą, 
negu kiton kurios iidirbystis. 
Reikalauk Puritan. Visos 
groeernžs, aptiekos delika. 
tessų krautuvas parduoda 
musų t a vorą.
30 N. ĄĮarket St. Chicago, Iii.

DABAR YRA LAIKAS 
PASIŲSTI PAGELBOS 
SAVO GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Kaip tai: drapanas, valgomus 
daiktus, pinigus, ir taip toliaus. 
Mes siunčiame į Lietuvą viso-

Keliaujantiems Lietuvon parduo
dame laivakortes. Taipgi par
traukiame keleivius iš Lietuvos. 
Ypatingai prižiūrime šeimynas 
ir pasportų neturinčius.
Rašykite tuojaus ir gausite vi
sas informacijas ii’ busi užga
nėdintas.

The Lithuanian Marine 
Forwarding Company

203 W. 33rd St. New York, N. Y.

PASVALYS.
Liepos 25 d. įvyko rinkoje m i 

tingus. Dalyvavo visi žmonės 
atėję į bažnyčią. Apie socialde
mokratų frakcijos darbuotę St. 
Seinekalbėjo narys dr. K. Bie
linis: Imdamas Seimlo įstaty
mus jis rodė, kokia daugumos 
krikščiouių-demolkratų. tikra,

Cukrus! Cukrus! naujo išradimo po 6c svaras, šeimyninkes Tčmykit! 
Jums nėra reikalo mokėti augš- 

A tą kainą už cukrų. Musų nau-
J° Išradimo skystas cukrus už- 

H vardytas .Glory Sugron yra taip 
i) saldus, kad užtenka vieno la- 

8° užsaldinimui kavos arba ar- 
• batos puoduko — vienas .šauk- 

- štukas šio cukraus užima vietą 
r vieno svaro reguliario cukraus.

; Glory Sugron yra geras taipgi
ir kepimams, prezervams ir tt. Daktarai pripažino musij cukrų daug 
geresniu produktu už granaluotą cukrų, nes jis nerugsta pilve ir yra 
lengvai grumuliuojamas. Yra Tai čystas it Sveikas Produktas. Ser- 
gėkit musų pirklybos ženklą — jurų morgą. Viena musų produkto 
bonka turi savyje 16 svarų reguliario cukraus saldumo; kaina tik 
$1.00 už bonkąYr 15c. extra už pasiuntimą. Pareikalaukit vienos bon- 
kos pabandymui šiandie ir persitilirinkit, taip kaip tūkstančiai musų 
kostumerių jau padarė. Pcrgalčkit brangumą gyvenimo.

Krautuvninkai ir Agentai reikalaukit paaiškinimų.
1217 N. Paulina St., Empire Laboratory Co., Dept., 37, Chicago, III.

isiiiaiiiniiiiiiiiii
*• Tel. Yards 6492

AKUŠERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterį ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, Iii.
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Pinigai Iš
Kenoshos]
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar dfaf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

Waukegano 
lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bmževi- 
čiaus aptieką:

i
WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, I1L

Mes pilnai pampinsime juos į trumpą laiką

Pinigai is 
MH 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate &,Loan Co.

Iš Čia pinigai yra pa- 
siunčiajni Lietuvon grei- 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 §o. Main Str.

Rockford, III.

Doviernastįs (ingaliojimai) Pardavimo

ir pirkimo aktai.

Pervedimas kitam nuosavybes Lietuvoje

Testamentai ir kitokios legalės popieros 

yra atsakomai išpildomos Naujienų ofise 

po advokato priežiūra. -

Naujienų notaras yra užregistruotas Lie- 

tu vos atstovybėje Washingtone, todėl Nau

jienų padaromieji dokumentai be kliūčių 

patvirtinami atstovybėje ir turi pilnų galę 

Lietuvoje.

Laivokorteš Europon 
Jau Yra Parduodamos 
ZOLPO IR BARČAIS OFISE 

\ *

Trečios klesos laivakorčių kainos sekančiai:

Iš New Yorko j Angliją........................................................... $71.50- ir $85.00
Iš Ncw Yorko j Paryžių............. ..  $75.00 ir $86.50

*
♦ 

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

\ \ * R
Reikalais kreipkitės pas

ZOLP IR BAR
4547 South Hermitage Avenue,

Phone Yards 145.

........................................—................. .. .............— .1 ..ii.................................... .......

1 ................................. . ........................ I ■ " ■"

Chicago, Illinois.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Tclephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

pcrktmp
arba parduodant Uamą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
\Vest 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
AKUŠERKA

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v 
. .............................—....................... /

DATRIJOTiZMAS {
* PaČėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE '&

SAVINGS BANK" j 
kapitalas ir Perviržisy. •

$120,000.00. I
S. E. Cor. Fourth and f 

Jacksdti Sts. B
SIOVX CITY, ia. . Z

Skaitykite ir Platinkite

ranko.se
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Bugpjučio 8 d. I. A. S. svetai
nėje buvo prakalbos. Jas rengė 

'L. L. P. (turbut Lietuvos lais
vės paskolos? K). Kalbjo Dr. 
J. šliupas.

Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa- ' 
gelbėti.

The
STOCK YARDS 

SAVINGS BANK

Pirmu atveju Dr. šliupas pa- 
im'v.ikoja kai^ Lietuva patapo 
nepriklausoma valstybe ir ko
kių vargų turėjo panešti kol sa
vo tikslo atsiekė. Trumpais 
ruožais suminėjęs svarbesniuo
sius Lietuvos istorijos įvykius 
pradedant 1300 metais, Dr. šliu
pas nurodė, kad Lietuva' netu
ri nieko pamokinančio nuo savo 
kaimynų Lenkijos ir Rusijos. Po 
to pareiškė, kad jam dalyvau- 
i mt rusų-lietuvių derybose dėl 
laikos, rusai prisiminę tuos lai
kus, kada lietuviai paliuosavo 
juos nuo mongoliško jungo. 
Lenkam taip-pat lietuviai sutei
kę geriausius vyrus. Mickevičius 
ir Pilsudskis, esu lietuviai.

Dr. šliupas užginčino tuos 
gandus, kub: Lietuvę valdų kle
rikalai. Lietuvą, ginti, valdo 
liaudis. Kas kad ten yra apie 
tuzinas ar desėtkas kunigų, bet 
Lietuvoj ir, kunigai kiloki; visi 
dirbą valstybinį darbą. Rel kar 
tu lenai yra ir kitų partijų at
stovai. Ten yra krikščionių, so- 
cialistų-liaudininkų, ir socialde
mokratų. Taigi Lietuva esanti 
laisva ir nepriklausoma valsty-

4162 So. Halsted St 
C h i c a g o

Lietuvoje ponų nebus, sako 
Dr. šliupas, nes visokį titulai 
panaikinti, petuva nebus ir 
imperialistinė, nes Lietuvos, liau 
dis yra demokraliga ir myli tai- 
ką. Lietuva neturės kitokių ry-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■■J 

Į Extra Extra Extra į
■ Svarbu Chicagiečiams ■
■ PĖTNYČIOJ, RUGPJŪČIO 20, 1920 ■
■ ' ’ ** Bažnytinėj svetainėj, . ■
J kampas 35tos ir Union Avė., ant Bridgeporto ■ 
! Jo Mylista S. B. Mackevičius, vyskupą^ Lietuvių J i
■ Tautos Katalikų Bažnyčios Amerikoje kalbės te- Jį
■ moję: “
■ “MIELAšIRDYSTeS NORIU, O NE AUKOS” ■
J Malonus, nepraleiskite progos, nes tas svarbu ■
■ ateičiai. Jo kalba, tik vieną kartą istorijoj te gali- ■
■ ma išgirsti. Kviečia KOMITETAS. H
■ Delei visokų informacijų malonėkit kreipties ■
3 prie vyskupo S. B. Mickevičiaus D. D. "
■ 3509 So. Union Avė., Chicago, III. a

šių (?) su lenkais ir rusais, nes 
iš jų ji nieko naudingo pasimo- 
kint negali. Lenkai apimti im
perialistine manija, o rusai į- 
steigė bolševizmą. Jų nei vie
nas Lietuvai netinka. Bet, pa
sak Šliupo, Lietuvoje ponų ne
bus dar ir dėlto, kad lenk ponia i’, 
kurie turėjo dvarus Lietuvoje, 
visą savo mautą siunčia Lenki
jon, o jų sūnus jau senai lenkų 
legijonuose tarnauja. Jie Lie
tuvos valstybės priešai ir to
lei jų dvarai bus paimti ir iš- 
lalinti bežemiams it' mažaže
miams piliečiams, kurie nori že
mes ir noriai ją dirbs. (O kaip 
ui tų dvarponių dvarais kur yra 
ištikimi Lietuvos valstybei? K.)

Antru atveju Dr. šliupas pa- 
iulė rezoliuciją, prašančią Wa- 

•ibington’o valdžios, kad pripa
žint ij Lietuvos nepriklausomy
bę. Rezoliucija priimta milži
niška didžiuma balsų, išskyrus 
i ar 4, kurie balsavo prieš (Su- 
irinkime buvo apie 300 žmo- 
lių. K.) Po to Dr. šliupas ir vėl 
tęsė* savo kalbą apie ekonominę 
Lietuvos padėtį. čia Šliupas 
nurodė visą eile progų, kur pa- 
dturintis žmogus (kad iri darbi
ninkas) gali padaryti1 ir sau pel 
ną ir valstybei naudos. Kvie- 
ė lietuvius darbininkus organi
zuotis ar bent prisidėt prie įvai
rių jau sutvertų lietuviškų bend
rovių Beje, Dr. šliupas nepata
ria tuoj grįšt Lietuvon tiems, 
kurie nemoka amato ir neturi pi 
nigų. Tokie ten galėsią sugrįž
ti tik už kokių metų-kitų; tada 
ir jiems busią gerai, bet ne da
bar.

šios prakalbos, buvo papuoš
tos keletą dainelių, kurias dai
navo vyrų kvortetas. Be to du 
kartu sudainuota Lietuvos him
nas—“Lietuva tėvyne musų“. 
Pirmu kartu dainavo kvartetas 
(vyrų), antru kartu, priėmus re 
zoliuciją — visa publika.

Dr. šliupas sako, kad “tautų 
sąjunga“ yra ne Įmlperialistinė, 
bet priešingai — ji panaikina ka 
rus. Bet man nesuprantama ve 
kas. Juk visos tos tautos, kur 
priklauso prie “tautų sąjungos” 
yra mažiau ar daugiau imperia- 
lisitnės. Tautų sąjungon nepri
imta tokių valstybių, kurios ne
sutinka su priklausančių valsty
bių nusistatymu. Pagalios, Len 
kija priklauso “tautų sąjun
gon“. Bet kodėl ji puolė Rusi
ją? O kad lenkų siekinius su
matyti, tai, berods, nereiktų 
specialių dkinią...

—Socialistais.

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 prašalinti visokius dabartinius sutrukdymU§ 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 pašportų Lietuvoje ir Amerikoje, parupinimas laivakorčių, 
siuntimas pinigų ir kiti labai reikalingi Lietuvos ir Amerikos lietuviams da
lykai bus atliekami per musų ofisus stebėtinai trumpu laiku. 

• •
JEIGU MANAI atsiimti savo gimines art 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.

‘ < - 'j
JEIGU REIKALAUJI kokių informacijų apie gimines ar kitą-ką iš Lietu

vos, musų atstovas ištirs viską ypatiškai.

JEIGU MANAI siųsti pinigus Lietuvon tai dabar yra geriausia proga 
priduo.ti juos saugiai ir greitai savo giminėms, pažįstamiems ir tt. per musų 
dabar išvažiuojantį astovą. šia proga gali pasinaudoti kiekvienas.

Turėdamas kokį iš augščiau minėtų reikalų kreipkis į musų ofisą ypatiš
kai arba per laišką, o mes atliksime viską greitai ir sąžiningai.

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

Dr. A. R. Bltimenihal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dyįcai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

.. . . . . . . .. . . . . . . . . .  \ 
Dr. Charles Segal

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

t ......... .........

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 
m , . . ) ’ 3110 arba 357

e cp onai. -j Naktimis Drexel 
( 950 - Drover 4136 

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

“Naujas Pasaulis”
Elektro technikos ir chemijos mokslo mėnesinis 

laikraštis su apsivedimų skyriumi. Kaina metams 
$1.00. Atskiri prabos num. 10c. Su visais reika
lais kreipkitės,

“NAUJAS PASAULIS”,
1600 E. 26th St., Cleveland, Ohio.

......................—.......

Juozapas Gražulis, West
Frankfort, III., aukoja:

Liet. Laisvės Fond. (Liet.
socialdemokratams) .„.$1.00

Socialistų Partijos rinki
mų kampanijai ...  $1.00

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PEJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 

jaknų ir 
skilvio.

ARTERS

Reikalaukit tikrojo QART PILLS,

PRANEŠIMAS VISUOMENIAI!
šiuomi pranešam Gerbiamai Lietuvių Visuomeniai, kad šiomis 

dienomis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Persiuntimo Agentūra, 
po vardu Lithuanian Marine Forwar<ling Co., kurios tikslas yra sąži
ningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo giminėms 
Lietuvoje, kaip tai: persiuntime drapanų, valgomų daigtų, pinigų ir tt.

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo bei informacijos mel
džiame kreiptis ant šio adreso:

LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO., 
203 West 33rd Street, New York City.

25,000 Knygų Uždyką ]
L. K. MOKYKI,A padovanoja 25,000 knygų visiems tiens, kurie 

nori sužinoti, kaip galima lengvai, greitai ir pigiai įsigyti ĮMOKSIĄ, jj 
Siųskite savo antrašą ir 10c., kaipo prisiuntimo lėšas, adresu odai n:

L. K. MOKYKLA, 2023 Saint Paul Avė., CHICAGO, ILL.
f i

Viso . $2.00
[$2.00 priimta ii’ bus pasiųsta 

kam skirti. — N. Red.]. •

Lietuvos misijos
pranešimas.

Delei Lietuvos Laisves Paskolos 
Apyskaitos.

____________________ ii A
Pradedant Lietuvos Laisvės 

Paskolą, Lietuvos Misija buvo 
pasižadėjusi visą savo darbą 
daryti su žinia pačios lietuvių 
visuomenės ir su jos kontrole.

Tuo tikslu prie Lietuvos Mi
sijos iš pat pradžios buvo suda
rytas nuo įvairių visuomenes 
organizacijų Lietuvos Laisvės 

Paskolos iš 12 narių komitetas, 
kursai ir buvo per kelius kartus 
šaukiamas ir kuriam buvo per
statomos visos išlaidos ir įeigos 
ir nurodoma visa Lietuvos Lais
vės bonų pardavimo tvarka. 
Tečiaus tenka girdėti, jog kai 
kurie žmones, žiūrėdami į Lie
tuvos Misiją, kaipo į kokią pri
vatinę, o ne valdžios įstaigą 
reikalauja, idant butų išduoda
mos smulkmeniškos , apyskai
tos, idant butų pasakoma, ko
dėl tiek, o ne daugiau pinigų 
Lietuvon išleista ir tt.

Kaipo valstybine įstaiga, Lie
tuvos Misija turės išduoti pilną

apyskaitą Lietuvos valdžiai ir 
šiandien skelbti laikraščiuose 
visas smulkmenas delei dauge
lio priežasčių gal butų ir neat
sargu. Lietuvos Misija visuose 
nutarimuose delei pinigų per
siuntimo ar laikymo prisilaiko 
aiškių Lietuvos valdžios nuro
dymų ir lygiai daro išlaidas su
lig Lietuvos valdžios permaty
tų sąmatų.

• 4. .-n • ..................-A MK

Neveizint to ir norėdama nu
raminti ir tuos, kurie taip prašo 
šių apyskaitų, Lietuvos Misija 
yra užprašiusi tris narius mi
nėto komiteto pil. Juozą O. 
Sirvydą, K. J. Krušinską A* Vin
cą Jankauskį peržiūrėti visas 
knygas ir dokumentus ir išduoti 
savo nutarimą, kursai ir yra 
žemiau paskelbiamas.
Lietuvos Laisvės Paskolos Re
vizijos Komisijos Pareiškimas.

Mes, žemiau pasirašiusieji, L. 
L. Paskolos Revizijos Komisi
jos nariai, pakviesti Lietuvos 
Misijos peržiūrėto! L. L. Pasko
los apyvartą per visą laiką ir 
per praėjusius tris menesius, 
gegužės, birželio ir liepos, 1920, 
susirinkę Lietuvos Misijos bu
te, 257 West 71-st Street, New 
York City, peržiūrėjome virš- 
ininėtąją apyvartą ir žemiau 
inančiąją apyskaitą radome vi

siškai pilną ir teisingą, ką to- 
’iaus savo parašais liudijame.

Ineigos:

Pereita apyskaita 5—4—20, 
balansas .............. $793,236.64
/ Ineigų nuo 5—4—20 iki 7-*- 
31—20 .................... 538,534.15

Viso ineigų $1,331,770.79 
★ * *

Visi Lietuvos Misijos ir pas* 
kolos kėlimo kaštai nuo pat

pradžios .......... $33,001.(X)
Ucituvos’; bonų išspaudini-

mas................. 3,250.00
Lietuvos valdžios įsakymu 

įvairioms kontraktams išmo
kėta .......... 17,920.91

$54,171.91
Bankos sugrąžintas p. Shat- 

kaus, Chester, P., “protested”
čekis........................$502.04

Viso išeigų .... $54,673.95 
PaLsiųsta Lietuvon Lietuvos 

valdžiai 4-is atvejais 335,100.00 
Sulig Lietuvos valdžios įsaky

mo sudėta rezertvon ant
6% .................. 604,067.60

Randasi ant rankij Am^ikos 
bonų neparduodamų ir ,War

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

dirbtuves. Cash arba ant išmąkėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

PINIGAI SIUNČIAMI 
LIETUVON KASDIEN
KABELIU
Greitam ir Saugiam dastatymui 

siųsk per r musų banką.
Atdara kasdien iki 6 vai. Utarnin- 
kc iki 8 vai. Subatos vakare nuo 
6 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 9 ryto 

iki 12 valandai diena.

t@CoMBWrSz^
BCNJAMIH J.aCHirr. 0HHIOSNT

728 W. Roosevelt Rd./ 
Chicago, III.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš rytb ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St. Chicago.'
.  ................ . »"

TRENK kujj ir lopetą j šalj rnekalk sau GRA
BO ir nekask DUOBES, bet tuoj reikalauk 

SVEIKATOS 
knygos, kurią gausi uždyką, užmokėdamas 
tiktai prisiuntimo lėšas, 10c. Adresuok: 
SVEIKATA, 2023 St.Paul Avi., CHICAGO, ILL.

Savings Stainps prisiųs
ta ...........  9,586.38

Lincoln Trust Company ran
dasi pinigų .... 328,342.86

$1,331,770.79
Prie to mes turime pabriežti 

gana svarbų faktą, jogei visas 
iki šiolei vedamasis Lietuvos 
Laisvės Paskolos darbas ir 
visi su tuom besijungiantieji 
iškaščiai Lietuvos valstybės iž- 
lui nepadaro jokių iškaščių. nes 
visi iki šiol padarytieji iškaš
čiai, kaip va: Pačios Lietuvos 
Misijos įsteigimas, užlaikymias 
raštines, algtj išmokėjimas, 
patsai bonų atspausdinimas, 
agitacija ir apgarsinimai, važi
nėjimai su prakalbomis, etc., 
paisidengė iš tų įplaukų, kurias 
apturi Lietuvos Misija kaipo 
mokestį už įtvairius musų vien
taučiams patarnavimus.

Pasirašome rugp. 12, 1920, 
Neiw York City, N. Y.

Juozas O. Sirvydas,
K. J. Kručinskas,

\ Vincas F. Jankauskas.
. ’ t
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai v 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

•1IETUVIS DENTtŠTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts.

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

f

Telefonas Pillmaa 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av^ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Telefonas—Boulevard 9199 ,
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III. i
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

u
Ree. 1139 Independence Blvd. Chicago 

Telephone Van Burcn 294

DR. A*A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
< Vaikų ir visų chronišką ligM

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

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

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

; DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantnojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

i Arti 88-th Street
K—■ ..... ... .„U

Teisinga drabužią kaina.
Kainos kurios tinka bito vieno ki

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

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

Specialis nupiginimas 5 nuo4. 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 SU Chicago, III,

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

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

: .................................................................................................

įtoutotontototototoBDitototoito
JJ Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas
JĮ VALANDOS: 9—12 ryto £

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

Chicago, 111.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■ar 

g DR. YUšKA S 
; 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
JĮ Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 JĮ 
H vakare. g
■ Rezidencija: 2811 W. 68 St

Tel. Prospect 3466

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

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

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

....... ..................... ...........-■■■............................................................................................. .....

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis 'Gydytojas Ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 842 ir 3189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:80 
—7. Tel. Yards 723

DR. JOHN N. THORPE' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 k------- ----- . .. . .
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t«t LITHUANIAN BAILY NEWS

Published Daily ascapt Sunday by 
Um Uthuaniaa New* Pub, Co,, Ine.

pramonės išplėtojimas.
Bet kaip išplėtot ją?
Straipsnio “Lietuvos Pra 

monės Reikalu” autorįus sa 
ko:

■ditoi B ■rioltt* 
‘ -----------u •

1739 SO. HALSTED ST., 
; CHICAGO, ILLINOIS.

Talaphona Omai 1606

Subscription Katėsi 
par year in Canada. 
per year outaida of Chicago. 

per year in Chicnfe 
8c per copy.

Entered aa Second dera Mattel 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, I1L, andai the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liekiriant 
nedudieniua. Laidiia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
m. — Telefonas: Canal 1106.

Kiaisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

Metams , , S8.W
Pusei meti ■ ■■ —■ ■ ■■■— H® 
Trims minusiam* į i i 
Dviem mineaiama , « » ...m 1-3$
Vienam mėnesiui ■ .......  1.00

Chicagoje — per neftiotojualViena kopija^------------------- *— 03
Savaitei-----------------------------— įj
M4neaiui . , . , ...........

Suvienytose Valstijoee. M Chicagoj, 
paltui

Metams.................  .............97 QQ
Pusei meta t 4.00
Trims mėnesiams .... 2.0v
Dviem mėnesiams < ■ 1-50
Vienam mineaiui , ■ ..... — .76

Lietuvon ir kitur uisieniuoeflfl
/ I Atpiginta)

“Dabar Lietuvoje orga
nizuojama daugybė viso
kių* draugijų, bendrovių 
pramonės įmonėms, bet or 
gąnizatoriai yra žmonės 
storžieviai, kurių vienin- 

/ telis tikslas — patiems 
praturtėti. Į visas tokias 
bendroves .reikia žiūrėti 
su dideliu atsargumu”.
Tai yra, be abejonės, tei

singas pastebėjimas. Pramo
nės organizatoriai Lietuvo
je, “savieji žmonės”, pasiro
do, turi taip-pat tikslo tiktai 
kuodaugiausia pelno sau pa
sidaryti, kaip ir syetimų kra 
štų kapitalistai. Ir kadan
gi yra taip, tai Lietuvos dar
bo žmonėms, lygiai kaip ir vi 
siems tiems, kuriems rupi 
geresnė Lietuvos ateitis, ne
labai tegali būt svarbu, kad 
jų pastangos butų pasekmin
gos. Su tais pelno medžio
tojais reikia būt prisirengus 
kovoti.

Metam*-------------------- —— *8.00
Pusei metų--------  -----
Trim* mėnesiam* *----------—~

Pinigui reikia siųst palte MondL 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Pramones reika
lai Lietuvoje.

Rimtas ir pamokinantis 
straipsnis, kurį prisiuntė 
“Naujienoms” profesorius 
Dr. Jonas Šimkus iš Kauno 
(tilpo pereito panedėlio nu
meryje), parodo, kaip keblus 
šiandie yra pramonės klau
simas Lietuvoje.

Lietuva da beveik neturi 
pramonės. Milžiniška di- 

.. džiuma josios gyventojų už
siima žemės ukiu. Tie ūkio 
produktai, kurie gali būt su
vartojami, kaipo medžiaga 
pramonei, yra siunčiami į 
kitų kraštų dirbtuves, ka
dangi Lietuvoje dirbtuvių 

kaipir nėra.
Dr. J. Šimkus teisingai sa

ko, kad nepriklausomai val
stybei šitokia padėtis yra ne 
pageidaujama. Už savo ža
liąsias medžiagas, išgabena
mas į užsienį, Lietuva gau
na, žinoma, mažiau, ne£$ už 
fabrikų išdirbinius, pargabe 
namus iš užsienio; skirtumą 
tarpe žaliosios medžiagos 
vertės ir vertės išdirbinių, 
pagamintų iš tos medžiagos, 
Lietuva turi užmokėti ki
tiems kraštams. •

Jeigu šitokia padėtis tęs
tųsi nuolatos, tai Lietuva tu 
retų atiduoti kitiems kraš
tams tą dalį savo jiegų, ku
rios atlieka nuo žemės ūkio. 
Reiškia, žmonės iš jos turėtų 
nuolatos emigruoti — taip, 
kaip būdavo iki šiol.

Antras, da didesnis blogu
mas yra tas, kad Lietuva, 
neturėdama savo pramonės, 
patektų priklausomybėn nuo 
pramoningųjų kraštų. Jau 
dabar Anglijos kapitalistai 
stengiasi padaryti sutarčių 
su Lietuva, pagal kurias jo
sios žaliosios medžiagos tu
rėtų tekti tiktai jiems. Bū
dama silpna ekonominiu ir 
politiniu žvilgsniais, Lietuva 
gali būt priversta susirišti 
save tokiomis sutartimis su 
vienu arba keliais kapitalis
tiniais kraštais ir patapti 
tuo, kuo yra jų kolonijos.

Nuo šitokio likimo Lietu
vą gali išgelbėti tiktai savo

Kaip-gi tad sutverus pra- 
jmonę Lietuvoje, kad iš vie
nos pusės apsaugojus Lietu
vą nuo pavergimo/svetimų
kraštų kapitalui, ir iš antros 
pusės kad nepasitarnavus sa 
vųjų godišių tikslams?

Prof. J. Šimkus kviečia 
Lietuvon Amerikos lietuvių 
kapitalus, užtikrindamas, 
kad jie tenai rasią pakanka
mai pelno. 'Tatai betgi ne
duoda naujo pramonės orga 
nizavimo pieno. Jeigu ame
rikiečiai dės pinigus ir steigs 
Lietuvoje pramonės įmones, 
vadovauaamiesi noru gauti 
gerą dividęndą nuo savo įdė 
lių, tai tatai juk bus tas-pat, 
kas jau dabar yra mėginama 
daryti Lietuvoje. (

Taigi tas klausimas dar 
vis tebėra neišrištas.

Pasaulio Darbininku
Judėjimas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Jll., Aug. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA.

Vokietijos angliakasiai ir Spa 
konferencija.

MARIE A. CZAPLICKA. 
[Federuotoji Presą].

Otto Hue, Angliakasių Uni
jos vadas (socialistas), atsistojo 
Spa 'konferencijoj ir pareiškė: 
“Diplomatai konferencijoj gali 
nutarti kas jiems patinka; tė
čiai! tikrąjį nutarimą padarys 
angliakasiai: jie išspręs,
ant kiek galima paten
kinti reikalavimus ir kaip 
tie reikalavimai išpildy
ti”. Hue yra tvirto sudęjimo
žmogus ir nedaug tekalba, vie
nok kuomet jis kalba, — jis ap
galvoja kiekvieną žodį. Jisj ne
mėgsta dėvėti manžetų, o kuo
met sėdasi dirbti, tai pasideda 
ir kalnierių. Kada Lloyd George 
panorėjo su juo kalbėti, tai Hue 
sutiko išreikšti savo nuomones, 
bet tuo pačiu metu davė aiškiai 
premjerui suprasti, kad jis la
biau yra linkęs išspręsti dalyką 
su Robert Smillie, o ne su juo. 
Pirm Spa konferencijos prasidė
jimo aš turėjau progos praleis
ti su juo vieną popietį. Jis mar 
žai tekreipė domės į Spa konfe
renciją, bet domėjosi Geneva — 
Internacionaline angliakasių 
konferencija, kuri įvyksta rug
pjūčio mėnesyj.

Internacionaliniai diplomatai, 
pagalios, suprato, kad anglies 
klausinio negalima išpręsti ne- 
guojant darbininkus, tos prie
žasties delei jie ir pasikvietė

Hue konferencijon. Jie pirmu 
kartu suprato, kad negalima ap
eiti angliakasių, norint kad jie 
kastų anglį. Ir kaip talkinin
kai, taip ir vokiečiai priėjo prie 
tos išvados, kad an’gliakasiams 
turi būti teikiama daugiau mai
sto, avalynės ir žaliosios medžia
gos. Bet abiejų šalių kapitalis
tų atstovai rado reikalingu tik 
pasikviesti Hue, Vokietijos ang
liakasių vadą, o vietoj pasiun
tus Smillie iš Anglijos ir. Mer- 
rheimo iš Francijos, jie atsiga
beno maršalą Foch’ą ir genero
lą Wilsoną.

Bet tas grąsinimas nepadarė 
jokios įtaikos į Vokietijos ang
liakasius, nors įvarė nemaža 
baimės Vokietijos kapitalis
tams. Vienas angliakasių, rašy
damas vokiečių socialistų laik
raščiui “Freiheit”, krausią:

“Spa konferencijoj turčių kla 
sės atstovai darė sutartis. Bet 
kuomet prieita prie opiausių 
klausimų, jie netikėtai pamatė 
paveikslą proletarų revoliucijos. 
Francijos nacionalistai išprad- 
žių manė, kad Foch’o šoblės 
žvangėjimas išgaus jiems ang
ies, kurios talkininkų kapitalis
tams nepaprastai reikia. Kas, 
tečiau, atsitiktų, jeigu dąrbinin- 
cai, kurie visai negerbia šoblės, 
sunertų rankas ir atsisakytų 
dirbti? Pagalios, kas atsiliktų, 
jeigu Francijos ir Anglijos an
gliakasiai griežtai pareikštų, kad 
jie nieku budu netoleruos naudo
jimą militarinės jėgos prieš Vo
kietijos angliakasius ? Suvar

žymai butų atkreipti ne vien tik 
į angliakasius, bet į visą dar
bininkų klasę. O tas reiškinys 
pagreitintų pasaulinę revoliuci- 
ciją”.

Vokietijos angliakasiai, su
prantamas dalykas, yra susi-, 
domėję kapitalistų tarimais, ku 
rie žada jiems daugiau maisto. 
Ir jie sekė dideliu ūpo pakilimu 
Spa konferenciją, kurioj talkia 
ninku ir vokifečių kapitalistai da 
rė pastangų sunaikinti vieni ki
tus. Abi partiji nori kontro
liuoti Vokietijos anglį — tą reik 
menį, kurios trūksta, kad davus 
visiems kapitalistams milžiniš
kų pelnų. Stinnes, Vokietijos 
kasyklų atstovas, visomis įmo
nėmis bandė apginti kasyklų sa
vininkus, ir galop jis iškėlė ran
kas ir sušuko Spa konferenci
joj : “Mes likome prismaugti 
ir apgauti*’. Kada .sake tuos 

žodžius, jis negalvojo apie Vo
kietijos žmones, bet tik apie sa
ve ir kasyklų savininkus. Iki 
šio ląiko talkininkų kapitalistai 
labai draugingai atsinešdavo į 
vokiečių kapitalistus. Tas da
vė jiems progos daryti milžiniš
kų pelnų, kadangi kaina angliai 
nūdien kilo. \

Francijos kapitalistai dabar 
stačiog nebeatgauna kvapo iš 
džiaugsmo. Jiems dabar yra 
progos pirkti Vokietijos anglį že 
momis kainomis, o parduoti ją 
kitoms aukščiausiomis kainomis 
arba naudoti ją išvystymui sa
vo industrijos. Jie mano nura
minti Vokietijos angliakasius 
suteikdami jiems karts nuo kar
to saldumynų,o jei to nepakaks, 
tai maršalu Foch, franeuzų, an
glų ir belgų durtuvais.

Tečiaus Vokietijos darbinin
kai neturi mažiausio noro krau
ti pelnų nei franeuzų nei vokie
čių kapitalistams. Jie yra pasi
tenkinę tuo faktų, kad jų darb
daviai liko įveikti Spa konferen
cijoj. Vienok jie gerai žino, 
kad jiems da prisieis sunkiai 
kovoti prieš dedamas patangas 
padvigubinti produkciją, ko trok 
šta Vokietijos ir Santarvės ka
pitalistai. Angliakasiąi yra nu
sistatę reikalauti Vokietijos ka
syklų nacionalizacijos. Jie pri
pažįsta, kad Vokietijos karo lor
dai sunaikino daug Francijos ka
syklų ir yra pasiryžę teikti pa
galbos Francijos žmonėms. Bet 
apie tai, ko žmonėms labiausiai 
reikia, jie sužinos Genevoj, o ne 
Spa.

Vokietijos angliakasiai yra 
pasirengę sunkiai dirbti, kad 
patenkinus savo žmonių reikalus. 
Jie jau sutiko dirbti viršlaikį, 
bet ne darbdaviams reikalai!-, 
j ant, o tik toclel, kąd pagelbė

jus savo dradgams, kurie dirba 
kitose pramonės šakose. To
dėl jie reikalauja kasyklų nacio
nalizacijos ir pašalinimo kapita
listų. Angliakasiai taipgi žino, 
kad Europos atstatymas labiau
sia pareina nuo anglies. Bet 
jie nori dirbti visų žmonių la
bui, o ne grupei kapitalistų, dė
ka kuriems pasaulis atsidūrė da
barties padėtyj.

RUMANIJA.

Rumunijos valdžia susirupinus.

[Federuotoji Presą].
Bucharest, liepos 1. — Rau

donosios armijos atsiėmimas Ų-. 
krainos ir nukėlimas karo fron
to Galicijon, -pagimdė nemaža 
rupesnio Rumunijos valdžiai. 
Ūmi kariuomenės mobilizacija 
yra pirmas ženklas susirūpini
mo. Rumunijos valdžia da pa
vasarį skaitėsi su tuo faktu, kad 
gal teks vesti karas su Rusija. 
Tuo laiku sąlygos tokiam žing
sniui buvo gan prielankios. Bet 
iš kitos pusės/yra visiems žino
mas faktas, kad Rumunija sto
ja karan tik tada, kuomet lai
mėjimas yra užtikrintas.

Rumanijrf pasiliko pasyvi pir- 
nam Balkanų kare; antram Bal 
kanų kare ji laimėjo ftemaža 
grobio, visai .nestodama karan. 
Pasauliniam karui prasidėjusį 
aukė ištisus dvejus metus ir į- 

sivėlė karan tik tada, - kuomet 
momentas tokiam žingsniui buvo 
patogiausias.

Link Rusijos Rumunija ir-gi 
aikėsi neaiškios politikos. Tik 
lavasarį, kuomet prasidėjo len
tų puolimas Rusijos ir kuomet 
rodėsi, kad raudonųjų armijos 
jus nušluotos nuo žemės kamuo- 
io, tąsyk Rumunija parodė sa

vo tikrąjį veidą. Bet net ir tuo 
momentu Rumunija nestojo Len 
kijos pusėn, kad puolus rusus. 
Rumunijos valdžia turėjo pakan
kamai darbo savo šalyj. Žmonių 
bruzdėjimas nedavė jai ramy
bės. Vienok kuomet besiartinan
tis pavojus suteikė imperialis
tams progos atidėti išsprendimą 
žemės klausimo ant toliau, vis
kas pasiliko po senovei. Visą 
žmonių domę buvo nukreipta į 
militarinį prisirengimą, kadangi 
pasidarė aišku, jog lenkų puoli
mas Aebus sėkmingas.

Pavasarinis prisirengimas bu
vo daroma tik tuo tikslu, kad 

enkams laimėjus karą, pasida- 
inti su jais laimėtuoju .grobiu, 

ir pasirodyti santarvei bolševikų 
priešais esant. Bet dabarties mo 
jilizacija turi rimtesnių pamatų: 
Rumunijai gręsia tikras pavojus. 
Rusų divizijos žygiuoja Rumu
nijos rųbęžių Kryptimi ir Rumu
nijos valdžia gailisi, kad ji neda
rė su Rusija taikos tąsyk, kuo
met tą taiką buvo galima pada
ryti geromis sąlygomis.

Rumunijos žemvaldžiai, stam
bieji pirkliai ir pramonininkai 
gerai supranta, kad juo arčiau 
žengia Lenino ir Trockio bata
lionai, juo didesnis yra revoliu
cijos pavojus. Besarabijos, o 
taipgi ir Rumunijos, bežemiai ir 
mažažemiai visx labiau pradeda 
bruzdėti. Generolas Avarescu 
1907 m. numalšino Rumunijos 
kaimiečių sukilimą, bet ministe- 
ris pirmininkas Avarescu nebe
galės taip lengvai nuslopinti da
bar grūmojančio sukilimo. Ir tai 
dėl tos paprastos priežasties, kadį 
sukilimas žada būti visuotinas, 
kurio nusistatymas yra nuversti 
visą feudalinę sistemą, užsiliku
sią Rytinėj Europoj daly j. Ka-; 
riudmenės’mobilizacija yra atvi
ras prisipažinimas, kad Rumu
nijos valdžiai gręsia rimtas pa
vojus.

Chicagos rusų darbi
ninkų judėjimas.

Jau kelinti metai kaip aš dir
bu vienoj dirbtuvėj su tūlu sa
vo draugu rusu. Nuo pirmos 
pažinties mudu likova geru drau 
gu. Tuolabiau, kad ir aš ir jis 
buvova socialistai. Tas mkMio 
draugus rusas buvo uolus So- 
cialWtųzPartijos rėmėjas ir vi
suomet kiek

gynė ją nuo neteisingų josios, 
priešų prasimanymų. Jisiai pri-t 
klausė ketvirtai Rusų Socialis
tų Federacijos kuopai. Tuomet 
ta kuopa, kuri buvo vienintelė 
rusų socialistų kuopa Chicagoj, 
turėjo apie 30 40 narių, ir 
jų didžiuma buvo rusiškai kal- 
bantįs žydai darbininkai. Bet 
po to, kai 1917 metais tapo nu-; 
versta rusų “batiuškos” sostas 
ir kada ši šalis įsimaišė* didžio- 
jon yisapasaulinė> skerdynėm 
kažkas ėmė leisti gandų, jogei 
nuo karinių pareigų busią pa- 
Huosuoli tik tie, kur priklausys 
Socialistų Partijai. Tokių pas
kalų paleista ir tarp lietuvių. 
Tuo budu pastebėtinai greitu 
laiku vietos draugų rusų kuopa 
nuo 30 -40 narių pašoko net 
ant 20.5 Tai buvo nenormaliais 
augimas. Ir kas dar ypatinga, 
kuopon įstojo visi popų globo
jami žmones, tie, kur apie so
cializmą nežinojo nei A B C, 
nes jie ir skaityti nemokėjo. Aiš
ku, kad jie pas socialistus atėjo 
su tą m tikrais išrokavimais, bū
tent tais, apie kuriuos minėjau.

Tame nebūtų buvę nieko blo
ga, jeigu tuę pačiu kartu Socia
listų Plartijoį nebūtų pradėję 

kelti maištą “draugo Frainos” 
sėbrai. Ilgainiui tie rusai dar
bininkai vislik butų atsikratę 
savo popų globos ir likę suži- 
niais socialistais.

Taipjbetgi nebuvo. Frainos 
sekėjai gerai žinojo, kad jeigu 
darbininkai susi vienys, tai lo- 
bininkams ankščiau ar vėliau 
teks išsižadėti savo patogumų. 
Vienas toks “draugo Firainos” 
sėbras buvo Stoklickis. Kada 
jis įstojo partijon ir vėliau ga
vo sekretoriaus-vertčjo vietą, 
tai jis tuoj “pasidarbavo”, kad 
atplėšus nuo partijos svetimkal 
bes federacijas. Jis, musų Stil- 
sono padedamas, išvertė tas fe
deracijas iš partijos ir vėliau 
sukurė savo sektą, neva komu
nistų partiją. Visi jau dabar 
žino, kieno nagai buvo prikišti 
kuriant šitą naują “partiją”. Tai 
“dčaugo Frainos” sėbrų iš jus
ticijos departamento. Del viso 
ko reikia dar pažymėti, kad tie 
patįs draugai Vėliau Rengėsi už-? 
dėti savo diktatūrą ir ant tary
bų biuro New York e, Martenso 
vadovaujamo. Kada Martensas 
jų diktatūrai nenusilenkė, tai 
tie “revoliucionieriai” jį apšau
kė buržujų ir dar kitokiu. Jau 
ir tuo -metu tuli tlniu^ui rusai 
ome abejoti ‘draugu Stoklickiu” 
ir visa jo šaika. Bet jų buvo ma
žuma.

Trumjpai sakant visa susidėjo 
taip, kad rusų federacija nuėjo 
su “'komunistais”. Su jais nu
ėjo ir mano draugas rusas. At
simenu, tuomet jis kiek beįma
nydamas niekino Socialistų Par
tiją, tą pačią partiją, už kurią 
dar nesenai jis pats galvą gul
dė. Dagi rengiant Presos Pik
niką tas draugas atkalbinėjo ki
tus darbininkus, kad jie nepirk
tų tikintų!

Taigi kaip dalykai stovi da
bar? Dabar mudu ir vėl drau
gai. Mano draugas rusas turė
jo pakankamai pilietines drąsos 
prisipažinti, kad jis buvo pada
ręs klaidą. Jisai galų gale pa
matė kur “draugas Stoklickis” 
nuvedė rusų federaciją, ir nu
tarė grįžti atgal į Socialistų Par
tiją. šiandie mudu ir vėl gali- 
va rimtai pasitarti apie savo or
ganizacijos reikalus. Šiandie 
jisai — socialistas.

šitas draugas jnan papasako 
jo sekamų dalykų. Didžiuma 
suverbuotų rusų feder. nau
jokų dabar jau esą sugrįžę ten 
iš kur jie atėjo — pas popus!' 
(i rimtesnieji nariai grįžta atgal 
į Socialistų Partiją. Visi jie da
bar be galo džiaugiasi, kad 
Stoklickiui ir jo kompanijai ner- 
pasisekė uždėti savo diktatūrą 
ant Martenso biuro. Nesą ma
žiausios abejonės, kad šita “dik
tatūra” butų davusi puikus pro
gos ‘draugams” iš justicijos de
partamento.. .

Vadinas, draugai rusai jau

vis dar klaidina būrelis lietuviš 
kų demogagų, “veikiančių” L. 
D.L.D. vardu? Draugai, ar ne
gana tos nelaimes, kurios prida
rė šitie Frainos draugai? Jei
gu ne jie, tai šiandie yiusų ju- 
dejimias butų milžiniškai sustip
rėjęs. Atžagareiviai nedrįstų 
nei pasirodyti. O ką turime da
bar?— ŠapoS' darbininkas.

Skaitytoju Bėlsai
[Ui liroikitaa'ilame gkprtujg 
nuomones Redakcija neatsako.}

atsipeikėjo. Stoklickis turi jieš f 
kotis nauja, džiabo, nes) justi
cijos <lcjMil*Tanicntui jie neberei
kalingi. Bet kada atsipeikės tie 

nusimanydamas lietuviai darbininkai, kuriuos

KAIP SU GRĮŽIMU 
I LIETUVĄ?

Daugelis lietuvių, amerikiečių 
jau senai rengiasi grįžti į Lietu
vą. Nemaža jų jau sugrįžo.

Visi jie vadovaujasi tąja min
timi, kad “ten bus geriau”. Ten, 
girdi, “neturėsi ant savo spran
do — bKsą!’’ Taigi “busi laisvu, 
žmogumi”. O kas svarbiausia, 
tai “ten nereikės bijoti nedar
bo”.

Tai yra labai gražus įsivaizdi- 
nimas. Ir butų begalo gera, jei
gu tai nebūtų tik įsivaizdinimas. 
Tikrenybė tečiaus nieko bendra 
neturi su įsivaizdinimu. šį kar
tą ta tikrenybė yra tokia: ne
vienas nuvykęs Lietuvon žmo
gus jau svajoja apie tai, kaip 
dabar sugrįžti Amerikon.

Štai šiomis dienomis man te
ko skaityti vieno buvusio chica- 
giečio laišką. Jisai yra labai įdo
mus. įdomus tuo, kad tasai bu
vęs amerikietis yra ir gerokai 
pasilavinęs ir pasiturįs žmogus. 
Jisai dar nepersenai nuvyko 
ten, kur “bus geiįau”. Bet dabar 
savo draugams jisai rašo: “nuo
lat svajoju apie Chicagą.... Gal
apie Kalėdas ar dar anksčiau 
sugilsiu atgal į Ameriką”....
Man gaila, kad tai yra privati
nis laiškas, taigi toks, kur spau
doj skelbti nepridera. Vis dėlto 
pasivėlinu, kadjr savais žodžiais, 
pažymėti tas priežastis, būtent, 
kodėl ten nėra geriau. Tai eko
nominės ir politinės priežastįs. 
Išvadas' tegiiT daro jmtįs skaity
tojai. Aš-gi pažymėsiu tik tą 
faktą: jeigu kitaip kalba žmo
gus, kuris tu it j o susitausęs ke- 
liatą tūkstančių dolerių ir gerai 
nusimanąs kaip tuos tūkstančius 
sudoroti (jisai jau turi “savo 
biznelj” Lietuvt>j), tai kaip tu

rėtų prašnekti tie, kurie teturi 
tik šimtelį-kitą, kuriuo jie tenai 
negalės nė pasirodyti? Ypač 
kaip turėtų prašnekti sugrįžu- 
sieji Lietuvon bežemiai ir ma
žažemiai? Neabejoju, jie tuoj 
ant rytojaus pradėtų svajoti 
“apie Chicagą” ar kokį Pitts- 
burgą....

Taigi, kaip su tuo grįžimu i 
Lietuvą? Amerikiečiai lietuviai 
apie tai tupėtų rimtai pagalvoti. 
Ar nebūtų laikas šitą grįžime 
Lietuvon karštį gesint....Gesint
ne todėl, kad atkalbinus žmones 
nuo grįžimo Lietuvon, bet kad 
išgelbėjus juos nuo nelaimės. Vi
suomet taip blogai ten nebus. 
Todėl ar nepravartu palaukti? 
Palaukti ir tuo išgelbėti savo 
sunkiai susitausotus skatikus. 
Visai nesvarbu ką dėlto pasakys 
vienas-kitas saldžiakalbis — buk 
mes norime išsiraust iš žarijų 
kaštanus svetimomis rankomis. 
Mes ten nieko neturimo nė da
bar, negi turėsime ateity. Sveti
mos rankos mums ten nieko nc- 
surausė ię nesūraus. Mes buvo
me darbininkais ir tokiais busi
me — kol tvers dabartinė visuo
menės tvarka. Maža to. Susi-, 
laikydami nuo grįžimo Lietuvon 
nes sustiprinsime tik savo drau

gus darbininkus — neužtvenksi
me darbo rankų rinką Lietuvoj 
ir tuo sumažinsime ten dar di
desnio naudojimo pavojų. .

Taigi verta pagalvoti: kaip su 
grįžimu Lietuvon ?

— Darbininkas.

.. .. * ..........
Telephone Drover 5052 

Dr. A. Juozaitis 
. DENTISTAS

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

Iš Įvairių Sričių.
Kinų kultūra. — Kinų kultū

ra yra viena seniausiųjų Ji 
yra pačių kiniečių išdirbta, ne- 
perimta nuo kitų, kuomet euro
piečių kultūra yra jaunesne ir 
ne originalinė, bet perimta. Su 
ja Europos tautas supažindino 
Graikai. Iš Azijos tautų dabar 
kultūriškai augščiausiai stovi 
Japonija, tik jų kultūra yra jau 
ne originale, bet perimta nuo 
Kinų. Po įtekme tos svetimos 
kultūros išsidirbo ir jų kalba ir 
kiniškas raštas. Ir japonų kal
boj, taip kaip ir kinų, yra daug 
vienaip skambančių, o visai ką 
kita reiškiančių žodžių. Dėlto 
mėginimai priimti lotynišką eu
ropiečių alfabetą nesišeka, nors 
mėginimų netruko: leido ir lai
kraščių spausdintų lotyniško
mis raidėmis, bet japonas net 
savo kalboj spausdinto lotyniš
komis raidėmis rašto negali su
prasti; jis geriau supranta ki
nišką raštą, nors kinų kalbos ir 
nemokėdamas. "

Kiųai turi raštų nuo 3500 me
tų prieš Kristaus gimimą. Raš
tas tas rodos nepraktiškas, pil
nas turi net 80,000 literų, visus 
tuos ženklus suku išmokti ir at- 
mintyj palaikyti, bet kasdieni
niams reikalams pakanka 2500 
literų — nors ir to, rodosi, dar 
perdaug. Bet mėginimai paro
dė, kad įvesti jų kalbon euro
pinį raštą negalima. Kinų raš
tą, tatai vartoja dagi taip prak
tiška ir kultūringa tauta kaip 
japonai, -nes kitokį sunku pri
taikyti kalbai »išidirbusiai po I- 
tekme kiniškosios. 800 metų 
vėliau kiniečiai susekė kompaso 
(magnetinės adatos) ypatybes, 
ką europiečiams išaiškino vienas 
italas tik pradžioj vidurinių am
žių gadynės (1100 metais Kris
tui gimus); dėlto ir jų laivai 
pirma tik jūrių pakraščiais plau 
kyti galėjo. Nuo 1050 metų 
kiniečiai spausdino knygas kin
tamomis literomis, kas curąpic- 
piečiams vokiečio Guttenbergo 
išrasta tik 1445 metais. Pirma 
to reikėjo visą knygą, kiekvie
ną jos lapą, ant medinės lentu
tės išpiąustyti. Parakas kinie
čiams buvo žinomas 4(X) metų 
prieš Kristaus gimimą, o euro
piečiai susipažino su juo tik vi
durinių amžių gadynėj. Popie- 
rtį kirue&itį dirbo jau pirmam 
amžyj musij metų skaitymo. 
Silpnoms akims sudrutinti ki
niečiai beveik nuo to jau laiko 
vartojo akinius, šilkai Kinuo
se pažįstami nuo senai, šilkva- 
balius iš Kinų Europon slapta 
pargabeno išgraužtose sa
vo lazdose keleiviai, katalikų 
vienuoliai, tenai atsilankę.

L. šernas.
-v

Kazimieras Gugis

A. Petratis z

Vida visokius reikalus, kaip krimlnalilkuoee 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas:

>321 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisaa.1
127 N. Bearborn St 

1111-1* UnityBU g.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marsludl Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Buręau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU UŠAS
809 West 35th St., Chicago, III 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

2121 North Western A ve.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare « 

X-Spinduliai. Phone Armitąge 201G 
Rezidencijos telef. Albany 8710

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
x kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
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Lietuviu Rateliuose
“Naujienų” Bendrovės visuo

tinas pusmetinis susirinkimas į- 
vyks rugp. 22 d., 10 vai. ryto, 
Meldažio svetainėj.

Visi dalininkai kviečiami at
silankyti. Neužmirškite pasiim
ti sertifikatus.

— J. šmotelis,
Bendrovės sekretorius.

Tikietų galima gauti paviečio 
organizacijos raštinėj — 220 So. 
Ashland gatvėj ir taipjau viso
se radikalinių knygų krautuvė
se. 1

Kas norėtų dalyvauti piknike, 
tegul pasistengia nusipirkti ti
kietų iškalno.

jau ytin prasilavinęs to paties 
kliubo choras. Beje, tie patįs 
veikėjai nemaža prisidėjo ir 
prie to, kad atitraukus kliubą 
nuo politikos veikimo. Ači\i jų 
paleistoms nesąmonėms apie

busią galima apsisaugoti nuo 
karštligės.

Ežere vanduo randasi geroj 
padėtyj tarė jis. — Negali būti 
jokio karštligės pavojaus, jei 
bcsinttuidanticji laikys užsida
rę burnas.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.

Rengia presos pikniką —♦ 
Riverview parke.

Rugsėjo 5 d. didžiuliame Ri- 
verview parke vietos socialistų 
oi^anizacija rengia dar vieną 
Presos Pikniką, šj kartą kad ga
lėjus tinkamai rinkimų kampa
niją vesti.

Piknike dalyvauja visų tautų 
socialistų skyriai. Bus suruoš
ta tinkamas programas. Be ki
ta kalbės ir paskilbusis Pennsyl- 
vanijos organizuotųjų darbinin
kų darbuotojas ir tos valstijos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
d. James II. Maurer.
DOMAI CICERIĖČIŲ!

Daktaras J. ŠLIUPAS, 
kalbės šiandien, J. Jukniaus 
svetainėje, 4837 W. 14th St. 
Cicero, IU., 8 vai. vakare.

Visi Ciceros miestelyj gy
venantys lietuviai, kviečia
mi atsilankyti į prakalbas, 
nes gerb. Dr. J. šliupas ka 
tik sugrįžęs iŠ Lietuvos daug 
ką naujo pasakys.

Padengimui rengimo lėšų 
inžanga 25 centai.

Kviečia
A. L. T. Sandaros 25 kp.

BRIGHTON PARK

Iš netolimos praeitieis.

Kiek laiko atgal stiprinusia ir 
veikliausia vietos lietuvių dnau 
gija buvo Didžiojo Lietuvos Ku 
nigaikščio Keistučio Paš ir Po
litikos Kliubas. Tai buvo ta
da, kad Kliubo pirmininnku bu
vo J. Gustatis. Bet kada jis ap 
leido pirminiųko vietą ir išva
žiavo į rytines valstijas, tai mu
sų kliubas daug ko neteko. Vie
na, draugija neheauga taip spar
čiai, kaip kad būdavo anuomet. 
Antra, viešuisai musų draugijos 
veikimas visai pasiliovė. Narių, 
dalyvau j ančių suski nk i i nuošė, 
skaičius ėmė mažėti. Gi pa
čiuose susirinkimuose veik nie
ko kita ir nesvarstoma kaip tik 
apie balius 1> piknikus. Po to

susirinkimo uždarymais... O 
anais laikais tų reikalų būdavo 
'devynios galybės. Be pašalpos 
reikalų būdavo svarstomi ir po 
litikos reikalai. Dabar to ne
bėr. Dabar ir pati valdyba ta
rytum visa to vengia. .. (

Suprantania, prie visa to pri
sidėjo ir tūli musų “ekstrą kai
rieji” nariai, kurie gyvena dau
giau įsisvajojinui nei tikrenybe. 
Jų negudri agitacija.1 todėl nega
lėjo nepakenkti kliubui. Pav., 
jų “pasidarbavimui” apardyta 
Dramos Skyrius .ir palaidota

ATMINČIAI ONOS BARTKIENĖS,
mirusios Rugpiučio 19 dieną, 1919 metų, paėjo iš Kauno gub 
Kretingos miesto; buvo baigusi keturias klesas gimnazijos. Iš
gyveno Amerikoje 7 metus — apsivedusi išgyveno su vyru 2 
metus ir*vyras tapo užmuštas dirbtuvėje.

Vyras, Kazimieras Bartkus mirė June 12, 1919, o Ona 2 
mėnesius paskiau pasimirė iš širdies skausmo. Po tėvais Gal
dikaitė. Paliko labai dideliame nuliudime tėvus, Oną ir Povylą 
Galdikus ir brolį Vytautą ir sesėrį Eleną.

Onutė! Mes tavęs niekuomet negalime užmiršti; kuomet 
tik atsimename, tuoj verkiame.

Tarybą kliubas dabar jai nebe
priklauso. Dabar, Kada, rodos, 
kiekvienas lietuvis darbininkas 
turėtų įtempti visas savo kūno 
ir dvasios jiegas idant padėjus

Visa tai betgi butų buvę gali
ma išvengti, jeigu pati kliubo 
valdyba butų stropiau veikusi. 
Dabar—e/ bereikalinga tai pa
kartoti. Tenkinsiuos pažymėjęs 
tik tai, kad no\s musų kliubas 
yra didžiausia šioj kolonijoj or
ganizacija, vis dėlto ją — vie^ 
šu 
daug mažesnės organizacijos.

Aš tečiaus neesmi pesimistas. 
Tikiu, kad kada nors musų kliu 
bas ir vėl atsigriebs. Tik rei
kalinga, kad patįs nariai subruk
tų. Tas snaudulys ilgai nesitęs. 
Belo, muiųs reikalinga haujų 
jiegų. Kurie nori ir gali veikti, 
tegul įstoja kliuban. Kliubo su
sirinkimai laikomi kiekvieno 
menesio treičią nedeldienį sve
tainėje prie 39 ir Kedzie gatvių.

Beje, praeitame kliubo susi
rinkime nutarta surengti pramo 
gų vakarą C S P S svetainėj. 
Pramogos įvyks spalių 16 die
ną. Tik gaila, kad musų Dra
mos Skyrius nekaip testovi. 
Praeitame susirinkime (rugp. 
15 d.) skyriaus pirmininkas pa 
siskundė, kad nariai maža be
siinteresuoja Skyriumi. Tai blo

r- VIGb
veikimu — toli pralenkia

Anais laikais kliubas yra ne
maža pasidarbavęs rėmimui 
darbininkų judėjimo — ir a ūko 
mis ir savo narių triūsu. Tikiu, 
kai kliubo veikimas įeis į “nor
males vėžes’’, mes ir vėl pasi
darbuosime.—Laisvės Varpas.

Dickson Ko. pašalino 
darbininkes.

Seredoj, rugp. 18 d., Dickson 
Ko. darbininkės pareikalavo di
desnio mokesnio. .Reikalavimas 
buvo įteikta kompanijos užveiz- 
dai prieš pat pietus. Užveizda 
žadėjo duoti atsakymą vakare. 
Atėjus vakarui užveizda pareiš
kė, kad jis visai nemanąs pa
kelti mokesnio. Esą nenorinčios 
dirbti senąja alga, — galinčios 
atsiimti pinigus.

Visos 28 darbininkės (jų tar
pe 26 lietuvės) atsiėmė pinigus.

Ifęikia, pasakyti, kad kompa
nija bandė sužinoti vardus tų 
moterų, kurioj sukurstė reika
lauti didesnės algos. Bet darbi
ninkės atsakė, kad jos visos nu- 
tarusios'latai padaryti, be jokių 
kurstytojų.

Kadangi toj kompanijoj dir
ba beveik išimtinai lietuvės, tai 
šiuo norime perspėti lietuves 
moteris, kad toj dirbtuvėj da
bar strėikas. Negavusi darbi
ninkių, kompanija bus priversta 
išpildyti musų reikalavimus.

Dickson Ko. randasi prie/ 35- 
sios ir Califomial gatvių.

— Darbininkė.

$2 išla imėjo $30,000.

M. Oliver, šoferis, 6215 S. 
Paulina gat., turėjo nepaprasto 
laimikio. Mat buvusiojo “Tom- 
my” sali uno, ant Paulina ir 
Madišon kampo gemblieriai 
pakvietė jį į ėlą pagrajintų 
kauliukais iš pinigų^ Oliver tu
rėjęs tiktai $2 ir pakvietimą pri
ėmęs.

Per visą utarninko naktį jie 
grajino kauliukais “domino” 
genų'. Pradėjus aušti gemblė- 
riai užbaigė gėihę ir Oliver nu
ėjo nešinas $30,000, kuriuos jis 
išgrajino. Nieko nelaukdamas 
jis pinigus nunešė ir paliejo į 
Continental National banką.

—Aš jau užbaigiau gcinble- 
riavimą visam gyvenimui — 
tarė jis.

Prisipažino.
Ella Wesley, juodveidė, ir Sam 

Nutcha, abu juodrankiu, kurie 
grąsino poniai Coleman, reika- 
kalaudami iš jos $2,000 ir kurie 
tapo detektyvų sučiupti praeitą 
savaitę, buvo pastatytu prieš pri 
saikintuosius teisėjus vakar. Sa
ko, kad jie abudu prisipažino esą 
kaltais.

Pasikorė įkalintas.
Koronieriaus teisėjai pranešė 

vakar, kad Frank Breen, 28 me
tų, 1925 W. Madison gat., pasi
koręs savo kameroj, kalėjime. 
Breen buvo areštuotu River Fo- 
rest policijos ir apkaltintu už va 
gystę. Sako, kad su juo poli
cija apsiėjus brutališkai.

Nepristatyti laiškai.

Daktarai žada nepasiduota

Žinote ką, daktarai rengiasi 
smarkiem kovon su prohibicijos 
agentais. Daugiau kaip 900 Clii- 
cagos daktarų susirinko Great 
Northern hotelyj praeitą naktį. 
Jie tariasi pareikalauti indžiok- 
šino iš fedęnalio teismo prieš 
prohibicijos agentus, kurie rei
kalauja, kad kiekvienas dakta
ras turėtų tam tikrą leidimą iš
davimui alkoholio receptų 
vo pacicntams.

Pagavo tirs banditus.

sa-

Detektyvai Svveeney ir Ilevcr 
vakar ryte pagavo tris jaunus 
vagilius, kurie važiavo pavog
tam automobilyj, ant 5o ir Mi-

Areštuotieji vagiliai, pasisakė 
esantis: Frank Busca, 17 metų, 
Chris Lamlberis, 17 m. ir Arthur 
Hubbard, 19 metų.

Policistas neteko' džiabo.

j >ckolas Fitzgerald, South Chica-
go stoties, neteko džiabo. Mat, 
vakar civfles tarnybos komisija 
atrado jį kaltu už norėjimą pa
bučiuoti ponios Angelic Cor- 
dos, 9337 Luella Avė.

Dabar jis galės turėti gerų

Apipiešė krautuvę.

183 Vaiskia Joc
185 Vielkis Sicmonas 

Vosiene Agota 
Zalclis Marcelei

188
193
194
196
iMj.aur, y..1 „■-■■y.., ■■■■.» mi.mii

Pranešimai
Chieagoa Liet. Vyrų Choran rengia 

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

— C. L. V. Choras.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, rugpiučio 20, kaip 7:30 v. 
v. . Pociaus svetainėj, 3824 S. Ked
zie Avė. Visi nariai ir norintįs veik
ti kartu su mumis prašomi atsilanky
ti. — J. Misevičius, org.

FederalČs Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG 20, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 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 80 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti t Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALĖ AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA. ,

666 W. 18th Street, Chicago.

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dcl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Keikia klausti prie “Advcrtiscd 
Window” Jlobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

7 Barakauskas Petras
8 Baranauskas Jonas

Blinstrup Anton 
Buckun Antoni 
Clavascunos Stanislowas 
Czepulis Stif 
Dinapas Jurgis 
Dirgėlas Frank 
Dirnieilis Stanly 
Domaszka Antod 
Druzan Vladislav 
Filipauski Kazimcru

54 Graboskis Nikodimas
Malonybei Pranui 
Gudžiūnas Paul 
Gurstis Jone 
Gustovski Frank 
Jurkus Jann 
Jakaitis Jonas 
Jasaitis Adomas

80 Josauskis Peter 
84 Kerelis Piter 
100 Linkavvskis Franciskas 
104 Makareni Mari 
107 Marei nkčwi Antonas 

Maskaluvic Staniskuis 
Meilūnas Ivaziniipas 
Micunskis Stanislavas 
Mikeunay Willimae 
Palikimas Petras 
Parka nekas John 
Plauska Piter 
Budis K. - 
Rūke Dominik 3 i 
Rumseviciutei Leonarai 
Salkcngkis Fnanciskus 
Simanis Liaidikas 
Šimkus Ana 
Šimkus Antanas 
Skipetis Stanislovas

160 Skovzgird N. 
163 Staunikei Jozapalai 
166 Sloksnajlis Jozef
171 Sunteinei Elsbietai
172 Survalla Jobams
173 Svetika Jonas
177 Tamasauckas Adinar
178 Tamulevcis Juozapas

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

— Pirmininkas.

IVestaidės Lietuvių Viešo Knygyno 
delegatų susirinkimas bus pėtnyčioj, 
rugpiučio 20, pusė aštuonių vakare, 
svetainėj M. Meldažio, 2244 W. 23rd 
PI. Yra daug svarbių reikalų kurie 
turi būti neatidedant apsvarstyti, ir 
rinkimas darbininkų busimam pikni
kui. Valdyba.
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Hoffmano Prirengiamosios Mokyk
los 1920 Senior Class, dėl dešimeti- 
nių mokyklos sukaktuvių, rengia su- 
batoj, rugpiučio 21, bankietą .Sa Šalie 
Otelyj, kaip 8 vai. vakaro. ^Mokykla 
kviečia tan pokilin visus -mokyklos 
draugus ir simpatizuotojus.

Cicero. — Visi tie draugai ir drau
gės, kurie ir kurios norite lankyti 
aritmetikos mokyklą, malonėkite atei
ti ir užsiregistruoti šiandie, rugp. 20, 
nuo 6 ki 9 vai. vakare No. 4932 W. 
14 St. Mokykla atsidarys sekamą 
nedėldienj — iš ryto.

— A. Rudinskas.

.. .L. S. S’. 171 kuopa rengia vakarą 
sausio 9 d., 1921 m., C. S. P. S. svet. 
1120 W. 18 St. Tad progresiviškų 
draugijų bei kuopų meldžiam nerengt 
jokių iškilmių, kad neužkenktume 
vieni kitiems. — Kuopa.

Dramatiško Ratelio draugiškas iš
važiavimas į Jefferson miškus įvyks 
nedėlioję rugpiučio 29. Bus suruoš
ta geras programas. Bus prakalbų, 
dainų ir visokių žaismių. Kviečiame 
visus chicagiečius dalyvaut tame iš
važiavime. Rengimo Komisija.

The Pressers Club of Chicago 
(Preserių Kliubas Chicagoj).

Reguliaris susirinkimas Preserių Kliu
bo įvyks Pėtnyčioj, Kugpiučio 20 d., 
1920, Schoenhoffen’s svet., kampas 
Milwaukee Avė. ir Ashland Av., ly
giai 7:30 valandą vakare.

Bus svarstoma labai svarbus reika
lai. Nariai malonėkit atsilankyti.

Valdyba.

A. W. NATAPER
Apsigyvena

715 West 19 St.
Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIM
Hoffmano Prirengiamoji Mo

kykla (The Iloffman Preparato 
ry School), didžausia savo rų- 
šies mokykla Amerikoj, yra pri
sirengus išmokinti jus angliškos 
kalbos į kiek galima trumpiausj 
laiką. Mes taipgi mokiname 
matematikos, geografijos ir is
torijos. Jus taipgi galėsite pa
simokinti musų mokykloj ir lie
tuviškos gramatikos ir literatū
ros. Musų mokytojai turi de
šimtį metų patyrimo svetimtau
čių mokinime. Jie yra diplo 
muoti kolegijose ir universite
tuose ir turi prijaučiančias žmo 
nijai širdis. Ateik pas mus ir 
daleisk mums parodyti kelią prie 
žinojimo ir mokslo ir išminties. 
Išeik iŠ tamsos į šviesą, ši ga
dynė reikalauja mokslo. Jeigu 
nemokate nė skaityti nė rašyti, 
praktiškai, jus esate neregiais, 
Mes išmokihsim skaitymo ir raš
to ir paskui galėsite įstoti į mu
sų High School, kur išmokysim 
psikologijos, politiškos ekonomi
jos, augštesnės literatūros, ir tt. 
Kitais žodžiais, mes išmokysim 
jus patapti mąstytoju ir vedėjų 
į vietą pasekėjo. Musų viešo kal
bėjimo skyriuje jus išmoksit per 
davimo savo žinojimą kitiems; 
kaip reikia stovėti prieš publi
ką ir kaip į ją kalbėti. TAI Y- 
RA GYVENIMAS!! Argi ne 
baisu gyventi tą patį gyvenimą 
tuom pačiu senovės budu kas
dien ? Ateik pas mus ir mes pa
rodysim tau kelią prie progreso 
ir nuyeikimo, prie proto perga
lės ant medžiagos, prie Linksmy 
bės^prie Gyvenimo. Daugiau ne 
eikvok savo taip--(brangų laiką, 
jūsų gyvastį. Pradėk naują la
pą savo knygoj vadinamoj gyve
nimas. Ateik į Hoffmano mo
kyklą šiandien arba šį vakarą... 
Dabar! Mes padarysim tą tau, 
ką padarėm šimtams kitų kaip 
pats. Ne atidėliok rytojui tą ką 
gali atlikti šiandien.

1537 North Robey Street, ' 
(arti Milwaukee Avė).t
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Rusiškos ir Turkiihs Vanos

Nuskendo jaunuolis.

JUST KIDS—i Strong Rival.
)

Užsidaryk savo burną.
Pavogė 17 automobilių.

LITTLE JULIUS SNEEZER

A

I ŪSE D 
TO BE »

JULIUS-ARE YOU VERY 
6000 IN MATHEMATICS?

WEL!.-DO YOU KNOW 
WIOE IVASHINGTON IS?

Laike pastarųjų 24 valandų 
Chicagoj pavogta viso 17 auto
mobilių.

4
I

žiaus, gyvenantis 1030 N. Lin
coln gatvės vakar nuskendo eže
re. Jo kūnas surastas ir nuga
bentas pas grąborių.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST 
Art) St. Louia Art.

CHICAGO, (LL.

Apsiginklavę banditai auto
mobilyj užpuolė Andrc\v Hat- 
geptros krautuvę, 2945 India
na gatvės, ir, paėmę iš registe- 
rio $200, pabėgo. Cottagc,Gro-

____________ :______ i_
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

<‘NT A TT T T T? M /"I Chicago, Ilk

/ M "Ail

Į KUR
By Cartor

“Turėk uždarytą burną kuo
met maudaisi.”

Taip vakar , pareiškė C. T. 
Roone, y Ecvanstono s«ciikatos 
komisionierius ir liepė' to prisi
laikyti visiems tiems, kurie ei
na maudytis. Sako, kad tuoini

LIKĘ TOKHOVV

LŪUlIlLlHJi

SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos rrfetodą nuo visokių ligų.

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 vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS £1^5 COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St.,

YOUNu MAN, I AM 
| SPFAKINtf OF THE 
ICAPITOL OF THE 

TATES*
vVELL IIOW 

00 YAEXPECT 
ME TO KNOVV 
VYHERE IT IS?

________ LU-__________Į

BY BAKER.

I’VB NEVER BEEN 
OUTSlDE OF 

mucklerat.i
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Pa j ieškojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai
čiui#. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
noritume 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.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —

Merginų ir moterų lengyam 
dirbtuvės darbui. ) 

. Geros algos.
llORVVICH WITKIN CO.

VYRŲ MOTERŲ
RAKANDAI

PALIKTA STOftAGE’Y
NAMALžEMfi NAMAI-žEMfi

PĄJIEŠKAU 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, jj pa
tį atsišaukti, ar kas kitas duokit žinę 
už ką busiu labai dėginga. Po tė
vais esu Antanina Navickaitė, po vy
ru

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

2301 So. Paulina St.

REIKIA DARBININKŲ

Kelių stiprių vyrų dar
bui muilo dirbtuvėj. 9 
valandos į dienų. Suba- 
toj 1 vai. po piet. Gera 
mokestis; Nuolatinis 
darbas visų metų. .

REIKIA MERGINU 
Jaunesnių kpip 16 m. Nuola
tinis darbas. Puiki dirbtuvė. 
Užkandis dykai. Gera mokes
tis pradžiai.
The Hump Hair Pin Mfg. Co., 

1918 Prairie 'Avė. Cor. 20th

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų

VYRŲ ALLEN B. WRISLEY CO

PARDAVIMUI
PARSIDUODA — bučemė ir gro

sernė geroj vietoj, Lietuviais ir len
kais apgyventoj apielinkėj. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.

1836 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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

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

925 So. Wells St,

REIKIA —

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

JULIUS RADIŠAUSKYS, 
932 Newton St., Chicago, III.

REIKIA —

Hudavojimo šapo j punch dar
bininkų ir padėjėjų. Nuolati-

Paprastų darbininkų į 
šapų ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. &, So. Kedzie Avė. 
arba

15th and Canal Streets

nis darbas.
• Geros algas.

MOROVA CONSTRUCTION CO.
85th & Stewart Avė.

DIDELĖ PROGA LIETU
VIAMS PASINAUDOTI.
Parsiduoda labai pigiai 

geriausioj vietoj ant Bridge- 
porto, priešai Mildos Teat
rų, senai išdirbtas biznis, su
sidedantis iš malevos, varni- 
šio, geležinių daiktų ir indų. 
Pardavimo priežastį datirsit 
ant vietos. /

3149 So. Halsted St.

|H| Rulyg šfos dienos ra-
įjW kandų seklyčioms

Ir |/ (parlor). Reikia ma
li1 V/ lyti’ apkainavus.

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ii’ nedčliomis iki 4.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

REIKIA —
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

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

PARDAVIMUI saliunas ir re
storanas. Randasi viduryj dirb
tuvių. Renda su kambariais 
$20.00 mėnesiui ir apšildoma ga
ru. Kreipties į Naujienų ofisą, 
num. 131.

vyrus.
Geros darbo

Pastovios 
san-

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį na
mą ir taippat gerai išdirbtą biz
nį. Pirmos klesos knygynas 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. Garu 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 St., Chjcago, III.

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

CREMIN & O’CONNOR 
105 N. Clark St.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
5 metai kaip budavotas ant Kampo 
Leavitt ir 28, gera vieta dėl viso
kio biznio. Namas randasi 2300 So. 
Ixiavitt St., Chicago, III.

Klauskit M. Z. PALONIS.

PARSIDUODA 1 akro lotas 
su mažu namu ant 32nd Avenue 
ir Division Str.

Melrose Park, III.

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

542 W. 29th Str.

PAJIEŠKAU savo vyro Kostanto 
Aleksandravičiaus, paeina iš Kuršo, 
netoli Liepojaus. Neturi dešinės ran- 
kds nykščio sulig nago Apleido ma
ne balandžio mėn. šiais metais ir pa
siėmė su savim Vaiką 5 metų. Aš la
bai norėčiau atgauti savo vaiką, A- 
dolfą, kurs kaip girdėjau yra atiduo
tas į svetimas rankas. Prašau jo 
paties, ar kas žinotumėt apie mano 
kūdikį man pranešti, už ką aš atly
ginsiu $10.00.

ANNA ALEKSANDRAVIČIENĖ, 
1319 So. 50th Ųourt, Cicero, III.

REIKIA —
Vyro darbui 
Maudykloj,.

1115 So. Paulina St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ANT RENDOS fumiture iš
puoštas kambarys dėl dviejų 
vaikinų, 3 lubos.

3427 S. Union Ajve.

DEIKIA darbininkų mokintis mol- 
derystę Chicago, 61c j valandą, 8 vai. 
j dieną, 6 dienos savaitėj Nuolati
nis darbas, savaitinė mokestis Po 
dviejų savaičių mokini mos vyrai pa
daro po $10 j dieną Turi gyventi 
Westsidėj

Kreiptis:
EMPLOYMENT BUREAU, 

68 W. Harrison St.

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

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

PARDAVIMUI matevos ir ge
ležies krautuvė; parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju farmon. Par
duosiu su namu arba be namo.

J. KRAKORA, 
2547 W. 47 St., Chicago, III.

Extra Extra

PARSIDUODA 40 AKRŲ 
FRUKTŲ FARMĄ.

Puiki fruktų farma,kambarių na
mas su furnacu, apie 2600 vaisinių 
medžių, 1% mylios nuo Hart, Mich. 
kur yra didelė lietuvių kolionija. ši
ta farma yra verta apžiūrėjimo ir ga
lima ją pirkti pigiai su mažu įmokė- 
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, 
Tel. Monroe 2250

REIKIA greitai parduoti na
mą su daug gyvulių, ir paukš
čių. Tik $4400. Atsišaukite tuo- 
jaus.
EVALDAS, 2434 W. 69th St.

Prospect 107.

' BARGENAS.
6435 So. Laflin St. naujos mados 

3 flatų frame namai, įplaukos $70 į 
mėnesį. Pinigais arba lengvais iš
mokėjimais; atsišaukit 1 fl.

6435 So. Laflin St.
meto

m.
MOKYKLOS

JIEŠKO KAMBARIŲ

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

Kreipties:
J. R. BLIESRSDORF & BROS. 

932 W. 38th PI.

TeMYKIT
Ar jus jieŠkot nuolatinio darbo? 

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

LINK BEI/T CO.
329 West 39th St.

PARSIDUODA pigiai saliunas tir
štai lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas nuo senai. Priežastis 
pardavįrho — savininkas apleidžia 
Chicago.

Kreipties pas
i K. JAMONTAS,

1739 So. Halsted St.__________ ir ___ ___
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

(Ice Cream Parlor) ir pusė tono tro- 
kas 1917 modelio. Biznis išdirbtas 
gerai. Savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą.

3304 So. Ųalsted St. 
Chicago, III.

' Ibi I

Sampeiiniai Rakandai.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
i Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 
I 10 iki 4.

ULU J-L J. jnsj—ES*—l'BLJJULIJ A .1 t—'
AJJTOMOBHJAI

PAJIEŠKAU vaikinui kambario 
prie nedidelės šeimynos su valgiu ar
ba be valgio apielinkėse Bridgeporto, 
Brighton Parko arba West Side. 
Meldžiu pranešt laišku.

K. KUNDRAT,
1739 South Halsted St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
MOTORŲ

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pi

nigus musų didelėse Ilavvthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iš kurių 
galite pasirinkti, štai trįs dal
bai, 
mo. 
giai

kurie nereikalauja patyri- 
Mes turime ir kitokių ly- 

gerų.
Coil VVinders

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 Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

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

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus. 

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

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

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th Avė. & 24th St.

REIKIA merginos ar moteries be 
vaikų\prie namų darbo. Nereikia 
plaut drabužių ir prosyt. Gera mo
kestis, gerai dirbąs.

P. GOSS,
8101 Vincennes Avė.

REIKIA —
Hand screw mašinų 
operatorių.

ROTE MFG. COMPANY 
1600 South Kilboum Avė.

REIKIA —

Registruoto asistento arba 
patyrusio mokinio aptiekoj.

REISMAN PHARMAC
3601 South Halsted St.

REIKALINGAS greitai geras 
kriaučius prie siuvimo visokios rųšies 
vyrų rūbų. Gera mokestis ir kitos 
sanlygos. Butų pageidaujama vyro, 
kuris norėtų eiti iš pusės su manim, 
nes vienam perdaug darbo. Yra ge
ra ateitis, kuris iš gerbiamų Lietuvių 

malonėtumėt eiti ant pusės 
Atsišaukit greitai sekančiu

Kriaučių 
biznio, 
antrašu:

W. P., 
10715 South* Michigan Avė. 

Roseland, III.

REIKIA — Nevedusio vyro 
išmokti kolektavimo ir pardavi
mo. Gera proga vyrui norin
čiam išmokti ir tuom pačiu lai
ku uždirbti $40.00 ir daugiau į 
savaitę. Turi užstatyti $300. 
Atsišaukit tarpe 10 ryto ir 1 po 
piet, Room 632. N. La Šalie St., 
klauskit Carl Schaffer.

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

720 W. 35th St., nuo užpakalio.

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

M ARGOLIS,
St. Charles Rd., Mayvvood, III.1222

PARDAVIMUI—
Grosemė, biznis išdirbtas 
nuo seniai.

1633 So. Jeffcrson St. 
Chicago, III.

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

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė visokių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis gerai išdirbtas. Priežastis 
jardavimo, savininkas nori greitu lai
tu Lietuvon važiuoti.

4537 So. Paulina St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė la
bai geroj vietoj, tarpe lietuvių apgy
venta, biznis išdirbtas pbr ilgus mo- 
;us, pardavimo priežastis, savininkas 
išvažiuoja ant ūkės. Parduosiu pi
giai. Adresas:

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

Phone Yards 4140

PARSIDUODA restauranas ir ho- 
telis su 15 kambarių ant antro augšto 
ir restauranas ir 6 kambariai apačioj. 
Parduodame namą ir visą biznį kaip 
stovi su visais įrankiais, pianas ir kiti 
d ai g tai. Puiki vieta. Platesnių žinių 
atsišaukit pas savininką.

EML. KORINEK,
1827 W. 18th St., Chicago, III. 

Tef: Canal 8689.

SMARKIAI auganti nacionalė or
ganizacija turi progą dviem angliškai 
kalbantiems vyrams, turi būti pamo
kinti, geros įtekmės, sugabųs ir tei
singo pasivedimo, kurie gali duoti ge
rus paliudijimus. šios vietos yra 
nuolatinės ir pagerinimas bus spar
tus. Pageidaujame vyrų, kurie turi 
užsiėmimą dabar ir kurie nesibijo už-.

Atsi- * su savininku tarpe 12 ir 2 po piet.
301.

sidirbti $10,000 į metus laiko: 
šaukit po 10 vai. ryto j Room 

3166 Lincoln Avė.“"I

PARSIDUODA gera grosemė smar
kiai augančioj vietoj. Pasimatykit

kasdien.
8288 So. Halsted St.

1918 — FORD — 1918 
Pirmos klesos važevimo 
me.
$400 arba geriau si s 
pasiūlymas.

5349 South Halsted St.
»

IBI IĮIIMĮĮJIMUI I ■■■■II »■

pade j i-

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- 

nedėlioms visą dieną.
2912 W. 40 PI., 1 flatas

tyti galima nuo 6 iki 9 vai. vakare,

PARSIDUODA: Bargenas, tuščias 
lotas ant 40th St. ir So. Albany Avė. Į 
Kaina $850; vertas $1100. Inmokėt VyTU 1F Motery Klibų Kirpl- 
$375; likusius lengvais išmokėjimais. mO Ir DeSlglUIlg Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budo
PARSIDUODA: Bargenas, tušti 9 )ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 

lotai (1 akras), ant 54th St. netoli mato.
So. Kedzie Avė. Kaina $1800; verta Mes turime didžiausius ir geriau- 
$2700. sius kirpimo, designing ir siuvimo

------------------------ skyrius, kur kiekvienas gauna geros
PARSIDUODA dviejų fletų moder- tikos besmokindamas.

niškas plytinis namas, karštu vando Visuo5e siuvi)ra.0. byriuose mali
niu šildomas, ant Burley Avė. netoli h Vn90th St., So. Chicago. Kaina $7500; . Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
vertas $8500. I įU0J{ai!CU’ dl,e“ 1 V“1*

Turi būti parduotas, nes savininkas ŽU1p^Jf ’L
išvažiuoia Furonon Patterns daromos sulig mieros,išvažiuoja EįroP°^ICH> visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku-

6019 So. Ashland Avenue. ^MASTER ^DESIGNING SCHOOL
J, F. Kasnicka, Vedėjas

PARSIDUODA bungalovv, 5 kam-h^o N. STATE STREET, CHICAGO 
bariai ir maudynė, lotas 50x125 pėd., J ' Kampas Lake St., ant 4-tų lubų, 
visi apdirbimai ir grindįs kietmedžio, 
cimentinis fundamentas; beveik nau
jas, ugnavietė ir stotkinė įbudavota. 
Kaina $3300, įmokėti $1000, likusius 
ant išmokėjimo.

9121 South Low£ Ave<

Gera Naiujfiemia Ka- 
kando Pilkėjams.

Kostumeris kartą man pasa
kė: Kad aš bučiau žinojęs apie 
jūsų vietą pirma, aš bučiau su- 
čėdinęs $200 ant rakandų, ku
riuos aš pirkau kitur. Daugelis 
kostumerių taip kalba, kurie čia 
perka.

Aš turiu eilę naujų ir vartotų 
rakandų, lovų ir springsų ir ma
tracų. Pečių, karpetų ir 1.1. Aš 
parduodu naują ta vorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotą tavorą labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario Šėtai nuo $75 
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

Rugsai $22.50 ir daugiau.
Šimtai atskirų bargenų, kurių yi*a 

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinom.
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

kia. , . •
Al parduodu už “cash” tiktai. \
Atdara Utarninke, Ketverge 

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE 

EXCHANGE
6203-5-7 Wentworth Avė.

Tek: Wentworth 6996
P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 

ir atsineškit su savim. Aš nu
eisiu 5% ant visų pirkinių.

PARDAVIMUI rakandai fur- 
niture, dėl 4 kambarių; parduo
siu visus sykiu, pigiai.

J. ŠVAGŽDIS, 
821 West 34 Street, 

Chicago, III.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

’ VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Paiternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už 110 
išmokinti siūti moteriškus nubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

NAMALŽEMb

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

ZOLP
4547 So.

Kreipkitės pas 
IR BARČUS, 
Hermitage Avė., 

Yards 145.
j.

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

J. J. SKRABY,
5334 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
už $8,500 -— 100 pėdų žemės, galima 
laikyti karvę ir vištų. Pardavimo 
priežastis*— išvažiuoju j Lietuvą.

Atsišaukite,
JONAS TAMOŠAITIS, 

10512 S. May St., Chicago, III.

FARMOS, FARMOS.
Prkite ūkę didžiausioj lietuvių ūki

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

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI naujas setas 
rakandų vienam kambariui; bre- 
sinė lova, karpetas, šėpa, trįs di
deli krėslai ir kanapa. Atsišau
kit tuojau, 2 fl.

1606 So. Halsted St
.... .. ' ...... .. - ....... .....

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda muro namas 6 pagyve

nimų po 4 kambarius. Viduje namas 
yra labai gerame stovyje. Parsiduo
da už $5,500, $1,500 įmokėti, o liku
sius savininkas “duoda ant labai leng
vų išmokėjimų. Namas randasi po 
No. 2615 Emerald Av. Kreipties pas

A. GRIGAS & CO.,
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES T 
arti Dės PJaįnes upės ir Didžiojo ILEVESKIO VAKARINES 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien.
*4 akro ................................................ $275

akro ...............................:............... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, korius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonilokite arba ateikite.

A. T. MclNTOSH & CO, 
1404 W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296
i----------------------- .

PARSIDUODA 43 akrų ūkė, Mi- 
chigano valstijoj, 7 akeriai yra ga
nyklos, o kita žemė dirbama. Vieta 
puiki, upelis teka ir miestas arti. Y- 
ra visi budinkai ir sodas. Parduoti 
turiu iš priežasties vyro mirties.

M. GRINIENĖ,
718 W. 31 St., 1 fl. rear.

PARSIDUODA farma Wisconcino 
Valstijoj — 80 akrų žemes, 20 akrų 
dirbamos, 5 akrai jniško, budinkai 
nauji ant ežero karnto, prie gero ke
lio ir netoli nuo kelž^elio; 2 arkliai; 
4 karvės, dvi melžiamos ir 2 jaunos; 
7 kiaulės ir visi Įrankiai reikalingi 
ant farmos; pasodinta 40 bušelių bul
vių, kurios yra puikios; pasėta 14 
buš. avižų, 1 buš. žirnių, 2 buš. kor- 
nų ir visa žemė aptverta. xGalma pir
kti už cash arba ant lengvų išmokė
jimų. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon. Norėdami platesnių 
žinių atsišaukit po No. 2026 Canalport 
Ąve., antros lubos iš fronto.

EXTRA -BARGENAS
Parduodu medinę stubą vieno pra

gyvenimo penkių kambarių, elektros 
šviesa, gasas, vana. Taipgi parduo
du ir rakandus sykiu arba atskirai. 
Vieta graži ir patogi.

A. M., 
10805 Edbrooke Avė. 

Roseland, III.

MOKYKLOS:
— MOKINA —

Lietuvių kalbos gramatikos, anglų 
kalbos, aritmetikos ir augšt. matema
tikos, knygvedystčs ir abelnos preky
bos. Prirengia j augštespes mokyklas. 

West Side': Meldažio svetainėje 
23rd PI. arti Oakley Avė. 

Panedėliais ir Ketvergais.
Ant 18tos gatves Rašinskio svetainėje 

arti Halsted gatvės 
Utaminkais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
Mokslo laikas nuo 7:80 iki 9:30 v. v.

NAUJIENŲ” STOTJS

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusinikti.
VIDURIU ESTY J:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir I-a Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir VVells. SW 
Vau Buren ir Clark. 
Van Buren ir State. 
Harrison ir Wabash, 
181h ir State. NW

SW 
sw 
NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St.
W)adis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnia, 3416 Wallace St.

‘ Peldžius, 3651 Wallace St. 
MišČikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budnikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35tlą PI. 

Gatvių kampai
Halsted ir Madlson, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Buren, SW
Halsted ir 12th, NE
12th ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwęll, ŠE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW

I




