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Seimo rinkimai jau paskelbti
Streikas Illinois kasy= 

klose užsibaigė

ii’ pradėjo kasti anglis, anglia- 
kasiaims ir kasyklų savinin
kams susitaikius panedėlyj ir 
padarius sutartį.

Tikisi tuojaus susitaikinti..

Suėmė daug komunistų

Dar daugiau kasyklų pasidavė

TERRE HAUTE, Ind., rugp. 
22. Tarybos tarp angliaka
sių ir Indianos kasyklų prasi
dėjo keletą dienų atgal ir jos 
gana sėkmingai ’ogicsuoja.

sidčję prie nuboki n imo 1 
nio t rankinio Gairy, Ind. 
ris pereitą subatą nušoko nuo 
■sugedusių bėiįių). Del lo trau
kinio valdžios agentai areštavo 
Molą streikiei-ių ir Gary, Ind., 
nors nėra j-iilkiy mažiausių įro
dymų, kad geležinkeliečiai, ar 
kas kitas butų» pagadinęs be-

X Vokietija atmeta Frauoijos
reikalavimus. Lietuvos žinios

gins.

Nauji seimo rinkimai Liel 
tavoje jau paskeltai.

k

10Rinkimai jvyks spalių 
11-tą dienose.

ir

kui, gal savaitei ar 10-čiai die
nų atostogų.

Po atostogų iki rinkimų į 
paprastąjį seimą, St. Seimas 
svarstys biudžetą”.

šiandie užsibaigs pilnu susitai- 
kinni.

Kasyklų savininkai tikėda
mies greito susitaikini©, jau 
rengia kasyklas prie atidary
mo.

Kviečia remti geležinkelio 
ličius.

BERLINAS, rugp. 22.
Gautomis žiniomis, Vokietijos 
finansų ininisteris Hermos va- 
kriryikščiuese pasitariniuose su 
tsildnitnkų kontribucijos ko
misijos nariais nepalikęs ma
žiausios aliejonės, kad užsta-

Angly ir Francuzy notos 
Lietuvai ir Lenkijai.

einąs Lietuvos prezidento pa
reigas ir Steigiamojo Seimo 
pirmininkas A. Stulginskas ir 
premjeras Galvanauskas pas
kelbė laikų rinkimams į naują
jį Seimą. Rinkimai įvyks spa
lių 10 ir 11 dienose (utarnin- 
kc ir seredoj). A. 
^skelbimas sako:
“Eidamas Lietuvos 
Konstitucijos §104
Rinkimų įstatymo §10, šiuo 
skyrių ir skelbiu šių metų 
spalių mėnesio 10 ir 11 die
nas rinkimų Į Sefmą dieno
mis.*’ ..

Illinois angliakasių strei 
kas atšauktas.

Nesusitaiko su antracito 
kasyklą savininkais.

WASHINGTON, rugp. 22.- 
Amerikos • Darbo 
išleido a tsišauk i rjią 
vo narius ir visus 
tus darbininkus, 
juos remti moraliai 
a 1 iai »tre?kuoj a nč i us 
liečiu s.

jame Reino krante ir valstybės 
kasyklų Ruhr (klonyje, kaipo

vi

Stulgi nske

Valstybės 
ir Seimo

Steigiamasis Seimas laikys 
savo posėdžius iki įvyks nau
jieji rinkimai.

Svarstys karo stovio nuėmimą.
Oficiozas “Lietuva” rašo, 

kad i Steigiamasis1 Seimas dar 
daug turi darbo, kurį turi sku
botai . atlikti. ’ Tarp kitko jis 
svarstys apie nuėmimų, prieš 
rinkimus, karo stovio visoje 
Lietuvoje, išėmus pafrontę.
“Lietuva“ apie S t, Seimo bu

simą ją darbuotę, šiaip rašo:
‘^Priėmęs konstituciją, Steig. 

Seimas turi visą eilę darbų, ku
riuos skubotai turi atlikti.

Artimiausiame posėryje bus 
svarstomas III-jų skaitymu pi
niginio vieneto įstatymas.

Taip pat bus svarstomas 
III-jų skaitymu Emisijos ban
ko statutas.

Sąryšyje siu rin-kimais, 

gianuLs Seimas svarstys įstaty
mų karo. stoviui nuimti.

Karo stovis busiąs nuimtas 
visur išskiriant pafrontę.

Ruošiama svarstyti sustip
rinto® apsaugos įvedimo įsta
tymas, kuris St. Srnne- jnu 
buvo svarstyta, bet nebaigta.

Bus svarstomas netekusiems 
sveikatos kariams ir jų šeimy
noms pensijų įstatymas.

Sąryšyje su konstitucijos pri
ėmimu, bus svarstomas am 
Hestijos įstatymas.

Po to, Steigiamasis Seimas 
išsiskirstys labai ttrumjiaip lai-

mDJRRS
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiai©:

šiandie — apsiniaukę, gal 
bus lietaus; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:06 v., leidžiasi 
7:40 vai. Mėnuo leidžiasi 8:07 
vai. vakare.

Kasyklų savininkai nusilenkė 
angliakasiams ir darbas kasy- 
klyse dar šiandie atsinaujins.

OHICAGO. — Angliakasių 
streikas Illinois valstijoje jau 
užsibaigė. Vakar unijos virši
ninkai išsiuntinėjo telegramas 
visiems lokalams, įsakančias 
nariams tuojaus grįsti į darbą 
kasyklose kaip t ilk kasyklų sa
vininkai tas kasyklas atidarys

Nijckulriose kasyklose 
šiandie pradedama dirbti, 
kiltos gal nepradės dirbti 
ku balos.

Streikas tapo atšauktas
sykių savininkams susitaikius 
su angliakasiais ir -pasirašius

jau 
bet 
iki

ka-

po sutartim.
Tarybos tanp angliakasių ir 

kasyklų savininlkų užsibaigė 
vakar apie 2:30 vai. po piet. 
Kasyklų savininkai atsiėmė 
savo pirmesni reikalavimą ar- 
bitracij<xs ir sutiko pasirašyti 
po angliakasių siuloana sutar
tim, sulig kurios senosios al
gos ir darbo sąlygos pasiliks 
iki kovo 31 <L sekamų 1923 m. 
Angliakasiai išpradžių buvo 
pareikalavę daryti tokią su
tartį iki kovo 31, 1924 m., bet 
kasyklų savininkams nesuti
kus, savo reikalavimą atsiėmė. 
Kada vyriausieji komitetai su
sitaikę*, sutailis tapo paduota 
ratifikuoti bendram angliaka- 
»ių i'i* 3c«a.syklų savini’nkų s-usa- 

riitkiinui, kuris ją veikiai -pat- 
virtino.

Kasyklų savininkai pasirašė 
sutartį ne krūvoje, 
mis, bet atskirai, 
kad taip kasyklų 
jvyko nesusipratimų
astk-iacija net bandė tartis su 
angliakasiais apie atskirą su
tartį.
Angliakasių prezidentas Far- 

rington džiaugiasi, kad tarybos 
užsibaigė ir kad tuo užsibaigia 
ilgas angliakasių streikais viso
je Illinois valstijoje. Kasyklų 
savin|nikai irgi yra patenkinti. 
Dalis jų betgi nėra palenkita, 
kad angliakasiai atmetė ar- 
bitracilją ir tieji savininkų tvir
tina, kad jokios sutarties nesą, 
o esanti tiik padaryta 7 mėne
sių kovos ]xiliauba ir kad tai 
paliaubai pasibaigus prasidės 
nauja kova.

asociacijo-
Tai dėlto, 
savininkų 

ir viena

Susitaikė lowos valstijoje.
•DĖS MOINES, Iowa, rugp. 

22. — Anglių kasyklos, kurios 
stovėjo uždarytos nuo baland
žio 1 d., šiandie vėl atsidarė

g varai i.tij ą užmok ėjimui 
kkivijos kontribucijos, yra 
sai negailimas dalykas.

ir 
Prancūzų vyriausybė liepos 
mėnesio 21—25 dieną kreipėsi 
paralelėmis notomis į Lietuvos 
ir į Lenkijos Vyriausybes, pra
šydamos įvykdyti gyveniman 
Tautų Sąjungos Tarybos gegu
žės mėn. 17 d. pageidavimus 
politinių prasikaltėlių klausi
mu.

E. KAUNAS. — Anglų 
vyriausybė

(Lenkų kariams dalijama 
žemė atimama! paprastai iš 
stačiatikių dvasiškių, kuriems 
paliekama po 15 margus. Len
kų kunigai stengiasi patys sa
vo dvarus parduoti. Pirkti ga- . 
Įima nca-p ribota dešimtinių 
skaičių, liet įtik “katalikai“ ir 
mokėti tenka po 125 — 250 
teiksiančių 1. m., margui.

—Liepos m. 19 d. Nesvižiu-

Plieno trustas pakek algą Lenką okupacijoje.

PHILADELPIIIA, Pa., rugp. 
22. — Tarybos tarp angliaka
sių ir kietųjų kasyklų 
ninku priėjo prie 
Nors ir laikomi 
niai susirinkimai, 
neprogresuoja.

Sakcima, kad abi pusės priė-^ 
mė senąsias algas ilki baland
žio 1 dienos, sekamų metų, bet 
negaili susitaikinti apie tai, 
taip bus nustatytos algos paš
tui. .

Tečiaus kasyklos v ištiek ren
giasi prie ąitaidairimo, ika<l ga- 
ejųs pradėti darbą kasyklose 
aiojaus kaip tik streikas bus 
atšauktas.

sąvi- 
užsikirtimo. 
yra nuolati- 
bet tarybos

Federacija 
į visus sa- 
organizuo- 
kviesdama 
ir inateri- 
geležinke-

Atsišankimas sako, 
kad įgeležinikeiiai stengiasi su
naikinti darbininkų organiza
cijas ir todėl kova turi eiti iki 
pastaros. Atsišaukimas sako, 
kad ypač yra reikalinga finan
sinė pagelba, nes streikas jau 
yra senai vedamas, be to. tos 
unijos, kurios veda geležinke
lių dirbtuvių darbininkų strei
ką, turi tūkstančius narių, ku
rie streikuoją kitose industri
jose, tai]) ikald unijų iždai yra 
išsekę ir neturi kuo šelpti 
streikierių.

Po atsišaukimu pasirašo 
Gomtorsas iir visi nariai Fede
racijoj jiildomojo konritėto.

Goimpersas jau pirmiau bu
vo 'išleidęs pareiškimą, kuria- 

| me jis ipasmeilkė prezidento 
Hardingo kalbą kongrese ir pa Į

Areštavo daug komunistu
CHICAGO. — šeši justicijos 

depalrtamento agentai iš Chi- 
jagos arešta\x> taip 80 ir 100 
rusų komunistų Bridgeman 
miestelyj, Berrien paviete, Mi- 
chigan valst. Agentais vadova
vęs Jacob Spokanski.

Vielos departamento virši
ninkai sako, kad žinias apie 
priežastį areštavimo tų žmonių 
gali paskelbti tik Washingto- 
nas. Eina gandų, kad komu
nistai bandę laikyti susirinki
mą Bridgemane.
kad didžiumą suimtųjų 
bandoma deportuoti.

Kitu žinia, apie tuos areštus.

‘ Kita žinia sako, kad Bridge
mane suimta ne 80 ar 100 ko
munistų, bet tik 22 ir tai ne r u 
sai. Pasak tos žinios, būrys 

ose arti to 
savo partijos 
ir trįs atsto- 
Federalipiai 

pagelbi ninkai

Tiikimąsi, 
bus

miestelio laike 
konvenciją. Buvę 
vai- iš Rusijos, 
agentai ir šerifo 
apsupę mišką, kuir ta “konven
cija” buvo laikoma, bet kad 
toji apygarda mažoj apgyven
ta, tai daugeliui dalyvavusių 
pasisekė pasprukti ir tik ne
didelę dalį “delegatų” suimta. 
Taip suimtųjų esą C. Rosen- 
berg iš Clevėlaindo ir Caleb 
Harrison iš Chicago. Susirin
kime buvęs Wm. Z. Foster, 
kurio organizacijos Trades 
Union Educatioinal Loague, ra
štinėje Chicagoje pora dienų 
atgal buvo padaryta krata, bet 
Fosteris pasprukęs.

Agentas Spolanski saiko, kad 
susirinkime dialyvavę delegatai 
iš visos šalies. Kartu tapę pa
imta diaug literatūros ir pienų. 
Nors to radinio neperžiurėta', 
bet jau “sužinota,” kad komu
nistai turį bendra su geležin
keliečių streiku ir kad jie pri-

ir atsitiko.

Reikalauja nupiginti kainas
VIEN'NA, rugp. 22. — Vien

uos bedarbiai vakar surengė 
didelę demonstraciją, reika- 
Jaudami nupiginti maisto kai
ną bodia'rbiams. Jie taipjau 
įteikė ultiinatumą, kad jei jų'

22.
States 

kad

NEW YORK, rugp. 
Plieno trustas, United 
Steel Corp. paskelbė, 
nuo rugsėjo 1 d. paprastiems 
dk t bin inkams, dirbantiems
trusto liejyklose algos bus pa
keltos 20 nuoš.; kiti liejiklų 
darbiu inkai irgi gausią tinka
mą algų pakėlimą. Nuo nigs. 
1 dienos, paprastieji darbinin
kai gaudą 36c į valandą, dabar 
gi jie ,gauna tik 30c. į y ai. ir 
dirba nuo 12 iki 13 vai. į die
ną. Pakėlimas algų paliesiąs 
156,000 darbininkų.

Trustas samdosi apie 200,- 
000 darbininkų, bet 64,000 tų 
darbininkų dirba trusto kasy
klose ir prie transportącįjos; 
jie a’gų pakėlimo negaus.

Dar daugiau sustreikave
SAILISBURY, N. C., rugp. 

22. — Kadangi Southern gele
žinkelis užlaiko mušeikas, ku
iliu puola netik streikierius, 
bet ir dirbančiuosius geležin
keliečius, to geležinkelio tirain 
menai metė darbų. Prie train- 
menų streiko paskui prisidėjo 
ir -klerkai su -svičmenais. Vie
tomis streikuoja ir peėkuriai.

; nenorireikalavimas nebus išpildytas, Bet .kompanija vistiek
kad, pabalinti mušeikų. To geležin-tai jie negali užtiikrinti, i 

kitą kartą jų demonstracija 
bus rami. Vos tik pasirodė de
monstrantai, sankrovos tuo- 
jaus užsidarinėjo i 
I>i-a;nyko nuo •Afa±viijĮ> 
monstracija šj kartų 

be jokių siisireniii’nų.
Valdžia yra nusiminusi.

įieško paskolos, bet jos negau
na.. Ji jau svarsto apie prisi
dėjimą prie kitos kaimininės 
valstybės, nebegalėdama 
na pati išsiilaikytii..

kelio transiportacija yra visai 
paįrusi ir prekių traukiniai ne- 
bevaiflešto.

Lenkų šlėktos organizuojasi.

E. GARDINAS. — Pradėjus 
veikti partizanams, pastebėta 
ir lenkų šlėktų organizavima
sis. ŽuraVkos dvare liepos mė
nesį sudaryta kuopa, kurias 
viršininkas esąs girininkas Lu
koševičius. Jis turįs savo žinio
je 45 pėstininkus ir 35 raite
lius: gvis .tai vietiniai šlėktos 
su savais rinkliais. Pafrontei! 
lenkai kemša vis daugiau ka
riuomenės. Pasieniu, per 40 
kilometrų gihimein, visi didieji 
(.ainiai prikimšti kareivių.

. I>. .GARDIES. Partizanų 
jmllėjinias. Pasiųsta po kai
mus lenkų ikaiiiuomenė gaudy
ti dezertyrų “banditų”, bijo 
pasirodyti miškuose iir daugu
moj griežtai nusistačiusi prieš 
savo viršininkus. Kalba dar gi, 
jei kiltų karas, tai pereitų su
kilėlių pusėn. Ir ištikrųjų atsi- 
nešimas lenkų kareivių prie 
partizanų labai pasyvus. Buvo 
dar gi atsitikimų, kad už ne
kreipimą domės į partizanus 
įdarei via i patraukta teisman.

—Naugarduko vaivadijoj 
dvarininkai ir šlėktos bijoda
mi nesu valdonių partizanų (ker 
što kraustosi gyventi į miestus 
ir miestelius.

riamieji už priklausimą ata
mano Čorto burini. Du parti
zanu nuteistu po 12 metų sun
kiųjų darbų. Pabėgusieji iš 
lenkų arešto partizanai pasako
ja, kad lenkai klausinėja, ar 
organizuoja kas partizanų bū
rius šioj pusėj nciilraflinės juos
tos. koks jų. skaičius ir kiek 
kariuomenės.

E. GARDINAS. — Prieš len
kų kolonistus. Kai kuriose vie
tose gaudyti partizanus padedą 
seni dvarininkai ir -lenkų šlėk
tos. Už tai labai dažnai pasi- 
kiorltoja įniršusių kaimiečių 
puolimai ant lenkų adminis
tracijos ir dvarų. Toks užpuo
limas nesenai padarytas ščuči- 
no valsčiuje Dzcikoimlkio dvare, 
kur apgyvendinta 29 naujaku
rių įr apsistojęs Generalinio 
štabo defenzivos seržantas. Nc- 
tilkėtu partizanų pasirodymu 
Eaiiijakiiriai buvo nepaprastai 
įgąsdinti ir perspėti, jei neišsi- 
kraueitysią geruoju, tai 
visi išmušti. Įsibrovę 
žamto, butą, partizanai 
du šautuvu, revolverį
kišką kardą. Vienas sukilėlių 
vadas Grarny turi suorganiza
vęs iš gudų stačiatikių su vir
šum 200 ginkluotų dair gi kul
kosvaidžiais partizanų, jiasi- 
rengrjsių žygiams prieš lenkus.

Liepos mėn. 20 d. Konau- 
kos, Rodunės, Pariečės ir Bar
siu valsčiuose lenkai atiminėjo 
arklius ir karves nuo kai ku
rių valstiečių, kurių sūnus kal
tinami už priklausimą prie su
kilėlių. (

........ . .............. ................. .... ............ . 1 ....

į ser- 
paėmė 
ir len-

1 ><.'/( <1'0*- 
.pra'dčjo

vie-

Nori vienytis.
•CHICAGO. — Du stambiau

si nariai mėsos trusto, Armour 
and^Co. ir Wilson and Co. 
veda derybas apie susivieniji
mą. Tokiam susivienijimui 
daro klinčių įstatymai ir kaip 
tifk juos galima bus apeiti, tos 
dfvi didėlės kompanijos susi
vienysiančios į vieną.

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpjūčio 22 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.48
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ....... ‘....... $7.54
Danijos 100 frankų ........... $21.65
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $7.93
Italijos 100 lirų......................  $4.54
Lietuvos 100 auksinų ............... 8c
Lenkų 100 markių ....... .
Norvegų 100 kronų .......
Olandų 100 guldenų ........ 
Švedų 100 guldšnų..........
šveicarų 100 markių ..... .
Vokietijos 100 markių ....

Angliy greit užteksią.
WASHINiGTON, rugį). 22. — 

Darbo departamentas šiandie 
paskelbė, kad jo gautomis ži
niomis, anglių greitai šalyje 
nebelituksią, kadangi veikiai 
visos kasyklos pralies dirbti ir 
pagamins po 9,000,000 tonų 
anglių į savaitę. Prieš streikų 
minkštųjų anglių vidutiniškai 
buvo jškasama apie 8,000,000 
į savaitę.

Reikalauja pašalinti prohibici- 
jos komisionierių.

WASH)INGTON, rugp. 22?— 
Kongresmanas Hill iš Mary- 
laiid šiandie pasiuntė 
iždo sekretoriui Mellon, reika- 
lautBamas pašalinti vyriausįjį 
prohibicijos komisionierių Ha- 
ynes. Jis Įkaitina, kad Haynes 
prigaiudinėja valdžią .ir varto
ja šalies pinigus vedimui sa
vo asmeninės propagandos ir 

iVlž ta'^au aviacijos prieš nieku- 
$88*98 riu® kongresmenus, kurie nei- 
$26.55 na įsu prohibicionieriais. Tarp 
L.. 8c kongresmanų yra ir Hill.

laiškų

$17.42

PINIGAI

AMERIKOS

LIETUVON

PER

NAUJIENAS
" A
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Iš Mokslo Srities
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PROF. J. VAGNER.

Pasakojimai apie vandenį
Vertč K. Baronas.

(Tęsinys)

Žmogui darosi klaiku, ka-da 
jis pirmą kartą įeina i didelę 
olą. Čia viskas nauja jam ir 
viskas išrodo nepaprasta. Tur
būt todėl prietaringi žmones ir 
bijosi olų, o Krymo totoriai 
mano, kad olų gilumoje gyve
na pikta dvasia “Šaitanas.” Vi
si garsai, prie 'kurių mes ant 
žemes taip pripratome, nepa
siekia olų gilumos. Reikia bis- 
kutį praeiti požeminiame kori
doriuje, pa<!oryti du-tris pasi
sukimus — ir jau ne vienas 
žemės garsas nebeatskris prie 
ausies. Ir toj nepriprastoj 
mums tyloj girdisi retkarčiais 
tai skardus, tai kurtui garsai 
krintančių vandens lašų nuo 
olos skliautų. Tuk-tuk!... Tuk- 
tuk!.. Ir lašėjimas ir žmogaus 
balsas šiuose požeminiuose ko
ridoriuose skaniba kaip tai 
ypatingai, ne taip kaip ant že
mes. Nejudantis oras pilnas 
drėgmės. Jis nesi daro šaltes
nis žiema, nesidaro šiltesnis ir 
vasara; šaltis ir šiluma nepa
siekia olos gilumos.

Kad padarius pilnesniu jau
smą, kurį žmogus jaučia oloje, 
reikia kartu užgesinti šviesas 
ir keletą minučių pastovėti ty
lomis , nesijudinant. Aš atsi
menu, kaip 'klaiku man buvo 
toje visiškoje tamsoje. Kokiu 
bejiegiu ir vienu pajaučiau aš 
save tarp klaikios tylos ir kaip 
tolimu pasirodė man visas 
saulis! Už tai kaip gražios 
požeminės galerijos, jei 
apšviesti stipria begaline 
nimi.

tos

ug-

išpradžių pasidarys tirštas fcaip 
medus ar syrirpas, paskui už 
kiek 'laiko pavirs į 'drebančius, 
o kada visas vanduo išdžius, 
tai ant dugno pasiliks vienas 
sluogsnis želatinos.

IšsLsikirę 'iš tarpinio druskos 
kruopelės, ikol jos yra mažos, 
visos turi vienokią formą. Jas 
vadina “kristalais.”

Ne tik druska, bet ir labai 
daug kitų tirpstančių vandenyj 
kietų medžiagų džiulstant van
deniui išsiskiria pavidale kris
talų. Vienok forma įvairių me
džiagų kristalų yra ne vieno
kia. Pabandykite prirengti ke
lių įvairių medžiagų tvirtų tar
pinių; Sakysim tarpinius 
salietros, alūno ir sodos. Paly
ginkite jų visų kristalus, kurie 
pradės išsiskiirsti iš talpinių 
vandeniui džiustant. Jus pa
matysite, kad jie ne vienoki.

Jeigu jus pabandysite pada
ryti stiprius tarpinius iš įvairių 
medžiagų, tai pamatysite, kad 
ne visos medžiagos tirpsta van
denyj vienokiai lengvai. Jeigu 
jus paimsite dėl kiekvienos tų 
medžiagų lygų daugį vadens, 
tai pamatysite, kad dėl tvirtų 
tarpinių reikia imti įvairų 
daugį medžiagų. Taip; pa vyz
džiu i, dėl kambario vandens 
jums prisieis imti salietros du 
syk daugiau, negu alūno, o 
verdamosios druskos 
daugiau, negu salietros.

Jus jau žinote, kad šaltas ir 
šiltas vanduo tarpi na vienos ir 
tos pačios medžiagos nevieno- 
kį daugį ir patįs ne kartą paitė- 
mijote, kad cukrus karštoje

bis'kj

XIII. Apie tarpinimą vandenyje 
įvairių medžiagų ir apie 

kristalus. į
Kaip cukrus, taip ir dauge

lis kitų kietų .medžiagų gali 
vandenyje pasileisti. Jos, taip 
sakant, “tirpsta” vandenyje. 
Skirtumas, vienok, yra tame, 
kad niekurios medžiagos tirps
ta geriau ir daugiau, kitos gi 
blogiau ir mažiau. Jeigu į van
dens stiklą dėti žiupsnelį įx> 
žiupsnelio druskos, tai greitai 
druska pradės sunkiau tirpti. 
Paskui ji visai sustos tirpus, 
nežiūrint kiek jus nemaišytu- 
mčt vandenį. Jus jau žinote, 
kad tam tikroje kiekybėje oro 
gali sutilpti tik tam tikra kie
kybė vandens garų. Taipjau ir 
stikle vandens gali išt iruti likpa prastos

Yra vienok .tokiu c kietų me
džiagų, kurių vandenyje gali 
sutilpti kięk tinkama. Pavyz
džiui, kiek jus nedėtunnet į 
vandens stiklą paprastos žela
tinos, ji vis tirps. Pabandykite 
prirengti dviejuose stikluose 
du tirpiniu: viename ištirpin
tą virtuvės druską, o kitame 

želatiną. Palikite tuos du 
stiklus stovėti kambaryje ne
uždengtus. Už dienos air dviejų 
jus pamatysite, kad dalis van
dens stikluose išdžiuvo: van
dens pasidarė mažiau. Jeigu 
druskos tarpinis buvo stiprus, 
tai ant stiklo dugno jus pama
tysite baltas kruopeles. Ati
džiai prisižiūrint joms nesun
ku jiatėmyti, kad jos susideda 
iš mažyčių teisingų kubikų.- Tai 
niekas kitas, kaip virtuvės 
druska, išsiskirusi iš tarpimo 
pavydale tokių teisingų figūrų. 
Ji išsiskyrė todėl, kad vanduo 
išdžiuvo. Jeigu stiklą su drus
kos talpiniu palikus stovėti ne
uždengtą, tai pamaži visas van
duo išseks. Visa druska, kuri 
pirmiau jame buvo ištiipyta, 
pasiliks ant stiklo dugno pavi
dale kubikų.

Ne 'taip pasidarys su želati
nos tarpiniu. Kiek ne džiutų 
vanduo, želatina neišsiskirs iš 
jo atskirais šmoteliais. Tik jos 
tarpinis darysis tirs lesius. Jis

arbatoje tirpsta geriau, negu 
šaltoje. Padarykite tokį ban
dymą: prirengkite vėl stiprų 
alūno tarpinį, bet ne šaltame, 
o karštame vandenyje. Kad jis 
greičiau sutirptų, sutrinkite 
alūną piestoje. Jums prisieis 
supilti labai daug alūno, kad 
padarius tvirtą jų tarpinį karš
tame vandenyje. Bet štai taiki
nis jau įsirengtas. Dabar pa-, 
statykite tarpinio stiklą į puo-| 
dūką su šaltu vandeniu ir mai
šykite jį šaukštu. Kaip tik van-- 
duo stiklle pradės užtektinai at-‘ 
vesti, jus pamatysite, kaip pra
dės greitali darytis <lrumzlčtu. 
'I'os drumzlės yra ne kas kita, 
kafip daugybė alūno mažyčių 
kristailų. Kol vanduo buvo 
karštas, jie buvo ištirpę; kada 
jis atvėso, j'ie išsiskirė iš jo, 
kadangi šaltame vandenyje a- 
luno daug mažiau ištirpsta, ne
gu įkarštame. Jeigu jūsų karš
tas tarpinis buvo užtektinai 
stiprus, tai atvėstant iš jo iš
siskirs taip daug alūno krista
lų, kad jis pasidarys panašus 
į skystą košę. Ir suprantama: 
verdatnčiainie vandenyje alūno 
ištirpsta 20 kartų daugiau, ne
gu drungname 
Kiekviename svare 
vandens ištirpsta 
puse svaro alūno, 
stiklo verdančio 
klia imli stipriam 
stiklu aJuno.

Verdamoji druska tirpsta 
beveik vienodai kaip šiltame, 
taip ir šaltame vandenyje. Ant 
100 svarų drungno vandens ga
lima ištirpinti 30 svarus drus
kos, o 100 svarų verdančio 
vandens — apie 40 svairų.

Reiškia, vanduo, nors ir tar- 
pina labai daug medžiagų, bet 
ne vienokiai gerai. Supranta
ma, jus žinote, kad yra daug 
kietų medžiagų, kurios vande
nyje visai netirpsta. Pavyz
džiui, varis, daugelis akmenų. 
Bet yra ir tokios nnedžiagos, 
kurios tik rodosi netirpstančįo-

vandenyje, 
verdančio 

apie trįs ir 
Todėl ant 

vandens rei- 
tarpinini du

AR KELIAUJATE Į SENĄJĄ TĖVYNĘ?
Reikalaukite šitos dykai duodamos knygelės.
Ji yra parašyta tamstos kalboje ir lengvai suprantama. 

Gausi tamsta taip pat visokių infornvacijų apie UNITED 
STATE LINES laivus. Kokia kliasa nekeliautum, pirma, 
antra ar trečia, visados busi patenkintas, gausi gerą ir man
dagų patarnavimą. '

Trečios kliasos pasažieriams duodama kambariai su 2, 
4 ir 6 lovom. Atskiri kambariai duodami keliaujantiems su 
šeimynomis. Maistas yra geriausios rųŠies, ir jo duodama 
pakankamai.

Atkeliaujantiems 
Laivakortės.

Jei norite parsitraukti sa
vo gimines iš Senosios Tė
vynės, apmokėk jųjų kelio
nę per UNITED ‘ STATES 
LINES* Užtikrink jiems 
gerą patarnavimą, patogti- 
rn-us — tegul jie keliauja po 
žvaigždėtosios Vėliavos Glo
ba.

Reikalauk dykai duodamos 
knygelės.

Atsiųsk, iškirpęs, žemiau 
padėtąjį kuponą ir gausi 
musų valdžios autoritinę kny 
gutę apie pasus, kelionę, 
mokesnius nuo pelno ir th 
Ji nieko tamstai nekainuos, 
bet gausi informaciją, apie 
musų gražius laivus. Siųsk 
šitą blankute tuojaus.

Informacijų apie laivų išplaukimą ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami:

UNITED STATES LINES
Moore and McCormick, Ine., Roosevęlt Steamship ’Co., Ine., 

45 Broadway, ‘ New York City

U. S. Shipping Board n“'"k

INFORMACIJŲ BLANKA 
U S. shippirtg Boai’d, Passanger 

Dept. 683 HI 
45 Broadway, New York City 
Meldžiu atsiųsti man dykai kny
gutę apie kelionės faktus, laip 
pat ir pilnas infor. apie U. S. Li
nes laivus i lįuropį. iš Europos.

Vardas-pavardč ............................

Adresas ........................................................

jų, nors ir nedaug, bet visgi 
iMirpsta.

Gana tankiai žemėje randa
ma vienas gana gražus minera
las,, vadinsimas gipsu. Iš jo pa
daro tą baltą “alebastrų,” iš 
kurio lipina įvairius daigius.. 
Jeigu jus gipso šmotelį sutin
site į milteliais ir supilsite juos 
į vandens stiklą, tai kiek nū 
maiišylumct vandenį, jus nqia- 
{čmysite, ‘klad jis tirptų. Vie
nok nors ir nedaug, jis visgi 
tirpsta. Kad pa tikrinti tai, rei
kia iškošti vandenį, kuTiamc 
j uis maišet gipso 'miltelius; 
paiškui reikia pridėti į iškoštą 
bespalvį vandenį spirito, tadiii 
vanduo pasidarys <lruimstas, 
kadangi jame buvo gipso, ku
ris visai netirpsta spirite. Tas 
gijjsas dabar išsiskiirc iš tarpi
nio pavidale grumzlių.
XIV. Kaip gauti visai tyrą, ,be 

jokių priemaišų vandenį..4. * »
Po to, Iką mes patyrėm, jus 

lengvai suprasite, kodėl niekur, 
ne upėse, Jie šaltiniuose nėra 
visai tyro, L-e jokių priemaišų 
vandens.

Kad gavus visai tyrą vande
nį, jį pirmiausia paverčia) į ga
rą, i>askui surenika vandens 
garus ir atšaldymu juos paver
čia vėl į vandenį. Toikis van
dens valymo Inidas vadinasi 
“distiliavimu.” Distiliuoti gali
ma ne lik vandenį, bet ir įvai-

rius kitus skysčius. Galimą dis
tiliuoti dagi ir kietas medžia
gas, kurios kaitinant, liesimą i- 
nydantos, dartfsii skystos. Dis
tiliavimui vandens lengviau
sias ir paprasčiausiais yra šis 
būdas: vienoj apskritoj bon- 
koj vandenį šildo lempute; jis 
verda ir pavirsta į garą; van
dens garai išeina iš bonkos į 
stiklinę triubelę ir pereina ki
ton bonlkon. Ta kita bunka 
yra pastatyta į sUdyną su snie
gu. čia vandens garai atšals 
ir vėl pavirs į skystą vandeiiį.

(Bus daugiau)

Lifebuoy oda juokiasi 
iš saulės, vėjo, dulkių ir 
slinkaus darbo.

Pabudink savo

LIETUVON
(PER ANGLIJA) i

CANADIAN PACIFIC |
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana- ■ 

šiai į.arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, Aj
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą. 1J 
Be sugaišimo ar kokio nesmagumo. A 
Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems ffl 
dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet 
laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai JI 
pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- ■ 
vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- fl 
sos keliauninkai turi lovąs uždarytuose L 
kambariuose po 2, 4 if 6 U

Platesnių žinių kreipkit?šlifte‘Ąrie lai- V 
vakorčių agento arba prie ra

R. S. Elworthy, G. A., . 1
10 N. Dearborn St., Chicago, III. B

Kode! per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausią, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; i i 'H

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainonų Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų-kvito numerį*

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, u Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus^ guberniją, o taip-jau ir į visus 

‘ kitus svieto kraštus. “
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
f———— 

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tek Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tek Lafayėtte 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West IŽOth St., Tek Pullman 0169

.ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 4659

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rumes nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba priaiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijn.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. / 

Brooklyn, N. Y.

Dr. L E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, IU. . :

Tęl. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10i—12 ryte ir 7 iki 9 vąkare.

Kur seniausia, 
Tey geriausia.

SENIAUSIA
AflGIllUrA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų j Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Ėamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS"
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE .......... .. 4.50

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 

( mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vl-

tReika&ukite platesnių 
formacijų apie viskrj, 
lykite mums laiškus, 
kalaukiiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Jū
ra

tei*

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN 
VIENYBE PUBL. 60. 
193 Grand St. * 

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valaudos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, Išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylaa visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a:ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyi. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

> ■ ——""■i11 . . ............

Namų Tel.: Hyde Park 8395
- u - --------------------------------------------------------

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4&1. •

Tel. Haymarket 3669 ,
| JOSEPH W. GRIGAL
£ Lietuvis Advokatas
| Kambaris 306, Homę. ^ank BldgM
| Kamp. Milwaukeę k Ashland Avės
£ Ofiso vai.: nuo'D iki 5 ir nuo 7 iki i
S • r 9 vakare.ž *... - ■ v
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S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Lafayette 4223
Pltimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

( ' M. Ytiška,
3228 ir.' 38th St., 'Chicago. IR.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir auk
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir aukščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitSs
3807 Aubum Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ii 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas lt 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St.# 
Chicago, III.

8U

DABAR LAIKAS PIRKTI
Siutai su 2 kelinėmis $13.50 ir 

aukščiau. Overkotai $12.50 ir 
aukščiaus. Šitie yra suaugusių 
ir jaunų vyrų siutai ir overko
tai ; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupinsite pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
linės po $2.50 ir aukščiau.

Atdara vakarais iki 8 vai. Ne- 
dėldieniais iki 4 po pietų.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.

SLAPTYBIŲ KATALOGAS

Norinti parsitraukti Slaptybių Ka
talogą prisiųskite 10 centų stam- 
pomis. Taipgi parašykite savo aiš
kų antrašą. — Juhu reikalavimas 
.bus i trumpą laiką .išpildytas.

W. MISEVICH,
4630 So. Ashland Av., Chicago, III. S
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Ar socializmas yra 
neišvengiamas?

August Glaessens.

(Tęsinys)
Viso karas lėšavo apie 186 

bil tonus. (“Busimasis Karas“). 
Žmonių nukauta apie 10 milio
nų. Skaitant mažai, užmušti 
vienas žmogus atsiejo daugiau 
kaip $10,000.00, beveik tiek, 
kiek vidutinė šeimyna atsiei
na ištekliuj išlaikyti per pen
kis metus.

Pasaulims kalas [nunokino 
mus, kad daugiau kaip 60 mi- 
lionų žmonių, turėdami pagal
bos po 200 milionų dolerių j 
dienų gali žudyti vieni kitus 
ir naikinti miestus ir šalis per 
ketveris su bertainiu motus. 
Jis pamokino mus pasilikusią 
žmonijos dali, kati pasilikusie
ji namie su stebuklingų naujo- 
vinių mašinų pagalba gaji pa
gaminti turtų ne tik savo pa
čių reikalams, o ir begalę ka
ro daiktų. Ir užviršinimui to 
visko — dešimtis tūkstančių 
naujų milioninkų priveisti!

Gerki tau nežinoti, tu neįti- 
k i na įnašai Taniai. Tu, kuris 
bijai priimti socializmo prana
šavimų, ’ kad mokslų, sistemų ir 
lygybę pritaikius prie paskai- 
dos stygio ir skurdo šmėkla 
galima visai pašalinti iš žmo
nijos tarpo.

Gi net toks bukaprotis kaip 
Nčw Yorko Times laikraščio 
redaktorius rašė rugp. 8 d., 
1918 nu:

“Niekuomet nebuvo tikėtai 
o dar mažiau buvo numanyta, 
koks neapsakomas yra pajie- 
gumas gaminti daiktus naujo
vių tais kiekybinio gaminimo 
budais. Jei kapitalistai su dar
bininkais veiktų išvien toly
giu uolumu taikos metu, tai 
skurdas galima butų pašalin
ti nuo žemės. Jei, vietoj gami
nimo baisios daugybės naiki 
pimo įrankių, butų gaminam* 
daiktai vartojimui, tai pasida 
rytų padalomasis daiktų ant- 
viršis didumu tolygus netikė
tinoms karo išlaidoms. Nelai
mė yra su dabartiniais ir bu
simais atlyginimais. Dabar ji: 
sutelkia būdų jungtinėmis pa
stangomis sumušti vokiečii 
suokalbį prieš pasaulinę lais
vę. Kaipgi kitaip Vokietijų ga
lima butų sumušti? Ateičiai jr 
teikia • vilties, kad dabar iš
moktoji pamoka nebus už
miršta ii* kad j>er intensyvų 
kapitalo, darbininkų ir mašinų 
darbą našta galima yra suma
žinti greičiau negu tas atrodo 
esant galimu ir pasiekti tas 
gausos palaiminimas, kuris ki
taip butų nepasiekiamas.

“Nėra pasaulyje nei vienos 
didesnės šalies, kuriai šitie žo
džiai netiktų; ir ypatingai jie 
tinka musų šaliai.“

Atmetus tokius begalo juo
kingus pasakius, kaip “jei ka
pitalistai ir darbininkai veiktų 
išvieno,“ “Vokiečių suokalbis,“ 
“pasaubo laisvė“ ir “intensy
vus kapitalo darbas,“ tenka 
pripažinti, kad augščiau pri
vestoji ištrauka iš Times laik
raščio redaktoriaus plunksnos 

rašto yra gilus pranašavimas 
padarytas nepaprastai nepai
somo] valandoj.

Taij), “išmoktoji pamoka ne
bus užmiršta.“ Palikite jų so
cialistams. Kada mums pa
vyks, o mums pavyks, parody
ti didžiosioms minioms stebuk
lingi pragumai, kuriuos žadu 
visai žmonijai naujovinė pra
monė, tai mes tuojaus įgysi
me jdegos įvesti šviesesnį sky
rių žmonijos metraščiuose.

III

Kita pasaulinio karo pamoka.-
Socializmas eina prie to ide

alo, tad žmogus turi dirbti 
tam, kad gyventi. Prie kapita
lizmo žmogus gyvena tam, 
kad dirbti. Ar tik tam mes 
auginame ir laikome arklius? 
Jie taipgi gyvena tam, kad 
dirbti.

Mašinos, kaip mums sako, 
yra darbo užvaduotojas. Bet 
mašinos retai užvaduoja dar
bų darbininkams ir darbinin
kėms. Labai dažnai jos pava
duoja juos. Jas išmeta juos iš 
darbo. Mašinos užima darbi
ninkų vietas ir todėl verslinin
kai sveikina jų išradimų.

Socializmas tvirtina, kad 
mašinos, naujovinė pramonė 
ir išgalėjimas turėtų turėti iš- 
liuosuojumųjį uždavinį. Logi
nė priežastis mašinoms įvesti, 
darbui skaidyti ir išgalėjimo 
būdams pritaikyti prie daiktų 
pagaminimo turėtų būti grei
tas darbo valandų mažinimas.

Apie tos pasiekt ies galimu
mų daugelis1 ekonomi ninku 
pranašavo, kad darbo valan
dos net prie dabartinės pra
monės sistemos gailimą bintų 
sumažinti iki keturių valandų 
į dienų. Karkline gi raštinin
kai nuėjo net toliau.

Kad pamačius kaip šitie ta
rytum nepamatuoti pranašu vi
lnai yra sveikai apgalvoti, pa- 
žiurėkiiine į kitų pasaulinio ka
ro pamokų.

Jungtinės Valstijos ikaro me
tu savo armijoje ir laivyne tu
rėjo suvirš keturis milionus 
vyrų. Šitie vyrai buvo paimti 
nuo vaisingo darbo ir varu ta
po priversti nedirbti. Jie tapo 
paimti iš laukų, kasyklų, nuo 
gelžkebų, iš dirbtuvių, gamyk
lų, pirktinių ir prekybinių įs
taigų. Jie buvo daugiau negu 
bedarbiai, nes jie ne tik palio
vė g&itninti daiktus, bet dar 
buvo panaudojami* veikmin
gam nuosavybės ir gyvasties 
naikinimo darbui.

Kaikurie ekonomi įlinkai ap- 
Mkai/tė, kad aprupjnimui kiek
vieno kareivio, jūreivio ir juri- 
linko karo lauke gyvenimo 
reikmenimis, šoviniais ir įvai
kiais skaitlingais naikinimo 

* mukiais reikėjo mažiausiai 
•ešių darbininkų darbo.

Geram argumentui ar pavyz- 
’žiui dažnai pakenkia perdėji
mas. Begalo gerinus yra, pa- 
’uodant svarbų faktų, .suma
žinti jo proporcijų ir lėtai pra- 
vti atsižyelgimo į jį. Ypatin
gi imant pavyzdį iš milžinis 
o su r »"mimo, kuris nesenai 
ankin > Europą. Jo pi opcrci- 
os tekios gausios ir jo būdas 
oks begaliniai platu—, kad leng- 

ra yra nesišykštėti su jo me- 
Ižiaga pavyzdžiams.

Taigi mažai sakysim, kad 
lrys žmonės buvo užimti ap- 
upinimu kie’.dvieno kovojan

čio vyro šoviniais. Tas padariš 
Ivylikų milionų darbininkų 
^aimn’ajnčių šovinius. Prie ši- 
ų dvylikos milionų pridėjus 

keturis milionus vyrų po gink- 
u gauname mažų skaitmenį 
šešiolikos milionų žmonių pa- 
mtų nuo normalės ramios ga- 
nybos eigas ir visais praktikos 
'likslais laikomų be darbo per 
langiau kaip pusantrų metų.

Bet Jungtinės Valstijos, ypa- 
ingaii šitoj [įrašinėj, vaidino 
ik mažesnį vaidmenį pasauli
niame kare. Vėlus musų įsto- 
imits, palyginti trumpas musų 
lalyvavimas ir mažas vyrų 
kaičius kovos lauke padaro 

Jungtines Valstijas gana silp
tų pavyzdžiu tani nušvietimui, 
kurį mes norime duoti.

Atsiminkime- tas baisias jie- 
fas, kurias panaudojo didžiū
nes Europos šalys paskutinia
me kare ir jų baisias daugy
bes karo daiktų darbininkų. 
Atsiminkime taipgi tą, kad 
lidesnė šitų šalių dalis buvo 
ižimtos per ketverius su ber- 
tainiu karo metų. Anglija, Vo
kietija, Francija, Austro-Veng
rija ir Italija kiekviena turėjo 
oo ginklu nuo penikių iki aštuo- 
nių milionų vyrų. Padauginki
me šitų skaitmenį iš didžiulio 
kiekvienos šitų šalių karo daik
tų darbininkų skaičiaus ir gau
sime, mažai skaitant, nuo pen
kiolikos iki dvidešimts keturių 
milionų darbininkų, kurie bu
vo atskirti nuo turtų gamini
mo.

Pasakius, kad šešiasdešimts 
milionų žmonių tik kovojan
čiose šalyse buvo aktualiai už
imti didžiuoju pasauliniu karu, Į

bus labai kuklus skaitmuo!
Čia yra nuostabus įrodymas 

žmogaus gaminamųjų j'iegų 
ir naujovines pramonės stebuk
lingumo. Mažiausiai šešios de
šimts milionų darbininkų ir 
darbininkių gailimą pašalinti 
nuo dalyvavimo darbe ant 
laukų ir gelžkelių, kasyklose, 
dirbtuvėse, gamyklose ir pre
kybos įstaigose ketverių su 
bertainiu metų laikui, šešias
dešimts milionų paimta nuo 
panmalio užsiėmimo darbu ir 
suvalyta karui į nasrus. Per 
ketverius su bertainiu metų jie 
užsiėmė tik karui daiktų dir
bimu ir panaudojimu tų daik
tų nuosavybei naikinti ir žmo
nes žudyti ir žeisti. Taigi, nau
jovinė pramonė gali paleisti 
šešiasdešimlts milionų savo dar
bininkų tekioms baisioms ir 
pragaištingomis keturių su ber
tainiu metų atostogoms.

(Bus dajii'giau)

' Akrono ir apylinkės lietuvių 
įgaliotos komisijos nariai:

S. J. Bodavičia, 
Tamošius Martsevičia, 

Stanislovas Januškevičia.

KORESPONDENCIJOS į
AKRON, ORIO.

Rugpiučio 6 dieną A'krono 
lietuviai (turėjo bendrų ap- 
v'aiikščiojimą, parengtą su tiks
lu išreikšti savo džiaugsimą ir 
padėką Suvienytų Valstijų 
valdžiai už pripažinimą Lietu
vos de jure. Tame apvaikščios 
jime buvo priimti sekami pa
reiškimai:
Jo Ekselencijai
L. Šit. Seimo Prezidentui
A. Stulginskui, Kaune.
Gerb. Pone Prezidente!

Mos, Akrono ir apielinkės 
lietuviai, šiandien iškilmingai 
ir skaitlingai apvaikščiodami 
Suvienytų Amerikos Valstijų 
Lietuvos de jure pripažinimą, 
sveikiname Lietuvos St. Seimą, 
jo prezidentą, Lietuvos 'kariuo
menę ir Lietuvos Šaulių orga
nizaciją !

Su didžia pagarba,

Ekselencijai
St. Seimo Prezidentui 
Stulginskiu, Kaune.

Pareiškimas.
Gerb. Pone Prezidente!

Mes, Akrcno ir apielinkės 
lietuviai, skaitliuje apie 3,000 
žmonių, įvairių srovių, partijų 
bei [lažiurų, tikrai ištyrime ir 
pilnai persitikrinome, kad:

1) Lietuvos atstovas p. V. 
Čarneckis nėra apsipažinęs nei 
su politika, nei su diplomati
ja.

2) P-as V. Čarneckis yra
žmogus netaktiškas ir nega
bus. (

3) P-as V. Čarneckis apsis- 
tatęs Bielskiu, Mastausku, kun. 
F. Kemešiu ir kitais, visiems 
Amerikos lietuviams gerai ži- 
nounais demogogais bei ne[>a- 
doriais šmugelninkais ir jų al
gomis bei kelionėms aikvoda- 
mas pinigų sumas iš Lietuvos 
atstovybės iždo, p. V. Čarnec
kis visai netdkio Amerikos lie
tuvių visuomenės užsitikėjiimo, 
delei ko tapo sustabdytas L. 
bonų pirkimas ir kitoniška 
Lietuvai parama.

Todėl imusų tėvynės lietu- 
vos geroves delei esame pasi
ryžę vėl pradėti pirkti L. pas
kolos bonus, aukoti ir dirbti 
taip greit, kaip greit gerbiama 
Lietuvos respublikos 
atšauks
Čarneckį ir paisius Amerikon 
tinkamą atstovą, kurs iš L. 
atstovybės kuogreičiaiusiai pra
šalintų visus dcniagogus-šniu- 
gelninki n.

Su didžia pagarba,
Akrbmo ir apylinkės lietuvių 

Įgaliotos komisijos nariai:
S. J. Rodavičia, 

Tamošius Martsevičia, 
Stanislovas Januškevičia.

Jo

Pabudink 
savo odą!

SVEIKATOS 
muilas

gražiausia.

KYS odos groži.

Lifebuoy PADA
RO prastą odą

Lifebuoy PALAI

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Pritaikau akinius, sudužusius sti
klus ir sulaužytus rėmus sutaisau 
į trumpą laiką, 
užtikrinu visi
ems, kad gausi
te kuonogeriau __  _
šią patarnavimą ir užganėdinimą. 
Vienintelis lietuvis (Optometrist) 
akių daktaras ant Bridgeporto.

DR. S'ERNER, (SERNAS) 
3315 So. Halsted St., Chicago.

Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL .COn
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

CJ

valdžia
iš atstovybės p. V.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market G284, Market 4526

Generliškae Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

- ----- - —----------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 1
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f F 47th and. Ashland Avė.

Išpardavimas prasidės ketverge, rugp. 24, ir tęsis pėtnyčioj, rugp. 25 ir Subatoj 
rugpiučio 26.

Išpardavimas Naujų Rudeninių Orėsiu
Nepaprastos Vertės!

Su puikiausiu išrodymu tinkančiu rudeniui; me$ 
tikime, kad šis naujų rudeniniųdresių išpardavimas 
bus vienas iš labjau laukiamų! Pasekmingas pirki
nis daleidžia mums parduoti už pažymėtinai žemą 
kainą.

Vertės iki $35 — Dabar

Dresės vėliausio modelio ant gatvės išėjimui, kelio- 
ĮĮ.iei, po pietei ir prie biznio dėvėjimui.

Stailas atrodo bliuzės pavidalo: šonuose ir užpaka
lyj drapes, tiesios linijos išvaizdos, juostelėms ,Jr 
kvoldeliais etc. ’ Visokios mieros nuo 16 iki 46.
Materijolas satin, canton crepe, canton crepe satin 
ir centon crepe kombinacijos, taipgi crepe de chine. 
Miera nuo 16 iki 46. Spalva juoda, navy, tan ir ruda.

Vienas iš Geriausių Naminių Gėrimu

0RANO

OHEMIAN 
STVLt 

MALT EKIUAOj

Bavarsko malt extract geriausias maltas, ką išdirba
mas Suvienytose Valstijose, padaromas lengvai ir 
greit; pamokinimus kaip padaryt suteikiam veltui. 
Bavarsko reikalaukit pas savo bučerninką ar gro- 
serninką, pas kurį perkat didesnius orderius; prista
tėm į namus, taipgi siunčiam paštu ar expresu po vi
sas Suvienytas Valstijas.

BAVARSKO MALT HOPS
WHOLESALE IR RETAIL

3238 South Halsted Street,
t

Chicago, m.

Naujas laikraštis

TELEGRAMAS
TELEGRAMAS yra mė
nesinis ir ne perijodiškas, 
bepartyvis laikraštis, su
sidedantis iš 8 iki 32 pusi. 
Išeina pirmoj subatoj mė
nesio ir ne perijodiškai 
kelis kartus per mėnesį, 
taip tankiai, kaip kada 
prisieina reikalas.
Kaina yra 1 centas už ko
piją; 25 centai per metus 
už visus numerius. Užsi
rašyk tuojau, prisiųsda- 
mas paprastame laiške 25 
cent., ar 25c vertės markių

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolef* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Pero*- 
silvanijos 
hospitalA- 

<e. PaseK- 
ningai p% 
tarnauja 

•rie gim 
lymo. Dui 
la rodą 
mkiose 
mse ir 
okiuose 
aluose 
erims 
merginomis.

vi
Ii- 
ki
re! 
mo 

ir

Telegramas
666 W. 18th St 

Chicago, III.

DR. W. YUSZKTT?VVICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5S49

^uitiiEilZMAN^
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomaa pei 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas Hga> 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1026 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

t Dienomis: Cana* 
3110 arba 857

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 

C. Į M... ....... I - I —

Telefonai
'A

Kenosha
Lietuviai

4 , ------------------

Dabai laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą' ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Of issis •

3149 S. Morgan Stn kertė 32 St.OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 - 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 ival. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

ŪR, C. Z. VEŽEUS
Lietu ris Dentiatai* 

4712 South Ashland Are.
arti 47-to.» gatv*>

PINIGAI Tel. Pullman 5432

• v

1S

WAUKEGANO

LIETUVON
Greitai, su pilnu

užtikrinimu pini-

gus Lietuvon iš

Waukegano pasiy-
site per visiems

Waukeganiečiams
gerai žinomą ap-

tieką — Brusevi-

čiaus. Čia gausite
ir patarimą viso

kiam reikale

. ' .■ ................................■ ... .... \ Z' . ............ . ... \ ____- ......... . , ........... .4,. . ....

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatifiką 
rijimą, 
patarimu* 
terims ir
noms veltui.

teikiu 
rižiu 
Zcodu 

mo- 
mergi-

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptometrUt 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gal 

2-ros lubos

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas N 

Leavitt St Tel. Canal 8222 
Rezidencija 8114 W 42»< St 

Tel. Lafayette 'USL
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Užsimokėjimo kainai
Chicago  je — paltui

Metams ------ —
Pusei metų-------- ■ ■
Trims mėnesiams .... ...
Dviem mėnesiam .......... ..
Vienam mėnesiui ............. -

Chicago  je per n alioto jusi
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Savaitei..................................
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Suvienytose Valstijose ne Chicagoję 
pastų:

Metams ...... .... .... . —— $7.00
Pusei metų................................  4.00
Trims mėnesiams----------------- 2.00
Dviem mėnesiam_____________ 1.50
Vienam mėnesiui ----------- .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ...J..-----L.
Pusei metų ------
Trims mėnesiams:

$8.00
. 4.50

1.01

18.00
4.50 

. 2J25
Pinigus reikia siąsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
------------i'i i1 ""^t

Seimo rinkimams .
besiartinant. ■ >

Einąs Respublikos Prezi
dento Pareigas, p. A. Stul- 
ginskis^ir Ministerių Pirmi
ninkas, E. Galvanauskas, 
rugpiučio 7 d. paskelbė rin
kimus į Lietuvos Seimą. Jie 
įvyks spalių mėnesio 10 ir 11 
dienas, t. y. mažiaus kaip už 
dviejų mėnesių nuo šios die
nos.

“Naujienose” jau buvo ra
šyta, kad Seimo rinkimai 
veikiausia įvyks spalių mene 
syje; bet dabar, kada jau tik- 

, rai žinome rinkimų laiką, tai
• turime pradėti darbą. Ame

rikoje gyvenančiųjų lietu- 
vių darbininkų pareiga yra

• pasirūpinti, kad musų drau- 
: gai Lietuvoje gautų kuodi-

džiausios paramos rinkimų
• kovai.

Matėme, kaip dirbo per 
. dvejus suviršum metus laiko 

Steigiamasis Seimas. Žino
me, kaip jisai apgavo liaudį, 
rašydamas Žemės Reformos 
įstatymą ir šalies konstitu
ciją; ir žinome, ant ko puo
la už tai atsakomybė. Taigi 
turime sulig tuo ir pasielgti.

Remkime, kiek išgalėda
mi, Lietuvos socialdemokra
tus, kurie drąsiausiai ir nuo-

sakiausiai gynė žmonių rei- tečigus yra įdomi štai kokią yie-
kalus St. Seime, ir padėkime 
jiems paliuosuoti Lietuvos 
darbo, liaudį nuo klerikalų 
ju^goI

Jieško streiklaužių 
Rusijoje.

SociaĮUtų dienraštis “Mil- 
vvaukee Leader” paduoda 
tokią žinią iš Kievo:

“Dešimtis dolerių die
nai siūloma geležinkelių 
darbininkams, kurie va
žiuos j Ameriką: tokio tu
rinio plakatai, su Penn- 
sylvanią ir Canadian Paci
fic geležinkelių vardais, 
yra platinami čionai/Ame- 
rikos oras puikus’, sako-

• ma tuose plakatuose, , 'ir
• Amerikos žmonės su 

džiaugsmu priima dorus ir 
stiprius Rusijos darbinin
kus. Niekur pasaulyje dar
bininkai negali surasti ge
resnės progos pralobti.
Greita kelionė yra užtik-
rinta.’ ”

i i • tniip, kaip jam pąitiko.Bet vienas melas daugiaus ai
mažiaus Dedelei nieko . nereiškia, j (Mes nopabugom (kovos. Dirb-
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geležinkelių kompanijos jies jjsaį šiandie pripažįsta, jogei darbininkų tariįie, gilindami jų 
ko skebų net kitoje dalyje (Italijos Socialistų visal 
pasaulio. Keista teciaus, kad neina tuo keliu, kurį jisai pi a-
* • v ••__________ »xxx« Ir/Al/vLn »nnf n

Kaip matome, Amerikos. svarį>esriis dalykas yra tas, kad darni kiek galėdami Lietuvos 
1 V • ‘ V ? • 1 • • _ • * —. _ ’*•*%/• 1 •  * 1 1 • • rt i * • 1 • 1 • *

sovietų valdžia neužkerta 
kelio tokių plakatų platini
mui. Rusijos darbininkai 
taip išbadėję, kad Amerikos 
doleriai gali juos įvesti į pa
gundą. ,

f(,1 ' z .
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Apžvalga
PRANAŠAS, KURIS NUOLA- 

TOS ĘLŲMPA.

“Laisvės” Dėdelė baisiu įnir
timu rašo apie Vienuos interna
cionalo “judošius ir prostitu- 
tus”, tai yra apie Vokietijos ne- 
prklausomuosius socialdemokra
tus, apie Austrijos socialdemo
kratus, apie Italijos socialistus 
ir kitas kairiąsias socialistines 
partijas, kurios atsimetė nuo 
Antrojo Internacionalo, bet ne
prisidėjo prie Komunistų Inter
nacionalo (arba pasitraukė iš 
jo) 4

Tos partijos, mat, paskutiniu 
laiku ėmė vis dažniaus, tartis su 
Antrojo Internacionalo partijo
mis ir yra rimto pamato spręsti, 
kad jos neužilgio susivienys. 
“Naujienose” buvo rašyta, kad 
faktinai tuodu internacionalu 
(Antrasis ir Vienuos)jau pradė
jo vienytis, nes Amsterdame jų 
dviejų valdybos laikė bendrą kon 
ferenciją (kartu su profesinių są
jungų internacionalo valdyba) ir 
įsteigė bendrą komisiją.

P-as Dėdelė delei to labai py
ksta ir kad kolojasi, tai net sie
nos braška! Jo rašinyje mums

“Tiesa, vidurio (2H) Inter
nacionalą galėtų sustiprįnti 
Italijos Socialistų Partija^ bet 
joje dabar visi galai įra; jos 
atstovai Rymo seime, savo 
daugumoje, jau spjovė į yįdu- 
rį ir, numetę šalin fygos la
pą, pąrodp savo socialpatrio- 
tinį nuoggipą. Partijos cent
ro komitetas suskilo pusiau— 
pusė jo jau atvirai stoja už 
tai, kad bendradarbiauti su 
buržuazija. Du metai atgal, 
Italijos Socialistų Partijoj di
delę didžiumą turėjo Serrati, 
centrininkas. O dabar iš tos 
jo didžiumos tik muilo burbu
las teliko. Dabar Italijos So
cialistų Partijoj vadovauja 
Turati ir Modigliani, kuriuodu 
yra šalninkai Antrojo Inter
nacionalo. Juodu Italijoj lo
šia tokią jau rolę, kokią šeide- 
manąį lošia Vokietijoje...”
Paskutinis sakinys yra netei

singas, kadangi Scheidemann’as 
įgijo blogą reputaciją daugiau
sia karo laku, kuomet jisai rė
mė valdžią; o Turati griežčiau
siu budu kovojo prieš karo po- 

našavo jiems per keletą metų. 
Jisai nuolatos rašydavo, kad to
je partijoje kairieji elementai 
greitai paimsią viršų, “socialpa- 
triotai” busią iŠ jos iššluoti, ir 
t.t. ir t.t. O išėjo visai atbulai.

Tas pats “pranašas” .taip pat 
per keletą metų tvirtino savo ti- 
kintiemsiems pasekėjams, kad 

! garsusis socialistų teoretikas 
Kautskis jau esąs visai “nusidė
vėjęs” ir nebeturįs jokios įtakos 
darbininkų judėjime. O dabai 
jisai pasakoja, kad abidvi Vokie
tijos socialdemokratų paitijos 
paklausė “galutinai pakvaišusio 
Kautskio” ir nutarė susivienyt. 
Toliaus sako:

“Kautskis jau užvedė dary
bas su Franci jos viduriečiais 
(Longuet ir komp.), raginda
mas ir juos susidėti su Reno- 
delių partija... Nėra abejonės, 
kad jei ne tuoj, tai kiek vėliau 
jie paklausys Kautskio patari
mo.” i
čia ir vėl yra pameluota, ka

dangi Longuet ir Renaudel pri
klauso vienai .partijai; skilimo 
tarp jų nebuvo. Bet pastebėti
na, kad Dėdelė šiandie jau pri
pažįsta Kautskiui milžinišką į- 
(aką4 Europos socialistiniame ju- 
dėjme.

Ar nebūtų geriaus, kad Dėde
lė, pagaliaus, susiprastų ir “kvi- 
tintų” pranašo “džiabą”, o vie
ton jo specializuotųsi toje sri
tyje, kurioje pasirodė tikrieji jo 
gabumai ir pašaukimas, būtent: 
kelionėse. Kaipo nepraustburnis 
keikūnas, jisai drąsiai gali stoti 
šalę kunigo Garmaus.

Socialdemokratų Frakcijos Dekleracija 
Del Konstitucijos Įstatymo.

(Pareikšta iš Seim-o tribūnos prieš galutiną (constitucijos balsavimą).

Socia Ideinokratų Frakciją, 
ūži imdama1 savų vietas St. Sei
me 192(1 niętais, jau iškalno 
žinojo, įkuricumis sąlygomis 
tekis jai darbuotis ir, 'ko gali ji 
atsiekti, gipdąipa Lietuvos dar
bininkų reikalus ir demokrati
jos pamatinius siekinius. So
cialdemokratų Frakcijai jau ir 
tuomet buvo ai^ku, kad krikš- 
čiųųys demokratai atėjo .Sei
man su savo ;|>ailydovais 
yykdinti liaudžiai duotųjų per 
rinikimus demokratinių pasi
žadėjimų, bet sutvirtini Lietu
vos klerikalų padėtį musų vi- 
suopiępėj, stiprinti musų kraš
te reakciiją, duot visam politi
niam ir socialiniam Lietuvos 
sutvarkymui kiek tik galima 
dąugįau jiems tinkamo kryps- 

r .......
vienas turėdamas St. Seime 
daugiau pusės balsų, iškarto 
gavo galimybes spręsltį krąšto 
reikalus ir vadovauti valdžiai 

tlirilkščioinių blokas, pats ne[KMna,Į() irejkai0 bent kuo var
lį žylis. ,■

klasinę .sąmonę ir stiprindami 
jų organizacijas, mes kartu 
gynėme pačiam Seime aminis 
rinkėjų pavestus reikalus. Nei 
vienais svarbesnis krašto ir 
darbininkų ateičiai įstatymas 
nepraėjo nei Seimo tani si jose, 
nei Sėtinio visumoje, musų ne
kritikuotas ir nebandomas tin
kamai pataisyti. Nei vienas 
svarbesnis kraštui įvykis ne
praėjo musų neiškeltas ir tin
kamai (nenušviestas. Kiek ga
lėdami sekėme vykdančios val
džios darbus ir interpeliacijo
mis ir paklausimais kėlėm aik
štėn bent stambesnius valdžios 
prasižesigimus ar netikusį jos 
veikimą pamatiniais krašto po
litikai k laušimą įs.

Dauguma musų žygių, kad 
ir rąsdama krašįe gyvos užuo
jautas, pačiam Seime jo dau
gumos buvo paprastai sutinka
ma tik pasityčiojimu. Seimo 
dauguma jautėsi tvirtai lai- 

<r 5 ♦» i (

kauti savo rankose valdžios 
lazdą ir nematė reikalo bent 
su kuo irokuotis. Tik išimti-

rj f t d;
naįs; atsitikimais, kai suerzin
ta lįaudis energingai sukilda
vo prieš daugumos vedamąją 
politiką, Socialdemokratų Fra
kcijai pasisekdavo kai kas lai
mėti.

Sunkiose imtynėse <meis bri- 
dome kiaurus du su puse me
tu, pasistiprindami tik tuo, kad 
Lietuvos darbininkų tarpe ir 
plačioj demokratinės 'Lietuvos 
visuomenėj savo pastangom^ 
mes rasdavome kais kart vis 
didesnio pritarimo. Pagalios 
priėjome svąrbiansį Steig. Sei
mo darbų etapą, — Lietuvos 
konstitucijos svarstymą.

Priėjome pepatogiausią metu.
St. Seimo darbų pradžioje 

tiek visoj Europoj, tiek ir pas 
mus proletarinės revoliucijos 
gyvaię alsavimas buvo tiek ga
lingas, kad jį jautė labiausia 
įdiąžėjęs ireakcininkaš. Krikš 
čĮonių-domokratų blokas, ėjęs 
rinkimų kampanijos demokra-

giaia griežtas mu^ų liaudie^ 
nusistatymas prieš prezidentą. 
Tariaid konstitucijos įstatymą, 
k.-d. blokas ne tik įvedę Lietu
vai atskirą prezidentą, bet ir 
patiekė jaun teises stabdyti Sei
mo išleistus įstatymus, paleis
ti patį Seimą, padare jį vyriau
siu Respubliikoš
jėgų viršininku, o karui esant 
pavedė jam 
kariuomenės 
šių Lietuvos 
pavydėti ne 
Tą k.-^demokralų 
mes 
vyriausiųjų teisių užgrobimu, 
bet maitome jame Lietuvos kle
rikalų, stambiųjų ūkininkų ir 
biiiržuazijiAs norą sustiprinti 
savo padėtį ir ginti savo rei
kalus jų statomojo prezidento 
pagelba.

Teismų reikalais.
Nustatant teismui pagrindus, 

Socialdemokratų Frakcija rei
kalavo, kad teismas Lietuvos 
Respgbiikpj butų nepriklauso
mas, visiems lygus ir vienodas, 
kad teisėjai butų žmonių ren
kami. Seimo daugmna •ą/tmetė 

Kova dėl konstitucijos įsta- musų siulyinus ir nutarė, kad 
tymo buvo ilga ir atkak b- Joje 
sų visu aiiškumu paisireiškė vi 
si painiatiniai skirtumai tarp 
|pūsų ir kitų Seimo grupių ir 
visų pirmą taip, lipusų ir kleri- 
lęąilų. Toje kovoje k.-d. blokas 
ka<| iy ųenonnnis turėjo išsi- 
rėdyli ir parcglyti tikrąjį savo 
veidą. Kovos kely musų kleri

kalai Seime neteko visų savo 
pripuolamų sėbrų ir pasiliko 
vieni paltys. 'Mes norim tikėti, 
kad palipaiiniaįs konstitucijos 
kląusjinais jie istovi vieni pa
lys pe tik Seime, bet ir pačiam 
kraišite. I A r

| jęs liaiuliies dalį, taip pat juto 
110 * . 4 « ‘ . *ant savo paties jos sunkųjį del

ną ir nedrįso iškarto išsinerti 
iš visų savo papuošalų. •

Šit. Seimo daubos baigiant, 
padėtis žymiai pakitėjo. Reak
cija pakėlė gailvą visoj Euro
poj, reakcija trigubai sustiprė
jo ir pas mus. Šiandien krikš
čionių bloikas, baigdamas svar
styti konstitucijos • įstatymą,

DEL KO KOVĖMĖS?

Del įpirties bausmės ( 
panaikinimo.

St. Seimo posėdžių pradžio
je Socialdemokratų Frakcijos 
pasiūlymu buvo nutarta mir
ties bausmė Lietuvos Respubli
koj panaikinti (Kriikščioinys 
demokratai tuomet Žinojo* kad 
visa liaudis ym savo .lūkes
čiais su-simeitusi ties St. Seįmu, 
nedrįso jų užvilti ir pritarė 
mpsų ipasiulymui). gpps0|uci- 
jos įstatymą galutinai tarįant, 
krikščionių blokas įSeimc rado 
reikalo išbraukti iš konstituci
jos mirties bausmės panaikini
mą.

Tuo savo itairinui krikščio
niškoji Sįeimo daugumu nulė
mė, kad socialė ir politinė ko
va busimoj Lietuvoj, net 
sprendžiamia Lietuvos teismuo
se, gailės pasigauti kruvinų 
keršto priemonių.

Prezidento klausimu.

svarstant 
konstituci- 

pąsiulyta 
valstybiniu 
prezidento,

laikinąją Lietuvos 
ją, kai musų buvo 
nevesti Lietuvos 
suirėdyman ątskiro 
k«-d. blokas dar ipcdrįso atvi
rai pasiūlymui pasipriešinti. 
Tuomet juos vertė būt atsar- 

ginkluotųjų

vyriausi j įskinti
vadą. Tokių tei- 
ppezidentui gali 
vienas karaliukas, 

nutarimą
skaitome ne tik liaudies

kariškiems butų palikti karp 
teismai, kad veiktų ypatingi 
teismai kąru i arba karo padė
čiai esąnt. t>avus valdžiai ir 
prezidęntui teisės įvesti Lietu
voje karo padėtį net -kilus 
krašte “pavojingiems neramu
mams,” turėdami savo pusėj 
ir valdžią, ir prezidentą, Lie
tuvos turtingieji luomai, buržu
azija ir reakcines grupės, ašt
rios soęialės kovos metui nori 
pasidaryti ir jš Lietuvos teis
mų klusnų jiems įrankį klasi-

Del krašto gynimo.
Kraštui ginti Socialdemokra

tų Frakcija siūlė įvesti Lietu
voje visuotinąjį liaudies apsi
ginklavimą, nes tokia sistema 
nnisų įsitikinimu duoda gali
mybės sukelti kraštui ginti di
džiausią gailimą pajėgą; ji ne- 
perslkiria kariuomenės su sava- 
ja visuomene, ji yra pigesnė. 
K.-d. blokas atmetė musių siū
lymą ir tuo patvirtino dabar 
esamą nuolatinę armiją, steng
damos bent iš jols viršūnių su
dalyti sau palankią kariškių 
kastą.

Švietimo reikalu.
švietimo, kulto ir tikybos 

klausimu mes siūlėme atskirti 
bažnyčią nuo valstybės ir mo
kyklą nito bažnyčios. Tą siūly
mą rčmėip §ųpratimu, kad ti
kybą yra kiekvieno žmogaus 
asmens dalykas ii’ kad sąžinės 
ląįsyė turi būt patikrinta kiek
vienam Lietuvos piliečiui. Re
ligijos dėstymą mes siūlėme 
iškelti iš piokjklos ir palikti jį 
tikybinėms organizacijoms ar 
šeimai. K-d. blokas ne tilk įve
dė mokykloj privalomą tiky
bos dėstymą, ne tik tuo suvar
žė tėvų ir paaugusių mokinių 
sąžinės laisvę, bet- dar įrašė 
paragrafą, kuriuo Lietuvoje 
bus steigiamos tikybinės mo
kyklos pž visuomenės pinigus, 

valstybės surinktuis. Mums aiš
kų, kad tuo nutarimu duoda
ma įvairių rųšių ' klerikalams 
ir visų pirma katalikiškai dva
siški jai gafliip ybės panaudoti 
savo padėties sutvirtinimui ne 
tik tikybinius žmonių jaus
mus, bet ir jų turtą.

Del tautinių mažumų.
Toje konstitucijos vietoje, 

kur turėjo būti nustatytos tau
tinių Lietuvos mažumų teisės 
kultūrinio gyvenimo reikaluo
se, krik.-demokratų blokas pa
liko tuščią vietą. Jo balsais bu
vo išmesti paragrafai, kuriais 
tautinėms mažumoms buvo 
laidojama teisė naudotis savą
ja kalba viešam ir valstybi
niam gyvenime ir buvo jiems 
Skiriama proporcinga valsty
bės ir savivaldybių kultūrinio 
biudžeto dalis. Konstitucijon 
tapo įvestas tautinių mažumų 
skaitlįngumo dėisnys ir tuo jos 
suskirstyta į privilegijuotas ir 
beteises.

Pagalios net tos apkarpyto
sios tautinėms mažumoms tei
sės, kurios dw palikta konsti
tucijoj, yra surašytos tiek ne- 
rybotai, kad palieka vyrau
jančiai tautai liuosas rankas 
(Indi i jas, ar neduoti.

Toks tautinių santykių Lie
tuvoje išsprendimas, sąmonin
gai pravertas Seimo dauguimos, 
deda pamatą nacionalistinei 
lietuvių buržuazijos politikai 
ateityje, ir sudaro sąlygas pik
tai ir pragaištingai tautinei 
kovai musų krašte.

Del visuomenės ūkio.
Socialdcinok ratų F rakei j a, 

stengdamos a|isaugoti Lietuvos 
darbininkų reikalus ir paleng
vinti krašto ūkini vystytis toj 
pakraipo j, ^kurioj jis eina prie
šakinėse pasaulio šalyse, buvo 
pasiutusi įnešti konstitucijon 
atatinkamo turinio ūkio sky
rių. Seimo dauguma išbraukė 
iš musų pasiūlymo viską, kas 
užstotų darbininkų reikalus, 
išhrąukė net sąjungų ir streiko 
teisę darbininkams ir tarnau
jantiems ir paliko tik tai, kas 
gina privačią nuosavybę, darb
davį prieš samdininką, turtin
gą prieš beturtį.

Krikščioniškoji Seimo (dau
guma, sudarius Lietuvai tokią 
koi^stituicijąi, pasirūpino ap- 
drpusti ją nuo pakeitimo vi
sais galimais budais ir tuo. 
bando 'mechaniškai (sustiprin
ti savo viešpatavimą ateičiai.

Va tie patys svarbieji kon
stitucijos punktai, kuriuose 
reiškiasi reakcinis daugumos 
veidas. įvesdamas juos Lietu
vos Respublikos konstitucijon, 
kr.-demokratų blokas sudarkė, 
susiaurino ir net paniekė turinį 
visos eilės kitų konstitucijos 
paragrafų, paniekdamas pačios 
konstitucijos vertę. Taip tary
damas k-d. blokas vadavosi vi
sų pirma partiniais savo tiks
lais, gindamas Lietuvos kleri
kalų ir jų talkininkų reikalus, 
dėdamas kuo slaugiausia klin
čių darbi ninku kilasės išsivys
tymui ir jos sidkimų greites
niam įsikunymui.

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys)

IV ABERAMMERGAU TEATRO PRAKTIKA.
Tradicinis teątro pradas — ne tradicinis. 

Oberammergauiečių tėvai prisiekė Viešpačiui, į- 
sižadėjo, ir ainiai turi savo pranokėjų įžadus iš
laikyti, kitaip jie nebūtų kalnų žmonės! Iš tos 
priežasties visą, kas liečia teatrą, turi būti Ober
ammergau kaime padaryta. Teatras, artistai, 
režisierių, kapelmeisteris, korvedys, koristai, or- 
kestrininkai, kompozitofis, dekoratoris, kostiumė
lis — visa tai turi būti iš vietos žmonių, nes tik 
jie atsako už jų tėvų įžadus!..

Visus reikalus veda tam tijera. komisija, vie
tos kunigui pirmininkaiujant. šita taryba duo
da įsakymus, kurie yra be apeliaciniai pildomi, 
bet ji ir atsako už vaidinimo pasisekimą.

Iš oberajnmergauiečių vaidinimo savybių vi
sų pirma reikia pastebėti, kad jie visai nevarto
ja grinio. O tuo tąipu vaidinamieji asmens yra 

pasauly tokie populia.ringi, tokie paviršutiniai nu
sistovėję tipai, kad kiekvienam žiūrėtojui jau iš 
anksto yra prirengtas vaizdas, kaip Kristus ar 
Petras turi atrodyti. Juk jeigu Kristų vaidinti 
išeitų koksai kaimo berniokas ar artistas panašus 
į Erodą ar į kokį germanų dievą, o ne į Leonardo 
paliktą paveikslą, — juk tuomet butų vienas pa

piktinimas! Arb,ą, pąyyzdžiųĮ, Judai būtinai 
reikalinga ruda barzda, kitaip jis bus ne Juda! O 
artistai tuo tarpu nesigrimuoja. Ir vistiktai pa
našus į vaidinamus asmenys gal net daugiau, kaip 
musų sostapilių teatrų artistai. Kaip tai yra? 
Kiek žinoma, vaikai iš tėvų pasėkimo keliu gauna 
kaip kaikuriuos budo bruožus, taip ir paviršuti
nės išvaizdos išvaizdos bruožus. Oberammer
gau iečiai Kristaus kančias vaidina jau kokius pen- 
kius šimtus metų. Ir taip pasidarė, kad kai kurį 
šeimyna suaugo su kuria role, tai ją ir vaidina iš 
kartos į kartą, ta rolė daros šeimynos brangeny
bė, jos pasididžiavimo lobis. Kart iš kartos ta 
rolė gyvena, stengias taip gyyenti ir būti, kad ir 
dvasios savybė atatinktų tos roles vaisingesniąn) 
atlikimui. Ir karta iš kartos su kaiRuriais indi- 
vidybės bruožais, vaidintojai natūraliniu keliu au
ga panašus į vaidinamąjį asmenį. Taip, pavyz
džiui, Kirstų visuomet vaidina Lang’ų šeimos as
muo, Judą—Mayr’ų šeimos asmuo ir t.t.

žmonės tuo vaidinimu pradeda gyventi iš pat 
mažens—trijų metų amžiaus. Juk reikia taip 

daug žmonių, reikia sudaryti gyvi paveikslai, su 
daugybe žmonių, reikia leisti į sceną tokias mil
žiniškas gatvių minias, reikia taip dauk koristų, 
statistų. Ir vis tai turi būti tiktai oberammer- 
gauiečiai! Dešimtmečio laikotarpy, kad veikalo 
neužmiršti, kad vaidinti įprasti, reikia darytį nuo
latines repeticijas! Juk jie ir vaidina be sufle
rio, ir žodžiuose nei mažiausios klaidelės nepada
ro — visa, kaip knygoj, maldoj! O antra—de
šimts metų — protarpis stambus! Gali kas iš ar
tistų susirgti, numirti, gali šiaip kokia nelaimė pa
sitaikyti. Reikia visuomet vaidintojų personalą 
papildyti, kad vaidinimas galėtų įvykti, kaip tė
vų tėvai prižadėjo! Pagaliau ir vaidintojų talen
tą reikia rutuloti. Seniau dar tais dešimčių pro
tarpiais buvo vaidinami kiti dalykai, — “Die 
Kreuzesschule”, (“kryžiaus mokykla” — epizodai 
iš senojo įstatymo istorijos su gyvais paveiksiąs 
iš Kristaus gyvenimo) “Riitespiel” — ritierių vai
dinimai) ir t.t. Bet laikui slenkant visa tai nuplan-
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ko ir išnyko. Beliko tiktai Passionsspiel —Kry
žiaus Kanęįų vaidinimai. Ir žmonės devynis me
tus tuo veikalu gyvena, repetiruoja, rengias, ir de
šimtais metais vaidina. Tokiu būdu artistas su 
savo role taip susigyvena, kaip jokiame kitame 
t.ealre pasauly. Pavyzdžiui, šįmet Kristų vaidino 
Anton Lang — vaidino jau trečią dešimtmetį iš 
eilės. Vadinas, ta role jis gyvena ne mažiau 25— 
30 metų! Tas pat ir su kitais artistais. Visas 

kaimas kaž koks biblijinis. Visi vyrai ilgais plau
kais iki pečių, biblijinės nosys, biblijinės barzdos. 
Kadangi jie gyvena labai bendru gyvenimu, viena 
nedaloma mase, tai ir ten, kur vaidinime dalyvąu- 
ja pasės — seni senužėliai ir trijų metų kūdikiai, 
išeina taip galinga, taip viena galia ir gyvybe per- 
sunkta, ko man taip vadinamusiuose kultūringuo
se teatruose matyti neteko.

Pačiame vaidinime dalyvauja daugiau 400 
Žmonių. Dalyvauja ištisos šiemynos—seneliai, 
tėvai, vaikai, dalyvauja moteps, mergaitės, vyrai 
milžinai ir pavargėliai vargdieniai. Kiti, kufie 
nedalyvauja vaidiųijne, dalyvauja orkestre, korė. 
Vietos mokytojas, seniau sukomponavę muziką, 
dabar iš kartos į kartą yra dirigentas. Orkestras 
ir kovas — po ^0 žmonių. Dar kiti atlieka pa
prastą featro darbą — dekoracijas tepa, maino, 
būna kasininkai, durų sargui, tvarkdariai, gaisri
ninkai ir t.t. Namie lieka tiktai tie, kurie nieko 
negalį daryti, arba kurie negali išeiti. Tokiu budu 
vaįdinhpe užimta yra nemažiau 600 žmonių.

Pajamos įš yaidinimų būna milžiniškos (te
atre telpa 6,000 žmonių ir jis visuomet būna sau
sakimšai prikimštas!) Bet pajamos eina ben
driems reikalams. Qberammergauiečiai visų pir
ma iš jų savo teatrą tobulina, apmoka bendruome
nės mokesčius, skolas, stato mokyklas ir šiaip ku
ria visuomenines įstaigas.

• > (Bus daugiau)

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Ljfebudy kūdi
kiai padaro pasi
didžiavimą, link- 
mupią motinoms.

^LIFEBUOY
. SVEIKAS MUILAS

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedčl. pagal sutarimą 
’III ‘oSMjąj “1S ••S 19Z8
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Sereda, Rugpjūčio 23, 1922

Socialdemokratu frakcijos 
dekleracija dėl konsti

tucijos įstatymo
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Mes dedame visą atsakomybę 
už priimtą konstituciją 

klerikalams.

Maluninkystė

Mažeika.Patarnauja

mokyklos

Pabudink

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMAS

Jis linksmas, nes turi

ovanų

peržiūri 
pritaiko

matomo vo 
volus malti

12th STREET 
TeL Kedzie SM3

LINIJA 9Broadvay. 
TIESI i ■ ||F- 
kelioneII-IL.

ina-
Jis turi
.mokėti

Turi daug laipioti, 
ir 'turėti šiek-tiek 

gabumo. Rcikalau- 
pradinės mokyklos

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidui-ių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau-

“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentą apie lenkus, tai yra1 LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmeteL... 11,___ L_ 11

Istorinis Dokumentas 
i 

apie Lenkus

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS
Ką tik sugrįžo iš Califomljos ir 

v61 tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieniua.

CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 flri R 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Flalsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldfenias pagal sutarimą

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES
(Geras tonikas) ,

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiam® 
paštu .-r- $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
■i Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

FELIKSAS PRANAŠAS
Mirė rugpiučio Aug. 20 dieną, ve

dęs paliko moterį ir dukterį Pranciš
ką Lietuvoj ir 2 dukteris S. Šalkaus
kienė ir M. Laučienė. Paeina Šiaulių 
apsk., Joniškio miestelio, Amerikoj iš
gyveno 15 metų sulaukus 62 metų. 
Laidotuvės atsibus rugpiučio 23 d., 9 
vai. iš ryto iŠ namų 6600 Greenwood 
Avė. į lietuvių tautišką bažnyčią 35 
St. ir Union Avė. į tautiškas kapines. 
Kviečiame visus gimines ir pažįstata- 
mus dalyvaut laidotuvėse. Palieka 
nuliuditne dukteris ir žentai.

F. S, Šalkauskai,

Dr. YušRa 
1900 So. Halsted St

Tel. CanaI 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
12c. už 100 auks. 

arba 
833 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6.000,000.00

DR. VAITUSH. O. D
Lieteli* Akla Specialiau*

35c. aptiekose arba už 40c 
prisiunčiamo tiesiai iš labara 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

PĘR HAMbUR.GĄ,Pl!,IA\Ą 
/; .ARBA. UEPOJų.

.Jj f v ažiuokit visi parankiu ii u emu keliu
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia Lenką juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 

TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
gm 6-šių ir 8-nių LOVŲ
gSįS. s. LITUANIA ............................ Rūgs. 6
|BS. S’. POLONIA ............................ Rūgs. 20
W| TREČIOS KLASOS KAINOS 1:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
r —-LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
I Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St.. Chicago, Ui.
kampas 18tn St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone CanaI 0257

STANISLOVAS 
ZAMARAVIČIUS

Mirė rugp. 20, 10:30 vai. vak., 
turėdamas 38 metus, po sunkios 
operacijos 'County Hospital. Bu
vo nevedęs. Iš Lietuvos iš 
Kauno rėd. Paliko dideliame 
nubudime brolį Petrą ir brolie
nę Julijoną. Laidotuvės atsibus 
iš namų 2216 W. 24th St., serc- 
doj, rugp. 23 d., 9 vai. iš ryto į 
Aušros Vartų bažnyčią ir į Šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiame gimines ir drau
gus dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę^
Brolis Petras ir brolienė —- 

Julijona Zamaravičiai.

Rozalija kudul
Mirė panedėly, rugpiučio-Au- 

gust 21, 1922, 5 vai. po pietų. 
Buvo vedusi, paliko, vyrą ir 2 
dukteris. Turėjo amžiaus 45 
metus. Iš Lietuvos paėjo Ak
menės miestelio, Mažeikių ap. 
Laidotuves bus iš namų 806 — 
20 Avė., Melrose Park, III. Ket
verge, rugpiučio 24, 9:30 vai. 
ryto, į Mt. Carmel kapines. Gi
minės, draugai ir pažįstami ma
lonėkit dalyvauti laidotuvėse.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Bofibevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Visiems ėjusiems pas mane skustis ir plaukus kirptis. 
Šiuomi pranešu, kad persikėliau nuo 3416 S. Wallace’f>t., ant 
5615 Wentworth Avė. Todėl, visi lietuviai* ir lietuvės mel
džiami užeiti apsikirpti be apsiskusti. Darbą gvarantuoju. 
Su tinkama pagarba,

i WM. CONROD,
5615 Wentworth Avė.

Antrasis maluninkas. Jis iiž- 

iina (inaluniiiiko vietą, prižiūrė
damas visą valymo, malimo 
ir sijojimo darbą. Jis nustato 
darbą ir mokina naujus darbi- 
linkus. Jis turi išslkaiitfliuoti ir 
laikyti užrašus kiek sumala 
miltų ir turi užimti malunin- 
co vietą, kuomet pastarasis ne
dirba. Jis turi būti tvirtų plau
čių, 'kad nesibijotų dulkių. 
Žmonėms su kokioms nors 
kimo kliūtims, be akies ar ki
tos kūno dailios sunku patapti

Dr. M. T. StrikoFis 
. , Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.:f Lafayętte 02'63

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
filio 10 ryto iki 3 val. no piet.

Telefonas Victory 9082

l aiengvins akių (tempimą, kuria 
esti, jnežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio* akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sicauaamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akm, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos f egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 VVest 47th St.

Phone Boulevard 7589

;tė ant Lietuvos Liublino 
Uniją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO bOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00. v
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu: 

SANDARA,
327 E Street, So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs šį paskelbimą, gaus 
FAUSTO KIRŠOS eilių knygą AIDŲ AIDU 
ŽĖS, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

stijų padailinimą 
pradinį, o 1 
nūs mokyklos mokslą.

Maišytojas (Blender). Jis 
maišo įvairias kviečių miltų 
rųšis, arba kviečių miltus su 
kitais mliltais reikalaujama 
proporcija. Jis turi turėti pra
dinį, o dar geriau, rūgštesnės 
mokyklos molkistą.

Volų prižiūrėtojas. DaVbas 
panašus į mašinų t eilėj o dar-| 
bą. Jis turi žiūrėti, kad visi 
aliejaus ar riebalų indeliai prie 
maloimų volų butų pilni ir kad 
ašys butų įtinkamai išteptos. 
Jis užlaiko mašiną švariai, nu
valo nuo jos dulkes, riebalus 
ir kas negerai, praneša malu- 
ninkui, arba mekanikui. Jis 
turi būti veiklus ir Sunumus, 
ir turi turėti šiek-tiek meka- 
nnško gabumo. Jis turi turėti 
pradines mokyklos moHcsilą.

Tepėjas. Darbas panašus į 
volų prižiūrėtojo darbą. ą^Tis 
turi žiūrėti, kad aliejaus* ir 
riebalų indeliai apie ašis ir 
malūnų mašineriją butų tin
kamai ištepti. Priužiuri maši
nos švarumo ir praneša malu- 
ninkui arba mekaniikui kas rei
kia taisyti.* 
būti veiklus 
meka'ninio 
jam a iš jo 
mokslo.

Valytojas 
mailunui, 
per separatorius

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St., Chicago.

uz- 
yra prič- 
svarbiau- 

jei kur 
sugenda, 
malime 

gabu
mą, tvirtus plaučius dulkėms 
atsilaikyti ir pradinės mokyk
los mokslą.

Keltuvninkų prievaizdas. Jis 
atsako ir prižiūri kviečių supi- 
'iiną į malūną ir turi už juos 
atsakyti. Jis ištiria kviečių 
gerumą ir juos supila pagal jų 
tinkamumą ir laiįjsnį. Jis su
rašo kielk yra kviečių priėmęs, 
jų gerumą, švarumą, ir kur 
yra pasiuntęs. Jei reikia jie 
pcrįjMi, jrs turi gauti vagonų 
tam reikalui. Jo vieta yra at
sakom i ngiausJa visame malū
ne. Jis turi turėti vykdovo nu
simanymą, mokėti sverti ir 
saikuoti. Turi mokėti pažinti 
kviečių gerumą pažiūrėjęs ir 
pažu lipinė jęs. 'I'u ri mokėti ves
ti užrašus, skaitliuoti paprastus 
skaičius ir nuošimčius. Turi 
pilnai žinoti valstybes ir vai-

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4--8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 617t

prirengia kviečius 
penlei-sdamas juds 

kad atskirti 
ių. Jis taip 

pat prižiūri darbą šlavikų, te
pėjų ir kitų pagelbininkų as
loje. Turi būti tvintų plaučių, 
turėti mdkaniškų gabumų ir 
suprasti kviečių valymą ir mal
šinu pritaikymą, 
ma iš jo pradines 
mokslo.

Malėjas prižiūri 
lūs. Jis pritaiko

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan StM 

CHICAGO, I1L 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Lieka nuliūdęs vyras
Vincas Khdul,

Ir dukteris
Olga ir Emilija

nias ir bačkas, 
kaip sulkraiiti, 
neįiusidrasikytų 
žytų, turi būti tvirtas kimu ir 
tuiėftii gerus ĮilauČius.

Krovėjų prižiūrėtojas. Kro
vėjų prižiūrėtojas veda krovė
jų darbą; jis pienuoja darbą 
pagal vagono didumo, žiuri 
kad vagonai butų gerai prik
rauti ir daro lokius u'žrašus, 
kokie yra reikalingi. Jis turi 
būti dirbęs kroyejii ir turi tu
rėti vykinamojo gabumo, kad 
vesti ir prižiūrėti savo darbi
ninkus, ir tiiYėiti pradines mo
kyklos mokslą.

Keltuvininkas. Jis turi klau
syti savo prižiūrėtojo įsaky
mų, žiūrėdamas, (kad kviečiai 
eitų tinkamomis trubomis į 
tinkamus aruodus. Jis turi 
sirašyti kiek kviečių 
męs ir išdavęs, bet 
šia, jis turi pranešti, 
Imbos ar mašinos 
Jis t turi būti pirmiau 
dirbęs, turėti paprastą

» S514-16 Rooaeveli Rd. W
Arti Ht. Loala Are, •

UilCAMO, ILL. *

buwbw

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurioj plaukioja tarpe Ncw 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais Pilnoj informacijas gausite nuo 
agentų arba ! \ | "

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 iV. Wushngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikm’enys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

maluninikais, lies jieim tenka 
daug laipioti. Sergantis džiova 
visai noĮuriimaima. Reikalauja
ma pradines mokyklos, arba 
geriam, augŠtesnes mokyklos 
mokslo.

(Bus daugiau)

apie klius javus 
vien tik apie kvic

‘ i; įtuiri turėti prižiūri višą darbą, kfirikartė^ 
dar geriau, augutes- mis žiuri millbu's,, ar tinkaipai 

susimalę. Beveik visas jo 
bas ant vienų lubų ir jam 
žai tereikia laipioti, 
būti tvirtų plaučių, 
nustatyti savo mašinas, supras-j 
ti kaip gerai kviečiai susima
lę. Reikalaujama iš jo pradi
ngs mokyklos mokslo. :

Sijotojas sijoja kviečius i>er 
si j oj amas mašinas, 
sutrintus kviečius, 
tinkamas mašinas, kad į jas 
eitų tik tiek gnidų, kiek gali
ma gerai išsijoti. Darbas dul
kinas. Viename aukšte, tečiau 
jam tenka laipioti kdpeČiohiis. 
Turi turėti paprastus gabu
mus, tvirtus plaučius, būti pri
tyręs dirbti prie sijojimo ma
šinos.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso -'tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

■ Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

šių laikų maluninkystė pra
sideda nuo 188() m. Gerų bal
tų miltų buvo malama ir pir
miau, bet tai buvo daroma ak
meninėmis girnomis, šiandien, 
išskyrus labai nuošaliais vietas 
ir mažus malūnus, malama, 
taip vadinamu redukcijos bū
du, plieniniais volais, ir komp- 
lik t notomis vallymui ir sijoji
mui prietaisoimis. Taip sumal
ti miltai yra baltesni ir kin
kas mažiau turi selenų ir ne
švarumų, už tuos, kurie girt 
nomis malami. Nors šiandien 
yra malama įvairus javai, te- 
čiaii daugiausia malama kvie
čių, taigi šiame rašinyje, išsky
rus tas vietas, kuriose kalba
ma tiesiai 
bus kalbama 
čiųf niuilimą.

Jungtinėse
apris 7,000 malūnų, malančių 
kviečius piifclybad. Juose kas 
metas primalama apie 120,- 
000,000 baėikų miltų ir suma
lama apie 550,000,000 bušelių 
kviečių. Kad primalti vieną 
bačką miltų reikia sumalti 
daugiau kaip puspenkto buše
lio (1.7) kviečių. Pats mali
mas gali būti visai paprastas, 
arba labai komplikuotas, žiū
rint į malūno didumą ir kokių 
miltų norima primalti. Dides
niame malūne reikalingi se
kantieji darini n inkai ‘ (mažes
niuose malūnuose vienas ir 
tas pats darbininkas gali atlik
ti keletą čia minėtų darbų):

Iškrovėjas (unloadcr). Jis iš
krauna ar išsemia kviečius ar 
miltus iš vagonų, vartodamas 
elektrines ar kitokias šiupoles 
arba priemones. Jis turi būti 
tvirtas ir turėti gerus plaučius.

Iškrovėjų ’ prievaizdas (fore- 
man). Jis turi tvaiikyti žmo
nes, iškraunančius iš vagonų. 
Jis turi planuoti darbą, pagal 
daugumą vagonų ir užrašinėti 
vagonų numerius. Jam reikia 
paprasto tvirtumo ir gabumo. 
Jis turi būti dirbęs iškrovėjų 
ir turi turėti tiek mokslų, kad 
galėtų vesti knygafc.

Krovėjas (loader). Darbas 
panašus iškrovoj o darbui. Jis 
po prievaizdo priežiūra turi 
sukrauti į vagonus miltų ir 
įritu produktų maišus, skry-

Jiis turi žinoti 
kad bevežant 

ar nesusidau-

Socialdemokratų Frakcija, 
suprasdama didelę konstituci
jos reikšmę tolimesnei musų 
krašto plėtotei, visą laiką tiek 
konstitucijos komisijos posė
džiuose tiek ir Seimo visumos, 
dėjo didžiausių pastangų ap
ginti darbo demokratijos rei
kalus konstitucijos įstatyme. 
Bet beveik visos musų pastan
gos li/ko berįęžKlžio®. Visi i-rivUsų 

pasiūlymai ir prirodymai ge
riausiu atsitikimu buvo taip 
priimami krikščioniškojo Sei
mo, tartum tie žmonės nieko 
negirdėjo ir nieko nesuprato, 
Pasitikėdamas savo rankų 
skaičiumi, k-d. blokas atneš
davo Seimo pdsedin frakcijos 
kambary išanksto paruoštus 
nutarimus ir mechaniškai juos 
nubalsuodovo, dažniausia jų 
net negindamas. Visi opozici
jos -priminimai, kad Seimo 
dauguma neturi moralės teises 
pagrįsti konstitucijos įstatymą 
savo partiniais ar kastos tiks
lais, kad liaudies reikalų įžei
dimas dar niekam nepraėjo ne
nubaustas, dažniausia buvo su
tinkami didžiumos tik nusi
šypsojimu, kurį vienas musų 
draugų pavadino cinišku.

Mes žinome, kad gyvenimą 
kuria ir stumia jį priešakiu 
gyvosios visuomenes jėgos be
paliaunamoje kovoje. Mes ži
nome, kad busimojo gyvenimo 
kūrėjas ir ‘Lietuvoje darbinin
kų klasei yra lenita eiti besi
vystančios ateities priešaky, ei
ti prie to tikslo, kurį sau yra 
pastatęs socialistinis pasaulio 
proletariatas. To kelio darbi
ninkų klasei negali pastoti jo
kios rašytosios konstitucijos 
nei jų dabartiniai rašėjai.

Bet mes taip pat žinom, kad 
kova už geresnę ateitį bus Lie
tuvos proletarams ir iš viso 
musų liaudžiai tuo sunkesne, 
juo reakcija j>astatys jiems 
daugiau kliūčių. Paniekdama 
liaudies reikalus dabartinėj 
konstitucijoj, St. Seimo daugu
ma ne tik stato jai kliūtis, bet 
šaukia liaudį kovon, kad vėl 
atgautų ir apsaugotų savo tei
ses. Kova eis. Lietuvos darbi
ninkai gaus dar ne kartą savo 
krauju ir vargu mokėti itž sia- 
vo pasiliuosavimą. Jei ta kova 
bus aštresnė ir skaudesnė, kaip 
galėtų būti žmoniškai tvanku
moj visuomenėj, tai moralė už 
tai atsakomybe krinta tiems, 
kurie Lietuvos St. Seime mo
kėjo būti aklai užsispyrusi, 
klasiniaii-egoistinė dauguma. 
Padarę viską, ką mums musų 
pareiga liepia, mes, Socialde
mokratų Frakcijos nariai, ga
lutino konstitucijos balsavimo 
valandoje pareiškiame iš Sei
mo tribūnos, kad mes neima
mo jokios atsakomybės už taip 
sudarytąjį pamatinį krašto įs
tatymą ir jo galutinam balsa
vime nedalyvaujame.

V. Požėla, J. Pakalka, St. 
Kairys, A. Povylius, K. Vens- 
lauskas, S. šemiotas, S. Dig- 
lys, K. Bielinis, V. Čepins
kis, J. Daukšys, J. Plečkai
tis, P. Girtautas, E. šukevi- 
čius.
Rugpiučio 1 d. 1922 m.

( “Sočiai deni ok ra tas’ ’)

DR. A. MONTVn)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

----- ---------- ,,■■■
Dr. A. J. Tananevičius

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 .iki 3 po

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
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lo”. Bei woll, tuo tampu “pa
simaišęs“ merginos Vaikinas... 
Ir, kaipo to pasekmės, “kava
lierius“ turėjęs užsimokėti 200 
dol. pabaudos ir teismo lėšas 
už “flirtavimą“...

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

ir jį 
reali-

LOVA NUVARĖ KOMITETĄ 
KALĖJIMAN.

Michael Durokoįvich, 66 ir 
Archer avenue, sumanė pri
versti gatvekarių kompanijas 
numažinti ikarferį iki penkių 
centų. Jo kaimynai jo sumany
mui irgi pilnai pritarė. Jie su
šaukė susirinkimą, Durokovi- 
chių išrinko komitetu 
įgaliojo šį sumanymą 
zuoti.

Užpeireitą naktį Durokovieh 
išvilko gatvėn savo lovą, pa
statė ją skersai gatvės ir paga
lios atsigulo jon. Prie lovos 
šono buvo prisegta didelė “sai- 
na” su pareiškimu pasauliui, 
kiul jis atsikelsiąs tik tada, 
kai gatvekarių kompanijos nu
mažinsią karterį iki penkių 
centų. Netrukus didelė gatve
karių eilė buvo sustojusi už lo
vos toj gatvėj. Pagalios kom
panijos pasišaukė ix>liciją pa-

AREŠTAVO MUNŠAINIERIŲ 
EKSKURSIJĄ.

Municipal piere policistai pa
stebėjo, kad imt vieno nedide
lio laivelio žmonės nepaprastai 
linksminasi. Jie tuojaus pasi
rūpino ištirti kame dalykas. 
Ir, kaipo to pasekmės, šeši vy
rai ir dvi moterys tapo areš
tuoti ir pusę galiono immšai- 
no konfiskuota. Tatai 
pereiltą sekmadienio rytą, 
štųcitieji buvo’ išsirengę 
kursijon.
TRAUKINIS SUVAŽINĖJO 

POLICISTĄ.
Ant kryžikehio netoli

g£it. traukinis suvažinėjo poli- 
cisitą James J. Ctaincy, 64 an. 
amžiaus, 8756 S. Morgan gat. 
Jis automobiliu važiuodamas 
slkersai relių visai nepastebėjo 
aJtiužiančio traukinio.

, JIEŠKAU SAVO PAŽJSTAMO 
Stasio Žuko, paeina Mariampolės ap
skričio, Balbieriškio miesto; turiu 
svarbų reikalą. Jis pats, ar kas žino
te, meldžiu pranešti.

JUOZAS MICKEVIČIUS
1732 S. Union Avė., Chicago, III.

MOTERŲ VYRŲ

Iir Mielinei taijn) pasodintas 
džėlon.

KITAS BROKERIS PABĖGO 
SU $22,500.

Frank Le Monn, brokeris, o 
gal pasakius naujos rūšies 
spešelninkas, kuris turėjo savo 
ofisus Garrick Theatre 
surinkęs nuo žinomų 
22,500 dol. pabėgo.

Jis rinko “partnerius1 
nigais įsteigti naują '
pondcnce school” mokyklą. Ir 
telkiu žmonių, kurie jam pati
kėjo ir “įvestino” savo pinigus 
radosi gana daug.

Mat vis dar kad ne vieno- 
I ;u budu, tai kitokiu žmoaiės 
duodasi save išnaudoti viso
kiems spešeln inkams.

name, 
suvinš

su pi- 
cornes-

GERIAU KVITINTI DžIABĄ 
NEGU ĮKALINTI MOTERĮ SU 

KŪDIKIU.
Šerifas Elnier J. Grecn atsi

sakė įkalinti moteriškę su še
šių mėnesių amžiaus kūdikiu 
už gavimą puskvortės skysty- 
niėlio.

Ji pasisakius šerifui, kad jos 
vyro draugas davęs jai pus- 
kvortę naminėlės parvežti sa
vo vyrui.

“Aš maniau ir dar ir dabar 
tebemanau, kad aš turėjau pil
ną teisę tatai savo vyrui par
vežti”, pasakė ji šerifui. “Aš 
nesu “butlegere”.

“Nežiūrint koks butų 
prasikaltimas, 
“ikauntės kalėjimas ne 
šešių menesių amžiaus

Pagalios j is pasisakęs, 
jis verčiau kvitintų savo 
bą negu sutiktų įkalinti mo
teriškę tokiame atsitikime.

Are- 
eks-

E. 95

NEDAKTARAS NIEKADOS 
RA BLAIVAS.

IX Arthur G. Cook žmona 
pareikalavo divorso patluoda- 
ma priežastis, kad ji ilgiau 
gyventi su savo vyru nebega
linti, nes jos vyras niekuomet 
nesąs blaivas, (ii su girtu dak
taru ji gyventi visai negadinti.

EKSPLIODAVO “BOILERIS,” 
TRYS SUŽEISTI.

Rund-McNalley namo, 538 
S. Clark gat., beizmente oks- 
pliodavo “boleris.” Inžinierius, 
įo pagelbiiuinkas ir šiaip vie
nas darbininkas įtapo pavojin
gai sužeisti. ,

i
KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Vakar laidos “Naujienose” 
per klaidą įvyko nemaloni 
klaida. Aukų surinkta Chica- 
gos lietuvių demonstracijoj ne 
350 dol., beit 714.70 d'ol.

Lietuviu bateliuose
BRIDGDPORT.

visuo- 
kuri 

Regi- 
vie-

Pažangiosios lietuvių 
menės demonstracija, 
įvyko Seventh Infantry 
ment Arimory svetainėje, 
tos 'lietuviai joje dalyvavu
sieji pilnai patenkinti. Dabar 
įcuir tik nepasisuksa ten išgirsi 
žmones (kalbant, kad tai bu
vus sėkmingiausia demonstra
cija visais atžvilgiais: pilnai 
pavykus visais žvilgsniais. 
Žmonės visur (reiškia vilties, 
kad nuo dabar pažangiosios 
visuomenės darbas prasidėsiąs 
ir sėkmingai bus varomas pir
myn. Nes dabar persitikrino, 
kad jau. atėjo laikas visiems 
vienytis ir bendrai kovoti 
prieš reakciją Lietuvoj ir čion 
Amerikoje.

Ir nereikia abejoti, kad nuo 
dabar tarpe pažangiosios lietu
vių visuomenės daug tampres
ni ryšiai apsireikš.

Kaip girdėti, tai ne vien 
Brid'geporto lietuviai taip kal
ba — taip kalba visų kolonijų 
lietuviai. Nes mat jau visiems 
paaiškėjo, kad dabartiniai 
įvjkiiai, kaij) Lietuvoje taip ir 
čion (Amerikoje, prie tokio
bendro darbo šaukia visus pa
žangiuosius lietuvius.

Tai tuo žvilgsniu žiūrint 
kaip įtik ir galima sakyti, kad 
]>erei:tQ sekmadienį įvykusioji 
demonstracija Seventh Infant
ry Reginient Armory svetainėj 
pilnai pasisekė ir savo tikslą 

Lifebuoy pabudins Įtiekė. — K. s.

miegantį odos grožį. *

jūsų 
tarė šerifas, 

vieta 
•kudi-

kad

“HELLO” KAINAVĘS $200.
Ant kampo pasikalbėjimas 

su mergina pereitą sekmadie
nio vakarą kainavo A. Marti
nui, 26 m. amžiaus, “kavalie
riui“, net 200 dolerių. Jis pa
sakęs Pearl Beoreff, 17 metų 
amžiaus, 1004 W. Adams gat., 
“Heilo“. Suprantama, ji man
dagiai atsakius jam irgi “Hel-

Pabudink savo odą!

Pranešimai
S. L. A. II Apskr. rengia koncertą 

su dovanomis — automobiliu, rugsėjo 
24 d., Meldažio svet. Visas pelnas 
skinamas S. L. A. Prieglaudos Na
mui. Meldžiame kitų draugijų ir 
kliubų tą dieną jokių pramogų ne
rengti. — Renginio Komisija.

Dramatiško Ratelio repeticija bus 
seredoj, rugp. 28 d. 7:30' v. v., Melda- 
žio svet. Visi lošėjai bukite laiku.

•. — Valdyba.

JIEŠKAU savo brolio kun. M. 
Žukausko, aš jūsų brolis esu sun 
kiai sergąs — atsišaukite. Anta
nas Žukauskas, 4500 So. Pau
lina St.

REIKALINGA apysene mo
teris dėl prižiūrėjimo namų. 
Kreipkitės:

4254 Archer Avė.
Phone Lafayette 3439

REIKALINGAS žmogus arba 
vedusi pora ant farmų darbui, 
netoli Chicagos. Kreipkitės:

CHAS. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

Už PUSĘ KAINOS!
Bučernė pardavimui arba mainy

mui ant namo arba loto. Biznis ran
dasi 'geroj vietoj, lietuvių apgyventoj 
kolonijoj. Bučernė turi būt parduota 
arba išmainyta j 3 dienas.'

C. P. SUROMSKI & CO. 
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

JIESKO KAMBARiy

REIKIA vyrų abelnam dirb
tuvės darbui. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės: Western Felt 
Works, 4115 Ogden Avė., arti 
22nd ir Crowford.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR Ki
tų smulkių daiktų krautuve. 5 kam
bariai pagyvenimui. Renda pigi, ly- 
sas ilgas. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

3233 So. Halsted St.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, —- 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus Iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 8385 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

REIKALINGAS kambaris su 
valgiu Bridgeporto apielinkėj. 
Kas turite tokį kambarį, Malonė
kite pranešti į Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St. No. 16.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicągoj ir apiė- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicągoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J, 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 dideliu die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerj, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietų kainos.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą drūtais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PRANEŠU
kad aš dabar užsidėjau savo biznį: 
neikraustau rakandus, dastatau ang
lis ir malkas. Turiu troką ir arklį su 
vežimu. Patarnausiu visiems tinka
mai ir pigiai.

JUSTINAS STRAUKAS,
4524 S. Keeler Av., 3229 Auburn Av. 

Phone Yards 5636

PRANEŠIMAS WEST PULT,MAN 
ir apielinkėslietuviams, jog atidarom 
naują, lietuvišką bučernę, grosernę, 
vaisiu ir daržovių nirmos klesos. 
krautuvę, ant visų dalykų nunigintos 
,rainos ir mandagus patarnavimas. 
WM. OV^RT TNG ir FR SAVICKAS 
704 W. 120 St., W. Pullman, III.

ŠILK SHADE DIRBĖJŲ 
NAMIE DIRBT PATYRU
SIŲ MOTERŲ IR MOKIN
TIS.

M. SHOCHTER 
2035 Charleston St.

3 blokai į šiaurius nuo Ar
mitage, netoli Robey.

---------- i------- ----------------- L

REIKALINGI 2 GERI VYRAI, 
kurio nori pardavinėti visokią ap-

ga lietuviams šioj šakoj įsidirbti į ge
ra agentą, kuris gali pasidaryti gra
žų pagyvenimą. Atsišaukite:

6255 So. Ashland Avė., Room? 5 
Klauskit Mr. Flax

PARDAVIMUI pirmos klesos
draudą (Insurance), tai yra gera.pro-' grosernė ir saldainių krautuve.

Renda pagi, parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo liga.
3425 So. Wood St. arti 35th St.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
su 4riais gyvenamais kambariais. Par
duodu visai pigiai, apleidžiu miestą. 
Pasinaudokite proga, biznio gatvė, 
puiki ir pelninga vieta, bile kokiai 
krautvei, arba amatui. Reikia įmo
kėti >$2,000, likusius ant nvorgičio. 
Kreinkitės ypatiškai arba laišku. An- 
ton Stonis. 1611 So. Main Street, 
Rockford, III.

DRESIŲ operatorių, nuolati
nis darbas.

Atsišaukite: ~
2310 Armitage Avė.

REIKALINGA 8 MERGINŲ Mo
kintis ant norsės . Knygos, uniforma, 
ruimas, valgis ir primokėjimas. Kur
sas ant dviejų metų, gera proga mer
ginoms. Atsišaukite tuojaus.

ST. PAULS HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA merginų virš 16 me
tų amžiaus prie punch press ir 
assembliujg darbo; nuo šmotų. 
Galime panaudot keletą ir ne
patyrusių. 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO./ 
2840 Archer Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKTA salesmam; — turimo la
bai puikia pardąvo|im«o propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite, padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turt kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611

DUODU 4 RUIMUS DYKAI GY-' Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St. 
venti už apžiūrėjimą namo, mažo ofi- -     ................................. ........ —-——•
so ir kartais atsakyti telefoną. Gali REIKIA patyrusiu medžio te
turėti ir mažą šeimyną — ženotai po- .... . _ . . . T, .
rai gera proga. Atsišaukit tuojaus. , kmtojų prie Pl’lTlgle ir Brody 

DR. S. S. MURNICK, 
556 W. 31st St., 

Tel. Boulevard 3324

KAMBARIS ant rendos, su vi
sais parankamais, vienam arba 
dviem vaikinams. Kam reikalin
gas, kreipkitės. Z. K. 4425 So. 
Francisco Av. 1-mos lubos.

ANT rendos kambaris vienam 
vaikinui. Kambaris1 švarus su vi
sais patogumais. Kam reikalin
gas, atsišaukite. 750 W. 31st St. 
į valgyklą.

ANE RENDOS kambaris dėl 
vieno ar dviejų vaikinų.

Atsišaukit:
3240 So. Union Aye.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo už barberį su 

batoms ir vakarais; esu patyręs 
savo darbe. Kam reikalingas, at
sišaukite, Naujenų Skyriun, 3210 
So. Halsted StJ 1

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st Street.

REIKIA jaunų vaikinų 16 
metų išnešioto j imui bhie print.

FREDERIČK POST CO.,
£ 319 So. Wabash Avė.

REIKIA gero barberio ant vi
sados ai’ba priimsiu už part
nerį.

5615 Wentworth Avė.

REIKIA PRIE MEDŽIO DARBUI 
vyrų, patyrusių dirbti auto truck ir 
bus — bodies, taipgi taisytojų pleasu- 
re karų bodies. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis.

KASTORY MFG. CO., 
La Grange. III.

Phone 647

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1922 Fordas 

visai naujas. Parduosiu pigiai, 
už $390.

VICTOR BALTESKONIS 
1334 So. 49 Ct., 2 fl., Cicero, III.

NAUJAS Elgin six touring 
ear, mainysiu ant loto South ar
ba East Side. Atsišaukite grei
tai.

Tel. Lafayette 7247

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

kandai; pardudsiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro, ir odos, vvalnut 
dining setas ir •’faftJgkąmbarių .setai; 
kaurai, grojikliš pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai. .1211 West Garfield 
Boulevard. Phone Wentworth 1017.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyvento] vietoj; ren- 
dos tik $50 į mėnesį šeši kam
bariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti greitai 2444 W. .46th Place.

PARDAVIMUI * mūrinis na
mas, 7 kambariai; visas įtaisy
mas. Parduosiu pigiai, nes ei
nu į biznį. Atsišaukite:

3604 Wallace St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, didelė krautuvė ir geras 
biznis, gera vieta ir gerai biznis 
eina. Svarbi pardavimo priežas
tis. Pašaukit. Lafayette 6177.

GEBA proga norintiems pirk
ti stubą vienos šeimynos, 6 kam
barių viršuj ir kukne apačioj. Ga 
radžius 2 automobiliams ir eks
tra lotas. 2535 W. 45th St.

PARDUODU ARBA MAINAU

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyvento] vietoj— 
kaina gana prieinama. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju į ki
tą miestą. John Hulah, 4125 So. 
Ashland Avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 

2 aukštu su bizniu, 2 lotai, namas ge
ram padėjime, geroj biznio vietoj, pa
čiame lietuvių centre ant Town of 
Lake. Kaina tik $10,800.00. Kreipki
tės į N^uiicnų Skyrių ant Town of 
Lake, 1614 W. 46th St. No. 55.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau.

4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, 37 pėdos loto: elektra, 
gasas, maudynės. Dabar tuščia. 
5628 Hoyne Avė. Kaina $4,250. 
E. B. Flynn, 2508 W. 63rd St.

lathe’o įvairiam darbui, taipgi 
rankenų pielavimui. ’ Cąssady- 
Fairbank Mfg. Co., 6126 South 
La Šalie St.

REIKALINGAS BUČERIS ŽINAN- 
tys savo darbą; geram darbininkui ge
ra mokestis; darbas ant visados.

Atsišaukite:
1801 So. Peoria St.

Tel. Canal 5718

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, kas norit pirkt, atsišaukite 
vakarais iki 9 vai. vak. Brighton 
Park, prieš lietuvišką bažnyčią ant 
g-rosernės.

4358 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
4 kambariai dėl pagyvenimo ir krau
tuve iš priekio; geras dėl kriaučiaus 
ar kitokio biznio. — užpakalyj randa
si garądžius. Atsišaukite:

3956 S. RockweH St.
Brighton, Park. •

PARDAVIMDI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 

sėmė įvairių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastį pardavimo sužinosi ant vie
tos. Kreipkitės: Naujienų Town of 
Lake Skyrius No. 55, 1614 W. 46th St. 
Phone Boulevard 0672.

PARDAVIMUI pigiai 4 lotai, 
Maplewood Avė ir 73rd S t.

H. D. JOHNSON, 
5719 Ada St.

Tel. Normai 2880

REIKIA GELEŽIES LIEJIKŲ 
(melders), mokintis molderystės ir pa
prastų darbininkų. Atsišaukit tuo- 
iaus į samdymo ofisą.
ILLINOIS MALLEABLE IRON

1760 Diversey Parfcvvay.
CO

yard.
užmokestis, nuolatinis

VYRŲ reikia į serap
Geras
darbas.

PRICE IRON & STEEL CO. 
67th & 48th Avė. 

_„i;___

REIKIA darbininkų į galvani- 
zavimo departmentą. 42c į va
landą.
JOSPLYN MFG.I& SUPPLY Co.

3700 S. Morgan St.

REIKIA lietuvių vyrų katrie 
supranta anglišką kalbą, turi būt 
apsipažinę Chicągoj. Darbas 
lengvas ir švarus; uždarbis 
bai geras tiems, kurie gali 
imti šią vietą.

Atsišaukite:
W. H. NOVAK,

29 So. La Šalie St.
Room 348

la- 
už-

PARDAVIMUI DUONOS KEPTU- 
vė — pusė biznio. Biznis gerai iš
dirbtas, per 17 metų. Pardavimo 
priežastis, esu pavienis ir noriu aplei
sti tą miestelį. Parduosiu pigiai ir 
greitai.

118 Middland Avė., 
Joliet, Rockdale, III.

PARDAVIMUI medinis 4 fla 
tų po 4 kambarius namas, 
gasas, vanos ic kiti paranku- 
mai. Kreipkitės prie savininko. 
Jacob Tomsa 1619 S.Union av.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kampų ir visokių tautų apgy- 
ventoj, bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
su groserne ir flatas viršuj. Par
duosiu pigiai, nepraleiskite pro
gos; biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Atsišaukite: 1739 S. Hal
sted St. Box 102.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota j 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pąkeiti 
Atsišaukite j Naujiena Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, švedų ir vokiečių apgy
venta. Pardavimo priežastis, 
partnerių nesutikimas.

940 W. 59th St.

FEDERAL ELECTRIC SHOE 
Sign, 28 pėdų aržuolinės čeverykams 
lentynos, 4 aržuoliniai benčiai, 1 
show case su stand, 1 mažas counteris 
2 kojų kedukės. Parduosiu pigiai 
greit perkant.

Kreipkitės:
2936 Union Avė., užpakalyj

GERA PROGA, PIGI KAINA

Pardavimui (hardwere Store) ir fur- 
nišiu, visokių rakandų krautuvė; ge
ra vieta, biznis išdirbtas per devynis 
metus, lietuviu apgyvento] vietoj. 
Priežastis, brolis pasimirė, aš vienas 
likau; brolienė turi samdyti darbinin
ką .tad nutarėm narduoti, Platesnių 
žinių kreipkitės šiuo antrašu.

J. F. ANDRIULIS BROS.
1020 So, Main St.) Rockford, III.

2TURIU PARDUOTI PUIKIA 
akerių vištų farmą, netoli Riverside 
ir netoli 3 didžiausiu bulvarų, South 
West Side. Tik kelios ėjimo minutes 
iki gatvekarių liniios ir 35 min. nuo 
vidnrmiesč'o, prie C. B. & O. geležin
kelio. Priimsiu $250 ^a«h ir likusius 
po $10.00 j mėnesi Gali čia gyvent 
ant tyro orn, arti Forest Preserve ir 
mieste dirbti. Jei bus reikalas, išda
lykime nagai norą. Atsilenkite grei
tai. kadangi šis reiškia atsikreioima 
rodvklės į visa tavn gvvenima ir šis 
ppa-arrinimas atneš šimtus dolerių.

Kreipkitės į
Naujienas No. 103.

TURTU PARDOTTTI 2 AUKŠTŲ 
na^a. 5 ir 6 kambariai, sklenas, 

elektros šviesa, modemiškas plumhin- 
gas. ąžuolo triminga<s. Kaina $7,500 
— $3,500 r»sh priimsime.

1314 — 48th Court
Tel. Lavvndale 5663

125 akrų puikią farmą, 65 mvlios nuo 
Chicagos, % mylios nuo gražaus mie
sto, bulvaras eina pro farmą, 1 blo
kas iki streekarių linijos prie gražaus 
ežero, lygus laukai, žemė prie molio, 
su žvyru maišyta, gražus 13 ruimų 
namas ir kiti budinkai geri; labai pui
kus sodas, daugybė fruktų, 16 karvių, 
30 kiaulių, apie 200 vištų, daug ančių, 
4 geri arkliai, naujas traktorius ir vi
sos naujos mašinos, nauja sailo, geros 
tvoros, prikulta 700 bušelių kviečiu, 
500 bušelių avižų, daug kornų ir. bul
vių ant lauko. 20 akrų gražaus miš
ko, su ganvkla, miesto vanduo bėga, 
stuboj gražios sinkos, toiletai ir va
nos. Kas turite gerą narna ir norite 
gražios farmos. galim sutikti. Namas 
gal būti nuo $25,000 iki $50,000. Atsi
šaukite:

ANTON BRUŽAS, 
3342 So. Halsted St. .

PARDAVIMUI farma viduri
nėj Wis. — 160 akrų, ištaisyta, 
70 akrų aptverta, geri namai. 
Kaina $2,500. Chas Melichar, 
No. 2, Nacedah, Wisc.

PĄRDAVIMUI 2 lotai ant 
kampo 74th ir Oakley Avė. su
ros, vanduo, gasas už $500, ge
ra proga. W. H. O’Brien, 2208 
W. 67 PI. Tel. Republic 1298

MOKYKLOS
1 Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St;
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina laetuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosyto  jų. 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Divirion St.




