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Rusai išstumiami
iš Lenkijos

Rusų armija suskaldyta

Lenkai paėmė Lomžą ir Bielostoką

Daug rusų bčga j Vokietiją ir pasiduoda
LENKAI BAIGIĄ STUMTI RU- supeni didžiumą 1 tos armijos 

ir visiK trečios kavalerijos kor
pusus. Musų grobis milžiniškas.

“Mes taipjau paėmėm SoHau, 
Zambrovą ir Mažu' izek, į piet
ryčius nuo Lomžos.

“Mes perėjome Narevo upę • 
pietus nuo Bielos oko, paimda
mi 22 knnuoles. kurios buvo 
paskirtos bombardavimui Var
šuvos. Didelė demoralizacija
tarp bolševikų šiaurinių karei- Į ratifikavimu ir pasiuntė valsty-

SUS Iš LENKIJOS.

\ Lenkai paėmė Lomžą ir Bielos
toką. Rusų armija suskaldyta ir 
rusams gręsia didelis pavojus 

būti apsuptais.

VARSA VA, rugp. 24. — Ofi- 
cialis pranešimas šiandie skel
bia, kad Lenkijos spėkos paėmė 
Lomžą, 75 m. į šiaurryčius nuo 
Varšuvos ir Bielostoką {Baltalo-! vių, plėči^i i pietus. Pulkai 
gę), 50 m. į rytus nuo Lomžos, atakuojantis Lembergą (Lvo-

Sakoma, kad visos Lenkijos vą) traukiasi. Mes pasiekėm 
gubernijos, išėmus tik Suvalkų Bugo liniją ir užėmėm Stri.” 
ir Gardino, esančios apvalytos 
nuo bolševikų.
Lenkai suėmę 80,000 belaisvių.

VARSA VA, rugp. 24. — Ru
sijos armija tapo perkirsta dvie
jose vietose ir lenkai galbūt pa- 
jiegs išpildyti gen. Weygando 
pranašystę, kad Lenkija bus ka
pais dėl trijų ketvirtadalių bol
ševikų spėkų.

Generalinis štabas paskelbė, 
kad 80,000 belaisvių tapo pa
imta. Skaitlinės reiškią^ kad trįs 
ir galbūt keturios armijos, ku
rios laike rusų linijas, tapo iš
stumtos iš eilių ir pasiliko tik 
disorganizuoti pulkai.

Pirmas pramušimas rusų 
fronto lapo padarytas susijun
giant lenkų kareiviams iš Thorn 
ir Soldau, tuo uždarant rusų 
kareivius, kurie veržėsi pirmaiu 
Rytų Prūsijos parubežiu. Pra
nešama. kad tos spėkos suside
da iš dviejų divizijų, vadovau
jamų totorių kunigaikščio.

Antras prasiveržimas rusų 
fronte tapo padarytas Bielosto- 
ko apygardoje. Lenkai čia ver
žiasi į šiaurę ir yra praktiškai 
prie Rytų Prūsijos rubežiaus. 
Kada lenkai pasieks rubežių, 
60,000 rusų* Lomžos apygardoje 
bus atkirsti.

I>enkŲ karininkai mano, kad 
tie kareiviai arba turės pasiduo
ti, arba pereiti į Rytų Prūsiją, 
kur jie bus internuoti.

Bevielinis pranešimas iš Vien
uos sako, kaį gauta iš rusų šal
tinių žinių, jog šiaurinė rusų; 
armija veda tarybas apie pilną 
pasidavimą. Nuosprendis pasit
raukti iš inušio geriausiai gali
momis 
padarytas matant, kad kitos ru
sų armijos negales duoti jai pe- 
gelbos.

Lenkai paėmę daug miestų.
PARYŽIUS, rugp. 24. — Ofi- 

cialės žinios iŠ Varšavos sako, Bn’st-IJtovsko geležinkelis yra 
kad lenkai paėmė 63,000 belais-. lenkų rųnkose, todėl pasitrauki- 
vių, 200 kanuolių ir 1 ,(MM> kul- mas pietų pusėn yra negalimas, 
kasvaidžių.

Bėrimo žinia sako, 
12,000 rusų kareivių, spaudžia
mi gulančių ant jų lenkų, jau 
perėjo Prūsijos rubežių.

Lenkų pranešimas sako:
“Mes paėmėm Pšasničių ir

Mlavą. atskirdami div'^ijas nes liko užmušti 
15-tos sovietų armijos, kuri pri- sužeistas traukiniui užgavus jų 
dengia pasitrauk'mą. Mes ap-j automobilių.

Rusų trauk imąsis virstąs į 
paniką.

BERLINAS, rugp. 24. — Vo
kiečių parubežio kareiviai šau
kiasi pagelbos, kadangi jie ne
gali sukontroliuoti užplaukian
čius Rusijos sovietų kareivius, 
kurie pereina rubežių ir išreiš
kia norą likti internuotais, sa
ko žinia iš Allenstein, Rytų Prū
sijoje.

Tarp pabėgusių į Vokietiją 
kareivių yna daug chin iečių ir 
kaukaziečių.
54-tos rusų brigados, 
viso štabo, perėjo Vokietijos 
rubežių ties Kamerau, į kur 
taipjan atvyksta kareiviai 18-tos 
rusų divizijos. Rusų oficieriai 
paėmė traukinį į Neidenburg, 
netoli Karaliaučiaus, kur juos 
papine reichswehro kareiviai.

I Lokal Anzeiger koresponden* 
tas Rusijos fronte paneša, kad 
rusų pasitraukimas palei Rytų 
Prūsiją, spaudžiant lenkų kava
lerijai, pavirto į paniką. Gyvu
lių bandos, kavalerija, infiante- 
rija, viskas susimaišę bėgštoje. 
Oficieriai ir komisarai bando 
įvykinti tvarką pagelba savo 
revolverių. Niekurie pulkai nu
metė savo ginklus.

Korespondentas sako, kad ru
sų kareiviai tvirtiną, jog jie ne-j 
gali išlaikyti ugnies lenkų ir 
franeuzų aviatorių, kurie užpul
dinėja juos iš arti ir kurių bom
bos pridaro baisių nuostolių. 
Jie, matomai, nėra pripratę 
prie vakarų kariavimo būdų.

Tageblatt korespondentas 
Proskene sako, kad pirmoji ru
sų armija pilnai traukiasi linkui

Reikalauja sušvelninti - taikos 
sąlygas ir atsižadėti reikalavi

mo apginkluoti Lenkijos 
darbininkus, i

ITALIJA IR ANGLIJA SIUN
ČIANTI NAUJĄ NOTĄ 

RUSIJAI.

Anglija vėl grūmoja

Reikalauja pakeist taikos sąlygas

TFNNESSEE RATIFIKAVI
MAS CERTIFIKUOTAS. ‘

Gubernatorius jau pasirašė po

True translation filed with the post-Į 
master at Chicago, III., Aug. .25, 1920 
master at Chicago, III., Aug. 12, 1920

Taikos tarybose

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
BALSUOJA APIE STREIKĄ.

bes sekretoriui paskelbimui.

NASHVILLE, Temų rugp. 24.
LENKIJA ATSISAKO DUOTI 
ŽEMĖS SAVO KAREIVIAMS.

Visi yra susirūpinę gręsiančiu 
angliakasių streiku.

poras Thompson paskelbė, kad 
Tennessee gubernatorius Ro
bertą ši iindie pasirašė ir certifi- 
kavo motorų balsavimo priedo 
prie federales konstitucijos ra
tifikavimą ir pasiuntė krasa 
certifikavimą valstybes sekreto- 
riti i Colby, kuris, tikimąsi, ne
užilgo paskelbs ratifikavimą

Taipjau nenori sutikti, kad Ru
sija taikytų 200,000 kareivių 

armiją.

LONDONOS, rugp. 2L 
Anglijos angliakasiai šiandie 
pradėjo balsavimą apie paskel
bimą visuotino angliakasių 
streiko, kad privertus valdžią

LONDONAS, rugp. 24. — 
Anglija ir Italija atsisakys pri
pažinti Rusijos sovietų valdžią, 

[jei ji neatsiims savo reikalavi
mo, esančio dalimi taikos sąly
gų, sutverti proletariato armi
ją Lenkijoje. Tai tapo sutarta 

Į premidrų Lloyd George (Angli
jos) ir Giolitti (Italijos), kurie 
nuo nedėlios laiko savo ■ /susi
rinkimą Lucerne, Šveicarijoje.
Sprendžiama čia, kad veik tik

ras ultimatumas tapo pasiųstas 
Maskvon tų dviejų premierų,

“Todėl Anglijos ir Italijos 
valdžios darė žingsnių, nežiū
rint daugelio nesusipratimų, 
atsteigti susiekimą tarp Ru
sijos ir išlaukinio pasaulio. To
dėl su dideliu apgailavimu jos 
ką tik užgirdo, kad sovietų val
džia, nežiūrint duotų Londone 
pakartotinų oficialių užtikrini
mų, bandeį uždėti ant Lenkijos 
sąlygas, kurios nesutinka su 
tautine nepriklausomybe.

“Lenkijos valdžia yra parink
ta visų šalies gyventojų vyrų, 
be, skirtumo klesų, ir ta civile 
armija, kuri butų sudaryta iš 
vienos

ir suteikimą moterims 
balsavimo teisių.

Teisėjas Landenjs buvo išda
vęs uždraudimą gubernatoriui 

Komauduotojas Į pasirašyti po ratifikavimu, bet 
lydimas Į prokuroras perkėlė bylą į aug- 

ščiausį teismą ir tas teismas pa
siėmė žinion visą tą dalyką, 
tuo panaikindamas išduotą už
draudimą.

Moterų balsavimo priešiniu-, 
kai vis dar skelbia, kad jie ne- 
nusilcisią ir perkelsiu bylą į vi
sos šalies augščiausį teismą. 
Bet tikimąsi, kad jie ir ten pra
laimės. . į ;

lygių

LONDONAS, rugp 24. — 
Pusiau oficialiuose rateliuose 
vaigŠčrbjo žinių, kad L.enki j a 
formaliai pranešė talkininkams, 
jog ji atmetė sekamas Rusuos 
taikos sąlygas:

1. Nuginklavimas Lenkijos 
armijos.

2. Sudarymas armijos iš Len
kijos darbininkų.

3. Išdalinimas dykai žemių 
visoms lenkų šeimynoms, kurių 
nariai tarnavo kare.

Lenkija taipjau padavusi for-

armiją iš 200,000 kareivių. Len
kija'skaito, kad tokia armija 
yra perdaug didelė. Užrubežinių 
reikalų ministerija sako, kad 
Rusijos sąlygose įeina susitari
mas aprubežiuoti ateityje Ru
sijos ir Ukrainos armiją iki 
200,000 kareivių. Ministerija 
dabar turi- tekstą įteiktų Lenki
jos atstovams Minske sąlygų.

Rusijos misija aplekianti 
Angliją.

Pasak esančių nurodimų,

. . f . . j Gardino. Štabas 4-tos. armijos>• sąlygomis galbūt tapo'...... ................................ ......ir visi revoliuciniai komitetai 
evakavo Lomžą.

Pranešama, kad stiprus rusų 
rezervai yra Gardine ir jie siun
čiami yra į Bielostoką (Balsto
gę). Bet Ijomžos-BieloMoko-

' Revoliuciniai komitetai pabėgo 
kad iš Krajevo ir kitų vietų.

2 žmonės užmuitš.

HAMMOND, Tnd. — Du žmo- 
ir 1 sunkiai

gą ir nupiginti anglių kainą. 
Balsavimas tęsis visą sąvaitę ir 
dar negreit bus žinomos balsa
vimo pasekmės. Bet visu mano
ma, kad angliakasiai,didele di
džiuma balsu nutars streikuoti. 
Valdžia gi jų reikalavimą pa
kelti algą ir nupiginti anglis po 
$3.50 ant tono, atsisako net 
svarstyti.

Visi, kaip kapitalistai, taip ir

nimą sovietų skaitomas yra pri
tarimu užimtai tame dalyke 
Franci jos pozicijai.

Premierai užsiminė, kad tal
kininkai išgaus Lenkijai naudo
jimą koridoriaus į pietus nuo 
Danzigo ir pasiųs, jei reikės, 
kariuomenę, lai padaryti.

Dviejų premierų paduotasis 
presai pareiškimas sako, kad 
jie nenusprendė atidėti atnauji
nimą diplomatinių ryšių su 
Maskvos valdžia iki ji neat
šauks to savo “nedoro pasiuli- 
mo” — įsteigimą proletariato

darbininkai susirūpinimu žiuri ’ frrmijos.
į gręsiantį angliakasių streiką, f Įdėjimas to reikalavimo į pa
kuria neišvengtinai turės atsi- ( duotas Lenkijos delegacijai 
liepti ir ant visų kitų pramonių. ■ Minske taikos sąlygas, kuomet 

Kitų pramonių
deda pastangų, ........„.r____ , .
angliakasius sutaikius su vai- prie jo paskelbtų sąlygų, tapo 
džia, kad
streiko

darbininkai ; Leonas Kamenev paskelbė, kad 
kad kaip nors nieko svarbaus nebus pridėta

išvengti gręsiančio pasmerktas, kaipo “sulanžy- 
bet valdžios atkaklu- nias pasitikėjimo.” Todėl tary- 

inas trukdo visą darbą. Visgi bos su tokia valdžia, kuri taip 
išreiškiama viltis, kad kokiu lengvai laužo savo žodį“ darosi 
nors budu bus susitaikinta su 
valdžia ir to streiko išvengta.

sunkios, jei ne negalimos.” 
Arthur Balfour vakar pa-

klesos klesos, apie 
minima ketvirtame 

skirsnyje sovietų sąly
gų, yra netiesioginiu nietodu 
organizavimo spėkos nuverti
mui per prievartą tos demokra
tinės konstitucijos ir jos vieton 
pastatymui despotizmo kelių 
privilegijuotųjų, kurie galės 
persiimti bolševizmo dokrino- 
mis.

“Mes negalime ne‘ manyti, 
kad kada sąstatas tos spėkos— 
neskelbiamos dabai\ — bus pas
kelbtas (vėliau, pasirodys, kad 
jis yTa nukaltas sulig Rusijos 
raudonosica armijos modeliu. 
Vienai šaltai statyti taikos sąly
ga. kitai šaliai, kad organizuoto
ji spėka apsaugojimui geros 
tvarkos, gyvasties ir turto, toje 
kitoje šalyje butų suardyta1 iš 
vienos klesos jos piliečių, yra

BADAUJA KALĖJIME.
Londonas/ rugp. 24. — 

Cork, Airijoj,* mayoras Swee- 
ney jau tryliką dienų badauja 
kalėjime. Jis pradėjo badavimą 
kaip tik jį areštavo. Jis dabar 
yra Londono kalėjime, jau visai 
nusilpęs. Bet jis yra nusispren- 
dęs badauti iki nebus į 
guotas iš kalėjhno. Valdžia į jo j 
badavimą neatkreipia ; 1 1 ~' 
domės.
Riaušės Belfaste tebesitęsia.
BELFAST, rugp. 24. — ...... .........

latiniai, kad ir nedideli susirė- [ buti pyškintas kaipo jų 
mimai tarp sinn feinierių ir uis- atsakymas į ultimatumą, i - 
teriečių tebesitęsia ir nuolatos ’ ^istą vakar Lucerne priemierų 
įvyksta susišaudymų. Policija į Lloyd George ir Gio itti, pas- 
stengiasi įvykdinti tvarką, bet»merkiantiį Rusijos taikos są y- 
nepajiegia. Į miestą atgabenta ! Lenkijai.
daugiau kariuomenės, kuri vai-^ . ........... w
ko minias.

Jeigu įkiltų angliakasių strei- siuntė Kamenevui kopiją Lu

paliuo- sovieiŲ Rusija grąsina pertrauk- 

jokios ; la‘ Nariai bolševikų pirklybos
ti draugiškus ryšius su Angli-

komisijos, vadovaujamos Ka- 
menevo ir Knisino, paskelbė, 
kad jie yra pasirengę išplaukti 

Nuo- pčtnyčioje namo. Tas, jie sako, 
1 ■••v «*V »V1 • i 1 • f __

ceme išleisto pranešimo.
Balfour nurodė, kad bolševi- 

darbininkų, nes visos tos trįs ’ kų sąlygos Lenkijai griežtai 
unijos yra susijungę ir pasiža-! prieštarauja Kamenevo paduo- 
dėję, reikale, išvien kovoti ir ....... ............
streikuoti.

■ M   I   I , .II. .................................

True traasJatiott filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 25, 1920 
as reųuired by the act of Oet. S, 1917

LEIDO IŠSODINTI LENKŲ 
MOTERIS.

kas, jis gali įtraukti1 taip j a (l ge
ležinkeliečius ir transporto

PfMOŲ KURSAS
VAKAR, rugp. 24 d. užsienio pinigu 
aina. perkant ją ne mažiau kaip už

DANZIGAS, rugp. 24. — 
Amerikos laivui New Rochelle 
tapib leista išsodinti moteris ir į 
vaikus grįžtančių Lenkijos 
emigrantų, lx*t vyrams karei
viavimo amžiaus neleista išlipti. 
Danzigo darbininkai, kurie da? 
bar diktuoja valdžiai, bijosi | 
kad tie vyrai gali palikti karei
viais, jei jiems bus leista va- 
žiubti/Lenkijon.

True translation filed with the post- kaina, perkant ją ne magiau kaip už ------------------------------—----
at Chicago. III.. Aug. 25. 1920 25.000 dolerių, bankų buvo skaitoma True translation filed with the post

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 Amerikos pinigais šiaip: • tu ok iooo
Anglijos 1 svaras ............... $3.56 as
Austrijos 100 kronų \........... $0.47:
Belgijos už $1 •...........frankų 18.45 '
Danų, 100 kronų ...............  $14.50;
Finų 100 markių .................... $3.15
Franci jos, už $1...........frankų 14.82
Italijos, už $1 ............... lirų 21.80
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.00

(Lietuvos H’kstnai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks.pat 
kata Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių
- v. r . Olandų 100 guldenų

nius rubezius. Tai neformaliai Norvegu ioo kromj 
pasakė Lenkijos valdžiai Amo- ?vetcan.lkAUŽi ......
nkos atstovas Vartavoje. Vokiečių 100 markių

PERSERGSTI LENKIJĄ.

WASHINGTON, rugį). 23.— 
Amerikos valdžia persergėjo 
Lenkiją, kad ji nekistų savo , 
armijoms dabartiniame kontr- ( 
ofensive prieš Rusijos bolševi-,

toms sąlygoms. Balfour klausia 
ar žinios yra teisingos ir jei 
taip, tai ar bolševikai mano lai- 
kyties savo naujųjų sąlygų.

Reikalaujama atsakymo vė
liausia iki pėtnyčios vakarui.

Premierų pranešimas.
x LUCERNE, rugp. 24. — Ofi

cialus pranešimas apie premierų 
i Lloyd George ir Giolitti konfe- 
’ renciją sako, kad premierai su
sitarė apie reikalavimą kaip ga
lima greičiausiai atsteigti pa
saulio taiką ir kad pirma gva- 
rantija tokios taikos bus rasta 

t jau padarytose sutartyse.
“Pergalėtojai kare,” sako pra

nešimas, “turi parodyti nuota
kumo dvasią savo vykinime są
lygų, o nugalėtieji dvasią ištiki
mo jų pildymo.

“Tečiaus pirma negu taika 
bus pilnai įšteiga, turi būti nu
tarta daug svarbių klausimų, 
didžiuma kurių yna neatskiria-

.........  $0.47

......... $32.0'0
......  $14.50 
frahkų 0.03 
....... $20.40
........ $2.00

I

' master at Chicago, III., Aug. 25, 1920 
_J required by the ;ut of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI ATMUŠĖ 
LENKUS.

LONDONAS, -rugp, 24. —
Times gavo žinią, kad Lenkijos Į mai surišta su bėgiu - nuotikių 
spėkos, kurios bandė paimiti j teritorijose buvusios * Rusijos 
miesto sajlę Kaenigshutte, Augš.' imperijos. Kol taika nebus pil- 
Silozijoj, panedėlyje, tapo at- nai įsteigta tarp Rusijos ir pa
muštos apsaugos policijos, j šaulio, atmosfera' sumišimo ir 
Lenkai neteko 5 užmuštais ir 1 nenu'sistovėjimo vis gręs pasau- 
sužeistais. iiui.

vės, nepriklausomybės ir gar
bės tos žalės. •
Kaltina rusus sulaužyme savo 

žodžio.
“Pridėti tokią sąlygą po Ka- 

menevo prižadui Anglijos val
džiai,, kad nieko svarbesnio 
nėra išleista sąlygų sutraukoje, 
yra dideliu sulaužymu pasitikė
jimo ir tarimąsis bite kokia 
valdžia, kuri taip lengvai laužo 
savo žodį, darosi sunkus, jei 
nevisai negalimas.

“Sovietų valdžia atmetė Ang
lijos valdžios pasiutimą mūšių 
paliaubos, sąlygomis, kurios 
butų gvanantavusios Rusijos te
ritoriją nuo nuo kokio nors 
užpuolimo, ir tęsė savo karjerą 
•veržimos į etnografinę Lenkiją 
tikslu užkariauti tą šalį pagelba 
ginklų sovietų įstaigoms.

“Jeigu sovietų valdžia, ne
žiūrint baudos, kokios tas jos 
užpuolimas susilaukia, vis dar 
atsisako atšaukti tą nedorą pa
siūlymą, bet tęsia karą Lenkijos 
teritorijoje tikslu priversti Len
kijos žmones jį (pasiūlymą) 
priimti, jokia laisva valdžia ne
gali pripažinti ar turėti reikalų 
su sovietų oligarchija.

“Kas ištiko šiame trumpame 
kare pasikėsinto jus ant tauti
nių teisių, ar tai Rusijoje, ar 
Lenkijoje, turi duoti proto už
puolikams; Pasaulis rytuose ir 
vakaruose šaukiasi taikos, bet 
taika yra įgijama tik pamatu 
pilno pripažinimo tautinių lais
vių.”

LISBURN, Airijoj, rugp. 24. 
—Deginimas airių nacionalistų 
namų vis dar tebesitęsia ir pe
reitą naktį dar daugiau namų 
sudeginta. Nacionalistai skubiai 
bėga iš miesto, bijodomies lo
jalia tų keršto už užmušimą po
licijos viršininko Swanzy.
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M. ARCIBASEV Verti P. K-AS

Pavydas.
» i įiMĮamii ■■ ■ ■ • i ■>« ,

Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)
/

PORUČIKAS. — Apie ką jus čia taip slaptai šne
katės? * f /

VANDA. — O jums kam reikia žinoti?.. Tai tu 
pašnekėk... pašnekėk!.. Kungaikšti, likite čia, 
Elęna nori jums ką tai pasakyti.

KUNIGAIKŠTIS. — Visuomet pasirengęs jums 
patarnauti, poni Izmailovienc!

VANDA. - - O mes su poručiku eisime pasivaikš
čioti... Ar nežinote, p^ruč kai, kodėl taip — 
kuomet aš matau tsimsiį alėją, man visuomet 
norisi bučiuotis1? t

PORUČIKAS. — Su kuo? ’
VANDA. — Vistiek su kuo, nors ir su jumis! 
PORUČIKAS. — Aš gatavas!

[Vanda juokiasi ir ima jį už rankos]. 
KAMINSKIS. — Kur jus?. t Vandute...
VANDA [iš tamsos]. — Mes greita,! sugrįšime!.. 
KAMINSKIS. — Ir kur jie nuėjo. Jau drėgna, 

sušalti galima!
BOGDANOVAS. — Nebijokit, nesušals. Duok 

< geriau išsigerti iš bėdos.
KAMINSKIS. — Kodėl iš bėdos! Aš neturiu jo

kios bėdos!
BOGDANOVAS. —"Tu manai?.. Na vistiek, iš

gerkim iš džiaugsmo.*
KAMINSKIS. — O tu ką geri?.. Kvarcllį?. .• 
IZMAILOVAŠ. — [nežymiai pažvelgdamas į Ele 

ną su kunigaikščiu]. Jiabandykite šitos. La
bai puiki!

KUNIGAIKŠTIS. — N* ką jus norėjote man pa
sakyti, poni Izmailovienc?

ELENA. — Nieko tokio... Jus kuomet tai pasa
kėte man. kad aš galiu jums prisakyti?

KUNIGAIKŠTIS. — Viską, ką aš galiu išpildyti! 
ELENA. — Na, tai aš prisakau jums, kad tą 

kvailą istoriją su Jonu neturėtų jokių pasek
mių.. . Girdite? ,
KUNIGAIKŠTIS. — šilas tai gal ir bus virš 

mano spėkų!.. čia buvo pašaliniai žmonės, o 
vyrukas visai užsimiršo... Manęs da niekas 
nedrįso įžeisti1, kad neatsakius už tai. Jus rei
kalaujate .negalimo, poni Izmailovienc.

ELENA. — Na, štai jus ir prirodykit, jog dėl ma
nęs dargi negalimas yno — galimu!

KUNIGAIKŠTIS. — Hm... O koks man bus at
lygi r.iinas?

ELENA. — Ten pamatysim!
KUNIGAIKŠTIS. O jeigu aš dš savo puses pa

reikalausiu “negalimo”.
ELENĄ koketiškai], -t- Aš tikiu, kad jus per

daug nereikalausite.
KUNIGAIKŠTIS. — Ką galima žinoti!.. Perspė

ju jus, jog aš veltui nieko nedarau, ypatingai 
dėl moterų.

ELENA. — Jus mane bauginate!.. Bet kmp ten 
nebūtų mano meldimas bus išklausytas?

KUNIGIAšKTIS. — Jeigu jus reikalaujate?
ELENA. — Reikalauju! ?
KUNIGAIKŠTIS. — Na, tai ką-gi... priešintis ne

galiu! Tas ir man suteikia teisės reikalauti!
ELENA. — Vienok jus nepermaldaujamas! 
KUNIGAIKŠTIS. — O taip!..

[Elena juokias. Kunigaikštis bučiuoja jos 
ranką]..

IZMAILOVAŠ. — Elena, bet ir ištikrųjų ar nebūtų 
gerai išgerti kavos?

ELENA grįždama prie stalo]. — Kavą paduos 
kambariuose, čia pasidarė drėgna.

DAKTARAS. — Taip, naktys dabar vėsios. 0 Ru
sijoje dabar pavasaris... Tenai jau aš nemačiau 
tikro pavasario, nei rudens... Tame prakeikta
me Kaukaze, dar-gi melų laiko nesupaisysi. O 

. man kaip tik patinka ruduo: lietus, dumbly
nas, šlapios tvoros, šlapi namai...

KAMINSKIS. —* Bet kame-gi Vandutė prapuolė? 
Vonda!

BOGDANOVAS. — Tu truputį garsiau!
KAMINSKIS. — Kode!?.. Af-gi jie galėjo toli nu

eiti ?
BOGDANOVAS [juokias]. — Jau to tai,Jfep>hHi, 

neatspėsi!.. . \
IZMAILOVAŠ. — Bet jus nesirūpinkite, Juozai! 

Sugrįš!.. Jie, tur būt, vieškeliu išėjo. Ten da
bar mėnulis šviečia. Z"

ELENA. - Einame ir mes pasivaikščiot vieškeliu: 
taip šviesu, gera ir kelias toks baltas-baltsrs...

IZMAILOVAŠ. — Na, tai ką-gi—eisiu. Ir ištikrųjų 
įeikia atsisive kinti su Kaukazu. Ryt mes jau 
busime traukiny, o ten miestas, dulkės, karštis, 
redakcija!..;

DAKTARAS. Jus’ eikite, o aš gerinus čia pasė
dėsiu. Alsipyko man' tas vieškelis, kaip velniui 
rid kas.

KUNIGAIKŠTIS. — Ar-gi vclniaiu’idikus ėda?
DAKTARAS. Velniai juos žino, ką jie ėda. Vel

nius aš sykį ir temačiau, ir tai tik tuomet, kuo
met buvau girtas. Tik tuomet jie nieko neėdė.

KAMINSKU. - Nejaugi iki svento^Vyto šokio da- 
sigėrei! O dar daktaras!

DAKTARAS. — Toks iš manęs daktaras, koks iš 
tavęs sultono pantaplis. Tarp kitko į pantaplį 
tu labmi panašus!..

KAMINSKIS. — Vis pašiepi! Juokdarys turdak
tare. O pažiūrėt į tave, Jai tikras budelis!..

ELENA. — Tai einame, gerbiamieji? , 
Kl NIGAIKŠ'ŲS. — Pavelykite pasiūlyti jums ^a- 

» vo ranką.

Gerai!.. [griebia jį už ran 
ponas Bogdanovė!

BOGDANOVAS. — tuojaus! [Išgerta vyną ir pa
siveja juos. Daktrtfas pasilieta vfeigps. Ilgai 
sėdi. Paskui (Atsistoja, prisiartina prie stalo, pri
sipila taurę, ir skubiai išgeria]. t

DAKTARAS. — Taip!., [bado šakutėmis kokią 
tai žuvį, pameta ir grįžta į kėdę. Ant «uolo vis 
dar guli Elenos nosinė skepetaitė. Daktaras il- 
ged žiuri į‘ją, paskui paima, atsargiai pakelia 
prie nosies ir uosto užmerkęs akis. Staiga pik
tai meta skepetaitę į žolę].

DAKTARAS. —- Pasiutau ant senatvės!.. Tfiu!.. 
[Sėdasi ant suolovir užsirako]. Prakeikta bo
ba!..

[Vanda sp poručiku sugrįžta iš sodno. Ji 
truputį susivėlus, poručikas kiek išblyškęs, su
mišęs. \Vanda išsibėgusi puola kėdėn ir lai- 

’ sosi plaukus. Poručikas prie stalo apžiūri bon- 
kas, pripila pusę stiklo raudonojo vyno].

VANDA. — Kame-gi mūsiškiai?
DAKTARAS. — Išėjo pasivrdkščioii vieškeliu, o 

jus kame buvote prapuolę, čia Juozas vis rūpi
nasi, ka'd nenueitumėte per toli! [Vanda už
rietusi galvą ir kratydama koją juokias. Poru
čikas nuduoda, kad negirdi ir labai garsiai terk
štelėjęs portsigaran užsirūko], O priegtam 
ir žole dabar drėgna!

VANDA. — Ar-gi? O aš visai ir nepastebėjau!
DAKTARAS. — Na ką, ar patenkinti' jus savo 

pasivi'tkščiojimu, ponas poručike?
PORUČIKjKS [nesurištai]. — O, taip!
VANDA. — Taip?.. [Juokias].
PORUČIKAS [susimaišęs]. — O poni Izmailo- 

vienė, ar taipgi išėjo pasivaikščioti? \
VANDA. - - Na šitaip tai jau nemandagų, ponrfi 

poručike! Jus nors Šiandlie galėjote neprisi
minti apie savo Eleną!- Man visgi truputėlį 
skaudu.

POHUClKAS. — I’artlon!
VANDA. — O manasis Otelio kur?
DAKTARAS. Neniekinkite šešėlio garbingo Ve

necijos’ namo, lengvaminte moterie! Jūsų vy- 
rro ne Otelio, viso labo tiktai pavieto valdybos 
narys ir senas pantaplis!.Ir nors tai keista, 
jis taipgi išėjo pasivaikščiot.

VANDA. — Jus turite piktą liežuvį, daktare! Jus 
patys senas pantaplis, ir dagi išmintas!.. Ak, 
^kaip aš susivėl au! Tai vis jus kalti, ponas po- 
ručįke! — ' • \

PORUČIKAS. — Niekuomet sau nedovanosiu!.. 
VANDA. — Jus puikus, i>oruČike!.. Eisui susi

šukuoti, o tai ir ištikrųjų galima pamanyti, jog 
mudu bučiavovos! [Kvatoja ir pašokusi nubė- 
««]. J

DAUTARAS. — Na?
PORUČIKAS. — Ką-gi na I
DAKTARAS. — Tai jau žinoma ką? Nesivaržyk, 

gerbiamasis, visi ten buvome! , w
PORUČIKAS j pa tenkintai juokiasi ir ploja dak

tarui per polį]. Ar-gi? Nejaugi ir jus, daktare? 
DAKTARAS [šaltai]. — O ar žinote, ponas afi- 

cier'au, aš nors ir prastaš daktaras, vienok, 
nors tai ir keista, negaliu pakęsti šitokio fatni- 
liariškumTo! t j

PORUČIKAS. — Kaip tai?
DAKTARAS. — Kad ir taip.
PORUČIKAS. — Keista!
DAKTARAS. — Tsap, tai būna.
VANDA [nuo balkono]. — Gerbiemieji, kas no

rite kavos?.. Poručike, eikite čia. '
PORUČIKAS. — Tuojaus! [Nueina piktai pa

žvelgęs į daktarą. Daktaras tyliai švilpauja. 
Iš sodno grįsta išėjusieji pasivaikščioti].

DAKTARAS. —A-a!.. Pasigerėjote?
IZMAILOVAŠ. — Bet ištikrųjų gera. Bercikalo 

jus nuėjote.
DAKTARAS. — Ką jau ten su maninH.. 
ELENA. — Daktare, kava ar jau paduja? 
DAKTARAS. — Ką tik dabar Vanda šaukė. 
KAMINSKIS. — Ar-gi Vandute je«u sugrįžo?

^.DAKTARAS. — Dar-gi ir labai paprastai! 
KAMINSKIS. — Tai yrą kaip?
DAKTARAS. — O taip, lyg niekur nebuvus.
KAMINSKIS. — Tu vis kvailystes kreti! Spė

liojimai kokie, ar kas? Tavęs nesuprasi. Tu 
tiesiog blogis žmogus; daktare!

DAKTARAS. — O tu — kvailas žmogus, — kvai
lesnio aš ir nemačiau^ *

IZMAILOVAŠ. — Tai ką-gi, einame kavos gert. 
ELENA. — Eikite, aš tuojau. [Visi eina vasar

namiu, tik Elena pasilieka prie stalo],
ELENA. • Aš savo nosinę čia užmiršt«u\ar jus 

nematėte, daktare?
DAKTARAS [pasilenkdamas po suolu]. — ši

taip! \
ELENA. Merei. Kaip ji ten pataikė?
DAKTARAS. — Aš^ją numečiau.
ELENA. —Jus?.. Kam-gi?
DAKTARAS. -- Aš iš sykio norėjau pabučiuoti 

ją, bet pa uosčiau ir numečiau.
ELENA [nustebus]. — Delko? Ar gi mano kve

pėtai taip blogai kvepia?
DAKTARAS. Ne, kvepalus aš labai mažai te

supranta. Aš dar-gi nepastebėjau, kad ten kve
palai... aš maniau, kati jus taip kvepiate.

ELENA. — Ir dėl to numėtėte?
DAKTARAS. — l)elto ir numečiau.
ELENA. - - Nieko nesuprantu!., [uosto skarelę 

paskui nuleidusi ją žemiau kreipiasi į dakta
rą.] Kame dalykąs?

DAKTARAS.1 Mažmožis! Reiškiu ryt jus išVia- 
ži uos i te, poni Izmailovienc?.. Pasilikite su

ELENA [vaikiškai]. — 
kos]. Petrai, einame,

KAUNAS,

Du mitingu.

____ Sereaa, Rup p. 25 ii, 1620
- ------ -- -------- ~7 - " —

- Minėtus 26(10 dol. Departa-Į!■■■■■■■■■■■■■■■■■■!*

buvo duLiepos 17 d. Kaune 
rinkimų į Miestą Tarybą mitin
gu: vienas miesto teatre sureng
tas L. S.-D. P. ir kitas miesto ro 
tušės salėj (j “darbininkų” sąra
šo. Pirmame kalbėtojas ^oc.- 
demokratas nurodė,, kokia neti
kusi darbininkų klasei dabarti
nė miesto 'taryba ir būtiną rei
kalą sudaryti tokią tarybą, ku
ri mokėtų ir drįstų pastatyti 
miesto ūkį naujais pamatais. 
Buvo nurodyti svarbiausieji už 
dhvinfai, kurie reikia įvykdyti, 
žengiant prie socializmo.

Charakterizuojant kilus sąra
šus ir flitmetant juos, kaipo biir žio 29 d. 1920., 
žuazinius ię nacionalistinius, kai p, a. Voldemarui, 
bėtojas išreiškė abejojimų dėl Užsienio Reikalų Min

lionio paveikslus, kurie buvo iš
vežti iŠ Vilniaus į Maskvą. Da
bartie visi dailės kuriniai yra 
jau perduoti Lietuvos Dailės 
Draugijai ir yra Kaune, kur jie 
bus netrukus sutvarkyti, ir ga
lima bus jie matyti nuolatinėje 
parodoj, muziejuj. [D-basJ.

mentas gavo. Jūos manome pa
keisti auksinais. Tikimasi gau
ti 70 —75000 auksinų, kuriuos 
sunaudosim Lietuvos biednūo- 
ftienes šelpimo reikalams.

■ Visiems Amerikos Lietuviams 
aukautojoms ir ponui ^Vileišiui 
Departamentas reiškia širdingą 
ačių.

Mocevičius,
Socialės Apsaugos Dalies Vedėj.

Tel. Yards 6492

AKUSERK*
SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
32^5 So. Haltted 
StM Chicago, III.

vniaKoaniiBBiBiiBin

Lietuvių biednuome 
nei piniginė auka.

Savivaldybių, Darbo ir Socia- 
lės Apsaugos Departamento 
vardu gautas per Užsienio Rei
kalų Miništeriją toksai raštas: 
“Lietuvos Misija (Lithuanian 
Mission To,U. S.) 257 W. 71-st 
Street, New York, N. Y. gepfu-

rime jo veikimo programos, 
mest nežinome, kokiais tikslais 
jie eina į rinkimus. Jei paaiškės, 
kad tai sąrašas tų, kurie stovė
dami ant socializmo pamato

Kaune.
Gerbiiamas Tamsta!

Prisiunčiu čion du tūkstančiu 
dolerių, kuriuos pinigus prašau 
įteikti Socialės Apsaugos De
partamentui, kaipo valstybes in- 
eigas, išdalinimui įvairioms

< Žmogue kasosi galvą, I 
kad palengvint niežėjimą, j

• Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- I

8 sosi nejučioms. Bet jis I 
) žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino. ♦
Vyrai ir moteris kenčia i 

Niežėjimą nuo pleiskaną, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima į 
lengvai prašalinti. Nebus j

daugiau niežėjimo, kasjniosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

R U F F R ® 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys is galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

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

r. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York —

LICITACIJA
gins darbininkų reikalus, mes draugijoms jr įstaigoms, nuo
eisime su jais, kad ir kitais ke
liais. (
tylas grupių, kurios nori darbi- g]au(jorns> 
nininkus prigauti, taip kaip pri- 
gaudinejo krikščionys-demokra 
lai, statydami “darbininkų są
rašą”, būtent “Darbo Federaci
jos’’, tai mes' su tokiu sąrašu 
atsiskirsime. Mes jokiu budu 
neisime drauge su-ta grupe, jei 

. jai vadoyauja srovės, kurios 
mėgintų, padedant svetimos ša
lies durtuvams, vykdyt pas mus 
sųcailizmą.

Be s.-d. kalbėtojų, kalbėjo 
taip pat atstovai “darbininkų” 
sąrašo”. Kiek galima buvo su
prasti iš jų kalbų, jie eina' į rin
kimus rodyti darbininkų jiegai, 
bot ne darbui taryboje, nes ne
turi vilties ki} nors tenai mi- 

veikti, kada krašte viešpatauja 
reakcija. Iš kalbos vieno iš tų 
kalbėtojų galimu buvo suprasti, 
knd jie priims kaimynų inilita- 
rinę pagelbą, vykdant socializ
mą. Soęial-demokratams pa
reiškus, kad su tokiu nusistaty
mu jie jokiu budu negali sutik
ti ir su juo griežtai kovos; 
“darbininkų” sąrašo gynėjas 
pradėjo aiškintis, kad jis blogai 
suprastas ir kad jis nemano 
remtis kaimynų durtuvais.

Rotušes salėje kalbėjo vien 
liktai mitingo rengėjai — “dar
bininkų” sąrašo gynėjai. Buvo 
mėginęs kalbėti soc.-liaudinin- 
kas demokratas, bet jam nedavė 
kalbėti. Taip pat užsirašė į kai 
belojų eilę socihl-dcmokratas 
V. Bielskis, bet prezidiumas jam 
nedavė, nežiūrint to, kad buvo 
nurodyta, jog sociai-dcmokratai 
davė liuesai kalbėti savo mitin
ge jų atstovams. Matyt globė
jai “darbininkų” sąrašo bijo, 
kad darbininkai neišeitų iš jų 
vadovybes išgirdę kitokių nuo
monių, ir leidę išsitarti visiems 
savo kalbėtojams uždare mitin
gą. [“S.-d.”] — V.

karo nukentėjusius šelpian-
Bet jei tas sąrašas *čioms, ypatingai našlaičių prie-

šie pinigai buvo surinkti Bos
tono Lietuvių — “Nuteriotos 
Lietuvos- Dratigų Komiteto”, 
pirmininku kurio yra Antanas 
Ivaškevičius (Yvas), kurio var
du reikia išrašyti tam tikras kvi 
tas ir prisiųsti Lietuvos Misijai, 
kad tą kvitą ir padėkos laišką 
galėtume tam Komitetui atiduo
ti. žinoma, tą kvitą reikėtų 
veikiau prisiųsti.

Turiu pažymėti, jog prie rin
kimų šių aukų dėjosi tiktai, pir
meiviškos organizacijos, o kleri
kalinė srove ne tik nesidėjo, bet 
tramdė visą darbą per tą “lab- 
<laryk>es

Prie šio pridedamas laiškas.
Su pagarba (pas.)

, .... J. Vileikis’’,...

* ŠIS SEKLYČIOS SETAS’ $125, VERTAS $200.
Tikros skuros, taipgi ir kitikių išdirbinių.

DYKAI $25 vertės indų bus duodanla kiekvienam kostumeriui.
Tokia išpardavimas da niekad nebuvo publikai pasiūlytas. Ne

praleisk šį bargeną, ateik tuojaus. Pastatymas į namus dykai. Atdara 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj iki 4 v. 2810 W. Ilarrisoru Street.

Neatimti Storage rakandai.
Specialis pasiūlymas vėliausio styliaus 
pintiniai, skuros ir overstuffed,

nauji rakandai, 
seklyčios setai, 
ir fonografai.

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

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, DL
a • j *

PANEVĖŽYS.

Liepos 18 d. Panevėžy buvo 
manifestacijos dėl Vilniaus iš
vadavimo. Buvo nepaprastas 
Miesto Tarybos posėdis. Išrink 
tas komitetas rinkti aukojus 
liaudies namas statyti Vilniaus 
atvadavimo atminčiai. Apie 1 
vai. dieną prie Miesto Valdybos 
pradėjo rinktis žmonių minios. 
Atėjo pilnoj formoj ugniagesiai 
ir daug kaimiečių, atvykusių į 
bažnyčią.

Plevėsavo 13 vėliavų, tai-p ku
lių buvo dvi tautinės žydų vė
liavos. Buvo pasakyta daug kaU 
bų. ' !

Lenkų manifestacijoj nedaly
vavo. [L. V.]

LIETUVOS DAILENYBIŲ 
GRĄŽINIMAS.

Lietuvos taikos delegacija,
manim valandėlę. Man norėtųsi atsisveikinimui' gryždama iš Maskvos, parsivežė 
pas'šnekėli su jumis iš širdies.

(Toliaus bus).
visus Liot. Dailės Draugijos rin

kinius ir esamus jos globoj čiur-

Telephone Drover 5052
Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliotais pagal sutarimo. 
.3201 So. Halstcd St., Chfcago, III.

Noredami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. BruževL 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Maripn Street, 
Waukegan, III.

DABAR YRA LAIKAS
PASIŲSTI PAGELBOS
SAVO GIMINĖMS
LIETUVOJE

................ .....  II M

s, valgomus 
taip tolinus, 
įctuvą viso-

.von parduo- 
ThU)gi par- 

įtuvos.

Kaip tai: drapai 
daifftus, pinigus^ 
Mes siunčiamoji 
kius daigtus. f

Keliaujantiems jJt 
dame luivakorfes.
traukiame keleivius iš 
Ypatingai prižiūrime šeimynas 
ii' pasportų neturinčius.
Rašykite tuojaus ir gausite vi- 
sas^jnformacijas ir busi užga
nėdintas.

The Lithuanian MŽYine 
• Fonvarding Company
203 W. 33rd St. New York, N. Y.
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Pirmas Kūdikio
Metas Yra Svarbiausias
Jo gyvenimo pradžia priguli nuo mais
to, kokį jis gauna pirmais dvylika mė
nesių. Sustiprinimui kaulų ir tvirtų 
kojų maistas turi būti atsakantis, mai
stingas ir sykiu lengvai suvirškinamas. 
Jeigu negali kūdikio žindyt

EAGLE BRAND
įCONQENS£Q M ILK)

Turi būti pirmutinis ant minties. • Per 
virš 60 metų motinos ant jo atsidėjo. 
Eagle Brand yra labai rekomenduoja
mas ir užrašomas gydytojų delei savo 
švarumo, saugumo,lengvai pritaisomo 
ir gatavai suvirškinimo.
EAGLE BRAND, delei savo augštos vertės 
ir ątsakantumo, yra idealia visiems tikslams 
kur paprastai naudojama pienas ir cukrus. 
Bandykit jį dėl sosų ir pyragaičių.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje, verkia ir 
yra atkaklus ir nesuvaldomas, pasiuskit ku
poną šiandien reikalaudama dykai musų Kū
dikių Knygos ir maitinimo instrukcijų jūsų 
kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien

Mrs.......... -...........................  City ..................................
Street...... .'................................. State.......v........... (8)
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga
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Susipažinkite su musų

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

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

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

tuva.
Per musų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

pasportų ir Jus galite gerai važiuoti į Lietuvą per geriau
sias linijas.

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

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Depositors State Bank
4683—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

*

I Phone: Yards 2C0 Valandos 12 iki 2, Nedėlioj 10 iki 2
I DR. F. E. REICHARDT '

Specialistas f
3548 So. Halsted St., Chicago, III.

Buvęs užveizda Irving Park Sanitariumo ir Medicinos Direkto
rium Chicago Sanitariumo. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.

NAUJIENOS, Chicago, Hh <

Gydytojų reikalu 
Lietuvoje.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija gavo iš Lietuvos iš ata
tinkamos valstybės įstaigos se
kamų raštų, kurs pats už save 
kalba:

Vidaus Reikalų M nisteriju 
Sveikatas Departi inentas 

1920 m. birželio mėn. 18 d.
No. 4462.
Kaunas.

Lietuvai Gelbėti Draugijai. 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijai.
3310 So. Halsted St. Chicago, III.

Gerbiamieji!
AČiu už suteiktas žinias ir in

formacijų. Pridėdamas laiškų 
Medicinos Skyriaus Vedėjos p. 
A. Šliupaitės su priedu pranešu, 
kad tokių vietų buvo dar dau
giau, bet dalį jų jau yra užėmę 
gydytojai. Turiu čia pabriežti, 
kad paskutiniam laike sužinota 
apie štokų gydytojų Lietuvoje 
kaimyninėse valstybėse, ir dau
gelis gydytojų (nota bene, ne 
lietuvių) iš visų pusių smelkias 
Lietuvon ir nesant lietuvių gy
dytojų prisieina geriausias apy
gardas pavesti svetimšaliams, 
kada jie pramoks lietuviškai 
bus pavestos jiems dar geresnės 
vietos—ligoninių gydytojų, ins
pektorių ir kt. Paskutinėse die
nose priimti 4 gydytojai: 1 vo- 
kietys, 3 žydai. Jie prašosi tik
tai duoti jiems teisę praktikuo
ti, o mes neturėdami žmonių vo 
kiečių gydytojui turime paves
ti vietų ligoninės gydytojo ir po 
draug inspektoriaus vienam ap
skrity.

Žinoma, anksčiui atvykę gy
dytojai užima geresnes vietas.

Su tikra
i

Sveikatos 
rektorius.

f

LIETUVIA
t

Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburgą
Laivai į Harburgą (ir kitus portus)

Išplaukia Reguleriai Kas Savaitę
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

da turi tinkamų vietų
Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 

BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą.

Pašportai Lietuviams Yra Išduodami į Trumpa Laika
Biuras gabena keliauninkių iš Lietuvos ir prirengia visus reikalingus do

kumentus gavimui leidimų nuo Amerikos Konsulo įvažiavimui į Jungtines 
Valstijas. \ ,

BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. Nedėliomis 
iki 1 vai. po piet.

7

Dr. A. R. Blumenthal

AK1V SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 Iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

kus. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

Or. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisų, 
pn. 47291 So. Ashland A v. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos} nuo 
10 iki 12 rytmety j, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

pagarba,
J. Bagdonas, 

Departamento Di-

n.
Lietuvai Gelbėti Draugijai 

Chicago.
Geibiem i <‘j i!
Man, kaipo Sveikatos Dep-to 

tarnautojai, teko perskaityti
Amerik. Liet. Dak. Draugijos 
aplinkraštį į Amerikos lietuvius- 
dydytojus, kurs ragina juos prie 
Įjasišventinio ir darbo nuo karo 
nukentėjusioj Lietuvoj.

Važiuoti Lietuvoh ir dirbti!— 
Pnaikilnesnio darbo i Amorikos- 
lietuvis gydytojas negali ture
li. Jis senai laukiamas čionai... 
Jo laukia ir dabar... Gal jie ne
užilgo pradės čion atvykti? Bet 
kadai? Kada?

Man nėra aišku kode! dar vis 
atidėliojate \ su atvažiavimu. 
Kaipo vienintelė iš Amerikos lie 
tuvių gydytojų Lietuvoje galiu 
tik apgailestauti kad nesiranda

RUSSIAN - AMERICAN BUREAD
Didysis Ofisas: šaka:

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

žiūrėdavau tiek ligonių, kad įpla 
no namai išrodė kaip klinika. 
Čia yra viso ko ir užtat nerei
kia keliauti užrubežin. žmones 
labai j ieško pageibos ir jųjų 
padėjimas yra stačiai, baisus: 
visur susitinki su apakusiais, nu 
šašusiais; p tuberkuliozo, plau
čių, kaulų ir odos ligų, niekur 
liek neteko matyt kaip čįa. Ir 
tai vis dažniausiai musų jauni
mas, kuris taip susirgęs. Kai
me daugelis moterų miršta pa- 
lage — negali nė jokiu budu 
prisišaukti gydytojo. Dažnai 
per nešvarumų bobučių moterys 
mirštu nuo Tebris puerperalis.

Važiuojantiems reikia pasiim
ti su savi prirodymus, kad jie 
išlikro yra bona fide gydytojai 
ir yra baigę Medicinos mokyk
lų su gydytojo laipsniu; ir to
liau, kad jie yra išlaikė kvoti
mus praktikuoti savo valstijoje. 
Reikalingi ypač chirurgai ir 
‘nursės”, kurios yra rimtai pa- 
niasipraktikavusios prie chirur
gijos.

Užtat, kolegai, jeigu norite 
pagelbėti Lietuvai apsivalyti 
nuo visokių ligų ir nešvarumų, 
važiuokite, ir važiuokite tuo- 
jaus ir stokite darban, važiuoki
te kuogreičiausiai, nes kitatau
čiai kaip vokiečiai, rusai, žydai 
dengiasi užimt visų kraštų —ir 
tie, kurie pirmiaus if1'greičiaus 
i įvažiuos, galės geresnę vietų

»

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

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

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

Tel. Canal 2552.

Saugok akiy regėjimą

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
A^UŠERKA 

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

8113 S. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

• DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal
„ . , . J 8110 arba 357

e ep onai. ■< Drexel
t 950 - Drover 4136 

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

T

Tol. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VAL^DOS: 
'Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
piety ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. 5. BIE/JS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

Ofisas j 2201 W.- 22nd St, kampas 
Ijeavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos I 1 iki 5 vai. vakarą, nuo 7 iki 
9 vai. vakarą. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų

llygięnos ir sanitarijos žvilgs
niu, Lietuva yra begalo apleis
tas kraštas ir jeigu kas norėtų Į ižiniti. Tėvyne už tai ♦jjT's jums 
IŠtiesų būti naudingas, tai jo 
vieta tegali būti Lietuvoje. Lie* 
tuvo.je trūksta gydytojų; jų.yra 
tiktai truputi viršaus 200 išviso.

Vienas-trečdalis visų gydyto
jų yra valdžios sumobilizuoti, o 
kaimai pasiliko mažne visiškai 
be gydytojų. Vietomis per šim
tą viorstų nesiranda jokio gy
dytojo; ka dairiuose apskričiuo 
se randasi vos vienas, du gydy
toju.

Užtat Lietuvoj priviso visokc 
riopausių bobučių, šundaktarių 
ir burtininkų, kurie pridaro 
daug žalos. Pertat ištisi kaimai 
visiškai apleisti, ir tai ten žmo
nės nori ir laukia gydytojų ir 
jiems nesigailėtų gausiai užmo
kėti už darbų.

Iš tos priežasties, Amerikos 
lietuviai gydytojai ' nėra kvie
čiami į miestus, bet į kaimų 
kur, jeigu jis laiko turės, galės 
pamokinti kaimo žmones hygi- 
enos, — taigi atlikti sykiu ir di
delį kultūrinį darbų.

Geriau savo žinoves, negu sve 
limpančiai, kurie veržiasi čion 
j ieškodami ir rasdami didelį už

padėkos žodį. Drauge pridedu 
surašą kame dar yra likusių vie 
tų.

Su pagarba,
Dr. Aldona šliupiutė,

Medicinos Skyriaus Vedėjas.
Pastaba: Nors vokiečiai ir pa 

taisė nemažai kelių ' Lietuvoje, 
susisiekimas dar vis blogas. 
Amerikos gydytojai turi auto
mobilius ir butų gerai1, kad juos 
u savim atsivežtų. Gazolino 

galima gauti. Verdąs užvis 
Lietuvos 

tai priro-
geriausiai ‘išvažinėja 
kebais bandymai

Sąrašai miestelių 
eikalingi gydytojai.

Miestelis

kame yra

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos - gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Telefonas Pullman 856 
. DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
1118(11 S. Michigan Av., Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakarą,

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, UI.
Valandos:—

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantaojame 

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

Arti 88-th Street

rn

Telephone Yards 5082

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

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

| Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS :

Gydytojas ir Chirurgas
S VALANDOS: 9—12 ryto 

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

Chicago, III.
?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St

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

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5834

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

Valandos! Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

Dusetos >» yra
Gaulėnai Šiaulių 99

Pašvintinys 99 99

Gruždžiai 99 99

Lygumai 99 99

Baisogala Kėdainių bus
Šėta 99 yra
Dotnąrva 99 99

Užventis Telšių 99

Luokė ' 99 99

Rietavas 99 99

Alsėdžiai 99 99

Kalvarija 99 bus
Taujėnai Ukmergės yra
Siesikai 99 < 99

Kurkįiai 99 bus
Bartininkai , Vilkaviškio yrą
Veisėjai Seinų
Debeikiai Utenoj nėra
Anykščiai 99 yra
GriškabiuDs 99 »»
Balbieriškis Marijampolės ”

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257

h
8

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

1616 W. 47 Tel. Bosi. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

Teisinga drabužių kaina
Kainos kurios tinka bile vieno ki- 

deniui. Gvarantuojame, kad šutau py
kime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu obelio kaina. Vyrų 
•r jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
<u diržais, su liemeniu, formaliai pri
rinkami, ir konservatyvio styiiaus 
^32.50, iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutu? 
■r overkotus po $15, $17.50, $20.00 
<22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siutą’ 
"»o $45 ir $65. Mėlyno serge siutą’ 
iuo $85 iki $60. Vaikinų ir vaiku siu- 
ai ir overkotai $6.50 ir daugiau, vyrų 
celinės $4 ir daugiau Mėlyno sergf 
celinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek, 
'ienam pirkiniui, kuris turi būti siun 
'iamas Europon.

Atidalyta kiekvieną dieną iki 9 vai 
akare. Subatomis iki 10 vai. vakare 

Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.
S. GORDON

1415 So. Halsted St« Chicago; III.

Apskritis Aptiekos
Kame yra 

Kame yra 
Aptiekos 

yra
Apkritis

Panevėžio
Miestelis 
Subačius 
Naujamiestis 
Raguva 
Rozalinas 
Svėdasai, 
Onuškis | 
Abeliai 
Biržai 
Saločiai 
Vabalninhikas 
Žeimelis 
Nauj. Radvil. 
Salakas

! Šališkos ir Turkiškos tas ,,

bus 
yra

Alytaus 
Kauno

bus 
nėra 
yra 

,»

»

>»

»>

»> 

bus

»
Ežarenų

Rokiškio
»

Lietuvoj siaučia ypač trys li
gos, būtent: džiova, trachoma ir 
sifilis. Man bepraktikuojant 
ant kaimo reikėjo stebėtis iš ši
tų ligų įvairumo. Kasdien per nėra

12th STREET 
TeL Kėdutė 8902.

8514-16 W. 12th ST.
Arti 8L Ix>uia Are. 

CHICAGO, ILL.

11

Višakio-Ruda
Kaiše<lorlys
Plateliai
Mosėdis
Mažeikiai
Akmenė
Jeznąs

»»

Trakų 
Kretingos 

,,
Mažeikių

Tol. Pullman 342 ir 3180.
DR. L E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Koselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 et. kamp.Marahfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

tfMM
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NAUJIENOS
JfK LITMUANIAN DAILY NEW3

Publiahed Daily axcept Sunday by 
the Lithuanian N«wa Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Subscription Hatee:
$8.06 per year in Canada.
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Delei Dr. R. Po
ciaus pasiaiš
kinimo.

nume-Šiame “Naujienų” 
ryje telpa buvusiojo Resor
cino dirbtuvės vedėjo, Dr. 
R. Pociaus, pranešimas. Į- 
domus jisai yra ne tiktai de-. 
lei vardo autoriaus, kuris jį 
parašė, o ir kaipo charakte
ringas gadynės dokumentas.

Dr. R. Pocius yra vienas 
nedąugelio Amerikos lietu
vių, pabaigusių augštus mok 
sius ir sugebančių daryti sa
varankiškus tyrinėjimus sa
vo speciališkumo srityje. A- 
merikoje, o ,gal taip pat ir 
Europoje, nėra kito lietuvio, 
kuris galėtų lyginties su juo, 
kaipo žinovas chemijos.

Per keletą metų Dr. R. Po
cius, atvykęs iš Genevos, kur 
jisai baigė savo mokslą, dir
bt) pas garsųjį išradėją Edi
soną, o paskui patapo vedė
ju dirbtuvės, gaminančios* 
Resorciną. Įsteigimui tos 
dirbtuvės buvo sutverta tam 
tikra lietuvių kompanija. Ji 
yra kontroliuojama vadina
mosios Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės.

Dabar tečiaus Dr. R. Po- 
ciui teko pasitraukti is savo 
vietos — kadangi į Resorci
no kompaniją įsiskverbė, su 
L.A.B. šulų pagėlba, asmuo, 
kuris, vedėjo supratimu, ken 
kė tos įstaigos reikalams. 
Bosai pasinaudojo tuo, kad 
dirbtuvės vedėjas, Dr.R. Po- ; 
cius, išmokino kitą chemiką, 
tūlą rusą, Čebotarevą.

Tai yra pamokinantis at- 
-vsitikimas. Lietuviai dar la

bai nesenai pradėjo'organi
zuoti pramonės įstaigas, bet 
jau ir pas juos ima apsireik
šti visas pragaištingumas to 
kio pramonės organizavimo 
budo, prie kurio viešpatau
ja kapitalas, šitaip suorga
nizuotoje pramonėje žmo
gaus ^darbas, išsilavinimas 
ir gabumas yra tiktai įran
kis kapitalui daryti pelną. 
Kada kapitalo savininkas 
randa progos pasisamdyti , 
pigesnį, arba jo norams pa
lankesnį tarną, tai jisai be

l

ceremohijų išmeta lauk tą mos) —1339. Didžiuma pa 
darbininką, kuris savo dar- ėmė viršų 38 balsais. Paga 
bu ir savo gabumais Jra su
tvėręs jo turtą.

Rašančiam šiuos žodžius 
teko jau pereitą žiemą gir
dėt apie nesutikimus L. A. 
B-vėje delei Resorcino kom
panijos reikalų ir apie tai, 
kad Dr. R. Pocius gal busiąs 
priverstas pasitraukti. Tuo
met vienas inteligentingas 
žmogus,, stovįs arti prie tų 
abiejų įstaigų reikalų, pasa
kė : “Bet kas bus iš tos Re
sorcino dirbtuvės be Po
ciaus!”

Tiems bosams tečiaus, ku
rie norėjo įsukti savo sėbrą 
j šiltą vietelę, šis klausimas, 
matoma ,nerūpėjo. Jeigu 
Resorcino gaminimas nesi
seks be Dr.*Pociaus, tai toje 
dirbtuvėje bus galima surius 
raugti arba kitą kokį tavorą 
daryti — bi tik ponai bosai 
turėtų pelną.

Socialistų Partija 
atmetč diktatūrą.

Amerikos/Socialistų Par
tija praneša mums, kad vi
suotinu narių balsavimu ta
po patvirtinti viši nutarimai 
partijos suvažiavimo,'įvyku
sio šių metų gegužės mėne
syje, tan) jų ir suvažiavimo 
rezoliucijos apie partijos 
principus ir apie Intemacio-

Šitais dviem klausimais 
suvažiavimo nuomonės bu
vo pasidalinusios. Mažuma, 
vadaujant Illinois valstijos 
delegacijai, stojo už tai, kad 
į principų dekleraciją butų 
įdėta tųkie žodžiai; jogei pe
reinamuoju laikotarpiu, iš 
kapitalizmo sistemos į soci- 
lizmo sistemą, visa valdžia 
butų vien tiktai darbininkų 
rankose. Tai reiškia, kad 
tiktai darbininkai turėtų tei
sę balsuoti ir rinkti valdžią, 
o kitos klesos kad butų pa
darytos beteisėmis. . Šitą 
bolševikišką, arba komunis
tišką, idėją suvažiavimas at
metė didele balsų didžiuma; 
bet daugelis iš jos-priešų'da
vė parašus mažumos rezo
liucijai, kad galėjus paleisti 
ją referendumui kartu su 
deklaracija, priimta suva
žiavime, idant patys nariai 
turėtų progos išsireikšti a-

šitą nutarimą partija, vie
na, atsisako įstoti į Trečią
jį Internacionalą, jeigu bus 
reikalaujama iš jos priimti 
“proletariato diktatūrą so
vietų formoje”; antra, pasi
žada dalyvauti tokiuose ju
dėjimuose, kurių tikslas yra 
suvienyti “visas tikras soci- 
listines pasaulio jiegas vie
name Internacionale”. Ši
tas suvažiavimo nusistaty
mas, kurį dabar patvirtino 
visuotinas narių balsavimas, 
yra toks pat, kaip Nepri
klausomosios Darbo Parti
jos Anglijoje, Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų Par
tijos Vokietijoje ir Socialis
tų Partijos Franci j oje. Ši
tos partijos yra atmetu
sios riuo^kntrojo Internacio
nalo, bet jos neskaito tikru 
Internacionalu ir td Interna 
cionalo, kurį bolševikai su
tvėrė Maskvoje.

Nors referendume, delei 
menko narių dalyvavimo, ko 
munizmo pritarėjai surinko* 
netolį pusės balsų, bet tai 
visgi reiškia didelį jiems 
smūgį. Komunistiško In
ternacionalo šalininkai siū
lė dabar patvirtinti ta nuta
rimą Internacionalo'7 klausi
mu, kurį visuotinas narių 
balsavimas buvo priėmęs 
pradžioje šių metų. Tada 
jisai buvo priimtas daugiaus 
kaip dviem trečdaliais/bal
sų (3,575 prieš 1,444), o da
bar didžiuma balsų jį atme
tė. ’

“Naujienos” visuomet ma
nė, kad bolšfevizmo idėjos y- 
ra klaidingos, ir dabar ma
tome, kad Socialistų Partija 
priėjo prie tos pačios pozi
cijos.
True translation filecl with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 25/ 11)20 
as reąuired by the act o f Oct. 6, 1917

Del Amerikos notos.
New Yorko The Eevening 

Post korespondentas Pabaltas 
krašte, p., Arthur Ruhl, rašo iš

kų reikalavimus. Mat jų tikė
tasi kad tuo jie privers pasi
tari ūkti Giolatti miuistoriją ir, su 
pnantama, kartu atsižadėti su
manymo uždėt naujų mokesčių 
ant kapitalo.

Išrado, kad valdžia stengiasi 
pravesti duotą žodį — surasti 
ir tinkamai nubausti asmenis, 

i kur buvo surengę puolimą 'ant 
vielos socialistų laikraščio Avan 

i Ii raštinės bei tūlų socialistų c Ir 
.nufaliL 'l'uo tarpu ^uli policijos 
i jų tarpe vienas ma-ruog. tarp* Ame- gislrataĮ>| jau atstatyta nuo vie- 

•iri Mnnnlrna Xvii!clv- . ‘ .

Ir šią valandą

dą nuversti tą valdžią, kuri lai
kinai įsivyravus. Bet taip vi
sai nėra, Tokios Rusijos ar ru
sų tautos) nėra, 
nematyt tokios jiogos Rusijoj,
kuri galėtų užimti Sovietų val
džios vietą.

Bolševiktj^iešpafavimas galų 
gale turės baigtis, bet tai gal 
įvyks už dviejų, o gal ir už pen 
kių dešimčių metų. Atmaina ta 
gali įvykti pasikeitus šiandvkš- 
Čiams žmonėms valdžioj ir iii 1 ai.* \ .. J 7 • ’ * vtrklmfnkai, jų tarpe vienas ina-idėjoms. *—v. a„,„ i -> c

rika nori, kad Pabaltos^valsty
bės, kurios vedė sunkiausią ko
vą fiesigindamos nuo bolševiz
mo ir tuo budu padėjusios Va
karams atsilaikyti prieš jį, pa^ 
siliktų nepripažintos ir bejie- 
gės, o tokios būdamos “ kad 
negalėtų’ ątsteigti suardyto sa
vo ekonominio gyvenimo. Nie
kas klaba r negal pasakyti, kas 
bus su Rusija, ar kokie bus tų 
valstybių santykiai su Rusija už 
dvidešimts metų; bet šiandie 
jos, ištikrųjų, yra jau valstybės, ta jie į Andamana salas, taip 
turinčios savas valdžias, ir kai- vadinamą Indijos Siberiją. 
po tokios jaiuyisų alianlų pripa Pripuolamu budu apie tai su- 
žintos. Taikli mes* jokiu1 žinojo gimtąja (indusų) kalba 
budu negalime suprasti, kaij) to leidžiamojo laikraščio, Rhaviž- 
kią valąndą, kuomet jos dospe- ja, redaktorius. Apie tai visa 
ratingai kovoja dėl savo ekono- Indija laikyta nežinėj. 
minio gyvenimų atsteigimo ir jio 
itinio sustiprėjimo, Amerikos 

žmonės gali daryti tokį žingsnį, 
<urs dar labinu nupuldys to 
erašto pinigus, atbaidys tuos, 
<urie buvo* bepradedą mėgsti 
irekybos ryšius su Pabaltos 
(raštais, ir sustiprins kiekvieną 
reakcinę jiegą, kuri tik prieš 
mus stengiasi.— i '■ r » 

bešališki žmonės, .kad ir nė 
taip aštriai išsireiškia, vis dėlto - 
ne maukiau peikia Amerikos 
valdžios pasielgimą. Vienas San 
tarvės misijos narys išsitarė, 
kad nors jo valdžia gal ir pada
rius klaidų savo palitikoj. su Ru 
sija, vis del-to ji bent žiurėjus i 
faktams ) akis iii daranti paslan 
g\j ką-nors padaryti, kuomet 
Amerikos nota esanti “'merely 
1917 stuff, plūs a little ouilo- 
ry”.

tų. Tatai duoda dar daugiau lai 
do, kad šitas puolimas buvo su
rengtas ne be policijos žinios.
i Valdžia daro tardymą. Lau
kiama, kad visa tai iškels ytin 
skandalyngų dalykų.

INDIJOJ. z

“Sveikinam tave, tėviške!“
Allahabad. — Per šį miestą 

andais pervežta šimtas jaunų vy 
rų, jų tarpe daug studehtų. Vež-

Stotin 
skubiai nuvyko reporteris. Prie 
atvykusio iš Punjobo vakarinio

juodą, iškarto puolantį akysna, 
vagoną. Vagone, kuriame pa
prastai sutelpa tik trįsdešimts 
astuoni asmenįs, buvo sugrusta 
šimtas žmonių. Iš už savo va
gono langų jie reporteriui ir su
sirinkusiai miniai žmonių, ku
rie susirinko neveizint didelių 
policijos pastangų neprileist 
juos, papasakojo pilną liūdesio 
vaizdelį. Tarp kitų kaliniu bu
vo trįs baigusieji Panjabo mo
kyklą studentai — Hai Ram 
S’agli, Raja Ram ir Manohar

Pasaulio Darbininką

JUNGTINĖSE VALSTIJOSE.
[F<jderi<otoj> PilesaJ.

Prieš darbininkų organizaciją.

Atlantic City.—United States 

 

Steel korporacijos pastatymas 

 

prieš organizuotus darbininkus

ar šiaip buvo labai suvargę. Va
gone nebuvo vietos, kur atlikti 
savus reikalus. Visi kalinia bu 
vo stačiai pradėtinoj padėtyj, 
nes be vtyo kita vagone dar sto
kojo ir vandens. Maisto jie bu
vo gavę tik vieną kartą — išve
žus juos iš Punjabo. Ir ta$ pats 
liekam tikęs, sumestas jiems 
stačiai pro vagono langus.

Žmonės — vyrai bei moters 
—grūdosi prie mažųjų vagono 
langų ir verkdami kovėsi su po
licija, kuri vijo juos šalin. Dau 
gelis kreipėsi į atatinkamus vai 
(lininiais prašymu atkabinti tam 
sųjį vagoją nuo traukinio. Bet 
stoties viršininkas ir visi kiti, į

pavyzdėlis. Brooklyno so- Į chem.iko, promotoriaųs ctc. p. 
--i*-1—apgailėtina, kad 

prie Žiurio prisideda ir toks 
žmogus kaip p. M. W. B., ku
riam, rodos, nebūtų reikalo me
luoti, nes jei neapsirinku, jis 
tuo amalu sau duonos nepelno. 
O kad tai melas, štai tam ir pri- 
redymas.

Pirmiausia, aš niekad nerei

vas
cial-niekatauškų (sekant jų pa-' Žiurio. 
čių “žodyną“) organo Nr. 194 
išspausdinta “cditorialas,“. “Edi- 
tjorialo“ rašytojas, kuris visą 
ląiką keikė “palšąsias minias“, 
dabar nepaprastai nudžiugęs 
Anglijos ir Francijos darbinin
kių nusistatymu kai dėl rusų- 
lenkų karo. Tasai rašytojas jau 
nebedrįsta užginčyti tą faktą, 
kad tik Europos darbininkų (ku 
rie toli gražu ne komunistai; 
taigi, pasak Brooklyno nieką laše 
kų, “palšieji“) solidarumas iš
gelbėjo rusų bolševikus- nuo tai 
kininkų pasimojimo. Bet pasa
kęs šilą tiesą jisai vis dėlto ne
iškenčia nepabėręs krūveles me
lų. Pasiklausykite:

“Tik baimė mus ima, dėl vie
nos aplinkybės, kaip Anglijoje, 
taip ir Francijoje darbininkuose 
turi įtakos tūli vadai-menševi- 
kai. Jie jau daug kartų sulose 
rolę išdavikų darbininkų reika
lų. Jie praeitais metais pakrik- 
dė visuotiną streiką. Francijoj 
ir Anglijoj... Kad jie bent šiuo 
sykiu nesiijoštų judošišką rolę”, 
v Sakoma, šuo neiškenčia ne- 
siaugęs, o muąų brooklynišįciai 
“komunistai” — nemelavę. To
kia mat jų prigimtis...

Kad musų “komunistai” ko- 
lioja socialistus, tame nieko sti^ 

|bėtirha. Stebėtina tik tai, kad 
jie 
niekina tuos, kuj patįs pagyrė. 
Taigi Anglijos |’r*Francijos dar
bininkus. Praeitų metų streiką 
Francijoj sulaužė bendroj' vald
žios ir samdytojų mašiperije. 
Darbininkai laikėsi iki paskuti
niosios. Darban jie grįžo tik ba
do verčiami. Tą pat, bent išda
lins, peikia pasakyti ir apie Ang
liją. ' ■

Taigi Anglijos ir Francijos 
darbininkai d uban grįžo ne sa
va valia, o todėl, kad jie buvo 
priversti. Kitais žodžiais, kad jie 
nepajiėgė atsilaikyti prieš susi
vienijimą valdžios ir kapitalo 
jiegų.

Bet Brooklyne randasi lokių

vo viešai1 nustatyta pačių nrwJų 
organizuojam a j ame s 11 s i r i nk i - 
me. Panašus į mano viešas sa
vo sąlygų pastatymas visai nė
ra daromas Lietuvos Atstatymo 
Bendrovėje, kur , net slepiama 
(ir yra ko slėptiesl), kiek jos 
direktoriai duoda kits kitains

sužiniai ar nęsužiniai -

Antra, man nusileidžiant net 
nuo to, kas buvo nustatyta pa
čių narių, jau ir abu,kontrak
tai buvo sutarti ir prirengti pa
sirašymui. O mano nusileista 
buvo gana daug, būtent: nuo 
5% royalty ir nuo 25% likvida
cijos sumos, bepaliekant pagal 
norą direktorių vieną atlygini
mo budą< būtent, procentus nuo 
-pelno, ant ko abidvi pusės ir 
susitaikėm.

Taigi, užmesti man gobštumą 
mažiausiai tegalima. Matoma 
tuo mMu minėti direktoriai no
ri prisidengti, gedydamies ap
reikšti tikrąją priežastį mano at 
sitfaūkimo. Ištiknjjų čia bu
vo šitoks dalykas. Aš pareika
lavau pirma negfi pasirašysiu 
ant tarnybos kontrakto (aiitias 
kontraktas neturėjo ryšio su in
cidentu), kad tuojau pat iš Re- 
sorcino Kompanijos butų paša
lintas p. Žiuris, kurs prasikalto 
ne tik prieš mane su savo intry- 
gomis, benorėdamas įsibrukti į 
mano vietą su L. A. Bendroves 
direktorių pagalba, bet labai pra 
atkalto ir prieš pačią Resorcino 
Kompaniją. Dalis jo prasikal
timu (užtektina dėl charakteri- 
zavimo)’ buvo direktoriams su
sirinkime liepos 7 dienoje nu
rodyta, vienok didžiuma direk
torių (3 prieš 2) būdami jo 
draugai jr sandarbininkai prie 
L. A. Bendrovės, nutarė, kad 
Žiuris vis tiek esąs “all right” 
ir turįs pasilikti ir toliau. Gal 
tie direktoriai butų ir kitaip ta
rę, jei nebūtų turėję su savim 
mano išmokinto chemiko I>r. 
Chebotarevo ir gatavą naują

Vienok ir partijos narių 
didžiuma atmetė tą idėją. Už 
mažumos raportą balsavo 
1181 narių, o už didžiumos 
1526; didžiuma paėmė vir
šų 345 balsais. Tai parodo, 
kad Socialistų Partijoje da 
yra žymus nuošimtis žmo
nių su komunistiškais palin
kimais. Vienok reikia atsi
minti, kad tie elementai vi
suomet sumobilizuoja vfeas 
savo jiegas, kada jie nori 
pervaryt savo sumanymus 
organizacijoje, kuomet prie
šingoji dalis dažnai nepaiso 
balsavimų. Referendume da 
lyvavo labai mažas skaičius 
narių, mažiaus kaip dešim
ta dalis.

Tokie pat maži balsų skai 
čiai paduoti ir antruoju 
klausimu, delei kurio buvo 
aštrių ginčų suvažiavime, ir 
tik ačiib'tam bemaž netapo 
priimtas mažumos t pasiūly
mas, kad partija be jokių 

prisidėtų prie Trečio
jo ^Internacionalo. Už jį 
balsavo 1301 narys, o už su
važiavimo nutarimą (didžiu

Amerikos nota Italijai, kur 
Jungtinių Valstijų valdžia pa
reiškia savo lųisisprendinią ig
noruoti Pabaltos Respublikas i|ci 
didžioji Rusija vėl busianti at- 
steigta, visas šias 3 Baltijos pa
jūrio respublikas labai nustebi
no. Latvijos valdžia rengiasi 
duoti į tai savo atsakymų, o prie 
to prisidės, regis, taipjau Lietu
va ir Estija. Man teko kalbętis 
su vienu augštu valdininku, ir 
čia pakartoju jo žodžius, kurie 
gerai nušviečia Latvių pažvalgą 
į dalyką:

Amerikos nota visai ignoruo
ja dalykų padėtį kaip pačioj Ru 
sijoj, taip ir naujai įsikūrusiose 
uK jos ribų valstybėse. Iš pa
viršiaus, taja nota smarkiai ata
kuojamas bolševizmas. Išlikrų-

galima užimti poziciją labiau 
tinkamą Rusų bolševikų val
džiai. Bolševikai jau papratę 
klausytis piktų žodžių, ir dėl to 
tas jiemi neskauda. Bet atsisa
kymas pripažinti dabar, ir atei
tyj, tas respublikas, kurios lt ra u 
ju ir didžiausiais pasiaukoji
mais pasihuosavo nuo Rusijos, 
ir tai dagi po to, kaip jos pa
darė taiką su sovietų valdžia ir 
gavo iš' jos pripažinimą nepri
klausomybes, tik dar labiau pa
drąsins bolševikus ne tik padvi
gubinti wvo propagandą musų 
šalyse,-bet dvigubai sustiprins 
pačios tos propagandos jiegas.

Tai atrodo iš tos notos, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia ma
no, jogei Rusija susideda iš vie 
nos tautos apšviestų, demokra- 
tingų žmonių, tokių, kaip ame
rikiečiai, ir kad tię žmonės, su
sivieniję, gali kiekvieną valan-

namas nepriklausomąsias plie-1 . ....... x, .. r £. f • - kuriuos jie kreipėsi, jų prašymąno kompanijas. Gautomis zi- J 1 J £ r
niomis, septyniolika. toKUi kom
panijų susivienijo/ Vyriausias 
jų tikslas yra ‘kojoti su grumd- 
jamuoju plieno industrijos dar
bininkų pasistatyipu’, kitaip 
plieno darbininkų unija.

kitaip

New York. — Amalgamatcd 
Metai AVorkers unijos vielos 
skyrius,\curiame priklauso de
šimt tūkstančių narių, užgyrė 
rezoliuciją, kur pareiškiama 
griežto atsakymo kokiu nors 
budu remti lenkų reakcininkus 
jų pasi mojime prieš rusus.

Buffalo, N. Y. —Vietos fabri- 
ki n inkai daro Įfastangų “apva
lyti miestą“. Apvalyti nuo or
ganizuotųjų darbininkų. Tame 
“valymo“ darbe dalyvauja die
tos laikraštis Commcrcial, Em- 
ployers’ asociladija,- Olotbing 
Manufacluring asociacija ir taip 
vadinamasai vaizbos butas. 

“Valymas“ jau pradėta besisten 
girnų sugriauti Amalgamatcd 
Clothing Workers uniją.

atmetė. Traukinys povaliai pra 
dėjo eiti priekin. Policiją uo
liai darbavosi traukdama šalin 
vyrus, kur kukliai vergdami ir 
sielvartingai šaukdami^ stipriai 
laikėsi įsikabinę į vagono lan
gus.

Iš vagono pasigirdo šauks
mas: • “Vande Matanam“ — 
Sveikiname tave, tėviške! >

KANADA.
Nori Įialiuosuot politinius nusi

žengėlius.
Ottawa. — Darbininkų dar

buotojai Monitoba, Alberta ir 
Sasktchewan provincijose šio
mis dienomis atvyko čia tikslu 
palenkti atatinkamuosius val
dininkus, idant butų paliuosuoli 

■ politiniai nusižengėliai, kurie 
į dar laikoma nuo 1919 kilusio 
jWinnipegc streiko.

Skaitytoju Baliai

. ITALIJA.
Nesėkmingas bandymas.

Roma. — Politiniuose rat$£ 
liuosc sukurta ytnr žymaus su
sidomėjimo kurių ne kurių 
laikraščių vedama, kampanija 
jirieš didžiuosius fivibrikini'n- , 
kus. Laikraščiai nedvejodami

' * I

kaltina samd^ojust būtent kad 
jie yra .tikrieji kaltininkai dėl 
kilusių mieste neramumų, kurie 
vėliau’persimetė ir provincijon.

Dabar jau kiekvienam aišku, 
kad j)Tacitą mėnesį samdytojai 
tyčia stcngėsiii iššaukti streiką 
— nenorėdami išpildyt darbinin-

lUi išraikytas šlama skyriuj* 
nuomąnea Redakcija neatsako.]

REAKCIONIERIŲ TALKININ
KAI.

V

Tie gaivalai, kur jrisivaiUno
save

kurie mano, kad delei to kalti 
buvo “menševikai“, kurių jie 
tečiaus nedrįsta suminėti.

Ir delei to butų tik puse bė
dos. Kad toks komunistiškas 
“rašytojas” meluoja — nieko 
nepaprasta: tai jo kasdieninis 
“amatas“. Bet šituo negudriu 
imlu jisai pastato labai kvailon 
pozicijon tuos darbininkus, ku
riuos jis pats giria. Tuo jisai 
priparodo, kad jie yra nesuži- 
nųs, aklai sekantįs savo “va- 
dus-menševikw£- būrys. Taigi, 
kad jie yra tokie, kur taipjau 
nęsužiniai dabar gina — bolše
vikus. Iš jo “argumentų“ kito
kį išvedimą padaryti negalima. 
Nesi ką-gi reiškia toks jo “argu
mentas“, kaip: “Kad jie bent i retų žinoti, kuo būtent p. Žirnis 
šiuo sykiu pesuloštų judošių ro-.prasikalto prieš Resorcino Kum 

| paniją, tai į tokius klausimus 
ar reikalavimus'aš legaliu atsa
kyti privačiai kreipianties į ma
ne laiškais.
Del juoko noriu pastebėt, kad 

tas incidentas tai esąs, k,aip Žiū
rįs nusidžiaugė, man “spark“ iš 
to geležinio šepečio, kuriuo aš 
šukuojąs L. A. Bendrovę. Bet 
pd teisybės nei šimts lokių še
pečių nenuvalys greit Bendrovės 
nuo tokiu asmenų kaip Žirniai, 
Karužos ir kiti jos šulai.

Su pagarba,
' Dr. R. Pocius,

P. O. Box 196, Phoenixville, Pa.

lės”? Reiškia tik tiek, būtent: 
jeigu vieną gražią dieną Angli
jos ir Francijos darbininkų 
“va^ai-inehšcvikai“ imlų ir 'pa
sakytų: “vyrai, gana remti bol
ševikus; dabar remsime lenkų 
šlėktą“ — ir tie brooklyniškio 
“rašytojo“ giriamieji darbinin
kai tuoj atsigrįžtų ir pradėtų 
Šaukti: “valio lenkų šlėktai!”

Genialingas tasai brookly- 
niškis “komunistas,” ar ne? Ji
sai ir girdamas moka kvailiau
siu budu išniekinti milionus su
sipratusių darbininkų.

Kažin, ar Washinglono Pal- 
meris nors kiek nusimano turįs

P. Jonaitis
.t___ :... .............2.

Pasiaiškinimas Roserciiio Gl» 
ieškos kompanijos narams.

kš kelių vietų man teko girde
li, kad kaikurie Resorcino Kom 
panijos direktoriai, kurie yra 
kartu ir direktoriais taip pasi- 

likraisutas” darbininkų ' vadinusios Lietuvos Atstatymo 
reikalo ginėjais, lošia ypatingą I Bendrovės, aiškiną žmonėms 
“gėmį“. Jau senai jie yra ži- mano pasitra d<ii : i iš Rcsorci- 
nomi kaipo atkaklus socialistą no Komp. tuo, k id n' buk rei- 
nuMnlojai. Daug atkakliai' kalavęs poraukšių 
nei krašlutinieji musųĮ latžaga- 
reiviai — klerikalai. Savo pa
sakomis apie socialistus musų 
“tikrieji” vadinas subytina ir pa 
tentuotuosius sbciHistą pric ais.

Siakitc jums dar vienas aky-

Mlyginimo 
sąlygų, norėjęs viens atsiimt vi
są pelną ir buk nesusitarus dėl 
lo aš pasitraukęs.

Tai yra toks pat melas, kaip ir

mane “garsaus“ inžinieriaus

i darbą. Tada man neliko nieko 
kita daryli, kaip tik pareikšti, 
kad tokiose aplinkybėse aš ne 
galiu dirbti, mes rian nesuk n- 

vardas už viską svarbi ’iis 
dėl to aš turiu atsitraukti,

'kaip ir padariau, nors man ypa- 
tiškai tai reiškia pinigišką nuo-

II

Jeigu kas iš gerbiamųjų Re
sorcino Kompanijos narių no-

r 
Miesto Ofisas!

127 N. Beirborn Si I 
HU-UOnily Slt'g.

Tel. Central 4411 >

Kazimieras GugisĮ
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminallikuosk į 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas;
2321 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
T«L Drover 1810

A. Petratis S. Fabijonas t

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE4NŠURANCE Į 
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
‘ Laivakortes.

NOTARIJUŠAS
809 West 35th St., Chicago, III.

Kampas Halsted St.
Triephone Boulevard 611

1
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Lietuviu Rateliuos Areštavo poetą.
Vakar Lake Forest 

areštavo George Cruisl Jcffers, 
poetą, prie Laurąpce Armour 
namų. Jeffers norėjęs pasima- 
tyti-cu J. Ogden Armour’u, 
skerdyklų karalium, ir papra
šyti kiek pinigų išbaigimui sa
vo poetiško mokslo.

VVilliam McHattie, panelės 
‘Lolita Armour šoferis, davė ži- 
nę policijai, kuomet Jeffers 
pradėjo grąsinti • už neleidimą 
pasiAiatyti su ponu Armour’u. 
Policija tuoj pribuvo ir arešta
vo nabagą. Jo kišeniuje atrasta 
atvirutė su jo paveikslu. Ant 
antras atvirutės pusės buvo pa
rašytos kelios poetiškos eilutes, 
užvaldytos “Poetas Chicagoje.” 
Poema buvo aukojama “Gu
bernatoriaus dukterei.”

—Aš turiu sueitį į pažintį su 
kalėjimą. Tarp tų Amerikos milionieriais dcl pa

gerinimo mano interesų. Aš ne
noriu niekam blogo, bet aš rei-

BRIDGEPORT

prie 31 ir Halsted gerfvių 
Taip su

karus

“Karas.**
Praeitos subatos vakare “kur 

nors
įvyko dideli mūšiai,
kant buvo paskelbti 
tarp lietuvių ir lenkų.

Susirėmimo daviniai esu to
kie: penki lietuviai “kareiviai” 
buk nugabenta į ligoninę. Apie 
tiek pat nugabenta ir lenkų. Be 
to, du lenkai “kareiviai,”

(policijos) vežimas iieškojo ki
tų sužeis tųjų “kareivių”. Sa
ki, kad radęs. Tik pastaruo
sius, girdi, nugabenęs ne į ligo- I 
ninę, tik 
“belaisvių” esąs vienas ytin 
narsus “kareivis” — tik ką iš
sinėšinęs iš ten, kur gyvena' pats kalaviju pinigų — tarė Jeffors 
didysai lenkų muzikantas P®’’ polfcijai.
dcre\vskis. Pastarasai, sako bu- i 
vo gerai apsiginklavęs “alaisų” į 
pabūklais.

Slaugytojų nė viena nė antra 
puse neturėjusi, jei neskaityt 
storuosius mėlynojo kryžiam 
“dėdes”. Kiek ir kuri pusė lai 
mėjo taip vadinamojo “karinio ' 
grobio”, nepatirta. Tur būt dėl...!

Taupyk savo centus.
Vyrai, moterįs, vaikai ir mer

ginos, jei norit tapti bagetais, 
taupyki! savo centus. Sako, kad 

? 2041 musų Viešpaties metais, 
už kiekvienų 1920 metų centų 

|bu3 mokama vienas tūkstantis 
j dolerių, o 1925 dolerinė bus 

cenzūros. ; verta $3,6001 Tik pamąstykite,
Neužilgo įvyko “taikos kon- kokiu lengvu,budu jus galite 

ferencija” vienoj mėlynojo nevien.tapti turtingais, bet k 
kryžiaus stoty prie Loomis ir likti pasaulio miilonicriais. 
Archer gatvių, 
pirmininku busiąs 
vienos ir kitos pusės sąlygas i& 
dėstys^ “lajeriai.” —Gvaizdikas.

“Konferencijos” Nemanykite, kad tai juokas.
3 džiodžč, o . Taip vakar paskelbė M. P. Ca- 

i-’rev, Amerikos Numizmatiškos t vAsociacijos ištlininkas, asociaci
jos nacionalinėj konferencijoj, 
kuri atsibuvo Sherman viešbu-

Šis maršrutas yra sureng- tyj. •/
tas Dr. A. L. Graičiunui tik- “Kiekvienas auksinis (?) do- 
slu paaiškinti Amerikos Lie-nicris, kurį jus šiandie turit, yra 
X. . _ _ ! T *a4- !«/.■%<■ /NVb/V ..Y • O "Tj vunas mažiausiu' $2.20, tarė 

ponas Carey. “Jus šiandie galite
...1. .... • w *

MARŠRUTAS

Kiekvienas auksinis (?) do-

tuviams Lietuvos eKonomi-^ vertas mažiausia* 
nį stovį.

Bus aiškinama ar yra rei- gauti tūkstantį dolerių už vieną 
kalas važiuoti Ąmerikos Lie' 
tuviams į Lietuvą?

Ant Town of Lake
Seredoj, Rugpiučio 25

7:30 vai. vak.
Darvinskienės sve.,
4628 ,So. Wood St.
Brighton Parke

Pėtnyčioj, Rugpiučio 27 d., 
7:30 vai. vak^

F. Dubrowskio ir V. Stikljo 
svet., 4535 S. Rockv, ell St.

Cicero, 111.
Subatoj, Ruipiučio 28 d.,

7:30 vai. vak.
J. Neffo svet., 1500 S. 49 Av.

Viršminėtų apielinkių Lie
tuviai nepraleiskit progos 
neišgirdę šią svarbių pra
kalbų. Kviečia
L. A. Rūbų Išdirbinio B-vė.

d.,

1799 metų centą. Jūsų 1801 do- 
i lerinė dabar yra verta $3,600.

“Daug Amerikos kareivių, 
! kurie Europoj karė tranšėjas, 
parsivežė sugrįždami esnų Ro- 

j menų pinigų. Vienok keli teži- 
|no jų vertę. Tuos pinigus ro- 
į menų kareiviai atgabeno Fran- 
cijoiTlaike jų isiveržimo į Galli- 
jn”

Rez. 1139 independcnce Blrd. Chicago j 
’ Telephonft Van But«d 294

D R. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
'Specialistas .Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago

Telephone Drovcr 9693 
Valandos: 10—U ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 diejaą

kito taupyti centus. Kas, kad 
jums reikės pagyvinti apie šim
tą metų, bet už tai jus busite 
turtinhuis.

19 žmonių sužeista sudužus, 
traukiniui.

Vakar greitasis Rocky Moun- 
tain pasažierinis traukinis,

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
25 East Washington St. 
MarshalI Field Annex 
iKth fl. Ruimas 1827 

Teld^)hone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

21^1 North Western Avė. 
Valandos: nuo € iki 8 vakarę 

X-Spinduliai. Phone Annitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

JUST KIDS— Sahirday Mornin’i
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>

kuris važiavo, iš Dcnver Chica- 
gon, susidaužė Coralville, trįs 
mylios į vakarus nuo Iowa City, 
ta. Sudužime sužeista viso 19 
žmonių, jų tarpe 4 chicagie- 
čiai.

Priežastis sudužimo nepatir
ta.

Dalryniple turi naujį gaĮvosukį.

Ponas A.’ V. Dalryniple, pro- 
hibicijos komisionierius, turi 
nauji galvosūki. Kapitonas .To-

orlnivininkas, aplankė musų ko- 
misionierių ir papasakojo jam 
nesvietiškai įdomių dalykų. 
Taylor pranešė, kad jis, lėkda
mas virš Tndianapolio patiko 
kita orlaivininką, gabenant deg-

Sako, kad Dalryniple esąjį tuo 
labai susirūpinęs. Dabar jis ma- 
nąs nusisamdyti orlaivininką už 
agentą, kuris turėsiąs patroliuo- 
ti ore ir sulaikyti visus degtinės 
kontrabandininkus.

Dbos penkis koncertus.

Federalės Agentūrą Kompanijos
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 25, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi Šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų $2.40
LATVIJOS 100 markių ...... $2.40
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.40 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 6 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 80 nuošimtis 
Jaugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti i Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALL AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

66G W. 18tli Street, Chicago.

kų. Taip garbes šviečias Dr. J.1 
šliupas, kaip ir pačios vakarėlio 
rengėjos išanksto turėjo atmin
tyje Lietuvos našlaičius.

Įžanga į šį vakarėlį buvo dy-. 
kai, nes kuopietės užkandžius 
pačios savo namuose pagami
no ir sunešė daigiai^ kad pa- ' 
vaišinus svečius. Ir vaišių butą 
gerų.

O štai ir plikos, kurias įduo
ta gerbiamam Jonui Vileišiui, Į 
Lietuvos atstovui Amerikoje:
J. Zimontiene $25; S. šokalskis 
$10; Po $5: Dr. S. Biežis, Dr.
K. Draugelis, Aptiekorius P. 
Poška, J. Šimkus, J. šilkas, A.; 
Sbankauskas, Dr. A. Zimontas; 
Po $4: K/Vilkevičius;
Dr. Černauskas; po $2: J. Pet-į 
raitis, A. V. Sadauskas, S. Va-' 
Jančiauskas; po $1.25: C. S. Pa-j 
vietas; po $1: J. Bagdžiunas, P. i 
Čižieųe, M. Dūda, P. Ezerinskic- 
nė, P. Girai!ienė, M. Knsiulicnė, 
M. Kaniiiliene, Aptiekorius J.! 
Kulis, A. Kvedaras, A. Lcbeckis,' 
A. Lukas, A Micevicienė, A. Mi- 
cevičią, H. Minint, V. Norvaiš, 
M. Olševskienė, P. Petrąitienė, i 
J. Pišnius, M. Rakauskaitė, O. 
Rudauskaitė, V. Sakalas, O. Šat
kauskienė, P.'Šarpalius, Z. Seg- 
nat, Dr J. šliupas, S. Staniuliutė, 
J. Ukveris, F. Visbarienė, S. 
Zolp, M. Zolpienė. Viso $114.25.

Parengimui šio vakarėlio tu
rėta $3.00 išlaidų, taigi našiai- ( 
člamy liko JI 11.25.

Kuomet atsiminsime, 
draugijų darbštumas daugiau
siai priklauso nuo jų viršininkų 
veikimo, tai teks paminėti, kad

po $3

Šią savaitę Chicagos muzika- 
liškas benas duos penkis kon
certus įvairiose apielinkėse. Pir
mas 'koncertas atsibus šiandie 
Grand Parke,-ketverge Fąjra- 
gut mokyklos kiemo, pčtnyčio- 
je Wašhingtono mokyklos žais- 
mavietėj, subatoj dar vieta ne
paskirta, ncdėlio.i ant Claren- 

don maudynės pakrantes.
Visi koncertai prasidės vaka

re. išskyrus nedėlios koncertą, 
kuris prasidės 3 valandą po pie- ir SLA. 208 moterų.kuoptu pir 
tu. fžangia kiekvienam veltui.

Kėicl

niininke yra poni P. Valascvi- 
čienė-Petraitienė, kuri ir šiame 
atsilikime nei laiko, nei triūso 
nepaskupėjo, kad pagelbės ran- 

n .. ... , Įkh vargdienėliams padavus. N.George Pallcrson, 40 metų !
amžiaus, 4109 Lanįley gat., į 
praeitą naktį susivaidijo su sa- ( 
vo motere dėl pinigų. Jo mote-1 
ris pavartojo skustuvą if pavo
jingai sužeidė savo vyrą. Ji bu
vo areštuota ir sakė policijai, 
kad vy/as norėjęs ją mušti. Pa- 
tterson nugabentas ligonbutin. ’

Susipešė dėl pinigų.

I.

Jiems sunkiausia.
Laikas bėgs ir šis žiauriausis

Socialistu Partijoje

Referendumas
B” (rezoliucija dėl Socialistų 

neteko: vienybes) perėjo nesulyginama 
balsų dauguma. Ypatingas iš
ėjo balsavimas dėl rezoliucijos 
4-toj o posmo; pasekmės tokios: 
“Taip”, paduota 1818 balsų; 
“Ne”, paduota 29 balsai.

Referendumas “C” dėl Prin
cipų Deklaracijos: už Didžiu
mos raportą paduota 1526 bal- 

L. Tuo

Socialistų Partijos nacionalis 
referendum.

Nacionalis Socialistų Partijos 
ofisas paskelbia, visuotinas bal
savimas partijos konvencijos 
priminis tarimais pasaibaigęs 
rugpjūčiu 17 dieną. Konvenci
joj nebuvo nė jokių ypatingų 
ginčų kitais klausiniais, kaip tik

mai apie jį pasakose sklaidysis dėl “Principų Dėklai arijos” ir 
tarp gyventojų nuo Dauguvos Į dėl “Intcrnaciuilalo.V Tais da- 
ir Nemuno, pamažu blanks lygjlykais buvo konvencijai paduoti 
tie dūmai, kurie pakala nuo se- ■ Didžiumos ir Mažumos praneši
nu bakužių, jų šiaudinių stogų ! mai, ir abudu jie paleista refe- 
ir pradingsta ore, verksmo ai -1 rendumui.
dams juos palydint. Toliausiai j Partijos Nacionale Platforma 
gyveni/nan liudnaV žinias nuneš f priimta taip, kaip konvencijos 
apie tą baisų karą lik tie, kurie buvo patiekta.
tiek daug nukentėjo; kurie neg
rąžinamų turtų jame
kurių tėtušis karo sūkuryje-din
go, kurių matušė vaikų rūpes
niams džgeso. Tą skausihų pa
sakų lygiai gyveniman nuneš 
našlaičiai.

Našlaičiai šiame pasaulio bai
siame sūkury neteko tėvų, ku
rie rūpino jiems duoną, kad,---------x---- -c r-------------
nuo bado apsigynus;) kurie ru-'sai; už Mažumos — 1181 
pino jiems dangą, kad nuo gani- budu Didžiumos deklaracija ta- 
tos žiaurių šalčių pasislėpus, po priimta 345 balsų didžiuma. 
Našlaičiams liko lik vargas ir 
geri žmones, o SLA. 208 mote- Nacionalės. Konstitucijos pasėk
iu kuopa tokius vargdienius mes tokios, kad visi pasiulytic- 
pamatė, nes daigelis jų tik vai- ji konstitucijos pataisymai ir 
kuose džiaugsmą randa. ' piųiHdymai tapo kąip vienu bal- 

Kuomet ši kuopa parengė Dr. su priimti. Tie. papildymai ir

Referendumo “D” dėl partijos 
utuciios pasek-

rugpiučio 18, Fellowslnp svotai- lių 16 dienos. ‘
nėjo, jam Čhicagon atsilankius,j* Referendumas “E” dėl Inter- 
tame vakarėlyje tarp svečių pa- nacionalių San tikiu davė tokių 
rinkta Lietuvos našlaičiams au- išgalių: Didžiumos Raportas ga-
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Hofmano Prirengiamoji Mokykla pra
neša, kad rudeninis terminas prasidės Rug
sėjo (SejHember) 5-tą dieną. Užsiregis- 
trpokit dabar į angliškos kalbos, aritmeti
kos, istorijos, geografijos, mokslo ir litera
tūros klesas. Mnsų mokytojai yra diplo
muoti kolegijose ir universitetuose, ir yra 
atidavę dešimts metų Šato gyvenimo mo
kinimui svetimšalių.

Musų mokinimo mokestis yra priethaA 
mos. Musų mokykla yra žmonių mokykla, 
kur demokratija yra netik agituojama, betį 
ir praktikuojama.

Musų lietuviai studentai yra susibūrę 
draugijon, kuri įvykdė klesas^ lietuviškos 
gramatikos ir literatūros.

Ateikit į mokyklos ofisų pasikalbėti as
meniškai su musų vedėju, kuris yra pagel- 
bėjęs šimtanfs tokiems kaip patįs. Jis ir 
jums pagelbės. Mes išmokysim angliškos 
kalbos į kaip galima trumpiausį laiką. Mu
sų “high school” skyriuje galėsite išeiti vi
są kursą į dvyliką" mėnesių. Tai nėra ban
dymas. Tą mes darėme per paskutinius de
šimtį metų, ir musų mokinių randasi netoli 
visose vidurinių vakarų kolegijose ir uni-' 
versitetuose.

"h'X I *

Šiuose progreso laikuose mokslas yra 
būtinas reikalas. Žmogus be mokslo yra, 
taip sakant, neregįs. Ąteikit pas mus, mes 
įšmokinsim jus skaitymą ir rašto. Me& pa
rodykim jums gamtos tiesas musų mokslo 
klesose. Mes privesim jus prie jkiezijos kr 
raštų musų literaturos klesose. Musų yAo- 
kytojai. bus jūsų draugais. Mes parody
sim kaip tapti vedėju ir nelikti pasekėju 
per visą savo gyvenimą. Mes padarysim 
galimu jums turėti geresnį supratimą apie 
svarbius šios dienos įvykius ir įvykius isto
rijoj.

Hofmano mokykla klabina jūsų duris. 
Atidarykit jas. Pastokit mokytais ir pa
kilkit.

1537 N. Robey Street, 
arti Milwaukee Avė. r

vo 1339 balsus, Mažumos — 
1301. Tuo budu Didžiumos ra
portas priimta 38 balsų didžiu
ma.

Referendumas “F” dėl Eko-

IIIIIMIIIIIinMIDIIIHM

Prakalbos
— Rengia — 

Pas. Pram. Darb. Unija 
MILDOS SVET., 

SEREDGJE RUGPIUČIO 
(AUGUST1) 25 D., 1920 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga dykai.

Kalbės drg. K. Tamošiū
nas iš Detroit, Mich., K. J. 
Geležėlė ir anglas kalbės.

Užprašo P. P. D. U.
Komitetas.

Chicagps Soc. Vyrų Choras ir Pir
myn Choras rengia išvažiavimą į Jef- 
ferson girias nedėlioję, rugpiučio 29. 
Draugai ir dfaugčs visi kvieČami at
silankyti. — Komitetas.

Bridgeporto Lietuvių Valgyklos su-

A
Augustas Laucius,

Amžiaus 33 metų, likos sunkiai 
sužeistas dirbtuvėje po sunkaus 
whtėjimo mirė Rugpiučio 21 d. 
12:10 vai. 1920 metuos, paėjo 
iš Tauragės apskr., žigaičių pa
rapijos, Aukštipių sodos. Pali
ko Lietuvoje 2 broliu: Juozapą 
ir Aleksandrą, Amerikoje vieną 
brolį Kazimierą ir brolienę Ma
rijoną. Ą. a. Augustas išgyve
no Amerikoj 16 metų. Tarna
vo Suvienytose Valstijose armi
joj 3 metus. Laidotuvės atsi
bus 25 rugpiučio (August) 9 va
landą iš ryto, iš namų 2532 W. 
46 PI. į bažnyčią Nekalto Prasi
dėjimo Panos Marijos, po pa
maldų iš bažnyčios bus nulydė
tas į švento Kazimiero Kapi
nes. Visi giminės, draugai ir 
pažįstami yra kviečiąmi daly
vauti laidotuvėse.' Paliekame nu
liūdime brolis Kazimieras ir bro
lienė Marijona ir musų sunai, 
Kazimieras, Izabelė ir Antanas 
Laučiai.

nominių Santikių priimta 12(52 sirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 
hnlsoią nrinž 40 ' ‘ i 27 7:S0 va1, vak- Aušros svet.,halsais pins 10. | 3001 So. Halsted St. Malonėkit bu-

• tinai pribūti ant susirinkimo, nes yra 
i labai svarbus reikalas.Pranešimai

... L. S. S’. 174 kuopa rengia vakarą 
sausio 9 d., 1921 m* C. S. P. S. svet.

Tad progresiviškų

Chicayus Liet. Vyry Choras rengia 
vakarą gruodžio 12 d., C. S. P. S. 
svet., 1120 W. 18 St. Bus statomas 
naujas. veikalas “Darbininku Liki
mas”, tad prašomo, progresyvių drau
gijų tą dieną nerengti, kad* nepa
kenkus šiam vakarui.

— C. L. V. Choras.

L. S. S’. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, rugp. 26 d., 8 v. 
v., Fellowship House, 831 W. 33 PI. 
Visi nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti ,nes yra referendumas ir kiti 
svarbus reikalai. Pritariantis socia
listams kviečiami prisidėti.

Org. A. F. Kazlauskas.

Vnldvhn • Bausiu </ u.f in., v. D. 1 . o. SVOv.___________ vaidyba. . 1120 18 gt Ta<J progresivigkų
' L. S. S. VIII Rajono draugiškas iš- (.lr?ygiį, ?"ei.kuoP^ meldžiam nerengt 

važiaviimis į Jefferson girias įvyks neužkenktume
nedalioj, Yugpiučio 29. Bus suruošta i Vieni kluems- Kuopa.
puikus programas ir šiaip įvairių 
žaismių. Visus kviečiame atsilanky- ‘ 
ti. — Apšvietos Komisija. į

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

Vaikų draugijėlės “Bijūnėlio” iš
važiavimas į Jefferson girias bus ne- 
dėlioj, rugpiučio 29. Tai bus pasku
tinis išvažiavimas. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Rengėjai.

Dramatiško Ratelio repeticija bus 
Micldažio svet., 7:30 vai. vak. Visi 
lošėjai malonėkite pribūti laiku.

A. Jusas, sekr.

North Sides Dr-jų {Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, rugpiučio 26, 
7:30 vai. vakare Viešo Knygyno sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė. Visi 
delegatai malonėkite atsilankyti lai
ku, nes yra svarbių reikalų.

Frank Prusis, sekr.

KUR
SEKRETAS

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą šešetą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite i kai p vartosite MUSU VAISTUS, neą musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. '

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS rJtfi COMPANY
. PKOF. J, BALTRENAS,

1707 So. Halsted St Chicago, III.
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ASMENŲ J IEŠKO JIM AI
PAIEŠKAU savo brolio Bernardo 

Slamko, 4 metai tam atgal gyveno 
Kaip svietas svietu yra, I shemmdoah, Pa. Malonės pats j . V . .... j. i ar kas kitas pranešti, busiu dėkingas,dar tokio genialio ir naudįn- Jis paeina iš Kauno rėd., Kaišedorių 

apskr., žižmarių miesto.
V. SLAMKA, 

1518 S. 49th Ct., Cicero, III.

Naujas išradimas

go išradimo nebuvo. Tik 
klausykit. S. Gasparaitis iš
rado, dabar ir užpatentavo 
VVashingtone, D. C., naują 
šepetį (brush) malevojimui.|

Malevos puodelį užsikabi
ni ant kaklo su pritaisytu 
oro spaudimu, kuris varo 
malevą dūdelė į šepetį, še
petys padarytas taip, kad tik 
išduoda tiek malevos, kiek 
yra reikalinga. '

LUBAS, sienas ir visur 
kur reikia galima malevoti, 
be jokio APSITAŠKYMO. 
Nuflat MIRKYTI ŠEPETĮ 
Į AIALEVĄ irgi' NEREI
KIA, nes maleva pati eina 
šepetin oro spaudimu.

šis naujas išradimas yra 
labai praktiškas, nes vienas 
žmogus gali tiek numaliavo- 
ti, kiek trįs dabartiniu pa
prastu budu.

Kad įtikinus j tą naudin
gą, o ateityj ir pelningą iš
radimą, labai prašau atsi
lankyti pas mane kiekvieną 
lietuvį, nedėlioj, August 29, 
1920, nuo 2 vai. po piet, bus 
DEMONSTRACIJA to išra
dimo ir taipgi bus rodoma, 
kaip su juo dirbama.

Įžanga visiems dykai. 
Lauksiu visų atsilankant.
STAN. GASPARAITIS 

2313 Canton St., Chicago, III.
Seniau vadinosi Berlyn 

St. Galima nuvažiuoti West- 
ern Avė. iki Fullerton Avė.

PAJIEŠKAU savo vyro Jono Luko
šiaus paeina iš Kauno rėd., Raseinių 
ap., Vainutos par., Kivilių sodos. Am
žiaus 27 metų, balto veido, gelsvais 
plaukais, mėlynoms akims, dešinės 
rankos smiliaus piršto lig pirmo na
rio neturi. Apleido 17 d. liepos, 1920 
m., paliko biedną moterį 18 metų su 
dukrele dviejų mėnesių, išnešė lig pa
skutinio cento, neturiu kuo valgydyti, 
negaliu nei dirbti išeiti. Mylimiau- 
sieji prieteliai, jei kur dasižnosite, ma
lonėkite man pranešti po šituo adresu: 

ZOFIJA LUKOŠIENĖ,
782 W. 14th PI., Chicago, III. 

Bus atnagradyta.

PAJIEŠKAU apsivedimui merjai- 
noa arba našlės( kad ir neviena) nuo 
28 iki 33 metų amžiaus, be skirtumo 
tikėjimo, bile mokėtų atskirti blogą 
nuo gero. Lauksiu atsišaukiant ant 
šito adreso: š

T. J. S.,
257 W. Commerce St. Youngstown, O.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

J1EŠKAU savo dėdės Juozd Ka
džiulio; jis prieš karę gyveno mies- 
ste Chicago, bet dabar nežinau kur 
jis yra. Aš esu jo giminaitis Vla
das Kadžiulis, Antano Kadžiulio sū
nūs; esu dabar Lietuvos kariuome
nėje. M Ano adresas: Kaunas-šančai, 
Ehktro Technikos batalijonas, Ūkio 
kuopa, raštininkas Kadžiulis Vladas.

R E IKI A DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pinigus 

musų Hawthorne dirbtuvėse. Paty
rimo nereikia. Turime daug vietų iš 
kurių galima pasirinkti vieną. Mes 
duosim jums pradžia su gera moke- 
stiml ir turime instruktorius, kurie 
pamokins kaip uždirbti daugiau.

štai trįs darbai kuriuos jus galite 
šiandien užimti:

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

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautu

vės lentynos (fixtures), la
bai pigiai, atsišaukit šiuo 
antrašu:

3437 S. Union Avė.

RAKANDAI.
PALIKTI STORAGE’JUJE 

RAKANDAI

NAMAI-ŽEMft
BAKGENAS.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

PARSIDUODA — saldainių ir gro- 
serių krautuvė, geroj vietoj, biznis 
gerai išdirbtas. Pardavimo priežas
tis — važiuoju Lietuvon. Parduosiu 
pigiai

4545 So. Paulina St.

COIL WINDING
PAPER INSULATING
INSPECTING

Ateikit į musų samdymo ofisą tar- 
Ee 4 vai. po piet, arba utarninko ar 
ctvergo vakare tarpe 6 ir 8:80.

WESTEkN ELECTRIC CO., INC. 
48th Avė. & 24th St.

_____ 1'.g.1..-n?

KEIKIA DAKB1NINKŲ
VYRŲ

REIKIA — patyrusių vyrų srap 
geležies yarde. 9^ vai. dienai. Nuo
latinis darbas ir gera mokestis.

1ROQUOIS STEEL & IRON CO.
4620 W. Rooąevelt Rd.

REIKIA —
3 ar 4 gerų vyrų darbui 
metalų šapo j.
Gera mokestis.

1915 ; o. State St.

REIKIA — patyrusią pardavėjo, 
kalbančio lietuviškai ir lenkiškai dar
bui įvairaus tavoro krautuvėj. Gera 
mokestis. Pašykit tuojaus.

L. a ' /TZ DEPT. STORE, 
Cor. 4 ;ince & N. ^heridan Rd.

' Kenosha, Wis.

REIKIA —
Vyrų darbui scrap ge
ležies yarde. $6.00 į die

ną. /*.
UNITED IRQN & METAL 

COMPANY, 
711 West 15 Place

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj vietoj, biznis išdirbtas per 20 me
tų, apyvartos į dieną $90.00, kredi
tų nėra. Taip-pat parsiduoda 4 kam
barių rakandai, 4 šmotų setas ir gra
mofonas, viskas kaip nauji. Parsi
duoda labai pigiai. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon. Kreip
kitės šiuo adresu:

F. G., 724 W. 59th St., Chicago.
Phone Wentworth 4124

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 valiausios 
mados Seklyčias Setų apdirbtų i skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $89 galima nu
pirkti dideli phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

Parduodu savo namą puikiausioj 
Chicagos apielinkėj. Geriausiame 
padėjime, 2 pagyvenimų Nors že- 
nŲausis pasiulimas nebus ątmestas. ‘ 
Priežastis pardavimo, matoma, kad 
gyvenu kitame mieste, arba gal su
tiksime išsimainymui ant ūkės. Kat
rie turite, nes vistiek pirksiu ūkę, 
tuojau pardavęs namą. Del platesnių 
informacijų atsišaukite laišku.

M. BUDRUNAS, 
Spring and Water St. 

Waukegan, III.

PARSIDUODA namas ir Storas. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Ge
roje vietoje. Rendos neša $80 į mė
nesį. Kaina $6000. Pardavimo prie
žastis, važiuoju Lietuvon. Galima 
gauti su vsiais rakandais. Pirkite.

P. PALASKY,
500 W. 45th St., Chicago, III.

JiEšKANTIEJI NŪOLA-
TINIO DARBO su gera mo- 
kestimi ir bonais ateikite 
pasirengę dirbti pas

WESTERN FELT
W0RKS e* I '

4115 Ogden Avė.
arti 22nd ir Crawford

DARBININKŲ
Reikia darbui viduj šapos, 
trokų, prie šlavimo ir tt. 
Ateikit tarp 8 ir 10 vai. ryto.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

Paimk Dęuglas “L.” arba 22ros kąrus

prie

ICE CREAM PARLOR par
davimui prie pat Mildos Teatro. 
Kfiipkites bile kada. Savinin
kas važiuoja Lietuvon. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Gera 
proga. Pasinaudokite.

S. B. DANBRAUSKAS, 
3150 S. Halsted St. 
, Boulevard 3305.

PALIKTA STORAGE’Y

PARSIDUODA — pigiai — 2 po 
čiai — 1, kukainis — antras apšildo
mas. — Abudu nauji. — Tik 1 žiemą 
vartoti. Pardavimo priežastis — 
garu apšildomas namas. — Atsišau
kite.

3254 S. Union Avė.
Ant pirmų lubų.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė. Biznis labai gerai eina Vieta 
yra apgyventa lietuviais.

Atsišaukite po rium.
3248 Lime St., 
Chicago, 111.

_Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvurantuotas 
ant 10 metų. TaipgiII <1huK^ kitų daiktų

[NNMra W pigiai parduodamu.
M Įlįnnl | Turime labai gražių 
HM su lyg šios dienos ra-
|jW kandų seklyčioms
v (parlor). Reikia ma

li th tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedaliomis iki 4.

PARSIDUODA — $2700 cash ar
ba geriausiu pasiutimu nupirkti 2-jų 
pagyvenimų plytų ir pus6 medžio na
mą.

3405 Wallace St. 
Savininkas 

5237 Berteau Avė.

PARSIDUODA 7 kambarių namas 
ir garadžius. Lotas 33x125. Kaina 
$3,000.

S. W. kampas 46 PI ir 
Unipn Avė.

D.

PARSIDUODA BIZNIAUS 
PROPERTĖ.

Naujas 2 augštų muro namas. Mo
derniškas. storas ir 1 flatas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas va
žiuoja Europon.

2858 Taylor St.
Savininkas ant 2rų lubų.

TAUTIEČIAMS PRANEŠIMAS

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, visus sykiu arba atskirai. Prie
žastis pardavimo — savininkai ap
leidžia Chicago. Galima matyti fauo 
6 ryto iki 8 vakaro

J. SHUSHO,
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel.: Yards 6492

Lietuvių Dainininkų Muzika- 
liško Kliubo nariams praneša
me, kad dėl vedimo geresnės tos 
organizacijos tvarkos, 26 d. Lie
pos per susirinkimą buvo nutar
ta, kad kiekvienas narys, prigu
lintis į L. D. M. K. turi užsire- 
gristuoti save antrašą, nežiūrint 
to kad antrašai yra geras, ir ki
liems visiemi nariams gyvenan
tiems kituose miestuose, kad 
prisiųstų savo antrašą. Tas la
bai mažai kainuoja. Atsiųskite 
atvirutę ant žemiau nurodyto 
protokolų raštininko antrašo:

D. J. Bendorius,
143Q Green St., 

Chicago Height, III.

Taipgi pranešame ir tai, kad 
musų Kliubas yra sumažinęs se
kamiems 6 mėnesiams įstojimo 
mokestį, po tam paliks vėl pagal 
įstatus. Taigi vyrai Chicago 
Ileights ir apielinkėj nepraleis
kite tos progos, kuri retai pasi
taiko. Yra priimami sveiki vy
rai nuo 16 iki 35 metų amžiaus. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį 
panedėlj kiekvieno mėnesio, 7:30 
vai. vakaro, Vincento Balnio sve
tainėj, ant kampo Wentworth ir 
lOtos gatvių.

Su pagarba, Komitetas.

DR. VAITUSK O. D.
__ Lietuvis Akių 

Specialistas
ralengvinz akių įtempimą, kurii 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, oervuo- 
tumo, skaudamą akių karšt), atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegyste ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai, akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimas 
dar omą su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Specialė atydo at 
kreipiama į mokyklos vaikus /

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th 8t, kampa* 
Aahland A*e. Tel. Drover 9660

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligą.
Ofiso valandos -nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Anbland Avė.

Phone Drover 9660.

Pa j ieškojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Franciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią 
Šuo adresu:

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

PAJIEŠKAU dėdės Petro Gelžinio, 
Šiaulių apskr., Triškių miestelio. Vė
liausiai gyveno apie Cicero, buk tu
rėjęs kriaučių šapą. Malonėkit jis 
pats atsišaukti, ar kas jį žino pra
nešti.

JOSEPH GELŽ1NIS, 
763 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU vedusių Žmonių, duo
siu ruimus pragyventi dykai ij švie
są iš priežasties — aš vienas su vai
kais gyvenu.

3952 So. Rochwell St.

PAJIEŠKAU švogerio Marcino Gru 
po, Raseinių apskr., Šilalio miestelio, 
Vėliausiai gyveno West Pullmane, da
bar nežinau kur. Malonėkit jis pats 
atsįšaukti, arba kas jį žino pranešti 
jo antrašą, nes yra jam labai svarbių 
žinių iš Lietuvos. ,

J. D. DOVEIKA/
3122 W. Jackson B|vd.

Tel. Kedzie 3657.

PAJIEŠKAU savo brolio Dominin
ko Palckaičio. Girdėjau, kad likęs 
užmuštas Illinois valstijoj. Kas ži
note apie jo nelaimę, meldžiu pra
nešti man arba tu pats broli, jeigu 
esi gyvas, atsišauk; aš manau išva
žiuoti į Lietuvą po tūlo laiko.

K. PALEKAITIS,
643 N. 6’/a St., Terre Haute, Ind.

PAJIEŠKAU savo brolio Kristo 
Latvaičio, iš Lietuvos paeina, Kauno 
rėd., Tauragės parap., Batakių vals
čiaus, Lovon iškęs kaimo. Jis gyve
na Brooklyn, N. Y. Malonės jis pats 
ar kas kitas pranešti man jo adresą, 
busiu dėkingas.

M. LATVAITIS, 
623 W. Madison St., Chicago, III.

J1EAKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU

Kambario North Sidės apielin
kėj.

Atsišaukite 
W. KONDRAT,

3238 So. Halsted St.

RANDAI
' UŽSIRENDŪOJA du (2) kambariai 
(kuknia ir bedrumis) šviesus, dideli, 
drapanų ir, dišių klazetai, porčiai. 
Ir taipgi rakandai parsduoda. Tik 
keletą savaičių vartoti. Matyti ga
lite bile kada.

3112 S. Union Avė. 
Chicago, III.

w -r—. ——my "t1*' ’"*
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

reikia —
Lietuvės pardavėjos. Pageidau
jama patyrusios. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas.

RICE BROTHERS, 
2112,2114 W. 22nd Street, 

Chicago, 111.

merginų prie kny- 
Gera mokestis

REIKIA — 
gų apdarymo. 
ir gera proga pagerinimams 
dirbant.

spinner bros:
610 Federal St.

REIKIA —
Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė.
arbM

15th and Canal Streets

Paprastų darbininkų 
darbui scrap geležies 
yarde. Už 9 valandas 
darbo, gauni 10 valandų 
mokestį. Puikios dar* 
bo sanlygos. Nuolati
nis darbas.

Ateikit pas . ;

PRICE IRON & STEEL 
COMPANV,

67 St. and 48 Avė.
REIKIA -

Hand screw mašinų 
operatorių.

ROTE MFG. COMPANY
1600 South Kilbourn Avė.

REIKIA
Suaugusios merginos už gaspa- 
dinę namuose.

Kreipkitės:
1817 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

KEIKIA 
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

REIKIA
Apsukraus vyro j rakandų 
krautuvę.

WOLF FURNITURE HOUSE, 
8818 So. Kedzie Avė.

REIKIA
Lietuvio bučeriaus
beti nors kiek lenkiškai 
s iškili.*

Kreipkitės:
IZ. CHODZINSKY, 
5258 Princeton Avė. 
Phone Yards 1559.

Šapos džiabai ant maši
nos ir prie trokų. Geros 
algos. Ateikit į Em- 
ployment Dept.

ACME STEEL GOODS CO. 
2836 Archer Avė.

turi kal- 
ir ra-

REIKIA —
Bučerio, arba kuris turėjo nors 
kiek patyrimo prie groserio. 
Darbas ant visados ir gerai ap
mokamas tiktai turi būti apsi
pratęs su angliška kalba. Pla
tesnių žinių kreipkitės laišku ar 
ypatiškaį šiuo antrašu:

F. A. BŲKSAS, 
323 Oak St., 

Waukegan, III.

REIKIA
Darbininkų — 10 valandų darbo 
po 50 centų i valandą. 
Darbas nuolatinis — viduj.
Kreipties

JOLIET RAILWAY SUPPLY 
93rd St. & Drexel Avė.

REIKIA —
KriauČiaus ant vyriško darbo— 
naujo ar seno. Ateikit šiandie^ 
darbas ant visados.

JUOZAPAS MOCKUS, 
3216 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

co.

Reikia -
Pardavėjo kalbančio lietuviškai par

davimui akcijų (stock) Illinois cor-

PARSIDUODA — Bučemė ir 
Groseme labai pigiai iš priežas
ties nesveikatos. Biznis gerai 
išdirbtas. Gera proga lietuviui.

4440 *So: Wood St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA—saliunas ge
roj vietoj. Turiu parduoti grei
tu laiku, nes apleidžiu miestą.

5324 So. Halsted St.
Chicago, III.

PARSIDUODA bučeme ir gro
poracijos, įgijusios Illinois Securities. sern§ geroj vietoj, lietuvių ir 
teises. Gali padaryti didelius pini- . , , . . J
gus. Nuolatinis, darbas. Ateikite lenkų apgyvento]. Priežastisgus. 
pas

503 Lumber Exchange Bldg.
11 South LaSalle St.

pardavimo — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.
1886 S. Halsted St. Chicago, III.

PARSIDUODA maža grosernė, lie
tuviškoje apygardoje. Biznis išdirb
tas. Turi parduoti iš priežasties li
gos šeimynoj.

708 W. 30th St.
tarpe Emerald ir Union

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, arti lietuviškos baž
nyčios. Viskas cash — knygučių 
nėra. Pardavimo priežastis — savi
ninkas susirgo. Atsišaukit greitu 
laiku, nes turi būt greitai parduota.

1857 W. North Ava.
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių
apgyventoj viatoi; biznis nuo seniai I PARSIDUODA labai pigiai dėl ma- 
išdirbtas. Pardavimo priežastis — žog ^mynos medinis namas švarioj 
išvažiuoju iš Chicagos. vietoj, po numeriu 3741 W. fllst St.

1184 So. Canal St. anf. iengVų sanlytų tiesiog nuo savi-
---- ----- —-— ..... . .................... ........... ninko.

NAMALŽEM®
PARSIDUODA 1823 String St. (1 

blokas į vakaras nuo Jefferson St.) 
2 augštų budinkas, 6 ir 6 kambariai. 
Veik greitai. Kaina $2,475.

J. McDONNELL SLSTEM 
3517 Archer Av«.

PAĘS1DUODA saliunas, geroj vie
toj, visokių tautų apgyvpntoj . Par- —----------  '
davinio priežastį paiyrsit ant vietos. PARDAVIMUI namas, 8 kam-

157 West n9th St. barių, ir garadžius, garu apšil-
West Puiiman, 111. domas, elektra, kieto medžio pa-

..............................    w.'n dlagos; naujai ištaisytas. KaL 
na $4000.,»>^*W^M**-<*** -v #»<W******Wl*WMR^*^ •***-'■***'**********• ■*'^*^*S*’ Į r

PARSIDUODA automobilius White I • 5564 Shields Avė.
išdirbystės, 7 pasažierių Limuzinas,
tinkantis graboriams. Taippat mai
nyčiau ant namo.

THE SERVICE GARAGE
2089 Canalport Avė., Chicago, III.

kampas 21mos gat.

Ar nori įgyti sveikatą, savistovy
bę ir turtą? Pirk ten ūkę kur tau 
atneš naudą ir lengvą gyvenimą.

M^s ertam pardavėjai ir patįs ūki
ninkai šioj apygardoj, čionai tiktai 
vieną patalpinsiu. z

80 akrų žemę su moliu maišytą, 
40 akrų po phigu, dabar užsėtą: bul
vės, avižos, ragiai, kviečiai ir dar
žovės, 10 bandos, 3 jauni arkliai, 2 
vežimai, 2 bogės, plūgas, mašina 
piaunama ir kiti visi padargai. Stal- 
dai, daržinė ir kūtės. Taipgi ir kiti 
maži budinkai Namas 4 kambarių— 
cimento. 3 mylios nuo gelžkelio, ge
ri keliai. Priežastis pandavimo savi
ninkas vokietys ir nori nuo lietuvių 
pasitraukti, nes Čionai mažne vieni 
lietuviai yra per daugel metų apsigy
venę. Kaina šios farmos yra tiktai 
$4,700; $2,000 įnešti, likusius ant iš
lygų. čionai neseniai pirko ūkę p. 
Jonas Kimbarkas (biznierius), kuris 
gyvena po No. 1400 51 Avė, Cicero, 
III., tai galite jo paklausti kaip čio
nai ūkininkai gyvuoja ir koki javai 
ir daržoves. Del mažesnių ay dides
nių ūkių rašykite į

ONEIDA LAND CO., 
McNaughton, Wis

MOKYKLOS

RENGKIS PAVASARIUI
SPECIALI S PARDAVIMAS 

Pcrbudavotų Mitchellių ir 
kitų išdirbysčių.

Mėnesinių Išmokėjimų Planas , 
IŠLYGOS:

Pirk lotų Srba mažų ūkę

Kaina įmokėti
$ 900 $350 $45

1000 400 50
1200 500 55
1400 600 65
1600 700 75
1800 800 • 85
2000 900 95

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dęs’ Plaines upės ir Didžiojo 

____ I. /no. 
fiįc’35 mlnutCą nuo pat’ viduniiies- 

. $275 

. $425 
, $550

išmokėiimai P,rtI 1)J?S’ 1 h,,nes »Pes .ir kas mėnesi C°ok County Auginamojo mišky Kas menesi į T{V ,njni,<Ac niin nn, vidurini 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas

lik 3b minules nuo pai v 
Čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro ........... ...................
H akro ............ ...................
1 akras ...............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipinki vieną šių akių 
tuojau ir kraustykis i įą pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaurin
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taipogi labai gerų lotų, 
... ....... _____ ‘ ___ ‘ ’ i 
gatves, korius’ mes parduodame ta

šykite? teiefonuokite arba ateikite.
A. T. McINTOSH & CO. 

1404 W. l«th St. Chicago, III.
Phone Canal 6290

mėnesį 
mėnesį 
mčnpsį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 

NUOŠIMČIŲ MOKĖTI NEREIKIA, 
MORGEČIŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
FREIGHTŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
TAXŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
APDRAUDOS MOKESČIŲ NĖRA.

Kiekvienas karas yra apdraustas 
nuo ugnies ir vogimo ant 80 procen
tų jo vertes ant vienų metų dykai.

Jūsų seną karą (ne senesni kaip 
1912) paimsime į mainus ir parū
kuosime kaip cash įmokėjimą.
VISI PERBUDAVOTI MITCHELIAII ^„7j upę aiba’į ištaisytas jau 
NEŠA TOKIĄ PAT GARANTIJĄ ,-

KAIP NAUJI. ■ Įjaį pigiai. Platesnių žinių delei ra-
. MITCHELL, ................................ ...

2 pardavimo kambariai 
2326 2334

Michigan Avė. Michigan Avė.
PARSIDUODA automobilius, Oak- 

land, 6 cylinderių, 5 pasižierių, 1917 
metų, perbudavotas, atrodo ir eina 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. Ran
dasi 1112 So. Oakley Avė.

A. J. BERTAŠIUS, 
Tel. Seeley 420

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. ‘

Musų sistema ir mokymo budu 
)ųs trumpu Ifliku išmoksite vi>o g- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, desianlug ir tfuviiuo 
skyrius, kur kiekvienas gauna Meros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuos? maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, diruą ar vakarais,’pasi
žiūrėti ir pasikalbėti 4al sąlygų.

Patterns daromos sulja tmeręs* 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku? 
rios madų knygos.

MASTEI D^LGNING 8CHOOL
J. F. Kannirka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampaa Lake SU ant 4-ty lubų.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGBS

187 Mokyklos Jvngt.
Moko Siuvimo, Pafterną KlrpL 

mo, Designing bizniui tr na
mams. Viešo# duodamo* #kat 
Diplomai. Mokslas lengvai* aš- 
almokėjimais. Garantija <10 
išmokinti siūti moteriikm nfrui. i 
Telef. Seeley 1648.

SARA PATEK. Pirmtaduka, į

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 

namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
- didelio kampinio loto ir arti visų pa

rankamų. Namas yra padarytas pa- 
; gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy

ta pirmos klesos, kieto medžio apdir- 
ID bimais, ir tile padlagos maudyklės
IbKlira kambariuose ir tarpdurise. Randos

neša $260.00 į mėnesį. Namas ran- 
Sampeliniai Rakandai. dasi Brigton Parke, lietuvių koloni-

, joje. Atsišaukite tiesiai prie savi- 
Vėliausiose madose bus išparduoti njnko

šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 2424 W. 45th St.
25 seklyčios setai if 20 phonographų ________2rų lubų iš fronto.
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos PARSiDUODA didelta namas, 3 pa
stebėtini bargenai. Geriausiam pasi- gyvenimai ir Storas ir garadžius. Ren 
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai dos neša į mėnesį $105. Naujos ma- 
didėlės mieros phonographus už $42. dos įtaisymai: vanos, elektra ir kiti 
su rekordais deimanto »pflka - už P»™"^-Grrfioj vietoj, B1įRh- 
moketa $155. Taipgi tikros skaros sek (|avjmo priežastis — savininkas iš- 
lyčios setaį, cane, velour ir overstuf- važiuoja Lietuvon.
fed. Dastatymas veltui. 4129 So. Sacramęnto Avė. Į

SOUTH-WEST SAMPLE
FURNITURE STORAGE nis namas, augštas skiepas, didelis I 

.. * u * - kiemas, elektrinės Šviesos ir maudy- 2102 W. 85-th St. arti Archer Ave.l ng Parsfduos už teisingą pasiūlymą. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo Atsišaukit /

10 iki 4. 1 3352 Wallace SL

JH4KA.Nl*** .

Extra

LEVESĘIO VAKARINES 
MOKYKLOS:

— MOKINA —
Lietuvių kalbos gramatikos, anglų 
kalbos, aritmetikos ir augšt. matemar 
tikos, knygvedystės ir abelnos preky
bos. Prirengia j augštesnes mokyklas.

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

\

Ant 18tos gatvės Rašinskio svetainėje 
arti Halsted gatvės

Utarninkais, Seredomis ir PėtnyčiomiB 
Mokslo laikas nuo 7:30 iki 9:80 v. y.

AMERIKOS UKTUV1Ų

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbu, aritmetikos, tannffvedyą- 
tės, stenografijos, tyjM^vrttfng, jMr- 
klybos teisių, Snv. Valst. istorijos,

PARSIDUODA 5 kambarių mūri-1 tikinta
“ ........................1 Harašvstės ir tt

Mokiuimn valandos: nuo I ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai
31D6 SO. HALSTED ST, CHICAGO.




