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Letuva ersergsti Lenkus
Rusai pradeda 200 ŽMONIŲ ŽUVO 

POTVINYJE.

kontr-ofensiva
I/)NDONAS, rugp? 30.

Pasak gautos šiandie 
kablegramos, !
vo ant Sachalino salos 
didelė vilnis išsiliejo ant kran
to. "

Lenkai vėl traukiasi atgal

Lietuva turi 30,000 kareivių
t ,

Gen. Vrangel’s užstatė Rusiją Francijai
IJETUVA PERSERGSTI 

LENKIJĄ.

IJepia lenkams neiti per Lietu
vos r u bežius. Lietuva turi 

30,000 kareivių .

BERLINAS, rugp. 30. — Lie
tuvos pasiuntinis Berline oficia- j 
liai paskelbė, kad Lietuva pra
nešė Lenkijai apie savo neutra
litetą ir persergėjo Lenkiją ne- ko ukrainiečių armija
bandyti briauties su kariavimu Dniestro upę ii’ eina 
j Lietuvos teritorijų.

Tas persergėjimą? skaitomas ' 
e?ant labai svarbiu, 
Lietuva turi 
rūpintų ir prirengtų 
mui kareivių.

Lvovo, kur gen Budenni sovietų 
kavalerija bando naują apsupa
mąjį judėjimą prieš Lvovą. So
vietų priekiniai pulkai pasiekė 
Tišoviecą.

Bobrika apygardoje, ties Lvo
vu, lenkai atmušė pakartotinas 
rusų atakas. Lenkai kontr-ata- 
komis ties Sarmkais išblaškė 
kelis rusų eskadronus.

Toliau į pietus gen. Pavlen- 
parėjo 

bolševi
kams iš šono linkui Šiaurių.

Mažas susisiekimas yra su 
kadangi priešu palei visą šiaurinį fron- 

30,000 gerai ap- , tų nuo Grajevo iki į šiaurvaka- 
į kariavi- rius nuo Bielostoko ir iki Vla

do vo ant Bugo upės.
Lenkai, matomai, nębeis už 

etnografinio rubežiaus; kaip 
pažymėta Amerikos notoje, į 
kurių lenkai davė atsakymą.

Frontas dabar abelnai yra 
palei talkininkų nustatytą lini
ją. Yra nurodymų, kad rytinė 
linija yra laikinai sutvirtinta ir 
generalinis štabas paliepė, kad 
nebūtų veržiamasi į tuos dis- 
triktus, kur gyventojai nenorė
tų priimti lenkų.

Karinė valdžia paskelbė, kad 
lenkai palei frontą ilsisi ir reg- 
rupuojasi nustumimui rusų 
spėkų už Bugo upės, kur jos 
yra pasirengę laikyties/ jei bu
tų atakuojamos. Tečiaus nėra 
nurodymų, kad lenkai manytų 
veržlios toliau į rytus. Nuosa
kesnis elementas ragina valdžią 
nebandyti nustumti liniją per
daug toli į rytus.

70,000 rusų internuota 
Vokietijoje.

Vokietijos valdžia pranešė 
Lenki jos valdžiai, kad dabar 
70,000 pabėgėlių iš raudono
sios armijos internuota Vokie
tijos teritorijoje. Vokietijos val
džia skaito pavojingu palikti 
juos parubežiuje ir todėl prašo 
Lenkijos valdžią leisti juos 

Į pervežti Lenkijos, koridorių, 
kdd lenkai į kad nugabenus juos į Vokicti- 

taipjau tapo priversti evakuoti; los cenM-

True iranRlutlofl fUed wttn ihe pų.«L 
m&ster at Chicago, III. Aug. 31, 1920 
as rcqn>red by tbi* uf Oei. 0, 1917

RUSAI PRADĖJO KONTR- 
OFENSIVĄ PRIEŠ LENKUS.

Rusai atėmė iš lenkų 4 mieste
lius ir Brest-Litovsko fortą, 

lankai evakuoją Bielostoką.

LONDONAS, rugp. 30. — 
Rusijos sovietų spėkos pradėjo 
kontr-ofensivą prieš lenkus į 
rytus nuo Brest-Litovsko ir toje 
apygardoje paėmė keturius 
miestelius.

Arti Lvovo (Lembergo) siau
čia smarkus mušis, o Vladovos 
ir Grubešovo apygardose eina 
lokaliai mūšiai. Ta žinia gauta 
šiandie beviešimame oficialia
me praneŠine iš Maskvos.

Žinia iš Minsko sako, kad 
bolševikų spėkos paėmė fortą 
už pusantros mylios nuo Brest- 
Litovsko. Žinia priduria, kad 
bolševikai renka spėkas naujam 
ofertsivui.
Lenkai kraustosi iš Bielostoko.

COPENHAGEN, rugp. 30. — 
Karaliaučiaus žinia sako, kad 
Rusijos bolševikų spėkos atsiė
mė Gardiną.

“i iš Tokio no distrikte anglių.
20Q žmonių žu-| Gen. Vrangelis tolinus priža- 

kada d n Francijai teisę nustatyti mui
tus ir uostų pajamas visuose 

j Juodųjų ir Azovo jurų uostuo- 
; sc. Francija taipjau priskirs sa- 
, vo valdininkus prie finansų, 
pirklybos ir indtistrijos ministe
rijų.

i Rusija apirfiima sugrąžinti vi- 
įstatymus apie 

: kaieiviavimą, kokie jie buvo 
prieš karą. Francija gi apsiima 

' atsteigti Rusijos šautuvų ir 
RELFAST, rugp. 30. — Pra-”''amunicijos dirbtuves ir suteik- 

sidėję keletą dienų atgal susirė- Ii reikalingiausių dalykų apru- 
mimai tarp sinn feinerių ir uis- piimnui naujos armijos, 
teriečių Belfaste, nė kiek ncap- ! FPancija ir Rusija sudarys 
sistoja. Betgi smarkiausios karinį ofensivinį ir defensivį su
daužės įvyko šiandie. Iki 1 vai. : sivienijimą dvidešimčiai metų, 
po piet buvo tikrai žinoma, [ Žinia priduria, kad slapta su
kati mažiausia 5 žmones liko (! tartimi, Francijos politika apie 
užmušti tuose mūšiuose. Išviso • atsi kirtįsias nuo misijos pam
plio subatos yra užmušta 15 
žmonių. Daug sužeistųjų guli 
ligonbučiuose.

Susirėmimas prasidėjo tada,/ 
kada būrys sinn feinerių užpuo
lė ant einančių į darbų laivų 
darbininkų ir pradėjo į juos 
šaudyti. Atvyko-ir daugiau ul- 
steriečių ir prasidėjo visuotinas 
šaudymasis. Sinn feineriais va
dovavo jauna mergaite, kuri li
ko mūšyje užmušta?

Atvyfkusi kariuomenė besi- 
kaujančius išvaikė, bet susirė
mimai nuolatos prasidėdavo 
vis naujose vietose.

Riaušių buvo netik Belfaste, 
bet ir kituose miestuose. Tik 
ten sinn feineriai kovėsi ne su 
ulsteriečiai, bet su policija ir 
Anglijos kariuomene. Tuose su
sirėmimuose irgi yra užmuštų 
ir sužeistų. Tas riaušes iššaukė 
badavimas Cork mayoro Swce- 
ncy Londono kalėjime. Mayo- 
ras jau kelioliktą dieną nieko 
nevalgo, bet vistiek atsisako
ma jį paliuosuoti. Jis jau tiek 
nusilpęs, kad jau netekęs są
monės ir manoma, kad dabar 
nė maistas jo neįstengs išgelbė
ti. Tikimąsi, kad jis gal už die
nos ar poros dienų mirs kalėji
me.

NAUJOS DIDELĖS RIAUŠĖS 
AIRIJOJE.

ležinkelius; perviršį Ukrainos Rusijos, nuo pat atvykimo tu- 
ir Kubaniąus grudų; tris ketvir- ri nuolatinių kviečių su sovietų 
tdalius kerosino ir benzino ir valdininkais. - '

' vienų ketvirtdalj iškasamų Do-

..... !■■....  ..-=-!■■■---- . ■ ■■ —

Antracito angliakasiai grąsina streiku

Belfaste eina mūšiai su ulsterie-
čiais ir 15 žmonių užmušta, sus senuosius 

Riaušės siaučia ir kituose 
miestuose.

True tranfilfttion file<l with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 31, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Kodėl Francija remia 
Vrangelį

Vrangelis visą Rusiją užtatė 
Francijai už skolas.

bežines valstybes tapo nustaty
ta.

Nesutikimai tarp delegacijos 
ir sovietų komisaro, prižii/ftn- 
čio kvntieros, kur lenkai yra 
veik tikrais belaisviais, pasida
rė labai dideli apie bevielinio 
telegrafo vartojimų ir apie re
guliacijai-, kokių reikia laiky- 
ties delegatų gyvenomuose na
muose.

Jau iš to galima matyti kaip 
elgiasi bolševikai su lenkais, 
kad kada delegacija atvyko, ją 
palydėjo būrys laitų sovietų 
kareivių į butą arti centro 
miesto, o apie butą tapo pasta
tyti kareiviai su paliepimais nė 
vieno neišleisti be sovietų paly
dovo.

Amerikos Presos korespon
dentas su vargu galėjo patirti 
.žinias apie tikrąją padėtį, ka
dangi ir jis yna* belaisviu, kaip 
ir visi kiti lenkų partjos nariai. 
Korespondentas, lydint sargui, 
nuėjo pas vietos valdininką ir 
tas pasakė, kad kadangi kores
pondentas lydėjo lenkų delega
cijų, jis kartu su ja ir pasiliks.

paprastiems darbininkams ir 
samdininkams nuo menesių. 
Minimom mokestis bus 52’%>c. 
į valandą.

Tas pakėlimas veiks nuo pe
reito balandžio 1 d.

Komisija sutiko pripažinti 
dviejų metų kontraktu, bet at
metė reikalavimą uždrausti atskl 
rus kontraktus su pavieniais 
angliakasiais ar grupėmis.

8 vai. darbo dienos reikala
vimas tapo atiduotas sutaikimo

Antracito angliakasiai nepaten
kinti 17 nuoš. pakėlimu algų.

Gal paskelbs streiką.
i

WIILKiES BARRE, Pa., rugp.
29. — Streikas 175,000 antraci
to apgliakasių prasidės rugsėjo 
1 d., jei prezidento Wilsono an
glių taryba nesutiks tuojaus 
pakelti algą 27 nuoš., arba jei 
nesutiks daryti naujo nagrinėji
mo angliakasių reikalavimų.

Tokį peętergejimą šiandie
pasiuntė prezidentui Wilsonui komisijos.
300 antracito ^angliakasių atsto-
vų, kurie laiko Čia savo susirin- reikalavimas* pusantros mokes- 
kimą, pasitarimui apie anglių , tjcs uį viršlaikį ir dvigubos mo- 
komisij^ nuosprendį. Atsakymo kesties už darbą šventadieniais.

. _ Anglių komisija atmetė pilnų
kitaip darbininkai nuo vidur- pripažinimą unijos.
dienio mesf darbų.

Posėdis tęsėsi

komisija 
reikalflMama prieš seredą, nes

Sutaikimo komisijai atiduotas

taipjau tapo priversi! 
Bielostoką (Baltstogę).

(Dar nebuvo žinių, kad len
kai butų paėmę Gardiną, ar 
bent butų prisiartinę prie jo. 
Bielostoką jie buvo paėmę, bet j 
jau nuo kelių dienų juos ten ru
sai spaudė ir [ 
prie to miesto).

Lenkai gal ir neis už savo, 
rubežių.

VARŠAVA, rugp. 30. — Rusi
jos sovietų spėkos bando prasi
mušti kyliu, ^ad suskaldžius' 
lenkų frontą, pasak oficialio j 
pranešimo. ‘

Smarkus mušis siaučia į šiau
re nuo Beležec, šiaurėje nuo

Rusai atsiėmė Bielostoką.
BERLINAS, rugp. 29. — Ka

raliaučiuje manoma, kad rusų 
i tvirtinimas, jog jie atsiėmė 
Bielostoką, yra teisingas, kadan-

pamaži artinosi I bais,Js m,15i!,i ,siaut? <lvi die'
nas. Yra tikrai žinoma, kad ta
me mūšyje liko užmušta ir su
žeista tūkstančiai kareivių.

Lenkų aviatoriai praneša, kad 
dideli transportai veikia tarp 
Gardino ir Bielostoko, kas pa
rodo, jog rusai gabenasi stiprią 
pa geibų.

£2
SKAITYKIT IR PLATINKI!

t

True tronslation filed with the po*t- 311 J1 y
master at Chicago, III. Aug. 31, 1920 “Labai bloga. kad jus SU len- 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917 i k#is 1|tvyko|e » pasąkyta jam. 
Ta.Vnc iarvhnae'' Lenkui lnbni nekantrauja <lc- 
1 ClllVVd laljUvcv įej tokio uždraudimo, o bolše

vikų pozicija kas syk darosi vis 
labiau aštresne, ateinant ži
nioms apie lenkų pergales.

NariAi Lenkijos misijos pa
sakė šiandie, kad vakar įteiktos 

- sovietų sąlygos yri nej)riimti- 
nos. Jie tikisi patogesnių sąlygų, 
jei Lenkijos karinis pasiseki
mas tęsis. Bet jeigu sovietų de
legacija nedarys koncesijų, tai 
esą “visai nebus taikos.” Toks 

’ nusistatymas nieko nenustebi
no.

Prisiminta, kad kada bolše
vikų delegacija nuvyko į Dor- 

’ patų pereitų rudenį, tarties apie 
Įtaikų su Estonija, bolševikai 
buvo laikomi po aštriausia sar
gyba ir nebuvo jiems leidžia
ma rodyties gatvėse be ginklub- 
tos sargybos. Lydėjusieji sovie
tų misijų korespondentai irgi 
buvo uždaryti sovietų kvatiero- 
je per daugiau koiij) sąvaitę lai
ko, kol jiems pagalios tapo nu
teikta laisvė.

(Tas pats buvo daroma ir ka
da Vokietijos delegacija atvyko 
įl Vcrsailles tarties apie tulikų su 
talkininkais).

Kartu su anglių komisijos 
visą naktį ir didžiumos raportu buvo paduo- 

buvo labai triukšmingas. Ang- . tas ir mažumos raportas. Jį pa- 
liakasių unijos viršininkams davė komisionierius Ferry, at
buvo paliepta pasišalinti iš sa-' stovavęs angliakasius. Jis reika- 
lės, kaipo išdavikams. Justici- Javo lygios mokesties už vieno- 
jos gi departamento agentai ki darbą visiems angliaka-
pranešė, kad jokie grasinimai siams,, taipjau didesnio pakėli- 
teismu nepajiegs 
streiko^ jei jis kiltų.

sustabdyti nio algos, visiems darbininkams
—iki 27 įjuos. Jis pareiškė, kad

Susirinkimas pranešė Wilso- anfiHAasiai turi teisės prie gy-
vena mokios algos, prie kolekty- 
vio tarymos ir prie 8 vai. darbo

RUSAI SUTINKA TAIKOS TA
RYBAS PERKELTI Į RYGĄ.

Delegatai) ėeą serga nuo blogų 
gyvenimo sąlygų. Tarybos pa-, 

darė mažai progreso.

kad

nu f, kad anglių komisijos nuos
prendis visai nepatenkina ang- 
liakasiy. ’ Kalbėtojai pareiškė, I Tai >’ra Pamatiniai rei- 
kad komisijos nutarimas pa- i nvI>nai’ kyrH.* komisijų did- 
kelti algą 17 liuoš. yra mažės-j Aunia ncsutiko išpildyti, 
nls negu pakėlimas, kok| buvo 
gedima išgauti tiesioginėse ta
rybose tarp angliakasių ir ka
syklų savininkų.

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS BROOKLYNE.
NEW YORK, rugj). 29. —

Angliakasiai šaukia ant sere- šiandie Brooklyne sustreikavo 
dos viešą^ susirinkimą, kuriame ’ gatvekarių darbininkų ir 
jie lauks prezidento Wilsono į nė vienas Brooklyno Rapid 
atsakymo. Jeigu atsakymas ne-1 Transit Co. gatvekaris, pože- 
bus patenkinantis, jie paskelbs < minis traukinis ar elevatorius 

“Mes pavadinsime jį nevaigšto. Dar niekad Brookly- 
vakacijomis, bet jis vistiek sus- ne nebuvo tokio sustabdymo 

j ąriesio transportacijos, kaip 
ko d dabar yra. Kompanija iš- 
pradžių bandė operuoti- keletą 
gatvekarių, bet greitai turėjo

streikų.

tabdys anglių iškasimą.
Wiisonas patvirtino 17 nuoš. 

algos pakėlimą.
WASHINGTON, rugp. 30. — sustabdyti.

Prezidenfca's Wilsonas šiandie ; Streikjeriai reikalauja pakeli- 
» darbopatvirtino antracito (kietųjų) , n>o algos, pagerinimo 

anglių komisijos didžiumos ra- sąlygų ir pripažinimo unijos.
__ 1 f • 1 • . • • t . • • v 1

VARŠAVA, rugp. 30. — Mas
kvos bevieliu ia-me pranešime 
Lenkijos valdžiai^ Rusijos So
vietų valdžia priėmė Lenkijos 
pasiūlymą perkelti R lįsi j os- 
Lenkijos taikos tarybas iš 
Minsko į Rygą, Latvijoje.

* Subatoje Varšavą pasiekė 
tikros žinios, kad lik mažas 
progresas tapo padarytas Mins
ko konferencijoje ir kad lenkų 
ir sovietų atstovai sutiko per
kelti tarybas, tikėdamies abelno 
pagerėjimo padėties.

Žinia iš Minsko sako,
nariai Lenkijos taikos delegaci

jos ir tie, ku 
ferenciją su sovietų 
niais, pradeda sirgti delei nesa- 
nitarių sąlygų, kuriose jie yra 
priversti gyventi.

Tarp sergančiųjų yra Mauri- 
ce Pate, naryš Amerikos šelpi
mo administracijos. Jis sunkiai 
sergąs. Pate ir kitas jo bendras, 
Walker, atvažiavo su delegaci
ja, apsvarstyti su sovietų atsto
vais apie maitinimą karo pa
liestųjų vaikų. !

Žinia sako, kad padėtis kas- 
die blogėja. Delegatams leidžia- 

| nųi vaikščioti tik tam tikroje 
i Minsko' miešto dalyje irdik pas-

O jų į kon- 
pasiuti-

LONDONAS, rugp. 30. — 
>arbininkų oragno Daily He- 

rald korespondentas prisiuntė j 
tekstą menamojo susitarimo j 
arp Francijos ir gen. Vrangc- kirtomis valandomis). Patarėjai 
io. . ' • ' ekspertai ir laikraščių Z-—--

susitarimo

ekspertai ir laikraščių korcs- 
internuotiSutartis sako, kad už priža- pondentai yra veik inten 

dų Francijos oficialio /prisipaži- delegacijos užimtame bute.
Delegatams uždrausta • skai- 

pkkatų 
bolševikai 

Francijai priklausančiomis Ru-' stengiasi sukurstyti gyventojus 
sijos skoloms, kurios turės bu-; prieš narius lenkų partijefc. 
ti užmokėtos su sudėtiniu nuo- Į Vienatiniais delegatams (Juoda
šimčiu. Nuvertus sovietų val-jinais skaityti laikraščiais yra 
džią Francija pakeis vjsas Ru-' komunistų organai.
sijos skolas j naują paskolą 35 i Delegatai esą fiziškai nebėga-

nimo ir karinės ir diplomatines j
)aramos preš sovietus, gen. j tyli daugelį* sovietų 
Vnangelis duos pirmenybę kampuose, kuriais • • ♦v ■ . • • > t i

metams, nešančią nuoš pa
lūkanų.

Užmokėjimas palūkanų ir 
nfetinė amortizacija kapitalo 

bus gvarantuoti atidavimu 
Francijai per daugelį mefų, 
kurie bus nuspręsti vėliau, nau

 

doti visus Europos Rusijoj/ge-

lį tęsti toliau savo darbo.

Barniai tarp delegatų.
MINSKAS, rugp. 22 (suvėlin- 

ta). — Lenkuos taikos delega
cijos nariai, kurie atvyko i čia 
tarties apie mūšių paliaubą ir 
taikų tarp Lenkijos ir įsovietų

___________ ___________

True tranfilation fiM with the popt- 
master at Chicago, III. Aug. 31, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

ATSISAKO IŠKRAUTI 
GINKLUS.

■

LONDONAS, rugį). 28. -- 
Danzigo dokų darbininkai atsi
sakė iškrauti amuniciją nuo 
Amerikos laivų Ne*w Rochelle 
ir Susųuehanna ir kareiviai bu
vo priversti tą dirbti, sako ži
nia iš Hamburgo.

4,200 lenkų immigrantų, ku
rie atvyko tais dviem laivais, 
gavo leidimą išvažiuoti į Lenki
ją-

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

rugį).KANSAS CITY, Mo
30. — Missouri, Kansas, Okla- 
homa ir Arkansas angliakasių 
atstovai šiandie įteikė kasyklų 
savininkų atstovams reikalavi
mą pertvarkyti algų skalę tose 
valstijose. Spraudžiama, kad 
buvo pareikalauta pakelti po 
$l<50 j dieną mokestį dirban
tiems nuo dienų angliakasiam*.

portą, suteikiantį vidutiniškų 
pakėlimų algos angliakasiams 
17*nuoš.

$ulig tos anglių 
nuosprendžiu i

PHELADELPHIA, rugp. 30. 
—Šiandie Chaltenhame pasimi-

, j komisijos re geologes, kasyklų inžinierius 
alga kontnakti-, ir išradėjas Smith Lyman, 84 

niams angliakasiams pakeliama ' metų amžiaus. Jis pirmas ištirė 
20 nuoš., bet kompanijos aug- Japoniją- ir surado joje anglių 
likasiams pakeliama alga tik 17 ir mineralų sluogsnius. Delei to 
nuoš. 1 iek pat pakeliama alga jį japonai labai ir gerbia.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon j vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo x Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigu Lietuvos bankuose. Nau- 
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—X”

’ Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

1739 S. Halsted St., , Chicago, III.
———— —— ......
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NAD«liENoK, ęįtcauo, 111 Utarnikas, Rugp. 31 d., 1920
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Pavydas.
Penkių Veiksnių Drama. •

ELENA. —’ Mane šiandie nuo pat ryto koŽ-kas 
taip laužo visą... Tm* būt nusišaldžiau!.. .To
nai!

JONAS.,—Ką?
ELENA. — Eikite čia, ko jus vis vaikštot? Sės

kitės ve čia... šitaip!.. [Užmerkia akis ir vėl 
raivosi], \ /

Tarptautinis motery kongre
sas Gemoje.

Įspūdžiai.

Rašo G. PETKEyičATTfi.

Lietuvon slidus.

(Tąsa)

IZMAILOVAS. — Kodehgi ne? Tu priimi jų 
šypsos, koktetuoji su jais... O ir tas pats ku
nigaikštis r-r būt išdrįsęs prisipažinti tau mei
lėje, jeigu būt žinojęs, kad tu tuojaus man tai 
pasakysi? Ne, jis buvo tikras, kad tu paslėp
si ir reiškia apgaudinėti mane!

ELENA. — Visai jis nebuvo tikras!
IZMAILOVAS. — Aš vėl pakartoju, jog perdaug 

myliu ir gerbiu tave, kad pavydėjus, bet pati 
mintis, jog tie visi niekšai gali žiūrėti į mus, 
kaipo į neištikimų moterų ir apgaulų vyrų kan
didatus, yra man pažeminantis ir nepakenčia
mas dalykas!...

ELENA. — Na, nepyk,.. [apkabina jį]. Tavo tie
sa!.. Aš dauginu nedarysiu!..

IZMAILOVAS. —"Aš nepykstu, tyet man tas vis
kas atkaru! Atkaru dar-gi tai, jog prisiėjo su 
tavim apie tai šnekėti. v

ELENA. — Nebedarysiu daugiau, nebedarysiu!.. 
Atleisk!.. Dabar, kuomet vyras prisiartins prie 
manęs, •tai padarysiu štai tai^!.. [Daro juo-

' kingą grimasą1, (ievai?.. ' x
IZMAILOVAS. — Nepaikauk, Elena! Tas viskas 

yra daug rimčiau ifegu tu manai!.. Nejaugi 
tau a t renio niekais?. . Kaip mažai tu mane ger
bi! " • ’ ‘

ELENA. — Na, užteks!.. Tu pasakei ir pabaig
ta!. . Aš nežinojau, kad tau taip.nemalonu ! [Iz- 

jnailovas padaro%eviltį krutėjyną. — Na taip...
Aš suprantu!.. Be abejonės, tai buvo bjau
ru!.. Bet juk aš daugiau nebedarysiu!.. Na, 
nepyk!.. Pabučiuok mane!..

IZMAILO VAS5 — Ak, Elena, Elena!.. Tu visgi 
nesupranti!.. Nejaugi mes šnekam skirtingom 

' kalbom, ir tu negali suprasti, kaip visa tai pur
vina ir šlykštu?

BOGDANOVAS [Nuo balkono], — Petrai L Mes 
išeiname!..

[Uždanga]

VEIKSMAS /TREČIAS.
B N

Izmailovo butas mieste. Kaip ir svečių kam
barys, pianas, paveiKslai, kampas minkštais ra
kandą .’s. Kaip dailininko dirbtuvėje, be tvar
kos, bet gražu. Dvejos durįs — į laukiamąją 
ir po (tošinei j kitus kambarius. Elena sėdi 
kamputyj su kojomis ant sofos . Apsiredžius 
lengvai ir puikiai, visa minkšta ir švelni, kaip 
katė., Jonas sėdi prie piano. Izmailovas ma
tomai skubinas stovėdamas viduryj kambąrio. 

IZMAILOVAS. —Tai reiškia Šone taigos? Labai 
malonu. Ji tokia meili mergaitė! O jus, Jo
nai, kodėl taip retai užeinate\pas mus?

JONAS (atsisėsdamas gale jos kojų ir vogčia ap
žiūrėdamas ją visą]. — Atsisėdau. O daugiau 
kas?

ELENA (atverdama tyčia nustebintas akis],—O 
daugiau nieko!.. Argi būtinai turi būti kas 
nors daugiau?

JONAS [stengdamasis bul perdrąsus]. -- Aš ma
nau. (

ELENA. — Ko-gi jus norite?.. Na, pasakykite 
man, ką jus veikiate visą laiką, kaip jūsų už
siėmimas?

JONAS. — Tai neįdomu!
ELENA. — 0 kas įdomu?
JONAS. — Jus pačios žinote... •
ELENA. — Ne, nežinau.
JONAS. — žinote.
ELENA. — Dievažgnieko nežinau!.. Pasakykite, 

• tai žinosiu!
JONAS. — Tokių dalykų nepasakojama.
ELENA. Tai reiškia, kas nors begėdiška?.. 

Na, niekas, sakykite!.. Nesakysite?.. Tai aš 
niekados nei nesužinosiu...— [Ąktoriška!* at
sidusta]. — Gaila!

JONAS [per spėką]. — Ko, aplamai, norima... 
nuo moterų. 1

ELENA. - O kogi nuo moterų norima?
JONAS Į pasikėlęs, pikiai]. — Jųš tiesiog žaidžia

te su manim, kaip kale!
ĘLENA. — Argi aš panaši j katę?
JONAS [pykdamas]. — Kaip du lašu vandens!
ELV1NA'. Tai gerai!.. Aš labai myliu kales...

Jos tokios gracijozios... Sėskytės!
JONAjb — Nenoriu.
ELEI^į O aš sakau, sėskitės!.. Koks neklau

symas L.
JONAS. — Na, sėdžiu.
ELENA. —' Žinote, Jonai, ką aš jums pasakysiu^
JONAS. — O ką?
ELENA. — Jus haisku juokingas!.. Na, sėdėkite, 

sėdėkite!.. Aš juokauju!.. \
JONAS. -4- Mąn ne juokai, poni Izmailoviene!
ELENA. — Taip?.. Na, gerai, aš busiu rimta... 

labai ęimta!.. Jonai, ar galiu aš būt rimta?
JONAS. — O ką aš galiu žinoti!
ELENA. — Žihrėkite, koks piktas!.. Eikite čia!
JONAS. —JKur?
ELENA. — čia, arčiau... O«dabar pasakykite, ar 

a^jums patinku kaipo moteriškė? Lšbai?
JONAS. — Labai.
ELENA. — O ar'jus norėtumėte, kad aš jus pa

bučiuočiau? ir ' . ’ . ,
JONAS [sumišęs iki ašarų]. — Taip...
ELENA. — Bėda, kad tai negalima!. . Kur jus?.. 

Sėdėk ite-gi!
JONAS [su skausmu]. —• Man nepatogu!

(Pabaiga).
Netrukus visi susirinkę buvo 

kviečiami išeiti į sodą, kur be 
gardėsių**lauke mus dar antra 
maloni naujiena. Aikštelėje, 
eglių apstotoje sėdėjo šveicarų 
dainių grupė. Visos tautiškuo
se rubuosų, — viens dainoms 
akompanuoja gitara.

Aikštelė pasirodė man tikrai 
mūsų girių dalelė... Arčiau ma
žesnes eglutės, po viena iš mė
tytos, toliau visa tamsi rimta, 
nepermatoma aukšta eglių sie
na.

Šveicarijoje kiekvienas kanto
nas dėvi kitokius tautiškus rū
bus. Matyti norima buvo čia 
savo tautos fantazija ir skoniu 
pasigirti kiekviena dainė buvo 
kitaip apsivilkusi... Tautiški 
rūbai, z dainos, aikštelė — per 
daug jau man priminė Lietuvą. 
Ilgu, nejauku pasidarė. Staiga 
pajutau, kaip esu ištikrųjų iš
siilgusi savo sodžiaus... Viskas 
čia iš karto nustojo savo malo
numo. Painės cypė, sulyginant 
'su musų merginoms... •

Pertraukose anglės kalbėjo. 
Kalbėjo gražiai apie viso pasau
lio moterų susivienijimą, apie 
didelias ir prakilnias pareigas... 
Įsirašiau net į tokių tikslų drau
giją... f ’

Kita didžturtė priėjusi jau ir 
prie musų pasakojo kaip ji visur 
važinėjanti, kur žmonės didžiau 
serga, kaip ji padedanti gydy
ti, suteikdama net, savo vaistų.

Davė ir savo adresą.
Dėkojome.
Pamačiau, kad ir mano drau

gėms iš tų didelių meilių irgi 
kažin kodėl neramu pasidarė. 
Ėmėm dėkoti už vaišias ir sa
kyti kongreso draugėms su
diev. Už jų pakvietimus ki
toms dienoms padėkojom, griež
tai atsisakydamos.

Iš vaišių grįždamos,..užėjome 
dar atsisveikinti su • žan-žako 
Ruso salele.

Rymo čia akmeny iškaltas 
tas malonaus' veido,> nemiršta-

[Ražo kftujlen. PRANAIS IHTTKUS]

Kašedoriai, VIII. 3.
Pq trylikos pietų gyvenimo 

Amerikoje Jr visą tą lai
ką kankinamas nemigės, ka
da pagrįžau Lietuvon, tai, lyg 
norėdainas atsimiegoti už visus 
nemilgės metus, miegojau per 
tris savaites be perstojo. Ne
spėjau išsimiegoti, kaip buvau 
išsiųstas i j lenkų paliuosuolas 
Lietuvos dalis organizuoti šau- 
lių-partizanų burius. Mat len
kam apleidžius tas Lietuvos da
lis, pasiliko niiškubseslcnkų le-

ma, reikia išgaudyti, kol jie ne
virs plėšikais, ir užkirsti kelią 
besiveržiniui Lietuvon bolševi-

JONAS. — Mat, aš vis rengiausi...
IZMAILOVAS. — Ilgai-gi jus rengiatės!.. Na, 

Elena, tu linksmink svečią, o aš eisiu... reikia 
dirbti!.. s

ELENA. -- Gali eiti!.. Mes tau nemaišysini.
IZMAILOVAS. — Jus pavelysite, Jonbi? s
JONAS. — Meldžiu nesivaržyk Jeigu aš kliudau, 
*tai galiu pasišalint. Jūsų darbas svarbesnis už

ELENA. — Nepatogu? Tai sėskitės patogiau!.. 
Štai taip!.. [Greit pasikelia ir, nuleidusi ko
jas^-atsisėda šalę jo ir prisispaudusi reikšmin

gai Žiuri jiam į widą]. — Dabar gerai?
JONAS. — Poni Izmailoviene!
ELENA. — Ir taip negerai? Na, jau aš ir nebe

žinau, kaip geriau! }
JONAS [per kovą]. — štai, šitaip!.. [Apkabina

mos dvasios galiūnas.
Aplinkui ramu. Nuo miesto 

tos stovylos būstinę skiria Ro
nos upės skubi srovė ir snau
džiąs ežero vanduo. Apie sto- 
vylą sužėlė medžiai sapnuoja, 
žemučiai žolynai, į vainiką su
sipynę spokso į praeivį.

mano vizitą! *
IZMAILOVAS. -/ Ne, ne. Jus man visai nekliu

dysite. Pasėdėkite su Elena; jai vienai nuo
bodu. Aš visuomet prie darbo, o ji amžinai 
viena. Na, aš greit sugrįšiu... o pakol kas...

Daro linksmą gestą ir ištiria po dešinės].
JONAS. — Ką dabar Izmailovas rašo?
ELENA. — Dievaž, nieko nežinau... Gal kokią 

apysaką, ar ką.
‘JONAS. — Laiminga jus, poni Izmailoviene! 
ELENA. — Kuo?
JONAS. - - Na, kaipgi!.. Būti žmona tokio įdo

maus ir talentingo žmogaus!
ELENA. — Ak, Jonai!.<Rašytojai daug įdomes

ni knygose,’ negu gyvenime... Pasakykit goriau,, 
kodėl jus ištikrųjų taip retai pradėjote lanky
lis?

JONAS atsistoja ir vaikščioja po kambarį]. — 
Nežiniau.

ELENA. — Ką reiškia tas “nežinau”?
JONAS [karčiai]. — Aš jau sakiau jums,-poni 

Izmailoviene, kad man geriau eu jumis nesu
sitikti. „ \

ELENA. — Bet kodėl? Mes buvome toki drau
gai! ‘ •

JONAS. — Koks ten tfr nigiškumas!..
ELENA. — Argi nė?
JONAS [nežiūrėdamas]. — Jus gerai žinote, ko

dėl! . ’
ELENA [juokdamosi], —- Na, gerai, leiskime, 

kad žinau... Bet iš/to dar neišeina, kad mes 
turėtume pyktis!

JONAS. — Aš ir nepykstu. Man tik skaudu!
ELENA. - Nedarykite tš to tragedijos! Žiūrė

kite į gyvenimą linksmiau!
JONAS. —Jums gera taip šnekėti!.. Jums juo

kinga! . •
ELENA. Nei kiek man nejuokinga. Man tik 

labai gaila jūsų!
JONAS [šiurkščiai].'— Labai ačiū! Pasigailėji

mo nereikalauju! f
Užsirūko popirosą ir vaikšto. Elena įdo

miai seka jį akimis, paskui pamažu atsilošia 
atgal, pasibruka rankas po galva ir Haliniai rai
vosi, keistai šypsodamos į jį].

ją per liemenį].
ELENA. — OE-oi!.. Taip tai gal jau bus ir per

daug gerai! [Jonas skubiai atitraukia ranką].
EISENA [apsimesdama Užgauta ir pikta]. — Ši

to aš netikėjau iš jūsų, Joniai!.. Taip nedera!
JONAS "f visa i sumišęs]. — Kam jus mane kan

kinate?
ELENA. — Argi aš kankinu?

[Jonas tpamažu atsistoja, persėda kėdėn ir 
įspraudžia galvą tarp rankų].

JONAS. — Jus juokiatės iš-manęs!..
(Elena įdomiai žiuri į jį, paskui atsistoja, 

tyliai, kaip kafė, sėdasi ant rankenos kėdės, ir 
pakelia rinką, kad paglosčius jo plaukus. Tą 
valandėlę stagu įeina Izmailovas. Elbna grei
tai atitraukia ranką, nori kuogveičirflisiai per
sėsti ant sofos, bet pataiko ant rankenos ir ne
mitriai, nepatogiai nučiaužia ant sėdynės. Iz- 
mailovns valandėlę stovi kaip prikaltas, paskui 
greit apsisuka ir ušeina. Pauža. Elena nusi- 
gandusi žiuri paskui jį, Jonas, nežinodamas ką 
daryti, išsižiojęs žiuri į ją].

ELENA (iš gėdos ir apmaudos]. - Ak!.. [At
sistoja]. - Šito tiktai truko!.. Ak!..

JONAS (kvailai, su ba/mcT]. — Gal man išeiti, po
ni Izmailoviene?

ELENA (piktai]. — Kam? Kad pabriežus pilnai, 
jog tarp mudviejų ištikrųjų dievažiu kas buvę? 
Sėdėkite!

(Tyla. Jonas sųdi bijodamas pasijudinti. 
Elena įrėmusi akis į grindis kažką galvoja, 
paskui (Jaro tvirti^Kstą neišeiną pas vyrą. Jo
nas ilgai žiuri paskui ją ir mašiiialiai išsitrau
kia portsigarą. Už sienos girdelis kurtus bal
sai, Elena kažką surinka. Jonas sudreba ir su
gniaužęs piaipirosą įsikiša kišenėn. Elena įei
na pikta].

JONAS. — Na, ką?
ELENA [tartum tik atsiminusi apie jį sustoja ir 

ilgai žiuri į jį. Jos, veidas darosi piktas, pil
nas neapkantos]. — Kas ką?

JONAS [bailiai]. — Kaip Izmailovas? / 
ELENA-[piktai]. — Izmailovas? Kad jus žinotu

mėt, kaip man tas viskas įgriso!
(Toliaus bu«).#

Atskrenda iš tolo miesto ūž
esys verste verčia čia pasilsėti, 
tyla. Iš kaži kur išsinėrusios 
mintys nejučiomis hipnotizuoja,' 
ima sklaidyti pamiltus istorijos 
lapus, knistis į žmonių dvasios 
evoliucijos slėpinius...

e
Kalvinas, žan-žak-JRuso, Vol

teris, ponia Stael... Jų mestųjų 
obalsių galia... Atminimas ke
lia kiekvieno tųjų minties ga
li ųnų skyriumi psichikos vaiz
dą.

Dabar tarptautinis moterų 
Kongresas... ir vėl nauji obal- 
siai... Argi nauji?... Ar ne ta
pati minčių banga tik kiltanti 
ir žlugstanti! j............................

/Kąs tuos žmones įvairiais lai
kais čia buvo sutraukęs ? Kodėl 
dabar čia moterų kongresas 
usrinko, būtinai čia, o ne ki

tur ?
Ar gamtos'stebuklai žavėja? 
Ar šveicarų laisvė vilioja?
Ar akl^ likimo jėga šitaip vei 

kia? •

Tuo tarpu gulbelės nesiliauja 
plaukusios ir nardžiusios aukš- 
fl)se tašyto akmens pakrantėse. 
Skirstydamos savo - baltomis 
krūtinėmis vandens mėlynumą, 
jo^ ir rlesirupina, kodėl >ten sa
loje ta augšta tamsi stovyla taip 
dažnai žmonių lankoma taip uo
liai sužėlusių * stambių sergsta- 
ma, gražiai blizgančiais lapais 
žolynų vainiko dabinama.

— Galas. —

SKAITYKIT IR PL^TINKIT
, “N A U J I E N O S”

Pradėjus kalbeli apie legijo
niukus, reikia ir baigti apie 

juos. Legijoninkai daugiausia 
tai Lietuvos dvarponių susam- 
dyti valkatos gelbėjimui savo 
dvarų Lietuvoje, kurie, niekieno 
neabejojama, bus Lietuvos vals 
tybės' nusavinti. Jų buvo Lie
tuvos pafrontėje apie šeši tūks
tančiai!. 'lai buvo baisus plė
šikai ir padykėliai; ypatingai jie 
skriaudė lietuvius, būtent tuos, 
kurie kalbėjo lietuviškai arba 
išsireikšdavo prielankus Lietu
vos valstybei.

Kada lenkų kariuomenė buvo 
priverstai pasitraukti iš Vilniaus, 
tai legioninkai .pasiliko Vilniu
je ir pasilikę plėšė Vilnių kiek 
galėjo arba pajiegė. Kaip tik 
inėjo Vilniun prusai bolševikai, 
lai tie legijoninkai, nusimetę sa
vo rubus, pasiskelbė esą bol
ševikai. Iš šių tai ir daroma 
Vilniuje sovietai, raudongvar- 
didhai; prie jų, žinoma, prisi
deda dalis žydų jaunimo ir mie
sto valkatos. Darbininkai ap
lamai nesideda prie bolševikų. 
Kadangi lenkų okupuotose vie
tose vis dar randasi legijoninkų, 
“nadniemenskiMi strzelcčw”, tai 
lenkiškos kilmės bolševikams 
labai patogi dirva provincijoj 
sudaryti raųdoų.ąi'diiečius ir so- 

’viclus. Visi L^etuvo^ vajstiė- 
čiai, darbininkai ir žydai, — vi
si, kurie turėjo progos arti pa
žinti bolševikus yra labai prie
šingi jiems. Tik vieni žemai
čiai ir suvalkiečiai, kurie anais 
metais neturėjo progos pažinti 
bolševikų, išsM'eiškie nebiją, jų, 
net sakosi: — “norėtume, kad 
bolševikai ateitų”.

Kaip bolševikų armija atrodo, 
kaip ji viską plėšia, kankina 
matysite iš aprašymų IJetuvos 
laikraščiuose; geimi- nupiešia 
bolševikų armiją “Socialdemo
kratas”. Anot Sirutavičhus iš
sireiškimo: tai čingis-Chano 
Kariuomenė.

Kad neleidus šitokiems plėš- 
rotms eiti į provinciją ir plėšti 
žmones vąLsIicčius, geriausia, 
kad palys valstiečiai organizuo
tus ir gintus nuo bolševikų rek
vizicijų; todėl organizuojama 
,partizanai šauliai. Toliau 'sic- 
Vianiasai šaulių organizacijoj 
tikslas tai, kad prirengus visuo
menę prie supratimo, jog na
cionalizuota armija tai geriau
sia priemonė apsiginti nuo prie- 
aų, pignausia užlaikyti ir leng
viausia išlaikyti laisvę ir denio* 
kratybę.

Vos sugrįžau iš Širvintų ir 
Giedraičių apielinkių organizą- 
vęs šaulių burius, tuoj mane iš
siuntė organizuoti valsčius ir 
šaulių budrius Paberžės apielin- 
kėse.

šiandie esu Kašedorių mies
te, o ryt važiuoju Paberžes lin
kui kaipo "'Vilniaus Apskrities 
Viršininko padėjėjas organizuo
ti savivaldybes valsčiuose ir 
apskritį.

Kurinio darbo Lietuvoje la>-

laiyais labai nemalonu: prastai 
maitina, o ypatingai — nešva
ru. Bet geriausias kelias va
žiuoti į Havrą, Francijoj, pas
kiau — Paryžius, Collognc, Ber
lynas, DancigaA, Karaliaučius, 
Insterburgas, Etkkunai ir Virba
lis. Gera važiuoti per Paryžių 
tuomi, Jkad Paryžiuje lietuvių 
misija teikia gerą pataunavimą; 
Jeigu važiuoti per Angliją ar 
Holandiją ir Belgiją, tai čia 
čia daug nemalonumų reikia 
pakelti, kol užvizuojama pasai 
įvairiose konsolių įstaigosd"

Delei kratų neturėjau nesma
gumų. Parsivežiau viski), ką 
turėjau, o turėjau daug.

Gyvenimas Lietuvoje mainosi 
lyg kaleidoskope. Kas šiandien 
atrodo vienaip, ryt pasirodo ki
taip. Amerikoje būdami, bu
vome nusistatę, jog Lietuvoje 
maža laisves ir maža demokra- 
tingumo. Įsigilinus gyveniman, 
pasirodo, jog taip hera. Ir su
grįžusiam iš Amerikos išsy^ 
puola į lakis rusiškas biurokra
tizmas, ypač tai pastebi tie, ku
rie grįždami iš Amerikos daug 
apie save mano, prisistato didc:

iiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Pinigai Iš 
Kenoshoš
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.
. Iš čia pinigai yra pa- 
siunčįami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:
/ liois nrechanikaEs, iųžinieriiais, 

inteligentais'. Išsyk juos (ame
rikiečius) ir pasitinkama, kaipf 
plačiai patyrusius, pasilavinu- 
sius žmones, bet kaip pastebia- 
ma chamizmo uodega, tai, ži
noma, atsimaino europiečio lie
tuvio santikiai. Tada ir kįla 
skandalais. Amerikietis tuoj 
pradeda kaltinti europietį dėl 
ncdeniokratihgtimo.

Tiesa, Lietuvos valdiškoje ir 
privatiškosc Įstaigose yra labai 
daug rusiško biurokratizmo, no 
rangumo\ darbas visur atlieka
ma išlengva, nesiskubinama. 
Sistemos dalykų tvarkinio, ro
dos, tos pačios, kaip kad buvo 
pas Rusus šimtą metų atgal.

Lietuvos paštas ir bankai gai
šiai prastai sutvarkyti ir labai 
prastas patarnavimas. Viduji
nis susisiekimas dar šiaip taip 
piakenčiamas, bet jau už rube- 
žinis — žemiau kritikos. Pasi
teisinimui dėl šito — kaltina
ma vokiečiai. Kadangi Lietu
vos paštas, neįeina į tarptautinę 
paštų sąjungą, • tai Lietuvoje 
gaunama siuntiniai atplėštuose 
maišuose, atplėšti vokai,Mcaika- 
da visai' sunaikinti laiškai ir 
siuntiniai. Taip mane informa
vo man pažįstami pašto darbi- 
n nkai. Bot žmonės mano, kad 
itame kalta cenzuzra. Cenzūra 

Lietuvoje panaikinta, yra tik 
karųię. cenzūra. Labiau esu įsi
tikinęs, jog Vokietijoje daroma 
ta visa betvarkė su siuntiniais, 
telegramomis ir pinigais. Vokie
tijoj dabar ne tai, kas būdavo 
kaizerio laikais. Dabar tik rei
kia stebėtis, kaip jioišnioko per 
akis vogti ir kaip jie betvarkiai 
lapo. Kada perki gelžkelio bi
lietus, tai dabokis, kad nepri-

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.
lllllllllllllllllilIlBiillIN

Malonius
(Painter)

Malevoju, popieruoju ir darau viso
kius pagražinimus.

Imu visokius darbus'į štorus, tea
trus, bažnyčias ir visokius namus. 
Duodu geriausį patamivimą su že
miausiom išlygom. Už išpopieravimą 
kambario imu $8.00 ir augščiau su 
savo popiera. Dirbu visose dalyse 
Chicago.

J. S. Ramančionis
3641 S. Union Avė., 

a- Tel. Drover 1566.
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Mrs. A. Michniewich
■ AKUŠERKA

Baigysi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvianijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa- 
ta ~auja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo G iki 11 ryto ir 7 iki velųi v

JOHN KLjCHINSKAS

si, kas galite. Aš kalbu apie 
inteligentiškus darbininkus; pa- 
prastiAns darbininkams 
voje dar nepag^minta 
Tam reikia, kad grįžtų 
von žmones su kapitalu.

Dabai^ apie kelionę Lietuvon. 
IŠ New Yorko pasiekiau Kau
ną į dvi savai t i. Kelionė biy^o 
labai nemaloni, ypač laivu.
žiuojant trečia klega FrariZarzų

Li&U- 
dirva> 
Liet įi

Su bankais dar blogiau. Pini
gai iš Amerikos trunka labai 11- 
gai. Kad išmainius Berlyno 
dėaftą Kauno bankuose, ima 3, 
4 savaites ir daugiau laiko. Daž
nai net karjeras reikia siųsti iš 
Kauno Berlynan, kad gyvu žo
džiu paraginus. Lietuvoje trum
pa pinigų (currency) ; dėl to 
dažnai būdavo, kad didelių

išmokėti. Todėl prašydavo žmo
gaus palaukti tūlą laiką. Apie 
800,000 buvo paleista ostmar
kių. apie porą jnilijonų vokiš
kų markių kursuoja. Vokiečiai 
labai saugoja, kad jų pinigai ne
įeitų Lietuvon. Eidkunuosc la
bai kratų dėl vok. markių. Do
lerių ir kitokių pinigų gali vežti 
į Lietuva kiek nori, bet ne vo
kiečiu markių.

Perėjus visus Kauno bankus, 
kad suradus tinkamkuisj per
siuntimui pinigų iš Amerikos. 
Visi velniui'tikę, ir baisus lu
pikai. Pramonės ir Prekybos 
bankas ima po 40c už kiekvieną 
siuntinį .iki 1800 auksinų, virš 
šios sumo

Tai bekvšiuo tarpu. Ryt va
žiuoju Vilniaus Apskričiai Sa- 
vyvaldybčs valsčius organizuoti. 
Apielinkė labai pavojinga; miš? 
kai ten pilni legijonininkų, lai
kas nuo laiko prasiveržia bol
ševikai 'iš Vilniaus; vienu žo
džiu—npt sale. Pranas Butkus.

x>.

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CH^AGO, ILL.
Telcphono Central 3G84 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakye, 
Subatomjs: 9 iki 1 po pievų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius ’LcgaliŠ- 
kus Dokumentus. SuteikiiSpąta- 
rimus ir skolinu pinigus ant PiY- 
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stato Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2052.
............... ■■■■■■ ■ i .......
—-   ............ .....J--------- ----------A. - »

Teisinga drabužių kaina,
Kainos kurios tinka bilo vieno ki

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

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ii’ $30.00. Juodi siutai 
po $4» $65. Mėlyno serge siutai
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Mčlyno serge 
kelinės $5.50, iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatęmis 10 vai. vakare. 
Nedeliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St„ Chicago. 111.

DR. C. K. KLIAUGA ’Į
DANTISTAS /

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 valk
Phone Canal 257 >
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Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.)

IšTIKRO, PONIŠKAI!

Gyvenime dažnai yra taip, 
kad dirbant kokį nors darbą ran
dasi asmenų, norinčių įsigyti 
“garbingą poziciją”, visai nepai
sant ar jie šitoj “garbingoj“ po
zicijoj“ yra tinkami. Imkime 
kadir Chicagos apskričio laisvės 
paskolos vyriausybę. Toji ko
misija kontroliuoja laisvės pas
kolos stotis net keturiose valsti
jose: Illinois’e, Indianoj, Wis- 
consine ir Mickiipjane. Centro 
yra nužymėta, kad toms valsti
joms išpultų sukelti vieną mili- 
oną dolerių. Taigi tiek surinkti 
musų jaunutei Lietuvos respub
likai. Dabar tečiaus pažiūrėki
me kaip šitoji kvota paskirsty
ta sulig atskiromis lietuvių ko-

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

4. PA1N-EIPELLER'
Vaiibaienkli* uireg. 8. V. Pat. Ofive.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
Vaizbaženkl

lonijomis. Indiana Harbore lie
tuvių šeimynų randasi 156 
ir apie 200 pavienių. čiįx 
nužymėta surinkti net 20 tūks
tančių dolerių. Gerai, jeigu, 
sakysime, toks Indiana Harbo- 
ras gali musų respublikai pasko
linti dvidešimt tūkstančių dole
rių, tai Chicaga mažų mažiausia 
turėtų duoti du milionu. Bet 
taip nėra. Taigi ką reiškia ta
sai padidinimas? Aišku, jisai 
yra netikslus. Chicagos apskri
čio vyriausybe elgiasi nenuosa- 
kiai. Ir gali būt tik dėlto ir ne
pasisekė surinkti reikiamą su
mą.

Dar vienas įdomus dalykėlis. 
Iki Šiol, kiek man žinoma lais
vės paskolos bonų pirkosi tik 
paprastieji darbininkai, tie, kur 
niekuomet neturėjo ir dabar ne
turi daug atliekamų centų. O 
kurgi musų chicaginė inteligen
tija, kur musų biznieriai ir ban
kininkai? Jiems, berods, visuo
met buvo vienas kitas “atlieka
mas skatikėlis’’... Mano supra
timu, viena Chicagos inteligenti
ja. ir biznieriai galėtų sudėti mi- 
lioną dolerių. Bet jų nėra... 
žiūrint tik, kad visa ant savo 
pečių neštų “tie praščiokai“. 
Juk bėdinieji darbininkai ir 
taipjau daug dirba musų tėvynės 
reikalams. Jie ir pinigus deda 
ir patįs eina galvas guldytų už

Susipažinkite su musų
I 3.\ X I<\\

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

Depisitors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%. \
Mes siunčiame pinigus hunistų giminėms artta drau

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

tuva. ’ '
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams 

važiuot į Lietuvą.
Dabar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepoją.
Ateikit arba rašylit 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

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

TUNinKV VTGJBI’RDOTAJI APTIKMORIUS ANT BBIDGBPOBTO

VYNAMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rfmuoaa dpo |S.OO !r M- 
gižiau. Sidabro rfanuona nuo .00 ir 
auxi*iatt. Pritaikoma akiniu) utclyk*. 
Atminkit: Galvot »up4jin«aa. nervilka- 
maa. akiu •kaudijima*. utvilkima* kr 
tt. yra vaisiais (vairiu Usnį, kurios ga
li būti praialintoa prorų akinių pritaky- 
mo. Utyrima* utdykų, jei psriti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa. Jei blogai matai. j«i akla ailp- 
tta, netgsk ilgiau, o jidkok puuslboa 
apttekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykg. Atmink, kad mes 
nam gvarantuoj&m akiniai ir kiekvie
nam gerai prirenkam

A M. MKSIBOrr. Ekspertai Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. buvau aj>- 
Hekorius Ru»LM viri 10 metų, Amerikoj II metų. Al duodu Jpatertam DYKAL Galia 
pedaryN bile koktu* roailkos vaistus. AJ rekomenduoju tik GEBU* daktarus. A* OM 

Amoniu

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan SL, Chicago, III.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodljimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearhorn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

■ Phone: Yards 200 Valandos 12 iki 2, Nedėlioj 10 iki 2
I DR. F. E. REICHARDT

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

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

NAUJj ENOS, Chicago, UI. 
gg.«. Įjjg?«ggBBWL>ei!lJJĮ!U 1 —11 —

savo šalį. O tuo tarpu musų in
teligentija. — poniškai, poniš
kai!

Taigi musų daktarai, kuni
gai, advokatai, biznieriai ir ban
kininkai — pasirodykite! Pir
kite ir jus patįs, kada raginate 
tai daryti mus, bėdinuosius, ne
turtėlius. Jeigu musų turtin
gieji ir toliau elgsis poniškai, tai 
neužilgio mus neturtėlius jie 
privers šaukti: urė už... Trockį!

Baltrus Jasulis,
Ind. Ilarbor, L.L.P.Stoties pinu.

Del siuntimo knygų 
Lietuvon.

I

Nesenai d. Baronas šioje vie
toj© iškėlė ytin svarbų klausima 
— apie siuntimų knygų ;T5ietu- 

von. Kariu plačiai nupiešė daly
kų padėtį Lietuvoje, nurodyda
mas, kad senosios musų tėvynės 
draugams-darbininkams reika
linga dvasinės paramos teikti.

Kad Lietuvoj yra didelė Stoka 
geros literatūros, apie tai nieks 
neabejoja. Gi dabar, kuomet 
visame senajame pasauly žmo
nės reiškia dideliausių susidomė
jimo tuo, kas buvo, yra ir kas 
dar bus — visa tai, be abejonės, 
domėjasi ir musų draugai Lietu
voje. Jie trokšta patirti netik 
apie tai, kaip senau dėjosi jų pa
čių tėvynėje, bet ir kitose toli
mose ir artimose šalyse. Ir dar 
labiau kaip ten dedasi šiandiena, 
žodžiu, jiemori mokintis — švie
stis. Bet.... tara1 visa to atsie
kus, reikalinga gerų knygų ir 
laikraščių. Del pastarųjų musų 
draugams Lietuvoj neprisieina 
skųstis: vieną-kitą laikraštį jie 
jau turi. • Jiems todėl reikalin
ga pirmojo — knygų.

Mes, Amerikos lietuviai dar
bininkai, turime ateiti jiems tal
kon. Mes galime ir privalome 
siųsti Lietuvon kuodaugiausia 
gerų knygų. Tai daryti mes pri 
valome dar ir todėl, kad ištrau
kus daugelį lietuvių darbininkų 
iš klerikališko tinklo Lietuvoj. 
Klerikalai tenai nesnaudė ir^ ne
snaudžia. Jie ir prieš karą sten 
gėsi suvaryti savo marškon vi
są lietuvių darbininkų minią. Jie 
jau turėjo kone prie kiekvienos 
klebonijos knygynėlį, kur teik
davo žmonėms “krikščioniško 
mokslo peną”. Beto, prisiminki-. diūif gailios iš Lietuvos Laiš- 
me kadir tokį Šeirių "šaltinį”, lyfo Fondo aukos NEra rcikalo 
kurį klerikalai stengėsi įbrukti j kati n)usu al|Į<a buvo tik 
darbininkams pagalba visokių lašas van<lens :aro:e _ palygi. 
dovanų — “agnozėlių”, rožančių,' - -
“šaltinėlių” ir kitų galų.

Tą patį jie darys ir dabar. Vi- vių klerikalai, 
sa tai daryti reikalauja jų kle- /jnt musų auka vistiek stipriai 
rikališkas biznis. Ir, jeigu mes ' supurtė reakcijos bernus, ir 
neveiksime, jie pasinaudos. Ta- steigiamajam1 Seime jie šiandie 
tai, socialistų ir visų kitų pažan-. turi labai skaitytis su socialde- 
gių žmonių uždavinys tegali būt mokratais.
toks: neleist įsigalėti kleriRa-! jeigu Amerikos lietuviai 
lams — siųsti savo draugams darbininkai butų šituo reikalu 
Lietuvoj kuodaugiausia gerų 
knygų ir laikraščių. Ir aš ne-

Saugi Kelione Lietuvon
PASPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI ‘ VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL 
VALDŽIOS TAISYKLIŲ, taip kad jokių kliūčių dėl paso kelionėje nebus. 
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ, o mes parupinsim Jums PAgPORTUS ir vis
ką atliksim ATSAKANČIAI. *
PARDUODAME LAIVAKORTES ant kokios tik linijos norite.
SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAFTUSI LIETUVĄ ir visas 
svieto dalis PAGAL DIENOS KURSĄ, o ant didelios sumos dar pigiau.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS IR S. L. FABIJONAS .Vedėjai,

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

VALANDOS: J

Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. VAKARAIS: Utarn., Ketv. ir Sub. iki 9 v. 
NEDALIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų.

musiškį komitetą, kuris kiek 
galėdamas ir nusimanydamas jų 
reikalavimus išpildytų. šitaip 
veikiant musų darbas butų labai 
sėkmingas.

Taigi sukruskime, draugai. 
Ruoškimės talkon savo drau
gams Lietuvoje. Ir ruoškimės 
nieko nelaukiant. Rinkime senas 
knygas bei savanoriai duodamas 
aukas. Kada musų draugai Lie
tuvoj susitvarkys ir kreipsis į 
mus, mes jau busime prisiren
gę, kad išpildyti jų prašymą. 
Prašymą talkon prie didelio ir 
naudingo darbo 
darbo.

apšvietos
— J. B. Aglinskas.

Neužmirškime savo 
pareigų.

Prieš rinkimus į Steigiamąjį 
Seimą Amerikos lietuviai darbi- 
nininkai suteikė ytin žymios pa 
rainos savo draugams Lietuvoj. 
Ačiū tai paramai klerikalų sli
binui buvo užduota stiprus smu 
gis. Tai pripažino patįs kleri
kalai dievo “mokslų“ profeso
riaus kunigo Bučio redaguoja
mame Drauge. Jie sielvartin
gai pasiskundė ,kad musų drau
gus Lietuvoj pakaustė (jų žo-

nūs su tuo, kiek pinigų pasiun- 
■ te savo sėbrams Amerikos lietu-

1 Bet to nevėl

t pasidarbavę karo metu? Jeigu 
vietoj frakcinių kivirčų jie visą 

manau, kad bent vienas pažan- ravo energiją u butų sunaudoję 
gus amerikietis šitam priešintų- stiprinimui, sęvi ir Lietuvos dar 
si. Nes kiekvieną jau spėjo pa-bininkų judėjim 
siekti jo draugų, gyvenančių, tll visai’ kiloki, r • x___ _• y -i___ _______ i 1Lietuvoj, šauksmas: “siųskite 
mums laikraščių ir knygų!”

Sekamas klausimas tegali būt 
tiktai toks: kaip visa tai — tai-

bininkų judėjimo? Daviniai bu- 
, Vietoj tų 59 

klerikalų šiandie Steigiamaja
me Seime gal sėdėtų 59 socialde 
mokratai, ir vidurinė Lietuvos 
valstybes tvarka butų visai ki-

gi siuntimą knygų ir laikraščių tokia nei Jpid dabar yra. 
sutvarkius^ kad musų drau- Vis dėlto, kas buvo — praėjo.

gai Lietuvoj iš to turėtų ima- praeities nebesugrąžinsi.
nomai didesnės naudos ? Delei |<ias dabar reikalinga daryti, tai

Visa,

Dr. A. R. Blumenthal

Ų SPECIALISTAS 
Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nųa4>-ifyto iki 9 vak. 
Nedaliomis,- nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St. 

.Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

. Or. Charles Segal 
Persikeis į savo naują ofis^, 
pn. 4729 So. Ashland A v. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmetyj, nuo .2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Ncdėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. . Tel. Drexel 2880

to reikėtų pasidarbuoti ir mums, 
amerikiečiams, ir patiems musų 
draugams Lietuvoj. Mano su
pratimu, mums reikėtų sukurti 
tam tikras komitetas, kuris nie
ko nelaukiant pradėtų veikti — 
priiminėti skiriamas siuntimui į

ias, kad nors ateity mos •suge
bėtume įtempti savo jiegas — 
sunaudoti,' jas taip, kad kleri
kalai netik naujų sau pozicijų 
nebeįgytų, bet ir jau įgytąsias 
užleistų musų draugams. Tai 
padaryti mes galime. Ateinan-

Lietuvą knygas ir šiaip gerosios iš Lietuvos žinios vis aiš- 
valios žmonių aukas, skiriamas kiau rodo, kad Amerikos lic- 
supirkimui naujų' knygų. Visa tuvius darbininkus ir klerikalai 
tai padaryti, berods, nesunku\ ir atžagareiviai tautininkai -— 
Tik reikia gero noro ir vienos 
kitos liuosos valandos. Kaip jus, 
draugai, manote?

Bet reikia, kad prie šito ddrbo 
prisidėtų ir musų draugai Lie
tuvoj. Jų užduotis turėtų būti 
tokia: kiekviename didesniame 
kaime ir miestely reikėtų parū
pinti tam tikra vieta knygynė
liui, ir kartu parinkti tinkamų 
žmonių tiems knygynėliams ve
sti. ' Kada . tai butų' padaryta, tięms žmonėms tiesą, ir kartu 
musų draugai galėtų kreiptis į įsigyti jų simpatijos bei para-

Balučio, Gedmino ir kitų vado
vaujami — biauria apgavo. Lie
tuvoj nčra viso to, apie ką jiems 
nuolatos kalbėtas kada tie po
nai rinko lietuvių darbininkų 
dolerius. Tie Amerikos lietuvių 
darbininkų doleriai tikrenybėj 
patarnavo ne Lietuvos žmonių 
laisvei, bet reakcijai.

Čia mes' turime gerą progą 
Progą išaiškinti tiems apgau-

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

ir leisk apžiūrėti diplomuo-

Vilurių kliūtys
yra paprastu atsitikima pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
ir rudens pradžioje/ Jos gal paeina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gėrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitą priežasčių.

Ateik 
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galva, Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Akįs f Kurčios .. Ausis 
Skaudamos Akis TckanČiės Ausis 

Akįs Ūžiančios
Akjs) Užkimštos Ausis

Severos čydu’biejąAizLuko •>. , « 
šeimynos svcikatrtV V

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedamo j 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. Chicacro. III.

Severa’s
Diarrhoea Remedy

j (Sfcveros Vaistas nuo liuosų vidurių) 
a visuomet buvo ištikima pagelba 
2 nuo liuosų vidurių, skausmo vidu- 
< riuose, piovimo, vasarinės ligos pas 
| vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
| viduriais. Geras ir saugus suaugu- 

B eiems ir vaikams. Kaina 50 centai 
ęS ir 2 centai mokesčių. Gaunamas 
f? aptiekose. t

Silpnos .. r-
Raudonas 
žvairos .

Ausjs

Skaudama Gerklė

t*/ c erA/eL>A ‘
CEt/AR .RAPIDb, iiOWA į .

BBBBBBBBBBBESHSBBBBiSEI 
m Tel. Cicere 5963 “

T IT) A n fiTTr>C?TZ¥Q ■

B .......... . .......... ...
J 4847 W. 14 St kampas 49 Avė. B

V UliUlUUN nuo JZ von.. L.I

" iSskiriant nedelias ir seredas. B 
18 WW1BWB ■»«■■■

DR.iA. P. GURSKIS į
Lietuvis Dentistas B

CICERO, ILL. 13
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. bū

Tol. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt St«.

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

mos. Tik reikia dirbti, reikia 
neužmiršti savo pareigų — so
cialistinių pareigų. Tegul kiek
vienoj musų kolonijoj draugai 
buriasi krūvon; tegul kviečiasi 
talkon visus pažangiuosius mu
sų bendruomenės elementus ir 
rengiasi kovon su klerikalizmu 
—čia .ir užjury. Trumpai sa
kant, tegul jie, kiek/ galėdami ir 
nusimanydami renka aukas į 
Lietuvos Laisvės Fondą.

Dideli Lietuvos teritorijos 
plotai jau atliuosuoti nuo lenkų 
okupantų “globos”. Neužilgio 

įvykti rinkimai į
Čia musų

tenai turės
Steigiamąją Seimą, 
draugams Lietuvoj reikės nau
jos talkos — musų, amerikie
čių talkos. O ta talka, kaipir 
pirma, tegalės pasireikšti tik niu 
sų aukomis. Juo didesne bus 
ta pinigine talka, tuo daugiau 
laimės musų draugai. Žinia juk, 
kad karas labai nuvargino Lie
tuvės darbininkus. Tais skati
kais, kurių jie dar turi, jie vos- 
ne-vos legali išlaikyti savo ir 
šeimynų gyvybes. Skirti dalį tų 
skatikų politikos reikalams jie 
negali — kadir dar taip norėtų. 
Musų padėti® yra nepalygina
mai geresne. Aukodami po 
dolerį-kitą mes Ine nejusime, j 
kad esame aukoję. Todėl su- i 
bruskiime.
rinkime iš kitų — i 
vos Laisvės Fondui.

Neužmirškime savo pateigų!
—P. Jons-as.

Aukokime patįs ir 
aukų Lictu-

Skaudama Nosis
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis) Papūtus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. Štate Št., Chicago, IH.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Gerklė

Chroniškos Ligos '
Tikra Diognoza 1

Kraujo ištyrimas

jElektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijos 
Grafonolai ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

F’i
H
'J
M

rOUND af LAŠT! 
I $ELF-ADJUSTINC 
klc/feJUSPUL 
BRĄSSIEPES

Jeigu jūsų vertelka ne-’ 
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

- r.

DR. M. HERZMAN 
Iš ftusuos

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
m , . J 3110 arba 357

e ep onai. < Naktimis Drexel
" 950 - Drover 4136 

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dėnomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE^IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032j vivj/iivuv

i Or. M. Stupnicki j
3107 S. Morgan st. Chicago

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

DR. YUŠKA :
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
Ofiso valu nuo 10 ryto iki 8 ■ 
vakare. g
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466
IBBBBBIBBBBBBBBBBBBBB

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki p vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte 
Reik 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

laaiBKinis !»■■■■■■■■■■■2 Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS !
B Gydytojas ir ChirurgasE VALANDOS: 9—12 ryto

2—9 vakaro
b 33Č3 So. Morgan Street, ■ 

Chicago, III.
IBBBBiąiBBBBBBBBBBBB

Tel. Pulhnan 342 ir 3180.
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir tauo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157
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NAUJIENOS
:C LITHUANIAN E?A!LY NEW8

Publishad Dailj «xc«pt Sunday by 
Um Lithuanian New« Pub. Co., Ine.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Aug. 31, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos 
neutralitetas.

Pabaltos Valstybės

■dltor P, Oricaitk

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

Tclaphona Canal 1506

Subscription Ratas a
$8.M per year in Canada.
>7.00 per year outside of Chicago.

$8.00 per year in Chicažjb
8c per copy,

Entered aa Second Claas Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., undar the act of 
March 8rd, 1879.

18.00 
$4.60 

! 2.25 
, 1.75 
« 1.00

Naujienom eina kasdien, IkHriant 
nedildienius. Laidžia Naujiena Ben
droji, 1789 S. HaJstod SL, Chiearo, 
III. — Telefonas: Canal 1106.

Užaisakomoji Kainai
Chicagoje — palte:

Metama .................
Pusei metų __ ___ —
Trims minėdama ...... ......
Dviem mėnesiams , -
Vienam mėnesiui

phieagoje — per nelietojoj*n
Viena kopija , .........      03
Savaitei _________ ___ _____— 18
Mėnesiui > 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltui

Metams __ ____ ______ —
Pusei metų................. .. ........
Trims mėnesiams....... .
Dviem mėnesiams--------------
Vienam mėnesiui ........    -

Lietuvon ir kitur ulsieniueati 
^Atpiginta)

Metams________
Ihisei metų______
Trims mėnesiams _______

Pinigus reikia siųst palte Aloney 
Orderiu, -kartu su užsakymu.

$7.00
4.00

. 2.00

. 1.50
- .76

__  18.00
___ _ 4.50

2.25

Kapitalistų 
tarliai.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai išleido pa
raginimą šio krašto darbi
ninkams balsuoti už demo
kratų partijos kandidatų į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus, gubernatorių Cox.

Šitų savo žingsnį jie pa
matuoja tuo, kad p. Cox’o 
rekordas esųs prielankesnis 
darbininkų reikalams, negu 
p. Harding’o, republikonų 
kandidato/ Gub. Cox’o re
korde A. D. F. komitetas ra
do 60 punktų “prielankių” 

‘ darbininkams, Hr nė vieno 
“neprielankaus”; kuomet se
natoriaus Harding’o rekor
de jisai rado 7 punktus 
“prielankius” ir 11 punktų 
“neprielankių”. Išvedimas iš 
to — kad demokratų kandi
datas yra darbininkų “drau
gas”, o ‘ republikonų kandi
datas — “priešas”. Todėl, 
pagtal senųjų Gomperso tai

syklę, darbininkai turį rem
ti pirmųjį ir kovot prieš ant
rąjį.

Tai vadinasi “nepartinė/ 
politika”. {

Ta politika tečiaus yra 
“nepartinė” tiktai sulig ka
pitalistų partijų. Be demo
kratų ir republikonų parti
jų yra juk da ir socialistų ir 
farmerių-darbininkų parti
jos; bet Amerikos Darbo 
Federacijos komitetas nely
gina šitų partijų kandidatų 
rekordų su kapitalistinių 
partijų kandidatų, rekordais, 
kad suradus, kuris iš jų yra 
geriausias darbininkų kle- 

-sai. Socialistus ir fermerių 
bei darbininkų partijų tas 
komitetas visai atmeta, be 
jokio “ekzameno”.

Tuo jisai parodo, kad ji
sai yra labai partyviškas, ir 
tai partyviškas priešingoje 
darbo žmonėms dvasioje. į

Prisidengdamas “bepar- 
tyviškumo” skraiste, A.D.F. 
komitetas tarnauja kapita
listų partijoms.

Eltos telegrama iš Kauno 
praneša, kad Lietuvos ka
riuomenė jau užėmė Vilnių 
ir gelžkelj tarp Vilniaus ir 
Gardino. Matyt, kad bolše
vikai išpildė’ Lietuvos vald
žias reikalavimų, paremtų, 
taikos sutartim, ir pasiryžo 
atiduoti Lietuvai visų pri
klausančių jai teritorijų.

Ta pati telegrama sako, 
kad lietuviai nuginkluoja 
rusų bolševikų kariuomenės 
dalis, kurios pereina Lietu
vos rubežių, besitraukdamos 
prieš lenkus. Šitoks lietu
vių elgimąsi gali kaikam iš
rėdyti neteisingu. Nugink
luodami rusų kariuomenės 
burius, jie kaip ir padeda 
lenkams, tuo budu labai kei
stai atsilygindami rusams 
už atėmimų Vilniau^ nuo 
lenkų ir atidavimų Lietuvai.

Bet šitokia nuomonė butų 
klaidinga. Lietuva nugink
luoja rusų bolševikų kariuo
menės burius, pereinančius 
Lietuvos rubežių, ne tam, 
kad padėjus lenkams, o kad 
apsaugojus savo teises, kai
po nepriklausomos valsty
bės, nedalyvaujančios karė
je tarpe rusų ir lenkų. Jeigu 
ginkluota rusų kariuomenė, 
mušdamasi su lenkais, imtų 
eiti į Lietuvos teritorijų, tai 
lenkų kariuomenė turėtų 
teisės sekti paskui jų, ir tuo
met karė butų perkelta J 
Lietuvų. Lietuvos žemė nuo 
to galėtų skaudžiai nukentė
ti. Z

[Rašo ARTHUR RUHL, New 
Yorko Evening Post korespondentas 
Lietuvoj^ 1 •

Amerikiečiai labai dažnai 
maišo Baltijos kraštų su Balka
nais. Dagi kaikurie 'mūsiškiai 
mokyti taikadariai, sako, iš Pa
ryžiaus kreipęsis kabeliu Wa- 
shingtonan į valstybės deįhirta- 
inentą klaupdami, kas esanti 
‘ILatvija” ir kur ji galėtų būt. 
O kada pasisakai sitvo drau
gams, kad esi ką-tik atvykęs iš 
“Estų,” tai ne vienas jų paabe
joja, ar ištikrųjų yra toks kraš
tas, apie kurį kalbi, ar tik jį pra
simanai.

Sunku 4*ivaizdinTT Suomis 
belenktų kada nors savo spran
dų maskviškiai valdžiai, ar ji 
bus šiokia ar kitokia.

Kili gi Pabaltos kraštai, kurie 
iki 1917 motų butų tenkinęs! 
autonomija Rusijos imperijos 
ribohe, dabar reikalauja pilniau
sios savarankybės, ir pasiryžę 
nuo šito savo reikalavimo ne
nusileisti. Tos nepriklausomy
bes reikalauti ir už jų stovėti 
padrųsino juos Santarvė laiku, 
kada jie buvo jai naudingi ko
vai su rusų bolševizmu, ir nors 
ta parama, kurių vėliau Santar 
ve jiems davė, buvo visai men
ka, jie tečiaus narsiai kovojo, 
ir dabar jaučiasi, kad už savo

žemlapis, parodęs keturių Pabaltes valstybių: Suomių, Es
tų, Latvių ir Lietuvos padėtį, sienas ir vyriausius portus^Antras dalykas yra be

veik da ^svarbesnis/ Jeigu 
Lietuva leistų rusams nau- 
doties jos teritorija karėje 
su lenkais, tai lenkai turėtų 
pamato žiūrėt į Lietuvų, 
kaipo į rusų talkininkų ka
rėje, ir apskelbti jai karę dė
lei to. O tuomet jau butų 
įtraukta į karę ne tiktai tas 
Lietuvos plotas, į kurį įsi
veržtų, viena antrų vydamos, 
msų arba lenkų kariuome
nės, bet ir visa Lietuva.

Taigi geriausia 'politika 
Lietuvai yra laikyties neu
traliteto taip sulig rusų, 
kaip ir sulig Jenkų, ir ne
duot nė vieniems jų eiti į 
Lietuvos žemę. Šitokios po
litikos laikosi juk ir Vokie
tija, kuri yra nepalyginamai 
galingesnė už Lietuvų: visus 
rusų ir lenkų kareivius, ku
rie pereina Prūsų rubežių, 
vokiečių valdžia nuginkluo
ja ir internuoja (uždaro tam 
tyčia prirengtose stovyklo
se, kftip belaisvius).

Telegramos praneša, kad 
Lietuvos valdžia ir sulig'len* 
kų užėmė griežto neutrali- rudą nuo išėjimo į plačiuosius 
teto pozicijų. Ji pareiškė 
Lenkijos valdžiai, kad Lie
tuva yra neutrališka dabar
tinėje rusų-lenkų karėje, ir 
persergėjo jų, kad lenkų ka
riuomenė neitų per Lietuvos 
rubežių. ■, Jeigu lenkai ne
paisytų šito persergėjimo ir 
lįstų j Lietuvų, tai Lietuva 
ginklais atremtų juos.

Taigi Lietuvos neAtralite- 
įps nėra vienpusiškas. Jisai 
yra lygus sulig rusais, kaip 
ir sulig lenkais.

šiuo savo ^ašiniu, lodei, no
rėčiau savo žmones šiek\iek 
supažindinti su lais jiems neži
nomais kraštais. Išanksto pas
tebėsiu, kad aš čia visai nesiimu 
rišti Pabaltes kraštų plausimo, 
neigi išrodinėti toms suvargini 
toms nedidukėmis respubli
koms, kokiu budu jos galėtų 
atsiekt savo išganymo; visa, ko 
aš noriu, tai tik duoti tam tik
rą kūną tam, kas daugeliui 
žmonių težinoma lik kaipo var
dai, ir trumpai \nupiešli ku
rias- nekurtas tų ambitingų tau
telių įžymesnes ir pastovesnes 
ypatybes, jų politiką ir jų vie
tos sceną.

Pakanka* žvilgterėt žemlapin, 
kad pamačius jų strateginę 
svarbą. Apie Suomiją dažnai 
būdavo kalbama kaipo apie 
“Rusijos Airiją,” o Estai, Lat
viai ir Lietuva užima tokį įsi
dėjimą, kad didžiulė Rusija, 
kada ji išsikapanos iš savo da- 
barnykščio chaoso, be abejo 
greičiau norės jas pati valdyti, 
ne kad matyti jas laisvas ir ne
priklausomas. Bet kaip ten ne 
atsitiktų, jos visados pasiliks 
čia tarp Rusijos ir Vakarų pa
saulio. Helsinkai Suomiuose/o 
tuojau skersai jūrių koją Reve- 
lis Estuose visados bus sargai 
vartuose, dabojiantys Petrog-

laisvę ir nepriklausomybę jie 
gausiai savo krauju pamokėjo.

Visų tų kraštų žmonės, nors 
atsispirti prieš savo senąjį pa
vergėją eina visi išvien, betgi 
savo vidui, d<X tautinių, socia
lių ir politinių siekimų jie pa
sidalinę į įvairias partijas, ku
rios tarp savęs veda beveik dar 
aitresnę, kovą, negu kad su iš
laukiniu priešu. Kiekvienai®e 
tų kraštų didelė didžiuma buvo 
mažiau ar daugiau prispausta^ 
išnaudojama, per šimtmečius gy 
venusi baudžiauninko, arba be
veik tokiojbaudžiauninko padė
tyj; bet dabar, po to kai palygi
namai visai nesenai įvyko jų 
tautinis atgimimas, jie paėmė 
viršų ir stengiasi tvirtinti savo 
socialinę, ekono Alinę, -a „taipjau 
ir savo krašto į politinę nopri-

Skaitykite ir Platinkite

Įiasaulio vandenis; Ryga ir Lie
pojos Latviuose visados bus 
vyriausios durys europines Ru
sijos prekybai Su užsieniu.

Kad savo istorija, savo kalba 
ir savo budais tos Pabaltos tau
tos ir skiriasi, jų pamatiniai už
daviniai yna betgi tolygus. Sce
na, vaidintojai ir kalba Skirtin
gi, bet fabula, taip sakant, yra 
ta pati. Visi jie žmonės ne rusai, 
ne stačiatikiai, ligi karo ti^ prie 
varta laikomi kaipo caro imperi 
jos dalis, kaipo atskiri kraštai ir 
pasiryžę laimėti* visiškų neprik
lausomybę.

Suomiai, labiau išsiplėtojęs 
kraštas r gi. kiti jos kaimynai 
Pabaltėj, regis, savo Nepriklau
somybę yra jau

Suomiuose los dvi grupės yrą 
suomiai ir švedai. Pirm 18(19 
Suomiai priklaus# Švedams. Tie 
švedai, kur Suomiuose gyvena, 
tai ainiai švedų bajorijos; jų 

’ mažuma, bot jie valdė, o dažnai 
ir dabar tebevaldo didelius dva
rus; daugelis jų gyveno mies
tuose; jie, aplamai, socialiame 
ir politiniame krašto gyvenime 
užėmė privilegijuotą vielą. Jie 
buvo generolai ir teisėjai, ban
kininkai ir profesoriai, ir dėl įsa 
vo išsilavinimo ir patyrimo lo
šė, ir dabar dar lošia, rolę toli 
gražu neatatinkamą tikrajam sa 
vo skaičiui.

Jie savo dvasiniam ir, apla
mai, kultūriniam gyvenimui pe
no jieškojo tik šveduose; kąlbą 
tik švedišką tevartojo. Kada 
sausyj 1918 m. Suomiuose Ja
lo “raudonųjų” revoliucija, tie 
švedai, suprantamas dalykas, 
buvo “Įkaltieji”. “Raudonieji” 
buvo tik suomiai ir rusai, nors, 
žinoma, ne visi ir suomiai bu
vo “raudoni”. Ir baisiausių pik 
tadarybių, didžiausių žiaurumų 
buvo papildyta ne industriniuo 
se, kaip reikėtų laukti, cent
ruose, bet atokiose ir ramiose 

■ viętose — kaime, dvaruose, kur 
už!si tikrine. dar tebeviešpatavo beveik vi-

duramžių gadynės žemes nuo- 
mojimo 'sistema, ir kur viešpa
čiais buvo švedai. Taigi tie “ge
riausi žmonės*’ — dvarininkai, 
pinkliai, daktarai, advokatai— 
suprantamas dalykas, buvo la
bai dėkingi Vokiečiams, kurie 
atėjo padėti jiems užgesint “rau 
donų jų** revoiiučįjų; jie garbino 
generolų Mannerhcimų, “balto
sios gvardijos*’ vadų, kaip ko
kį dievų .atsiųstąjį jiems Juįių 
Cezarį. Rot patys suomiai, di- 
džiutivoj, negalėjo pakęsti Man- 
nerheimo kaipo bjauriausio re- 
akciriinko, ir kada praeitų va-x 
sąrą buvo rinkimai, tai Suomių 
socialistai, išvien su liberalinė
mis grupėmis, išstūmė jį lau
kan, q vietoj jo krašto preziden 
tų išrinko liberali žn>ogų.

Estuose ir Latviuose tokia vi
daus kova eina tarp estų ir lat
vių iš vienos pusės, ir savo en
gėjų, ta!i,p vadinamų Baltijos 
baronų, dvarininkų, iš kilos. 
Tie baronai, tai vokiečiai, ainiai 
teutonų kryžeivių, kurie prieš 
septynetų šimtmečių užkariavo 
Baltijos kraštų ir čia savo 
lizdus sukūrė. Jų yra didelė 
mažuma ,bet jie buvo valdomo, 
ji jiega. Estai kilę iš to paties 
kelmo kaip ir suomiai; jų kal
ba labai panaši vienų į kilų 
Latviai betgi yra kitokios kil
mės, ir savo kalba: visai skiria
si nuo estų. Kaip estai, taip 
latviai, per šimtmečius buvo 
baudžiauninkai,, ir iki pat pas
tarųjų metų buvo biauriai savo 
baronų, vokiečių engiami, nors 
pastarieji sudarė vos trečią ar 
ketvirtą nuošimtį visų krašto-gy 
^vntojų Dabar vienok, naujo na 
cionalizmo srautui prasimušus 
ir visą kraštų užliejus, estai ir 
latviai pasiryžę ne tik sudrasky
ti tų baronų dvarus, bet ir juos 
pačius laukan iškloti.

Lietuvoj, — nors lietuviai nėr 
loki užsidegę nacionalistai ir ne 
taip tvirtai organizuoti, kaip 
kad jų kaimynai šiaurėje, — 
eina panaši kova su lenkais.

Taip verdant kovai viduj, to
ms naujoms Pabaltes respubli
koms grūmoja didelis pavojus 
iš lauko pusės, — pavojus ne 
tik iš senosios Rusijos, kurių iš
bėgioję į užsienį jos reakciniai 
elementai norėtų vėl atgaivinti, 
bet ir iš esamosios dabar Rusi
jos, tariant, bolševizmo. Suo
miuose bolševikinei revoliucija 
tapo su Vokiečių pagalba nu- 
gniaužta. \Jie turi gerai palavin 
tų ir gerai aprūpintų kariuome
nę, saugojančių krašto sienas 
nuo bolševikų Rusijos kariuome 
nes. Tečiaus kiekvienas žino, 
kad jų pačių kareiviai yra ma
žiau ar daugiau “raudoni”, ir 
Jodei praeitų rudenį, kai Judc- 

o “baltoji” rusų kariuomenė 
steigėsi paimti Petrogradą, ir 
norėjo, kad suomiai jam padė
tų, Suomių liberalinė valdžia 
nedrįso, o Suomių žmonės apla
nkų nenorėjo veltis ton avantu- 
ron. \ —

Estai, o taipjau Latviai ir Lie
tuviai, vedė kova su Rusų bol
ševikais ir išvijo juos atgal Ru
sijon. Bet nors Estai kovojo su 
bolševikais, jų pačių beveik so
cialistine valdžia praeita vasa
rų vis labiau ir labiau krypo kai
rėn, ir priemonės, purių pavar
tojo prieš saviškius baronus ir 
dvarininkus, savo kraštitunu- 
mu buvo beveik tolygios su to
mis, kurių Rusijos bolševikai 
pavartojo prieš savųjų aristok
ratijų ir buržuaziją. Kokių vai
sių duos taika, nuo kurios jie 
ilgiau jau nebegali atsisakyti, 
pamatysimė vėliau, šiuogi tar
ini bolševikų Rusija nusimano, 
kad jai geriau bus, jeigu ji 
rems tų kraštų nepriklausomy-

Kitas dar ilidelis pavojus, tai 
vokiečių brioviinašis ziŠ vakarų. 
Pabaltes baronai vokiečiai, nors 
pi’ieš karų jie buvo Rusų valdi
niai, dažnai dėdamiesi dagi pats 
riotingais Rusijos piliečiais, vi
sados buvo dauginti vokiečiai ne 
gu rusai. Vokietijos imperia.- 
lislai ir žiurėjo į juos kaipo į 
Vokiečių ekspansijos ši a<u ėry
čiuose pionierius, ir, nors šiuo 
momentu Vokietija negali da
ryt nė jokių puolimo žingsnių, 
vis dėlto generolų Goltzo ii’ Ber-

nį rodo aiškiai, Jko Prūsų jun
keriai norėtų čia atsiekti, jei tik 
galėtų.

Be šitų politinių keblumų, Pa 
baltės kraštai kenčia dar dėl di
dėlio ekonominio pairiino, kurį 
karas ir blokada pagimdė. Me
tai laiko atgal, kada Amerikos 
šelpiamoji administracija pra
dėjo savo darbą Suomiuose, 
flaugelyj apygardų suomiai tie
siai badu merdėjo, ir žmonės 
darėsi sau duoną iŠ medžio luo
bo ir dagi iš piaulų I

Kiti trys kraštai, Estai, Lat
viai'ir Lietuva, turėjo kariauti 
nuo pat 1914 metų ar tai kaipo 
senosios Rusijos armijos dalis, 
arba prieš' bolševikus. Jič buvo 
visai nualinti, išsunkti armijų 
besistumdymais ir nuolatinėmis 
tai priešų, tai savųjų rekvizici
jomis. Dabar pradeda naują ir 
sunkų savo politinį gyvenimą, 
kovodami su visokiais ekonoini 
niais trukdymais.

Pinigų apsimainymo dalykai 
taip keblus, kaip tik gali/būt. 
linkimo pavyzdį: f Amerikietis 
Stokholme už kiekvieną dplerį, 
normale kaina, gauna keturis 
švedų kronerius. Savo krone- 
rius jis pasiima į Helsinkus, kur 
už kiekvieną kronerį (taikos 
laikais vertą apie vieną,ir vieną 
ketvirtadalį Suo/nių markes ar 
ha dvidešimts astuonias mar
kes už dolerį. New Yorko dral- 
tu praeito“ gruodžio' mėnesyj 
Suomiuose mokėjo trisdešimts 
ar daugiau markių doleriui. Tai 
kos ’melu markės vcilė buv< 
apie dvidešimts centų. Dabar 
jus pasiimate savo trisdešimtį 
nuirkių, važiuojate skersai į 

Revelį, ir už kiekvieną Suomių 
markę gaunate pustrečios Estų 
markes. Praeitą gruodžio mė
nesyj, kada aš įšvažiavan iš Es
tų už dolerį mokėjo ten šešias
dešimts markių, o už Anglijos 
svarą sterfingų 300 markių. Iš 
to nesunku numanyti, kokių 
sunkenybių turi Estų pirklys, 
kmt» norėtų pirktis iš Anglijos 
audinių, arba iš Amerikos batų 
ar mašinų. Išticsų, juk tai be
veik visai nei negalima. Praeitą 
vasarą Estų pinigai užsienyj ne
turėję nė jokios evrtės; jų neim 
davo dagi ant -garlaivėlių vaikš
čiojančių tarp Hclsinkų ir Re- 
včlioš Ir tokioms sąlygoms 
esant norėta, kad Estai eitų— 
ir jie ištikrųjų ėjo — kautis su 
bolševikais, maitinti, aprengti ir 
ginklais aprūpinti armiją iš 80 
tūkstančių žmonių, neturint 
krašte nei maisto nei amunici
jos dirbtuvių.
Tokia, maždaug, šiandie tų Pa

gailės respublikų aplama padė
tis. Pergyvenamojo j savo isto
rijoj, savo žmonių politiniuose 
ir socialiuose stendiniuose kiek
vieną jų turi savų ypatingumų.

mandto avanturos praeitą nidė- ANGLIJA.

Statosi nuosavi ų namų, 
[pederuotoji Presą]

Londęnas. — Namų statytojų 
unija tariasi pastatyt apie ke
turis šimtus namų viename šio 
miesto priemiesty. Namų sta
tymu rūpinasi tam tikra koope
racija, kuriai priklauso' nuo 12 
iki 14 tūkstančių darbininkų.

FRANCIJA.
Kuriasi nauja partija.

[Federuotoji Presą].
New York. — Gautomis ži

niomis, Francijoj pradėjo kur
tis nauja partija — komunistų 
partija. Sakoma, kad vyriau
sias naujojo judėjimo vadas esąs 
Marcei Cachin. Naujojon parti- 
jon ketinama suburti visus “kai
riuosius socialistus”. Daryta pa
stangų gauti savo pusėn ir Ge
neralinę Darbo Federaciją. Kol 
kas betgi be pasisekimo.

AUSTRIJA.
Darbininkų solidarumas.

[Federuotoji Presą].
Vienna. — Austrijos darbinin

kai griežtai nusistatę prieš reak- 
eionierio Horthy’o gaujų siauti
mą Vengruose. Profesinės są
jungos akyliai daboja, kad boi
kotas prieš baltąjį terorą "butų 
kuopilniausiai išlaikytas.

True translation filed with the post- 
•lantor at Chicago, 111. Aug. 31, 1920 
is reųuircu by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJA.
Už socialistinę revoliuciją, f 

[Federuotoji Presą].
Varšava. — Nesenai čia dide

liu slaptumu buvo suruošta ko
munistų konferencija, kurioj 
pranešta, kad aštuoniasdešimts 
nuoš. kaimiečių ir keturiasde
šimta nuoš. miestu darbininkų 
yra pasirengę remti socialistinę 
revoliuciją, jeigu t ji kiltų Len
kuose. \

Delegatai — miesto Ir kaimo 
darbininkai — iš vihj Lenkų 
valstybės srįčių įteikė konferen
cijai raportų kai dėl žmonių 
bruzdėj imo įvairiose vietose, 
kurie raportai atidžiai išanali
zuota tikslu nuspręsti galimąją 
revoliucijai paspirtį.

Tuoj po konferencijos vald
žia suruošė visatinių areštų, kad 
sulaikius visus įtariamus dėl re
voliucinių palinkimų asmenis. 
Daugelis tų areštų išvengė pa
bėgant Rusuosna. Socialistai sa
ko, kad vienintelė socialistinei 
revoliucijai kliūtis esanti gene
rolo Pilsudskio armija,, ir todėl 
Rusijos i reikalavimas nugink
luoti ją bus griežtai atmetamas, 
kadangi lenkų šlėkta bijosi savo 
kaimiečių.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Steigia informacijos biurą.

[Federuotoji Presą].
‘ New York. — čia tariamasi 
įsteigti specialinį biurą, kuris 
rinktų žinias apie /darbininkų 
švietimo darbą visose Jungtinė
se Valstijose.

Del kapitalistų godumo. 
[Federuotoji Presai.

' Roslyn. — Washingtono val
stijos t. v. State Safety Board 
nario, Martin J. Flyzik, prane
šimu, Jungtinių Valstijų anglies 
kasyklose užmušama daugiau 
kasėju nei Anglijoj, Vokietijoj, 
Francijoj, Japonijoj, Belgijoj, 
Austrijoj, Indijoj ir New South 
Walles’e — kartU imant*.

Vyriausia šitų nelaimingi įvy
kių priežastis yra — samdytojų i 
godumas, nesirūpinimas praves
ti tinkamų apsaugos priemonių.

Sulaikė Latvijos pasiuntinį.
[Federuotoji Presą],

New York. — Elli's saloj an- 
daiš sulaikyta Latvių legacijai 
siųstasai sekretorius, Alfredas 
Nagelis. Sulaikytas jisai val
stybės departamentui liepiant. 
Sulaikytas todėl, kad jisai esąs 
“asmeniškai” negeidaujamas 
šioj šaly. Nagelis nusitaręs grįž
ti atgal.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS
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Lietuviu Rateliuose
TOWN OF LAKE
Socialistų darbuotė.

Ketvergo vakare, rugp. 
vietos LSS. 234-toji kuopa ir 
29-tos yvardos anglų organizaci
ja surengė prakalbas gatvėje. 
Prakalbos įvyko prie 47-tos ir 
Gross gatvių. Kalbėjo d. John- 
ston — angliškai. Jisai ytin 
gabus kalbėtojas, sumaniai iš
aiškino kapitalistų sąmokslus 
prieš šios šalies darbininkus ir 
tt. Toliau nurodė kiek naudos 
darbininkiuns 
repu bl ikonų 
Todvi partiji 
įsipiršti šios

26,

iš demokratų ir 
šeimyninkavimo. 

dabar ir vėl nori 
šalies darbinin

kams. Ir republikonai ir demo- 
jie dabar dideliausikratai

darbininkų prieteliai. Tik, rin
kite juos.... Bet, pasak kalbėto
jo, žmonės jau turi gerą lekciją 
kaip dabar elgiasi senųjų parti
jų viešpačiai. Jie todėl privalo 
atiduoti savo balsus už tikrus 
darbininkų reikalų gynėjus, So
cialistų Partijos kandidatus Deb- 
są ir Stedmaną. Abelnai, pra
kalba darė gero įspūdžio.

žmonių buvo gana daug, ir 
visi atidžiai klausėsi kalbėtojo 
isvadžiojiihų. Klausosi net ligi 
vienuoliktai vai. nakties. Beje, 
parduota nemaža socialistinės 
literatūros ir surinkta $11.16 
aukų lėšoms padengti. Neužil- 
gio toj pačioj vietoj manoma 
surengti dar vienas prakalbas.

— Ten buvęs. ‘

Du Jeffersonti
Nusivylusio reporterio prietikiai.

Rytas, rugpiučio dvidešimt de
vintoji. Biauriai lyja. Atsikė
lęs, pasismailinęs reporterio pai
šelį sėdžiu prie lango ir pykstu.

šiandie Jeffersono miške di- 
deliausia sueiga.... Dabar visa

Persikėlė
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Lietuvys Advokatas
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedek ll—l
4509 S. Ashland Av^ Chicago, III. j 

Tel. Yards 1053

Telefonai Paltman 85G

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvi* Dentiatati 

insffl S. Michijan ArM RoaeUnd 
Valandos: 9 iki 9 vakare.<

| pražuvo. Ak, kad jį kur tą lie-’

Visa nuėjo niekais, 
padarius ?

Lietus perėjo, bet dangus vis1 _
dar debesiuotas, ir vykti Jeffer- nės — paežery. kvietelio dau- 
sonan nesaugu.

Išėjau gatvėn ir patraukiau 
pats nesižinodamas kur. Atsi
kvošėjau tik tuomet, kai didele 
susivėlusią barzda žmogus 
telėjo man ausin:

— Pons, trįs už nikelį!
riausi visame Jeffersone...

Net pašokau. Nejaugi aš at
siduriu Jeffersone? Nė vieno 
medelio, tik nesuskaitoma dau
gybė susivėlusių barzdų. Visi, 
matyt, savo tavorą giria.

Supykau ir įkyriam žmogui 
♦atšoviau: *

— Atstok!
— Niu,*pons, ko pyksti? —

gerinosi žmogus sū susivėlusią 
barzda. — Niu, tamsta ir aš juk 
kovenski.... Niu, a beč ju, tam
sta iš Jukmergės. Ir aš iš Juk- 
nierg’es. A, kaip čia tamsta va
diniesi....

— Pasitrauk!
— Niu, kaimyne, ko pykti?

Jeffersone tokia mada....
— Vėl su savo Jeffersonu! 

Koks čia tau Jeffersonas. Gal 
manai, kad man nevisi------

— Niu, niu, tamstą — pažiū
rėk į šitą sainą. Tai ryl Jeffer
sonas....

Tikrai. Mano atsidurta Jeffer
sone. 
įvykti didžioji lietuvių sueiga. 
Tiesiai sakant, ne Jeffersono 
miške, o tokioj gatvėj, kur par- 
davinėjMma “trįs geriausi bana
nai už nikelį”. '

Norėdamas atsikratyti savo 
‘.‘kaimyno iš Jukmergės” padu* 
viau jam nikelį ir pasiėmęs tris 
“geriausius bananus” ėjau sa
vais keliais.

— Sey mister, tikros lietuviš
kos ėringos.... Nikelis už šešias!

— Netrukdyk! — surikau 
naujam savo “kaimynui”.

— Te-te-te, geruliuk, juk
tamsta kovehskas.... Aš, rodofe,
atsimenu — iš Šiaulių. Aš irgi 
iš ten.— Kaimyne, mudu šitaip 
skirtis negalime — pirk....

Nusipirkau “tikrų lietūviškų 
eringių” ir tariausi daugiau kai
mynų nebepasitiksiąs.

Einu ir galvoju apie sueigą.
) — Susiede, sei susiėdė, ar ne

pažįsti Joselį?
— Kokį Joselį?
— Niu, mat koks unaravas... 

Niu, kam toį ir aš ir tamsta jau 
amerikonai. Niu, tik atsimink...

— Atstok! Nieko neturiu kas 
atsiminti.

~ Niu, juk tamsta kovens- 
kas, ar ne? Mudu iš Aleksoto....

Gerai, gerai. Sakyk grei
čiau ką Turt. ‘ v

__ Te-te-te, susiėdė, tamsta 
žinai, kad aš blogo ftivoro nelai
kai

Bet ką* tu tufi — greičiau.
Niu, susiėdė, pamažu, pa-

i mažu — susiderėsime.
i — Duok, duok!
r _ A matai ? Tik trįs grivine- 
lės už šitas geriausio sorto apa-

i tinęs kel-------
— šia ir sudiev!

Nusipirkau “geriausio sorto 
apatines kelines” ir jau durniau 

Kas čia į skersgatvį, kad daugiau “ko- 
venskų susiedų” nebepasitikti.

Atsidūriau prie Chicago au-

rik-

Tik ne tame, kur turėjo

gybe. Jaunos, graikščio peteliš
kės nardosi ežere.

Man čia patinka.
Atsisėdau ant smėlio ir pasi

dėjau savo tavorą.
Ne nepamačiau, kaip prie ma

nęs prisiplakė dvį jaunos pete
liškės — vos išlindusios iš eže
ro. \

— Heilo!
žiuriu į jas ir nebežinau kas 

sakyti.
— Heilo!
Nebeišlaikiau. Griebiau savo 

“tavorą” ir norėjau dumti kur 
kojos *neš. 7 
greitesnės. Pastverusios mano 
tavorą jos mandagiai užprotes
tavo ir privertė atsisėsti.

Sėdžiu. Viena peteliškė pri
kando apatinę lupytę ir nuduo
tu liūdesiu įkirto.

— Lonesome spot!
Ir vėl nežinau kas sakyti.
Kita peteliškė ėmė triustis 

apie mano “tavorą”. /
— My God! What’s that?
žiūriu, mano “geriausi bana

nai” ir “tikros lietuviškos erin- 
gės” patiesta ant smėlio. Ir kas 
nesmagiausia, ir “bananai” ir! 
“eringės” supuvusios....

Panytės ėmė stipriai kvatoti, mirties. 
Aš lyg širšės įgiltas pašokau ir' 
nudumiali savais keliais. Nu- 
dumiau nebelaukdamas dagi to, 
kaip jos išekznrnenuos mano nu-j 
sipirktas “geriausio sorto apa- Paris 
tinęs kelines”__

Halsted stryčio’ gatvekary pa
sitinku vieną gerą prietelį.

— Iš Jeffersono? — klausia 
jis, \

— A-ha....
— Patiko?
— A-ha....
— Ir man

Elektra užtnušo žmogų.
Joscph Curtin, 51 metų am

žiaus, \ 6213 W. 22-ros/gatvės, 
tapo elektros užmuštas sanitarė 
jos dislrikte elektros dirbtuvėj, 
Western ii\31-mos gatvių. Jis 
buvo užgautas betaisant prie 
elektros.

Sukoptojo moterį mašinoj. 4
Poni Filimnia Mustaccia, 33 

metų senumo, tapo mirtinai 
sukočiota į teški minkomo] ma
šinoj jos vyro ir tėvo duonke- 
pykloj, ant 754 W. ^Jaylor gat
vės.

Išėjus dalykui aikštėn, susi
rinko žmonių minia, kuri norė
jo pagauti jos vyrų. Sako, nie- 
kihrie žmones girdėję, kad Miis- 
taccia, būdamas girtas, baięs; ]aužė j Paris Dyers & Cleaners 
savo pačią ir privertęs jų ser
gančių dirliti. Vienok policija 
pribuvo laiku ir išgelbėjus Mas^- 
taccia iš jtužusios minios nagų 
nugabeno į Maxwcll policijos 
stotį.

Policija sako, kad Mustaccia 
girtokliavęs, bet mano, kad jo 
moters mirtis buvo netikėta.

Banditai pritrenkė vačmoną.
Keturi maskuoti plėšikai įsi-

dirbtuvę, 308-312 W. 35-toš gat
ves ir pritrenkę su revolverių 
kulbėmis vač/rnonų, Fred Suge
ni eycr, išsprtJgdino dvi saugia-

Areštavo vežėją.
Greenburg, 3921 Nori h

Į kariuomenę ima vaikius 20— 
19metų, o 24, 23, 22 ir*21 metų 
visus jau išėmė. Tamstos sū
nui Jurgiui jau teks irgi eiti. 
Kad ir sunku eiti, bet dabar, kai 
savo kraštui laisvę gavom, tai 
lengvinus ir savo galvą padėti 
už savo tėvynę Lietuvą. Jau at
ėmė Vilnių nuo lenkų lietuviai 
su bolševikais; rusai dabar tai
sos eiti į Varšuvą, o Kijevą jau 
paėmė. Lietuva bus laisva, kai 
visai išvysim lenkus. Mums da 
bar sunku gyventi. Darbinin
kas labai brangus, ima dienai po 
10, 12 ir 15 rublių, o javaį pi
gus: rugių pūras 30—35* rub., 
avižų 10—-15 rub., bulvių 12 
rub.; 
2000 I
rub.; karvės iki 900 rub. Krau
tuvių daiktai labai brangus; vi
nių svaras 3—4 rub., degtukų 
dėžutė 40 kap., plūgas 600 auks., 
gelžies svaras 3 r. 50 kap., ir tt.

Ačiū už laikraščius, labai gera 
.pasiskaityti visokių pasąulio nau 
jienŲ, dajęi naujienų iš musų pa
čių Vekšnių. — Monika Kučin- 

' skienė. ’ ,

$2.60
$2.25
$2.60
$0.45

Federalės Agentūrų Bendroves.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 31, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pMiunti- 
mo kaštais stovi ii&ip;

LIETUVOS 100 auksinų .. 
LATVIJOS 100 rublių ... 
VOKIETIJOS 100 markių 
LENKIJOS 100 markių ..

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą j pinigą 30 nuoiimtįs 
tiautrinu. Pinigai aplaikyti per 
laiškus Rekasi pasiųsti j Europą 
tą pačią die^ pągul tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos ktaMus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. 18th Street, Chicago.

f'fi.

Bet peteliškės buvo jį anksti išryto kepus su savo 
o4tyz\i»ii o i z\ti •• * t . .. ?• 1 . ____motina; pastaroji buvus kijum 

kamibaryj, kuomet išgirdus 
dukters klyksmą. Pirma negu 
motina spėjo pribūti pagclbon, 
Muątaccia jau buvo sutriuškin
ta ir mirus. • Spėjama, kati ji 
betriiiisdama įvirto į minkomą
ją mašiną/ kur ir paliko mirtį.

Poni Pdugustina, jos motina, 
sake ipolicijai. kad vyras nieko 
bendra neturįs su nuotikiu. Jis 
sn Daugustinu*miegojęs užpa
kaliniam kambaryj ir policija 
atradus jį miegant.

Pradėta daryti tyrinėjimai 
susekimui tikrosios priežasties

Max
gal., vežėjas tapo policijos areš
tuotas. Mat jis praeitą suimtą 
suvažinėjo John Matrazevvz, 50 
metų amžiaus, 2639 Mead 
vės. Matrazeyvz pasimirė 
žaiždų Šv. Onos ligoninėj.

nuo

Nusidnrė pats save.
Williain Joscph Delaney, 36 

metų amžiaus, 3610 Divcrscy 
gatvės, darbininkas Western 
Elekltic kttopanijos, perdarė 
sau širdį sn peiliu. Basi mirei pa
vieto ligoninėj. Sako buvo visai 
mt/nkos sveikatos.

Manė

Ly Ad
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INTERNATIONAL ČARTOON Cty,

arkliai, menkesnis 1500— 
rub., geras 3000—6000

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION 

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

LIETUVIO PREKYBOS
BENDROVE

BANKIERIAI
Tarnauja lietuvinmH 

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME
Pasportis

SIUNČIAME T A VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre-

Juozas Mosteria, pavasarį grį
žęs iš Amerikos Lietuvon, lie
pos 23 d, rašo Iš Viekšnių savo 
broliui Antanui, Chicūgoj:

Vakar kartu su mama pargrį 
žome iš Rygos; buvome nuvykę 
pas Amerikos konsulą vizuoti 

Pasirodo kliūčių, ku
rios laikinai sutrukdo mano grj 
žinią į Ameriką.

ji susipykus*!prakui, Amerikos 
vizuoja pasportų 
tam tikro leidimo 
tono. Noroins nenoroms gavau 
užmokėt už telegramą, kurią 
konsulas siųs su klausimi! į We 
shingtoną ar gali vizuoti paspoi 
tą lokiai ypatai kaip musų ma- 
m|a. Atsakymą gauti ims apie 
mėnesį laiko, o paštu susirašy
ti imlų apie 10 savaičių laiko. 
Visaip dar gali būti, gal pinigus 
praleidus teks grįžti be mamos 
vienam. Aš iki šiol rodos tu
riu piagrįižiin.ui, bet kaip ilgai 
užteksiu mėtyti į visas puses pi 
nigus, tai nežinia; Mamos pas- 
portas Iki šiol lėšavo apie 1200 
markių, o dar nėra gatavas 
Lietuvoj giminė musų biedna, 
visvkgaila, ir butų visiem® rei
kalinga pagalba. Man teko Lie
tuvoj aplankyti miestų ir mies
telių, — elgetų visur pilna. - Jie 
pažįsta parėjusį iš Amerikos 
nuo drapanų, ir labai dažnai pri 
sieina girdėti žodžius: “Ponuli, 
susimylėk, aš šiandien dar neval 
gęs”.\ Labai liūdna “Žiūrėti j ap
sikabinėjusius rąžančiais sene
lius ir maldaujančius pagal
bos.

y ‘.e*” ■ 'j?.**.-—:

Norėjo nusižudyti.
Ruth Shcphard, valgyklos pa-' pasportų. 

tarnautojai, 333 E.-55-tos gatvės, 
mėgino nusižudyti suvalyda
ma nuodų. Sako,
su savo sužiedotiniu. Ji pas
veiks.

i kad jo sūnūs pavogė 
automobilių.

Wincberg, prezidentas 
Upholsteripg kompani

jos, 3318 Madison gatvės, sto
vėjo priešais savo įstaigą, kuo
met jaunas vyras, panašus jo ' 
sūnui atėjo ir įsėdęs į jo naują 1 Gertic Jacobsen, 6 melų 

: Moon automobilių nuvažiavo. ;• žiaus, 
Wineberg manė, kad tai jo su- tapo 
nūs ir tarė jam apsieFff aitsar- j 
giai ir protingai su 

tik žmonių buvo ,iu- Už minutes laiko 
neperdaugiausia. Turbūt pabi- niašina buvo nuvažiuota, 
jojo lietaus.

— A*Ha....
— Bet ką tu čia su tuo savo 

“a-ha”?\
— A-ha.... sudiev!

~ Tipu-Tapu.
--------- ----

DIDELIS GAISRAS.
Sunaikino už $82,000 turtb.
Nežinia dėl kokios priežas

ties kilęs gaisras nedėlios ryte 
Aliyiart Brothers Coal kompa
nijos jarduose, 1854 Wcbster 
gatvės, sunaikino už $20,000 
vertes anglių ir kėlės dideles 
kašos, siekiančias $62,‘000 ver
tės? • 

Sako, bus daromi tyrinėji
mai suradimui gaisro priežas
čių.

automobi- 
, kuomet 

, pasi
rodė jo sūnūs. Ponas Wincberg 
dasiprotėjo, kad pirmojo butą 
vagilio. Dabar galvoja ar nepa
šauks kas jį atsiimti Automobi- 
lituis. ,

Apiplėšė gemblerius.
Apie 1 vai. punedėlio 

apsiginklavę banditai įsiveržė 
Ballebano biliardinėm kame kc- 
rutiolika gemblerių lošė poke
rį. Juos visus plėšikai

ryte,

Automobilius užmušė mergaitę.
.....------- - --------j am-
1122 W. 14-tos gatves, 

užmušta automobiliaus 
jai žaidžiant priešais $h’ažiaus. 
,Nathan Sider, šofeiis, .areštuo
tas.

Nuskendo.

Floyd Smith, 21 metų am
žiaus, kiajutos vaikinas Christo- 
pher Columbus garlaivio, nus
kendo beplaukiodamas upės 
įtakoj prie .S Water gatves.

Pavogė 12 automobilių.
Laike paskutiniųjų 24 va- 
ndų Chicagoj viso .pavogta

j, • ‘ sustatė Į2 (automobilių. Policija jokiu
prie sienos iškeltomis rankomis bll(]l[ negalinli suvaltiyįi vagi. 
ir paėmę pinigu® ir bnangakme- . jjus
nis, viso už $400, susėdę auto
mobiliu nuvažiavo.
i

Prapuolė pati? — pranešė 
policijai.

AndrevV Lang, viršininkas 
New Southern viešbučio, pra
eitos subatos naktį pasigedo 

Pluoštas laikraščių iš Lietuvos. | s®v0 l’"‘i,llc's- Vakar Jis susir»- 
' pinęą davė žinę policijai, 

^iomis dienomis gavau visą pastaroji pasidarbuotų jų 
rasti. Ponas Lang sako,pluoštą laikraščių iš Lietuvos

Jų tarpe ir kooperatininkų or- jiedu gražiai sugyvenę. 
rrnnA 1O 1O 1 Agano “Sietyno” nr. 12, 13 ir 14. 
Tai geras laikraštis. Amerikie
čiams vertėtų susipažinti su Lie
tuvos kooperatininkų darbuote, 
tuo labiau, kad čia dabar kuria
ma visa eilė bendrovių — koope
racijų, kurios vėliau ketina per
sikelti Lietuvon. Pavienis nu-

kad 
su

kai!

Apiplėšė bučerį.
Louis Millcr, bučernės savi

ninkas ant 5740 S. State gatvės, 
pranešė Englcyvoodo policijai, 
kad vakar trys apsiginklavę 
banditai įėjo jo m“sinėn ir pa
ėmę $700 pabėgo. Bėgdami ple-

meritf kainuoja 25c. Metams du l šikai iššovę kelius šuvius.
doleriu. Greitu laiku turbut
gausiu, ir musų draugų laikraš
tį “Socialdemokratą”. Gavęs jį
— pranešiu draugų žiniai.

— J. B. Aglinskas
3238. S. Halsted St. Sako, turėjo širdies ligą.

Paslimirė.
Robert KieseI, 35 metų am

žiaus, 3411 Harding gatves, 
staiga pasimirė savo namuose.

00 YOUTHINK YOUR 
SI$T£R LIKĘS Mf,

I SHOUtP 
?AY SHE 

DQKS.«

Kiek aš su 
konsulis ne 
niekam, b( 

iš Washing

LietuVys Kontraktorius
Statom naujus, namus ir senus patai

som pagal savininko norą.
Dirbam ant kontrakto arba nuo 

dienų.
Galit matyti vakarais arba 

per laišką.

ANTANAS BIELIŪNAS 
3241 Lime Street, 

Chicago, III.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo vtffandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted Su Chicago,'

Antanui Kučinskui, Orion, III., 
rašo jo šeimyna iš Svirkančių, 
Vekšnių vai.:

y .

..... Ačiū, labai už atsiuntimą 
600 auksinų arbax300 rublių. 
Būt gera, kad daugiau parsių- 
stum, kol musų pinigai dar yra 
pigus. Naujienų pas mus daug.

-»------ -------------------r-;----------- ---------------------------F---------
/—11 ' .................

V'A$ ANYOMB » 
ANVTHING AGAIIVJ/-

______ 1

Pranešimai
Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. j 

mėnesinis susirinkimas įvyks sere- Į 
doj, rugsėjo 1, kaip 7:30 vai. vakare* 
LiuosyrtJs svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. — V. Briedis, fin. <rašt.

. NOT 
EXACTiyf

Rez. 1139 Ird/zpendenc? Bhd. Cliicnjo
Tolephone Vxn Bur*n 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halstdc! St. Chicago
Telephonę Drover 9693

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

Ofiso Tek McKinley 76
DR. I. H. GINDICR

DENTISTAS
Męs savo darbą ąvarantuojame 

Kalbame visas Ėuropiikas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, 111.

Arti 88-th Street

SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VA1ST1NYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pūga! Euro
pos metodą nuo visokių ligų. \

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dykų.

SALUTARAS COMPANY
l’ROF. J. BAI.TKENĄS,

1707 So. Halsted St., * Tel. Canal 6417 Chicago, III.

O.NLV fATHt'K 1
YOU VVfRE CRA2LV AN'D 
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Kas Dedasi Lietuvoj i

VILKAVIŠKIO APYLINKE, darė pastaruoju laiku Rokiškyj 
—- . ypatinga jiadėtis: turime katali-

Derlius. Nors iš žiemos ru-, kiškus katalikus, nekatalikiškus 
giai bei kviečiai pavasary atrodė katalikus ir katalikiškus žydus, 
prastai, o vasarojai gana gerai, Seniau ir paskirstymo nebuvo, 
bet persikeite antraip. Rugiai Ta pati darbininkų sujungia da- 
ir kviečiai Šiek-tiek subujojo ir( re vakarus arbalnamyi net ir vi- 
abelnai imant, galima sakyti—. suotinus nariu susirinkimus ir 
užderėjo vidutiniškai. Tuo tar-. jokių klinčių tuo ar kilu moty- 
pu vasarojai delei stokos lytaus, Vii nebuvo daroma. Dalykai at- 
kaitraus ir sauso, oro vietomis dniiiinė atvažiavus į Rokiškį sa 
labai menki, tik-ką išplauktėję, ■ vanoriuJ katalikybes ^‘anstą- 
grudai nesubrendę pradėjo džiu-Jhii” kunigai Bumšai, kuris nie- 
ti. Kiek geriau pribrendo va
sarojai ankstybesnieji.
pievose šiemet taip-pat menka 811 šiam uoliam anstoliui teks il- 
isaugo ir šieno mažai prišienau-18*°u Rokiškyj pasidaibuot, tai 
ta. Dobilai buvo vidutiniški.’artimoj ateityj parap jonys toga 
Bulvės dėl tos pačios priežasties įnešti į parapijos namą ne
pradėjo džiūti. Dabar po tru-'betnamį su tam tikru kataliky- 
putį pradėjo lynoti, bet jau kiek pasu. Parapijos namai tu- 
vėloka. Soduose vaisių tarnauti visiems pavapi j o-

' ža, o ypatingai kriaušių (gru- nims ir jų organizacijoms, nes 
šių), kurių veik visai nėra. Ru- rn9*8 parapijos lėšomis namai 
giapiutė prasidėjo maždaug nuo 
liepos 13 — 14 d.; darbai eina 
sparčiai. Kurie šiais metais 
buvo kasę durpų — labai gerai 
išdžiuvo. Galima tikėtis, kad su 
kuru bus kiek geriau, negu pe
reitais metais. [“L. Uk.”] i

no neprašomas teikia rokiš- 
Žole.kėnams katalikybes pasus. Jei-

PAšVITNYS.

prieš

—------ Įėsojuis namai
sl ityti ir prie darbininkų s-gos 
pridera daug darbiu inkų Ro- 
k škio parapiomę. Ligi šiol ne
buvo girdeli, kad kas nors iš dar 
bininkų sąjungos narių butų iš
ėjęs iš parapijonų skaičiaus.

Be katalikybės šulų Rokiškyj 
yra ir valstybės sula', kurie 
kaip tik liepos mėnesio 24 d. iš- 

! gelbėjo valstybę nuo didžiausio 
' Lietuvai pavojaus: nuo bolševiz 
• m >. Valstybėj šulas — tai vie
tos mdicijiBi. Darbininkų vaka
ro kontrolė kiekvienam einan
čiam sodnan į spektaklį segiojo 
p i.e krutinės numeriukus, iš
karpytus žvaigždės pavidalu.

Pa/prastam trumparegiui pi
liečiui nei į, galvą neatėjo pama
nyti, kokiam pavojui! statoma 
ta žvaigždutė Lietuvos respub
liką. Bet ačiū vietos milicijos 
sumanumui tai tuojaus buvo į- 
sakyta visiems žvaigžduotus nu 
picriukus nusiimt, nes kitaip 
ž\ aigžduotieji svečiai busią Į 
areštuoti ir vakras busiąs užda
rytas. Klusni1 publika. Pavo
jus frspublikai buvo pašalintas | 
ir spcklakDs galėjo tęsiib', bet 
staiga rupiais ašarų lašais pra
virko dangus ir savo ašaromis iš 
baide publiką. Ko dangus ver-

Miestelio ukininkai dar 
karą eidami į kolonijas užgrie
bė 18 dešimtinių bendrų mies
telio ganyklų. Biednuomenė li
ko be ganyklų. Karo metu, kuo
met daug buvo apleistų žemių, 
biednuomenė jomis naudojosi 
gyvulių ganiavai, šįmet aplin
kiniai dvarai atsisakė priimti į 
ganyklas g^ulius; ten, kur pri
imdavo, reikalavo 'nepakeliamo 
mokesčio — 400 auk. už karvę. 
Miestelio biednuolis uždirbą 10 
auks, dienai, jokiu bildu, žino
ma, neįstengia užsimokėti to
kios kontribucijos. Nematyda
mi išeities, miestelio biednuo- 
Jiai krekėsi į Valsčiaus larybą. 
Šitoji galvojo, galvojo ir nieko 
ncišgalvojo: užmiršo .ganyklas, 
kurios pateko į ūkininkų ran
kas. Dalis miestelių, neturėda
mi ganiavos, priversti buvo par
duoti paskutinę karvę, arba lai
kyti gyvulius namie. Kuomet 
buvo kreiptasi antrą kartą į 
valsčių, tuomet tik (valsčiaus le
vai atrėžė 1 deš. ganyklos — 
samanotos pievos, duodami pa
tarimą biednuomenei — nepra
leisti momento, kuomet bus dva ti.vai Ir plaktukas negulėtų vie

noj vietoj: jie kartu sudaro ir- 
Paste-

kr, sunku atspėt: giedrų naktį 
ant dangaus skliauto žiba dau
gybe komunizmo emblemų. Nc- 
b( ilgai joms teks žibėt: vienų 
gražių naktį nurankios jas Ro
kiškio milicija.

Rokiškėnai, bukite atsargus! 
N evartokite pjautuvų ir plaktu
kų; stropiai dibokite, kad piau-

rai dalinami, tuomet, girdi rei- .................
ketų porą ūkininkų iškelti kur'gi bolševikų emblemą.
nors j dvarą, ir vietoje pasiliks bės milicija, ir sudiev liuosybė: 

toje byloje < aHidui>i už krotelių.ganyklos. Visoje I
valsčiaus ponai biednuolius ap-.

, šaukė “bolševikais’* — kam jie 
reikalavo /jrąžiiiti ganyklas. 
Klausimas, ar miestelio ūkinin
kai, kada skirstėsi bendras ga-j 
nykias savo naudai, ar nebuvo , 
tokie patys “bolševikai”?

[“S-d.”].. P. Papartis.

“S-d.”] Andriejus Margelis.

Politinių kalinių
reikalavimai.

St. Seimo socialdemokratų 
fiakcija 31 VII gavo iš Kauno 
kalėjimo politinių kalinių pa-

ROKIŠKIS.

RoLiepos mėnesio 24 dieną 
kiškio apskrities darbininku są
junga rengė spektaklį miesto 
sodne. Sąjungos rupesniu buvo

ryta atvira vasarinė scena vai
dinimams. Buvo vaidinama dra 
Ųia “Iš meilės”. Publikos į va
karą prisirinko daug, bet nelai
mei pasilaikė vakare lietus, ir 
spektaklis reikėjo atidėti ryto
jui. Kadangi ir ant

tai vakaro rengėjai 
vietos pavasarininkų

rytojaus 
abejotina, 
kreipėsi į

Kaliniai skundžiasi, kad bylų 
tardymas eina po pusę metų; po 
to dar puse metų bylos guli teis
muose, ir galų galais kaliniai be 
teismo siunčiami Rusijon.

Žvalgyboje yra atsitikimų, 
kad kaliniai už atsisakymų kal
bėti rusų kalba buvo sumušti. 
Kalinius siunčia į Rusija ir 
prieš jų norų.

Kaliniai reikalauja: 1) tuojau 
pašalinti nuo vietų ir patraukti 
a tsakomybėn žvalgybininkus, 
kurie sumušė kalinius, 2) neves

Ii, bet atlikti kalėjimo, kontoro- 
draugiją je tardymu, 3) paliuosuoti iš ka 

prašydami duoti arbatnamio sa- Įėjimo visus politinius kalinius 
. Pavasari-į iki teismo, kurių tardymas už- 

at'isakė s»lę duot1 baigtas, ir baigti tardymą ki- 
i patiems kali- 

katalikiš- < n'ams statyti sąrašus siunčiamų 
Kuomet ’

lę, jeigu butų l ėtus.
ninku šuląif ;
motyvuodami tuo, kad jie, gir-' tiems, 4) leisti 
di, salę teduodą tik 
koms organizacijoms.
prašytojų buvo pastebėta, kad

jų Rusijon įkaitas, norint išveng 
ti siuntimo Rusijon provokato-

sale naudojasi žydų organizaci- rin< kurie melagingai nušviesda- 
, jos ir jiems salė duodama spėk- mį faktus gali pakenkti musų

takliams, nors jie ne katalikai, ] “ ‘ “------- - -
bet judėjai, tuomet “Šulai” aiŠ- buvo prižadėta badavimo metu 
kiau pasisakė, kul jie negalį vasario 11U-19 d. š. m.

Kaliniai palaikymui savo rei-

rū kalams, 5) išpildyti tai, kas

kiau pasisakė, kad jie negalį 
duot salės socialistinėms organi
zacijoms, ir salės nedavė. Susi- kalavimų, skelbia nuo rugpju-

NAUJIENOS, Chicago, UI
M———— Utarnikas, Rugp. 31 d., 1920

čio 1 d. badavimų. Geriau, sako, 
mirti iš bado, negu gesti bjau
riose kalėjimo gyvenimo sąly
gose.

Sočiaide moklintų frakcija, su
žinojusi apie kalinių reikalvi- 
mus, tuojau pavedė dr. Požėlai 
susižinoti tuo reikalu su Apy
gardos Teismu ir išaiškinti ka
linių padėti. Liepos 31 d. įsa
kymu teisingumo valstybes gy
nėjai aplankė kailinius ir visų ei
lę jų reikalavimų patenkino. Ka-

jų reikalavimų, atsisakė badant.
Nežiūrint | valst. gynėjo pasi

žadėjimų nesiuntinėti kalinius į 
Žvalgybų, rugpjūčio 3 d. buvo 
kalinai vis dėlto dar siunčiami. 
Tai via neleistina, nes be reika
lo kaliniai varginami ir mora
liai ir fiziniai. [“S-d.”]

Pa j ieškojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau trįs mėtai 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:

POVYIjAS GRIGAITIS, 
1841 So. 49 Avė., Cicero, III.

Aš ANTANINA ANTANAVIČE 
pajieŠkau švogerio Frank Sungai- 
los, 1914 metuose gyveno Mason Ci
ty, Iowa, o dabar girdėjau gyvenąs 
Chicagoj, III. Turiu labai svarbų rei
kalą —laiškas iš Lietuvos nuo mo
teries, ji šaukiasi pas savo vyrą 
Frank Sungailo. Mano antrašas.

MRS. J. ANTANAVIČE, 
3211 So. Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Franckės Zukienės ir 
jos sūnų Alakso Žuko V’ Jono Žuko, 
Vilniaus rėdyboš, Birštono parapijos, 
Naudžiūnų kaimo. Turiu svarbų rei
kalą. Prašau atsišaukti adresu:

JUOZAS JUOZAITIS,
P. O. Box 98, Hendersonville, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ/

REIKIA — 2 patyrusių 
moterų pardavėjų. Mokes
tis pradžiai $25.00 į savaitę. 
Vakarais dirbti nereikia, 
išskiriant subatoj. Spartus 
pagerinimas.
LUSTIG’S DEPT. STORE

3410-12 So. Halsted St.

JAUNOS MOTERS
Jus galite, padaryti gerus pi

nigus musų didelėse Hawthome 
dirbtuvėse. Mes turime daugelį 
pageidaujamų darbų, iš kurių 
galite 'pasirinkti. Štai trįs dar
bai, 
mo. 
gi ai

kurie nereikalauja patyri- 
Mes turime ir kitokių ly- 

gery.
Coil VVinders

Leligvas, čystas darbas prie 
kurio jus gausite $19.45 už kiek
vieną pilną savaitę mokinanties 
ir daugiau kada pradėsite dirbti 
nuo Stnlcių /jiioco vvorlc). ATot’- 

ginos dabar dirbančios, aplamai 
imant, yra jau po tris metus 
prie to paties darbo. (Juo ilgiau 
jos būna, tuo geriau jos tą dar
bą mėgia.

Paper Insulating
Ar ne mėgtumet operuoti ma

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

Assembling.
Lengvas darbas ant benčiaus.I

Ju« galėsite prisėsti, greitai iš
mokti ir uždirbti gerus pinigus 
nuo pradžios. ,/

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

VVESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th Avė. & 24th St.
4__________________________ _________________________

REIKIA indų plovėjos ir mer
ginos virtuvėj (pantry giri). Al
ga $20 į savaitę.

CAHILL RESTAURANT
4153 So. Halsted St.

REIKIA — patyrusių mote
rų perrinkimui skudurų. Gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.
WALLACE IRON & METAL 

CO.,
548 W. 63 SI. .

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

REIKALINGA

Stenogrdfė gerai varto
janti anglų ir lietuvių 
kalbas. Labai gera al
ga. Atsišaukit tuojaus 

telefonu:

Boulevard 2160
DR. KARALIUS
REIKIA MERGINŲ

Jaunesnių kaip 16 metų. Nuolati
nis darbas. Graži čysta dirbtuvė. 
Lengvas užkandis dykai. Gera mo
kestis pradžiai.
THE IIUMP HAIR PIN MFG. CO.

1916 Prairie Avė., Cor. 20th

REIKIA merginų lengvam 
dibtuvės darbui. $15.00 į sa
vaitę.

PIESER LIVINGSTON CO., 
1527 So. Halsted St.

REIKIA — 15 merginų 
rinkimui skudurų.

P. STĖINBERG,
2639 W. 12 ^St.

per-

x REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
PAPRASTŲ

DARBININKŲ
Mes galime panaudoti ke

letą darbininkų ^vairiems 
dirbtuvės darbams. Darbai 
ant mašinų, prie truckų ir 
taip toliaus. Daugelis dar
bų yra nuo štukių ir gerai 
apmokama. Patyrimo ne
reikia.

Ateikit samdymo ofisan
ACME STEEL GOODS CO.

283G Archer Avė.

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

ną.
UNITED IRON & METAL

, COMPANY, 
711 West 15 Place

REIKIA
VYRŲ.

Molderių ant plieno, 
malleable ir žilos 
geležies.
Ateikit pas

WESTERN STEEL. CAR
& FOUNDRY, 

1368 Brandon Avė.
Hegewisch, III.

REIKIA
VYRŲ

ant tavorinių vagonų 
(freight car).
100 plieno darbininkų 
ir padėjėjų. Tavorinis 
vagonas 25.
Ateikit pas

ROCK ISLAND LINE
124 & Ashland Avė. 

Blue Island, III.
REIKIA — pardavėjo pardavimui 

svetimšaliams. $50 iki $60 į savai- 
1 tę. Turi būti apsukrus ir progresy- 
viškas. Dalykas da nebuvo išleistas 
pardavimuį. Ateikit 8 vai. ryto iki 

'5:30 po piet.
35? W. 63rd St., Merrick Bldg. 

Room 412.

REIKIA — 3 sargų $130 — $140 
į mėnesį, 8 valandos — 2 Chauffeu- 
rių $34.50 — 3 Elevatormenų $115 
— Mašinistų ir padėjėjų — 2 Peč- 
kurių ir padėjėjų $125 — $150.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4193 So. Halsted St.

REIKIA — Vyro važiuoti vienar
klį vežimą. Mokama gera mokes
tis. . . z
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St., 
Kampas Desplaines St.

REIKIA bučerio, kuris mokė
tų savo darbą; gera alga, 
sišaukit tuojau. •

700 W. 31 St.

At-

VYRŲ

REIKIA
KRIAUČIŲ
ŠAPOS
DARBININKŲ

Guzikų skylių darytojų, 
Kankinių siuvėjų.
Kalnierių nubaigėjų.
Kišenių Uždrutytojų.
Nubaigejų (finishers).

Jeigu esate smagios su adata 
ateikite tuojaus.

ALFRED DECKER & COHN,«
P.-V. kampas Van Buren & 

Franklin Sts.

REIKIA — i

/
Metalinių patternų dirbėjų,
Gera mokestis ir
nuolatinis darbas.

REIKIA —

SPECIALI S PARDAVIMAS 
Perbudavotų Mitchellių ir 

kitų išdirbysčių.
Mėnesinių Išmokėjimų Planas 

IŠLYGOS:
Kaina įmokėti
$ 900 $350 $45

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

išmokėjimai 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas'

menes 
menes 
menes 
menes 
menes 
menes 
mCnea

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
kambarių; pagyvenimui biznis ir šo
kių svetainė. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju Lietuvon. Kreipkitės 
prie savininkės.

- 1336 So. 52 Avė.
Cicero, III.

NUOŠIMČIŲ MOKfiTI NEREIKIA. 
MORGEČIŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
FREIGHTŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
TAXŲ MOKESČIŲ NfiRA. 
APDRAUDOS MOKESČIŲ NĖRA.

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

Jūsų seną karą (ne senesni kaip 
1912) paimsime į mainus ir parū
kuosime kaip cash įmokėjimą. 
VISI PERBUDAVOTI MITCHELIAI 
NEŠA TOKIĄ PAT GARANTIJĄ

KAIP NAUJI.
MITCHELL,

2 pardavimo kambariai 
2326 2334

Michigan Avė. Michigan Avė

4

RAKANDAI

PARSIDUODA didelis namas, 3 pa
gyvenimai ir štoras ir garadžius. Ren 
(los neša j mėnesį $105. Naujos ma
dos įtaisymai: vanos, elektra ir kiti 
parankumai. Gražioj vietoj, Brigh- 
ton Parke, netoli Archer Avė. Par
davimo priežastis — savininkas iš
važiuoja Lietuvon.

4129 So. Sacramento Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS MIESTE.
Turi būti parduota tuo'jaus iš prie

žasties savininko mirties. Gera pro
ga dirbantiems McCormicko arba 
Twine dirbtuvėse, du blokai į darbą, 
gali pareiti ant pietų. Neša rendos 
$58.00 į menesį. Turi būti parduo
tas šį mėnesį, tiktai už $4,700 arba 
už geriausį pasiūlymą. Kreipkitės 
prie

2216 W. 24th St., 2ros lubos, 
arba( pašaukit Van Buren 890

PARSIDUODA — 7 kam- 
barių namas ir garažius. 
Lotas 33x125. Geras biz
niaus kampas.

Z. HEBERT, 
703 W. 46 PI. arti Union Av.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotae 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodami). 
Turime labai gražių 
Bulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus; 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; i 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 nedėliomis iki ,4-

Ateikit pas

McCORD & CO.
847 W. 120 St.

vyrų.

PARSIDUODA 5 kambariai mūri
nis namas, augštas skiepas, didelis 
kiemas, elektrinės šviesos ir maudy
nė. Parsiduos už teisingą pasiūlymą. 
Atsišaukit

8352 Wallace St.

Mašinisto ir shaper
Gera mokestis.
Pastovus darbas.

Ateikit pas

McCORD & CO.
847 W. 120 St.

REIKALINGAS patyręs lie- 
tuvys bučeris. Kreipkitės • 

WORKERS CONSUMERS 
ASSN.

2005 W. Lake St., 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI
TIKRAI GERA PROGA

Trumpu laiku turiu išvažiuoti į 
Lietuvą su Federalės Agentų Bendro
vės reikalais, ir iš tos priežasties es- 
mu priverstas parduoti savo krautu
vę, kuri susideda iš įvairių saldainių, 
cigarų, lengvų gėrimų, biteriiį ir vai
stų. Kartu parsiduoda vifi namų ra
kandai ir automobilius. Biznis yra 
labai gerai tarpe lietuvių išdirbtas ir 
.vieta visiems žinoma, o biznis neša 
geras įplaukas. Parduodu labai-la- 
bai pigiai. Nepraleisk šios progos, 
ateik ir ištirk viską ant vietos.

JONAS KASTĖNAS, 
663 W. 18th Street, Chicago, III.

PARSIDUODA — bučemė su 
ar. be namo. Biznis gerai iš-, 
dirbtas. Priežastis pardavimo 
— liga. Klauskit savininko

2462 W. 46 Place.

PARSIDUODA —- Saliunas, labą! 
gera vieta, labai pigiai. Priežastfs 
pardavimo datirsit ant vietos.

J. Y.,
453 Vermont St.
Blue Island, III.

PARSIDUODA — Štoras ir flatas 
vrlSui, arti Kedzio A.ve. Bavjfenas. 
Kaina $4,000. Išlygos.
MULHOLLAND MARLEY & BRAY 

6243 So. Western Avė. ■ 
Phone Procpect 611

EXTRA! 4
Parsiduoda $4,000 už $2,500, bu- 

černė ir grosemė. Biznis išdirbtas 
jer ilgą laiką. Pardavimo priežas- 
;is yra labai svarbi. Nepraleiskit 
šitos progos.

Atsišaukit:
716 W. 31st St.

PARSIDUODA gera grose^nė ir 
jučernė pigiai. Priežastį patirsit ant 
vietos.

30th ir Lowc Avė. trįs blokai 
į rytus nuo Halsted Str.

PARDAVIMUI Saliunas, 
campas ir geras biznis.

Arti fabrikų.
Atsišaukit

2700 Ogden Avė.
Chicago, 111.

gėms

PARSIDUODA — saliunas pigiai. 
Čysta graži vieta, geri įtaisymai, nau
jas pianas ir kiti visi reikalingi geri 
dalykai. Biznis geras. Pardavimo 
priežastis važiuojam Lietuvon.

652 W. 18th St., 
Chicago, III.

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

708 W. 30th St. 
tarpe Emorald ir Union.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA vienas trokas 1 to

no 1920 metų. Gera proga tam, ku
ris sykiu norėtų Express “Branch” 
ofisą vesti.

BRIDGEPORT EXPRESS CO. 
3226 S. Halsted Str.

Phone: Drover 9757.

D.

PARSIDUODA — 5102 Lowe Avė., 
2 augštų — 5 ir 6 kambarių — na
mas, maudynė ir gazas, naujas cemen
to basementas, sewerės. Kaina 
$4,500.00.

4941 frincenton Avė., 2 augštų na
mas ant cementinių plytų pamato, 6 
ir 4 kambarių, $400 cash, likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Kaina $3,700.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE» ■ I

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

$1275 nupirks gerą grosernę 
su naujais fixtures. Rašykit

Naujienos No. 132
1739 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS.
PARDAVIMUI naujas medinis na

mas, 5 kambarių, dar negyvenamas, 
labai puikioj vietoj, prie Market Par
ko. Priežastis pardavimo — važiuoju 
Lietuvon. Netoli krautuvės, moky
klos ir bažnyčia.

6925 So. California Avė.

PARSIDUODA pigiai 2 pagyveni
mų mūrinis namas, 7 ir 8 kambariai, 
su maudynėms, elektra, furnacu ap
šildomas; didelis basementas ir pu
santro loto. Randasi labai gražioj 
vietoj prie 55to Blvd., netoli Sher- 
man Parko. Namas vertas $10,000, 
bus parduotas greitu laiku už $8,000. 
Atsišaukite greitai pas savininką.

J. SINKUS,
3301 So. Halsted St.

Extra Extra
Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
Šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiom pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phGnographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka •— už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatyinas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE ,

2’.02 W. 35-A.h St. arti Archer Avė.
aidui a nuo 9 iki 9, nedalioj nuo

M W 4.

PARSIDUODA gera farma. 92 ak
rų geroy 'derlingos žemės, 4 mylios 
nuo miestelio Barberton, Ohio ir 8 
mylios nuo didelio miesto Akron. 3 
akrai jauno vaisingo sodo. Geras 
9 kambarių namas, šaltinis pas na
mą. Didelis tvartas, kutis taip, pat 
vasarnamis. Kaina $115.00 už akrą. 
Galima pirkti su gyvuliais, padar
gais, javais ir visu užderėjimu už 
$15,000.00. Gyvulitj yra: 4 arkliai, 
3 karvės, 2 veršiai, 31 kiaulės ir 200 
vištų. Įmokėti reikia $8,500.00. Li
kusieji ant išmokesčio.

Atsiliepkit greitai, nes į trumpą 
laiką bus parduota. Kas neaišku 
kreipkitės laišku ant šio antrašo: S. 
R., 130 Wooster Avė. Akron, Ohio.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Priežastis pardavimo, važiuoju 
į Lietuvą, parduosiu pigiai, 1 metai 
tik vartoti.

ST. RUBEIKIS,
4429 So. Honore St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

PARSIDUODA rakandai, pi
giai, trims kambariams, gerame 
padėjime.

2852 Wallace St. 
žemai iš fronto.

NAMAl-žEMfe_
PARSIDUODA 320 akrų ūkis po 

$35.00 už akrą su budinkais: 9 kam
barių namas, didelė barnė, tvartai 
galvijams ir avims, vištinyčia, gara- 
žius ir t. t. Budinkai verti apie $5,000. 
Visas ūkis aptvertas, ganykla avims 
aptverki atskyrai, vanduo yra pum
puojamas inžinu. 160 akrų dirbama, 
o likusioji dalis ganyklas ir miškas. 
Reikia pusę įmokėti, o likusius ant 
lengvo išmokėjimo. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos, arba per laiš
ką. Ūkis randasi netoli miesto 
mokslainės.

A. KIMONT 
R 2, Branch, Mich.

ir

PARSIDUODA — Medinis namas, 
štoras ir 1 flatas. Medinis namas 
125 pėdų ilgio. Garu apšildomas. 
Parduosiu labai pigiai. Namas ant 
4536 So. Paulina St. Teiraukitės pas 

4538 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA — Kampas 39-tos 
ir Sacramento. 2 augštų muro na
mas, štoras ir flatas. Kaina greitam 
pardavimui $7,500.

Phone Prospect 611 
MR, MARLEY,

m

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo būdu 
)ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
meto.

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

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig niicros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios modų knygos.

MASTBR DESIGN1NG SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake SL ant 4-ty lubų.

&

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGEŠ

6205 8. Halsted, 2407 W. Madlwo«, 
1850 N. Wella St.

ValsflįoiH,
Moko Siuvimo, Pntfurnų Kirpi

mo, Designing bi«nlul ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės. 
TeJef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininką.
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