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Atmeta 10 dienų paliaubą

master at Chicago, 111., Aug. 9, 1920 
as reąuired by the pci of Oct. G, 1917

Lenkija siunčia 
taikos delegaciją

Lenkai apleido savo sostinę
Lenkijos taikos delegacija jau 
perėjusi bolševiku liniją. Svar

stys taiką.

Lietuvos Seimas ratifikavo taiką
LIETUVOS STEIGIAMASIS

SEIMAS RATIFIKAVO TAI
KOS SUTARTI SU RUSIJA.

duria, kad valdžia persikels palių lubos 
(Pirmesnes 

rusais liko 
kirui lenkai

Rusijos bolševikai apleis oku
puoti ją Lietuvos teritoriją.

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] 
VVASHINGTON. — Rugp. 7 

dieną Lietuvos Atstovybė yra 
gavusi tokį “Eltos” kablcgra- 
mą:

“Steigiamasis Seimas Rugpjū
čio 6 dieną ratifikavo taiką su 
Rusais. Opoziciją darė tik. dalis 
socialistų ir jų ne visi, šiaip vi
si balsavo už ratifikavimą.

šiandie baigiame Kaune de
rybas su rusais deki užimtų te
ritorijų evakuacijos. Rusai at
sitrauks”

Sako, valdžia pabėgusi į 
Poznanių.

JOIIANNINSBERG, Rytų 
Prūsijoj, rugp. 8. — Johanning- 
sburgcr Zeitung išsjMiusdino ži
nią, kad Lenkijos valdžia pabė
go į Poznanių IJr kad bolševikų 
spėkos yra tik už 25 nfylių nuo 
Varšavos. Ta žinių išeinanti iš ( raukos prisirengti naujam ka- 
Varšavos. To laikraščio Va r ša- rili). 
vos korespondentas sako, kad 
Varšavos puolimas yra neiš-■ susitarimą sustabdymui karia- 
vengtinas, kad bolševikai vis 
dar telksi veržia iCr kad mano
ma, jog jie atkirto lenkų ka
reivių pabėgimą į I^enkų kori

Rytų

PARYŽIUS? rugp. 7. — Len-, 
kijos plenipotentai šiandie po 
piet su balta vėliava, perėjo bol
ševikų linijas ir važiuoja [Mins
ką svarstyti musių 
ir taikos sąlygas, 
lenkų tarybos su 
pert runk tos todėl,
buvo atvykę tarties vien apie 
mftišių paliaubą, o ne apie tai
ką, ka?p to reikalavo bolševi
kai. Bolševikai nepasitiki len
kais ir reikalauja tuojaus dary
ti taiką, nepertraukiant niušių, 
kad lenkai negalėtų laike pert-

as reąuired by the act of Oct. 6, 191

NERANDA SAU BICIUOLIŲ.

“Panic togo” lenkai, užkiršinę bolševikiškąją mešką, da
bar dumia, kiek tik jų kojos spėja nešti ir jau šaukiasi talki
ninkų pagalbos. Bet talkininkai stovi ir žiuri, nė. patįs nesuma
nydami’ ką daryti su baisiąją meška — ir tik notomis ir ulti
matumais ją bombarduoja. O meška jau ir prie Varšuvos var
tų atsidūrė.

True translation filed with the post-1 True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 9, 1920 master at Chicago, III., Aug. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917 aa reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Socialistai nenori gel Anglija nori vokiečiu 
bet Lenkijos pagelbos

Francijos socialistai priešinasi Anglai norėtų apginkluoti vokie- 
siuntimui kareivių ir amunici-' čius prieš bolševikus, bet tam la

bai priešinasi franeuzai.jos gelbėti Lenkiją.

PARYŽIUS, rugp. 6. — Tam

Prierašas:
Pasiųstoji Rygon Pabaltijos 

delegacija iš d-ro šaulio, kari
ninko Natkevičiaus ir d-ro Zau
nio, matomai, turi savo žinioj 
kitun klausimus, o ne Vilniaus 
ir kitų Lietuvos okupuotų da
lių klausima, kaip buvo spėta 
iš pradžios, ši delegacija daly
vauja posėtlžiuose drauge su

Eina ant M lavos.
PARYŽIUS, rugį). 7. — Slbe- 

rijos kavalerijos kohunna vis 
dar tebeina paraleliai Vokieti
jos rubežių, besiveržckima ant 
Mlavos, kuris yra labai svarbiu 
miestu, kadangi jo paėmimas 
atkirstų geležinkelio liniją tarp 
Danzigo tfr Varšavos.

Lenkai, kaip paprastai, tik 
meldžiasi.

ČENSTOCHAVA, rugp. 5. — 
Net tikėjimą naudojam^ sus
tabdymui bolševikų besiverži
mo Lenkijon. Daugybė pabėgė
lių atvyko į šį miestą ir jie eb- 
sią ant kalno Jasna Gura, kur 
yra “stebuklingoji” Panelė šv. 
ir ten melsis už šalies išliuosavi
ntą.

Suomijos atstovais.
Jonas Vileišis.

Bolševikai jau pradėjo evakavi- 
mą Lietuvos.

COPENHAGEN, rugp. 7. — 
Berlingske Tidende gavo specia
lę žinią iš Kauno, kad Lietuvos 
Steigiamasis Seimas pėtnyčioje 
ratifikavo taikos sutartį su Ru
sija, po ko rusai, pildydami tą 
sutartį, pradėjo evakavimą Vil
niaus ir kitų okupuotų Lietuvos Į a* reąuired by tiu aet »f Ost. 6, 1917 
žemdų.

True translation filed wikh tto post- 
inaster at Chicago, III., Aug. 9, 1920

True tranglation itlod with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 9, 1920 
as reąuired by the aet of Oet. 6, 1917
RUSAI JAU BOMBARDUOJA 

VARŠAVĄ.

Rusija siūlo taiką 
Rumunijai

Rumunija lir Čecho-Slovakija 
paslliekančlos neutralės.

PARYŽIUS, rugp. 7. —l Fran
ci jos Suvienytoji Socialistų pa r- tikra anglų klika, vadovaujama 
tija išreiškė savo opoziciją in- Winston Churchill ir remiama ne 
tervencijai Lenkijoj, kad pa- didelės Anglijos militaristų hie- 
gelbėjus jai atsispirti prieš Ru- rarchijos grupės, siūlo, kad vo- 
sijos bolševikus iiir ji išleido at
sišaukimu į narius, kad jie da
rytų viską, kad tik neprileidus 
Fra nei jų įsimaišyti į tų karą.

Atsišaukimas yra užvairdytas 
“Atsl?šaūkimas už Rusijos revo
liuciją prieš kapitalizmą” ir sa
ko:

“Beminti bu Generaline Dar
bo Federacija tapo nutarta tuo- 
jaus organizuoti smarkų veiki-

Bolševikai atmetė Anglijos siū
lomą 10 dienų m u šią paliaubą.

LONDONAS, rugp. 8. — Be- 
vieJinė žinia iš Berlino sako, 
kad jau nuo pėtnyčios ryto 
Varšavos išlauk inliai fortai yra 
bombarduojami. Lenkai vis 
dar atsakinėja į bolševikų ugnį.

Bolševikų valdžia atmetė 
. Anglijos valdžios pasiūlymą 

padaryti 10 dienų mūšių paliau
bą su įlenki j a.

Maskvos valdžia pranešė Ang
luos valdžiai, kad ji prirengė 
Lenkijoj delegatų parėjimui Ru 
sijos fronto rugpjūčio 9 d. va
kare ir pradėjimui mūšių pa
liaubos ir taikos tarybų rugpiu
čio 11 d., Minske.
Lenkai apleido Varšavą ir išsik

raustė j Krokuvą.
LONDONAS, rugp. 8. — Lon- 

don Times gavo datuotą suba- 
toje iš Berlino žinią, kurioje 
sakomis, kad Lenkijos valdžia 
ir talkininkų šalių atstovai šian
die evakuos Varšavą. žinia pri-

PARYŽIUS rugp. 7. — Užrū
kei! nių reikalų ministerijai šian 
die pranešta, kad Rusija pasiūlė 
tuliką Rumunijai !r padavė su
manymą, kad taikos konferen
cija butų laikoma Charkove.

Temps gavo žinių iš Pragos, 
kad Čeclio-Slovakija išleido 
deklaraciją, kad ji pasiliks ne
utrali linkui Rusijos ir Lenki
jos karo.

Pasak Rumunijos finansų nii 
nisterio Titulesco, Rumunija 
linkui Rusijos ir Lenkijos karo 
laikysies griežto neutraliteto, bet 
jeigu reikėtų daryti bendrą vei
kimą, ji prisidėtų prie talkinin
kų.

Rum,unų oficialiuose rate
liuose pasakyta, jog nėra jokio 
pamato tvirtinimlams, kad Ru
munija sulinkta duoti karinę 
pagelbą Lenkijai, jei Anglija ir 
Francdja suteiks finansinę pa
gelbą. Rumunijos sutraukimas 
kariuomenės esanti vien atsar
gumo priemonė ir negali būti 
jokios kalbos, kad Rumunija 
Veiktų viena.

Lenkai yra įgalioti daryti 
I ciifiitnrinia «n«tnlwlvnmi Vni*in- 
vimui, bet yni instruktuoti rei
kalauti, kad sovietų valdžia ne- 
simaiŠytų į Lenkijos vidurinius 
reikalus, ką reiškia, kad bolše
vikai negalės bandyti įsteigti 
lM>lševizmų Lenkijoje.

Mūšių ] Kilia ūbos konferenci
jos prasidės nedėlios- ryte.

Tuo pačiu laiku bolševikai 
nė kiek nesumažina savo ofen- 
syvo ir visuose sektoruose. ver
žiasi priekyn, smarkiai bom
barduodami.

Bolševikai laike pastarųjų 
48 valandų visur lenkus atmetė 
atgal, paini'damji Ostrolenką.

Ijaimėjo Kryme.
Pirmas didelis mušis Kryme 

buvo dideliu pasisekimu bolše
vikams, kurie atmušė gen. 
Vrangel kareivius ir pajine 
Aleksandrov.
Talkininkai nežiną ką daryti. 

Kalba apie blokadą.
LONDONAS, rugp. -r Aud

ros debesįs renkasi Europos pa
dangėse.

Hyth ekonferencija, kurioj 
svambiausiai* d&lyvautojais bu
vo premieras Lloyd George ir 
Millerand, šiandie paĮvų, Talka 
Europoje, kurti dar tik 24 vai. 
atgal, išrodė taip arti, dabar yra 
dar toliau nuo pasiekim|o.

Hytlie konferencija šįvakar 
paįro ir oficialiai tapo paskelb
ta, kad sovietų Rusija atsisakė 
pr ii iruti veltausįjį Lloyd Grerge 
piudulymj^ patlar’yti 10 dieny 
mūšių paliaubą Lenkų-Rusų ka
re. c .

“Padėtis yra labai rusti,” pa
sakė vienas dalyvauto] ų, lordas 
RiddeU, skirstanties konferen
cijai.

Tečiaus talkininkai padarė 
dar vieną prailginimų. Sovietų 
Rusijai duota dar 48 valandos 
priimti sąlygas.

Pasibaigus tam laikus, jei 
nebus gauta priėmhn|o iš Mask
vos, RudSjos blokada bus atnau
jinta,

Atsakymas buvo gautas Hy- 
the šįryt, bet jis klek liečiasi 
Lloyd George pasiūlymo, buvo 
perdaug prisitaikančia pobūd
žio. Jj įteikė bolševikų pasiunti
nį s Anglijoj Kamenev premiie- 
rui Millerand, maršalui Foch ir 
Anglijos delegacijai.

Po piet talkininkai rimtai 
svarstė kokių jie pagelbą Lenki- 
kali galėtų duoti i* Oficialiai ta-

po paskelbta, kad jei bolševikai 
nesulaikys savo besiveržimo ant 
Varšavos ir bėgyje dviejų dienų 
nepriims talkininkų pasiūlymo, 
blokada vėl bus atnaujinta. 
Anglijos laivynas jau yra pri
rengtas.

Siunčia notą ir Amerikai.
VARŠAVA, rugp. 7. — Len

kijos užrubežinių reikalų minis
terija pasiuntė notas talkinin
kams ir 'ir specialę notą Junt. 
Valstijoms apie tikrąją politinę 
padėtį.

Bevieliu iu telegrafu pranešta 
Maskvai svarbiausias sąlygas, 
kuriomis Lenkija sutiktų tai- 
kinties. Kartu ji pranešė apie 
priėmlimą sovietų pasiūlymo 
pasiųsti delegatus į Minską tar
ties apie mlušių paliaubą ir tai
ką. *

t

DU LIETUVIAI ŽUVO

Užtroško nuo gaso, begerdami 
“naminę.”

CHICAGO. — Du »Į 
matomhi, lietuviai,

Charles Vojovinos, 30

žmonės, 
Joseph 

65 m. ir 
m„ gyve

nę prie 917 W. 35 St. gurkšnia- 
vo sau “naminę.” Begurkšniuo- 
dami ją užmiršo apie verdan
čias bulves ir iišsigėrę nuėjo 
gulti. Tuo tarpu bulvės pervirę, 
užgesino gasą ir jie abu užtroš
ko.

Karo stovis Denveryj
Gatvekarių darbininką streikas 

atšauktas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 191

Bolševikai veržiasi 
Persijoj.

Persijos šachas rengiasi bėgti 
iš sostinės.
wui

WASHINGTON, rugp. 6. — 
Sovietų Rusija įsiveržė Į pietva
karinę Aziją k jos spėkos grą- 
sina Persijoj sostinei Tegera- 
nul. Amerikos pasiuntinis Per
sijoj Galdwell šiandie paprašė 
leidimo Iškelti Amerikos legaci- 
ją iš Tegerauo.

rugp. 6. — Po
Kiisvin,

PARYŽIUS, 
bolševikų atakos ant 
svetimšaliai, taipjau diploma
tai evakuoja Tegcraną ir šachas 
rengiasi perkelti sostinę į Ispa- 
gan.

Užrubežinių reikalų minis- 
terijia patyrė, kadį padėtis Persi
jojo yra labai rusti ir vienatinis 
kelias pabėgimui pasiliko tik 
per tyrą į pietus, kadangi! per
sai sukilėliai uždarė Bagdado- 
Basara kelius.

3 žmonės užmušti.
APPLRTON, Wis., rugp. 8. — 

Trįs žmonės liko užmušti ir 2 
sužeisti, kada jų automobilius 
atsimušė į telegrafo stulpą ir 
paskui į medį.

SHANGHAI, rugp. .8 — šilko 
interesai paskelbė, kad delei 
sumažėjimo Europos ir Ameri
kos pirklybos, pusė šilko audi- 
nyčių turės užsidaryti su pabai
ga rugpiučio mėn.

DHNVER, Colo., rugp. 7.
Po pereitos nakties riaušių, ku
riose ginkluoti gatvekarių 
streiklaužiai ir policija nušovė 
3 žmon. ir 13 sužeidė, gatvekarių 
darbininkų streikas tapo at
šauktas. Streikas tapo atšauk
tas po ilgo susirinkimo strei- 
kierių pildomosios tarybos, po 
to? kaip teisėjas Whithford iš
leido paliepimą, kad streiko va
dovai :atšauktų streiką.

Miestan tapo atgabenta fede- 
ralė kariuomenė ir paskelbta 
karo stovis. Kareivių koman- 
duotojas pulk. Balinu paliepė 
nuįPnkluoti streiklaužius, o ant 
vfsų gatvekarių pastatyti karei
vius.

Gatvekarių kompanija skel- ( 
bia, ka<l ji dar nčra nusitarusi į 
ką ji darys, »u streikieriais ir ar 
ji juos į darbą pitiims.

POGROMAS WEST FRANK- 
FORTE APSISTOJA.

WEST FRANKFORT, III.,' 
rugp. 8. — Amerikiečių sureng
tasis čia pogromas ant italų lig ( 
pradeda kiek apsistoti. Į mies- . 
telį atgabenta yra 500 m'ilicio- , 
niorių ir tas Mg sulaiko siauti
mą govedų. Betgi pavieni už
puldinėjimai vis dar tebesitę- į 
šia. Italai, kas tik gali, skubiai 
bėga iš mffcsteUo, gelbėdami 
savo gyvastį. Apskaitoma, kad 
šiame pogrome mažiausia 3 ita
lai liko užmušti ir daug italų 
apgyventų namų sudeginta iri 
sugriauta. Nuostoliai siekia' 
inia^ihusia $75,000.

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT
“NAUJIENAS”

kiečiai išvarytų bolševikus iš 
Lenkijos.

žinia apie tai šiandie pasklido 
Paryžiuje, franeuzų kariniuose ir 
diplomatiniuose rateliuose ir su
kėlė didelę kampaniją franeuzų 
laikraščiuose, kad atitraukus 
žmones nuo neapykantos prie bol 
ševikų. Presą dabar tvirtina, kad 

r ! bolševikai visgi nėra tiek jau
mą prieš pieną, atkreiptą prieš žmonės, jų paliaubos sąly- 
Rusijos revoliuciją, kuris gali £ps nėra taip blogos ir kad L^n- 
vė! uždegti visą Europą. i kija papildė klaidą, kada ji atme- 

“Iki bus galima pradėti pro- te sovietų reikalavimus taikos, 
jektuojamą veikimą, sekcijos ir kada ji pereitą gegužę buvo paė- 
federacijos yra kviečiamos da-j muši Kijevą.
bar organizuoti visą pageidau- j Franeuzų nuomonė visur smar 
jamą agitaciją, taip kad galima kiai priešinasi praneštą j am ang- 
butų tuojaus pranešti viešąja!. lų sumanymui ir vadinama jis 
nuomonei apie musų valdonų' nelogišku ir kvailu, kadangi vie- 
kriminalinius pienus ir kokias natiniu tikslu išmušimo bolševi- 
jie gali pagimdyti pasekmes. I kų Lenkijos yra nedaleidimas 

“Nė vieno vyro, nė vieno ; vokiečiams ir rusajns sujungti 
cento ir nė vieno šovinio dėl sav0 spėkas.
reakcinės, kapitalistinės Ix*n- 
kijos! %

“'Tegyvuoja Rusijos revoliu
cija! Tegyvuoja darbininkų in
ternacionalas!”
Aanglijos darbininkai irgi ne
gelbės Lenkijos Imperialistų.

LONDONAS, rugp. 7. — Na
riai unijų kongreso parlamen
tinio komiteto ir nariai Darbo jįg politikos’laikysis. Pasak jo, 
partijos tapo telegrafu atšaukti garbiausiu klausimu šiandie 
iš Genevos, kad susirinktų Lon- yra taufy lyga ir jis jos laiky- 
done pradžioje ateinančios są-l8fe, kokia tapo sutarta Pary- 

Rusijos fiuje, be jokių republlkionų siū
lomų prie jos pataisymų ar su-

COX Už TAUTŲ LYGĄ.

DAYTON, O., rugp, 7. — ito; 
dic dcnijokratų dandidatul į 
prezidentus, gub. JiuiVcs M. 
Cox tapo oMaliaJ pranešta 
apie jo nųnunavhnų k jis pri
imdamas nominaciją, “pasakė” 
kalbą, kurioj jis išdėstė kokięs

vaitės, apsvarstymui!
padėties.

Tuo pačiu laiku tapo išleistas | flJn&ymų. Jis taipjau prižadė- 
manifestas, pasirašytas 8 narių J0’ išrinktas, ratifikuoti 
atstovų buto ir 8 kitų darbiniu- įv^°ie pilnumoje taikos sutartį, 
kų vadovų, jų tarpe James

mam lestas, pasirašytas 8 narių ratifikuoti

O’Grady, John Robert Clynes, 
George Lansbury, Tom Mann 
ir Arthur Henderson, kuriame 
persergiama Anglijos ] 
prieš galimybę įsivėlimo į nau-

ją karų ir paskelbiamo, kad 
darbininkai ne koopcruęą kare, 
parėmimui Lenkijos, kuri kia- 

publiką jriauja už prisiplėšimą daugiau 
- žemių.

- j- — -———

Kol Markčs Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus. 
Pinigai taipgi siunčiami j lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markomis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžy], Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, VokietŲuj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vmriodįih 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO ŠKYRIŲ
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
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suspėjo iškovot jaunutėje 
Lietuvos valstybėje, rodo, 
kad jie mokės surasti kelią į 
laisvę be svetimų durtuvų 
pagalbos!

Bet atgavimas Vilniaus ir 
kitų Lietuvos dalių, kurias 
buvo užėmę lenkai, stato 
Lietuvai naujų didelių užda
vinių. Tos dalys turi būt su 
jungtos su Lietuva ne vien 
tiktai valdžios ryšiais, ne 
vien tiktai prievartos pan
čiais. Nes tai reikštų joms 
tiktai jungo pakeitimą — 
vietoje lenkų jungo, lietuvių 
jungą.

Paliuosuotose Lietuvos da 
lyse turi kaip galint grei
čiau gyvenimas būt taip su
tvarkytas, kad jų žmonės 
jaustųsi pilnateisiais Lietu
vos piliečiais, kad jie turėtų 
progos be jokių varžymų ap
rūpinti kaip savo materiali
nio būvio, taip ir savo kal
bos, tikėjimo ir kitokius rei
kalus. Ne kaipo užkariau- 
tojai-valdonai turi ateiti lie- 
tuvai į Vilnių, o kaipo drau
gai pas draugus, pasiryžę 
kartu su jais tverti bendrą 
kultūros ir progreso ateiti. 
Tiktai tuomet lenkiškai, žy
diškai, ir gudiškai kalbantie 
ji Vilniaus, Gardino ir kitų 
vietų gyventojai nešnairuos 
į lietuvius, nekils prieš juos, 
nedarys kliūčių dideliam 
Lietuvos suvienijimo darbui.

Tąsynės tarp centralinės 
Lietuvos ir jos pakraščių, 
tautiniai ir religiniai kivir
čai Lietuvos viduje — pražu 
dytų tą jauną, da nesustiprė 
jusią valstybę!

Bet šitam pavojui prašali
nti mažiausiai tetinka vieš
pataujančiosios Lietuvos 
klesos ir viešpataujančiosios 
partijos. Gemančioji lietu
vių buržuazija išanksto yra 
linkus žiūrėti į lenkų, žydų 
ir gudų pirklius arba pramo
nininkus Lietuvos mies
tuose, kaipo į savo priešus, 
biznio konkurentus; lietuvių 
gi dvasiŠkija jau nuo senai 
kovoja delei vietų parapijo
se šu lenkų kunigais; o žy
dus, protestonus ir “bedie
vius” ji visuomet taikosi nu
skriausti, kur tik galėdama.

Šitie elementai dabar ne
praleis progos parodyti ne
lietuviams ir nekatalikams 
paliuosuotųjų Lietuvos da
lių gyventojams, kad lietu
viai yra jiems viešpačiai. 
Tie patys gaivalai, kurie per 
šimtmečius skleidė Lietuvo
je “lenkų kultūrą;” tie pa
tys, kurie dar nesenai laižė 
maskolių žandaro batą ir 
paskui rengėsi užsodint ant 
lietuvių sprando vokiečių 
kunigaikštį Urachą, — tie 
patįs gaivalai dabar kėsin
sis vardan “lietuvystės” ir 
“krikščionybės” įsteigti prie 
'spaudos tvarką Vilniuje ir 
kitose paliuosuotose Lietu
vos dalyse.

Tiktai vargiai jiems tatai 
pasiseks. Jau derybose su 
bolševikais mes matėme, 
kaip tolyn vis svarbesnę ro
lę lošė Lietuvos darbo žmo
nių atstovai, socialistai. So
cialistams turės tekti vado
vaujamoji rolė ir Lietuvos 
suvienijimo darbe. Ir juo 
labiaus jiems pavyks tokią 
vietą jame užimti, tuo šis 
darbas bus sėkmingesnis.

Ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad darbo žmo
nių reikalai, nežiūrint ko

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 9, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Socializmas, o ne 
tautinis šoviniz
mas suvienys 

Lietuvą.
Tos sensacinės žinios apie 

Lietuvą, kurias skleidė Len
kų imperialistai, geltonoji 
Hearst’o spauda ir mūsiškių 
Frainos pasekėjų organai, 
nepasitvirtino.

Lietuvoje bolševikiškos re 
voliucijos nebuvo. Tų Lietu
vos teritorijų, kurias Rusų 
armijos apvalė nuo lenkų, 
bolševikai nepasisavino.

Telegrafas praneša, kad 
Lietuvos Seimas pėtnyčioje 
ratifikavo (patvirtino) tai
kos sutartį su rusais, ir ru
sai, laikydamiesi šitos sutar
ties, tuojaus ėmė trauktis iš 
Vilniaus ir kitų okupuotųjų 
Lietuvos dalių.

Visa Didžiosios Lietuvos 
žemė tuo budu neužilgo ga
lutinai pasiliuosuos nuo sve
timų okupantų ir susijungs 
po viena Lietuvos valstybės 
administracija.

Tegul sau delei to griežia 
dantimis lenkų grobikai, ku
riems nepavyko apiplėšti 
Lietuvą; tegul sau kramto 
pirštus mūsiškiai “komunis
tiški” pasvaigėliai, kuriems 
neteko sulaukt kad Lietuvą 
dar kartą nutremptų rau- 
dongvardiečio batas. Mes 
džiaugiamės, kad Lietuva 
pasiliuosuoja!
• Tiktai laisva būdama nuo 
visų svetimų okupacijų, 
Lietuva galės įsitaisyt pas 
save tokią tvarką, kuri ge
riausiai tinka jos geografi
nėms, tautinėms, ekonomi
nėms ir kulturinėms-istori- 
nėms sąlygoms. Tiktai nuo 
niekeno nepriklausomoje 
Lietuvoje josios darbo žmo
nės — proletarai darbinin
kai ir biednieji ukinnkai — 
sugabės iškovot sau sprend
žiamą balsą krašto gyveni
me. /

Tie laimėjimai, kuriuos 
Lietuvos darbo žmonės jau

kios tautos arba religijos jie 
yra, lengviausiai yra sutai
komi. Lietuviui darbinin
kui nėra ko varžyties ir ko
vot su žydų darbininku arba 
su lenkų darbininku. Juos 
lygiai išnaudoja visų tautų 
buržujai; darbininkai todėl 
yra vieni kitiems draugai.

Taigi vienintelis tikras 
kelias tvirtais ryšiais suvie
nyti visų Lietuvą yra per su
vienijimų eentralinės Lie
tuvos darbo žmonių su dar
bo žmonėmis paliuosuoto- 
siose Lietuvos dalyse. Šituo 
keliu eina Lietuvos socialde
mokratai. Pareiga ' visų 
"žmonių, kuriems rupi geres
nė Lietuvos ateitis, yra su
teikti jiems kuodaugiausia 
paramos.

Apiv ai g a j
KOMUNISTAI YRA NESU- 
’BRENDĘ ELEMENTAI — 

TAIP SAKO BOLŠE
VIKAI.

Būdami toli nuo Rusijos ko
munizmo, ar bolševizmo, centro, 
kuris dagi yra visokioms tvo
roms atskirtas nuo pasaulio, 
mes galime tiktai šiokią-tokią 
nuovokų turėt apie tas gilias 
atmainas, kuVios nuolatos vyks
ta bolševizme. Tik laikas nuo 
laiko mus pasiekia žinios, kurios 
parodo, kaip toli jau yra nuėjęs 
bolševizmas nuo to, kas jisai 
pradžioje.

Viena iš tokių žinių buvo ke
lios savaitės atgal paskelbtas 
Lenino laiškas užsienių darbi
ninkams, kuriame bolševizmo va 
das sako, kad komunistai priva
lo dalyvaut visur, kur tiktai y- 
ra darbininkų minios — ir rin
kimų kampanijose, ir scheide- 
maninėse darbininkų tarybose, 
ir net gompersinėse unijose.

Kita daugelį žmonių nustebi
nusi žinia buvo ta, kad Maskvos 
Internacionalas atmetė Vokieti
jos Komunistų Darbo Partiją 
(atskilusią nuo spartakicčių), 
kaipo perdaug radikališką. Da
bar mes vėl patiriame, kad bol
ševizmo vadai išsireiškė už par
lamentarizmą, atmesdami tuo 
budu taktiką tų komunistiškų 
elementų, kurie skaito ginkluo
tą sukilimą vieninteliu darbinin
kų pasiliuosavimo įrankiu.

Šitos atmainos rodo, kad bol
ševikai žingsnis po žingsnio ar
tinasi prie tos pozicijos, kurią 
gynė socialistai ir kurią bolševi
kai pirma buvo visiškai panieki
nę. Bet suprantamas yra daly
kas, kad tokia evoliucija negali 
apsieiti be aštrios kovos pačių 
bolševikų tarpe. Vieni jų nori 
laikytis da vis tos pačios pozici
jos, kurią bolševikai buvo užė
mę pirma, arba net eina da to
linus; kiti traukia savo partiją 
atgal ir kolioja tuos užsispyru
sius elementus “romantikais”, 
“nesubrendėliais” ir t.t. \ O da 
kiti jau yra visiškai atmetę ko
munizmo idėjas ir nešioja tik
tai komunistų vardą, bet nieku 
nesiskiria nuo socialistų.

Taigi bolševizmo viduje šian
die jau apsireiškia trys skirtin
gos srovės. Skaitlingiausioj! y- 
ra vidurinė srovė, vadovaujama 
Lenino, Radeko ir kitų. Silpnes
nė, bet da vis gana įtekminga, 
srovė yra “kairiųjų” komunis
tų srovė, kuriai vadovauja Bu- 
charinas. Su šita srove leninie
čiai dabar daugiausia kovoja. 
Menkinusioji srovė yra pati de
šinioji (leniniečiai vadina juos 
“centristais”, taip pat kaip “kai 
rieji” komunistai vadina “cent- 
tristais” leniniečius). Ji menka 
dėlto, kad jos atstovai, neturė
dami jokių principialių skirtu
mų su socialistais, nuolatos ap
leidžia komunistų eiles ir eina 
prie socialistų (Vokietijoje tie 
elementai jau pertrauke ryšius 
su spartakiečiais ir nuėjo prie 
Nepriklausomų j ų socialdemo
kratų).

Bet yra labai pamokinantis 
dalykas paklausyt, ką tie įvai
rių srovių komunistai, besigin
čydami tarp savęs, pasako vieni 
apie kitus.

“Laisvė” anądien perspausdi
no iŠ oficialio Rusijos komunis
tų organo “Pravdos” ilgą Rade
ko straipsnį apie “srovių kovą 
Trečiam j ain Intemacį^nale”. La
bai įdomu yra, kaip tąsai Leni
no vienmintis charakterizuoja 
tuos elementus, iš kurių suside
da Trečiasis' (t. y. komunistiš
kas) Internacionalas. Iki šiob 
“LaisvS” ir kiti bolševikų gize
liai sakydavo, kad tie darbinin
kai, kurie eina paskui bolševi- 
kus-komunistus, stovį visais 
žvilgsniais augščiaus už kitus 
darbininkus: jie ir susipratę ge
rinus, ir marksizmo idėjomis la
biaus persiėmę, ir dauginus pa
sišventę ir moka nuosakiaus ko
voti. Bet Radekas sumuša į 
dulkes tokias pasakas.

Jisai nurodo, kad prie komu
nizmo prisidėjo kaip tik tie dar
bininkų sluogsniai, kurie ekono
miniu, kulturiniu ir politiniu 
žvilgsniu stovi žeminus už kitus 
darbininkus. Bolševizmas arba 
komunizmas apėmė tokių šalių 
darbininkų judėjimą, kuriose 
darbininkų klesa buvo labiausia 
atsilikusi, štai ką Radekas sa
ko apie elementus, iš kurių su
sideda komunistiškas Interna
cionalas :

“Labiausiai nukentėjo dėl 
karės kapitalizmo posūniai, 
žemutiniai proletariato sluog
sniai. Jeigu, geografiškai 
kalbant, pirmutinė šalis Kom. 
Internacionalo buvo Rusija, 
tai tatai išplaukia iš istorinių 
priežasčių. Rusijos proleta
riatas, ekonominiu žvilgsniu 
žiūrint, stovėjo žemiau, negu 
kitų šalių proletariatas. Ji
sai buvo labiausia išnaudoja
mas. Faktas yra, kad ir Ita
lijos proletariatas karės me
tu nestojo po tautos gynimo 
vėliava. Dar karės metu šitą 
faktą visiškai teisingai išaiš
kino reformistas Bonomi tuo- 
mi, kad Italijos proletariatas, 
taip kaip ir Rusijos proleta
riatas, vedė ekonominį gyve
nimą bent dešimtį kartų pra
stesnį, negu Anglijos ir Ame
rikos darbininkai... Italija bu 
vo pirmutine šalis, kur masi
nė proletariato partija perė
jo į eiles III Internacionalo”.
Taip pat, pasak Radeko, ir 

kitose šalyse dedasi prie komu
nistų judėjimo žemutiniai prole
tariato sluogsniai.

Bet jeigu tie sluogsniai yra 
žemiausi ekonominiu žvilgsniu, 
tai sunku yra tikėtis, kad jie 
stovėtų augščiaus už kitfls pro
letariato sluogsnius protiniu ar
ba moraliniu žvilgsniu. Ekono
mija yra pamatas žmonių gyve
nimo; ir nors tatai anaiptol ne
reiškia, kad kiekviemun atski
ram atsitikime tie žmones stovi 
žeminus savo protu ir dora, ku
rių ekonominė padėtis yra že
mesne, bet jeigu paimsime di
delius skaičius žmonių vienodos 
klesos, bet skirtingos ekonomi
nes padėties, tai tikrai atrasi
me, kad su žemu ekonominiu 
stoviu yra, aplamai imant, su
jungtas ir žemas stovis kitais 
žvilgsniais.

Ir Radekas tatai pilnai pat
virtina. Ve ką jisai rašo apie 
tuos žemuosius proletariato 
sluogsnius, kurie prisidėjo prie 
komunistų judėjimo:

“Prieš karę tie sluogsniai 
daugelyje šalių visiškai neda
lyvavo kovoje. Jausdamies 
neturį spėkų, jie mėgino pa
gerinti savo padėtį, gerinda- 
miesi kapitalistams, steigda
mi įvairias geltonąsias orga
nizacijas. Bet dabar, kada 
juos nubūdino visasvietinės 
kares trenksmas, tai tie pro
letariato sluogsniai dedasi 
prie komunistinio judėjimo, 
neturėdami jokio politinio pa 
tyriimo, degdami karščiausiu 
noru kuogreičiausiai. pasiliuo- 
suoti. Jie sudaro nekantriau 
šią komunistų dalį, kuosniar- 
kiausiai besiveržiančią ko
von. Kadangi ilgiau laukti jie

negali, tai jie mėgina grieb- 
ties tiesioginių įrankių, kad 
nuvertus kapitalizmą, visai 
nežiūrėdami to, ar paspės sy
kiu sui jais eiti kitos dalys dar 
bininkų klesos. Jie matč, ko 
kią rolęNmloŠC karėje gink
las, prievarta ir dabar ina 
no, kad užtenka užgriebti ke
lis tuzinus kulkosvaidžių, už
imti kelias valstybes įstaigas 
ir jau valdžia bus jų ranko
se.”
Na, ar ne įdomi charakteris

tika? Ir ar neteisinga?
‘‘‘Najujicnų” {skaitytojams te- 

čiaus ji nepasako nieko nauja, 
kadangi mes esamlc šimtus kar 
tų išreiškę lygiai tokiai pat min 
lis ir nurodę lygiai tuois pačius 
faktus, ką ir Radekas. Kada 
“Nauj.” rašė arba kiada “Nau
jienų” redaktorius savo refera
tuose aiškino, kad komunistų 
judėjimas susideda iš žemiau
sių proletariato elementų, kad 
tie elementai neturi jokio poli
tinio patyrimo, kad visa jų tak
tika yra diktuojama ne protu, 
o desperaęija, kad jie da nese
nai buvo “geltonosiose” (pav. 
vyčių) organizacijose ir lik ka
rės trenksmas juos pabudino, 
—kada mes šitaip kalbėjome, 
tai “Laisvė” ir visas bolševikuo 
jančių rėksnių pulkas keikė 
nrtis, kaipo “šmeižikus” ir “ka
pitalistų ikirsidavėlius”; “Lais
vės” špaltose net buvo dedama 
korespondencijos, kuriose buvo 
stačiai kurstoma “duoti” Gri
gaičiui! O dabar p. Dedelė, ar
šiausias iš mūsiškių “komunis
tiškų” keikūnų (autorius “sma- 
lavirių”, “glindų” “sva.ločių” ir 
t.t., ir t.t.), pačios “Laisvės” 
špaltose yra priverstas pakartoti 
lygiai tokią pat komunistų cha
rakteristiką, parašytą Radeko, 
artimiausiojo Lenino vienmin
čio !

Teisa, Riadekas da nepripažįs
ta visos tiesos. Jisai sako, kad 

‘lik “nekantriausioji komunistų 
dalis” esanti tokia, kaip jisai ap 
rašo, o ne visi komunistai. Bet 
juk faktas yra, kad nesenai vi
sas komunistų judėjimas ėjo 
tuo keliu, kuriuo*, dar ir šian
die nori eiti ta jų “nekantriau
sioji” srovė.

Toliaus, paklausykite, ką kai 
ba Radekas apie nedarbininkiš
kus elementus, prisidėjusius 
prie komunistų. Sako:

“Prie jų dedasi suprolelarė 
ję elementai iš smulkiosios 
buržuazijos. Inteligentija, ku 
ri karės pradžioje ėjo su pat
riotais, dabar nusivylė ir, 
kaip paprastai yra su smul
kiąja buržuazija, rišdami į- 
vairius klausimus komunisti
nio judėjimo, sykiu su Ibse
no karžygiui (sunkiu buržu
jum) sako: ‘Viskas, arba nie
ko!’ Ir štai, kadangi žemuti
niai sluogsniai darbininkų kle 
sos, kaip kur palinkę prie kė
limo maištų (k buntarstvu), 
tai ta inteligentija pasidarė 
nepermaldaujamai nesukalba 
ma. Ji Į atsisako
smulkesniais (!) kovos įran
kiais, pavyzdžiui, parlamenta 
rizmu, ji atsisako nuo sun
kaus, bet būtino darbo profe
sinėse sąjungose. Savo radi
kalizmą ji rodo tuomi, kad 
laukia paskutinės dienos, kuo 
mel grius kapitalizmo murai.. 
Gi laiką, belaukiant tos sud
uos dienos, ji užpildo įvairiais 
pranašiškais įsivaizdini mais 
apid paskutinio leisiu,o die
na”.

naudotis

mes klauisiiime: ar ne- 
čia charakterizuoja 

komunistų inteligcn-
lei si nga i 
Padėkas 
tus-vadus?

Lygiai taip, kaip čia nurodo 
Padėkas, visa laikų elgėsi p. Dė
dule ir kiti “Laisvės” literatai; 
lygiai taip elgėsi visi ''komunis
tų agitatoriai pus lietuvius, ang
lus, vokiečius, rusus — visur, 
kur lik jų yra. Pavartykite 
“Laisvės” puslapius už paskuti
nius dvejus-lrejus melus, ir 
pamatysite, kad tenai be palio
vos pranašaujama ir pranašau
jama “sudnoji diena” revo
liucija: tai Vokietijoje, tai Lie
tuvoje, tai vėl Vokietijoje, tai 
Italijoje, tai visgine pasaulyje.

Paimkite “Laisves” numerius, 
išėjusius paskutinėmis dieno
mis, tenai ir vėl rasite žinias 
su dideliais antgalviais ir strai
psnius, pranašaujančius revoliu 
dją Lietuvoje, Lenkijoje ir ki- 
4ur . '

Bet kas nežino, kad ir Leni
nas, ir Trockis, ir Radekas per 
dvejetą metų su viršum apie nie 
ką nėra tiek daug prikalbėję, 
kaip apie tų “paskutinio teismo 
dieną”, apie viso pasaulio re
voliucijų. Ta mintis buvo vi
so bolševizmo siela. Jąja vado
vaudamiesi Rusijos bolševikai 
(ir jų papūgos kitose šalyse) at
metė visuotinų balsavimų, par
lamentarizmu ir kitus “ramios” 
kovos budus.

O dabar Padėkas parodo, kad 
tie “sudnosios dienos” prana
šai tai yra smulkiosios buržua
zijos gaivalai, kurie nemoka 
nuosakiai kovot, o tiktai trokš
ta pasirodyt dideliais radika

Mes senai esame tokios nuo
monės ir todėl sakėme ir įsako
me, kad tik neprotaujantys dar
bininkai gali klausyti tų komu
nistiškų “pranašų”. Jie mulki
no save ir kitus savo įsivaizdi- 
n imiai s. Ir tik dabar ėmė pra-
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S. Wielius, K. Kunca, ^\ug. Yur 

Louis L. Vittori, T. Murray, T. 
Kasparaviče, Wm. Kavaliaus
kas, J. Deglis, Dr. J. C. Shrock, 
D. C.., J. Kalulis, Airon Chaps- 
ky: po $2: Kattanakcr; po 75c.: 
P. Naikelienė; po 50c.: Mr. Bac
ham, P.Domikienė, C. Mockus; 
po 25c.: Wm. PaAyell, K. Sken- 
dlion; Joe Straukas 50c.—$2.00 
Anglų Socialistų kuopos, kuri 
jau yra likviduota.

Viso labo $3125
Drg. Zuzana WaiJnorien5, pa Norčdami SIŲSTI PINIGŲ 

loniiiiis Njhi i ienose Socialistu*lėmijus Naujienose Socialistų 
Partijos atsišaukimą į darbiniu 
kus dėl aukų E. Dėbso kampa
nijai, pakvietė mane eiti pako- 
lėktuoti, ką mes ir padarėme; ir 
pasirodė, kad d. Z. Waišnorie- 
nės sumanymas davė gerų pa
sekmių. Kada perėjom iš namų 
į namus, jjrogrcsyviškoji visuo 
menė, kuri užjaučiu savo kovo
tojui I£. Dėbsai,—niekur ncatsi- 
saki| aukoti. Visiems aukoto- 
jianis tariame nuoširdų ačiū.
Zuzana Vaišnorienė ir J. Stalega.

[Aukas $34.25 gavome ir per 
siuntėme Socialistų Partijos 
Kampanijos Fondui. — N-nų 
Red].

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuos* 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras j
Namų Ofisas f

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisais

127 N. Dearborn tU 
1111-13 Unlty Bldg.

Tel. Central 4411

A. Petrulis S. Fabijonus

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 WcBt 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 JEast Washington St. 
Marshall Field Annex

18th H. Ruimas 1827 x 
Telephono Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 

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

X-Spinduliai. Phono Annitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5952

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Saugumas

ofiso viršininkus.

TRENGTHV 
AFETY& J 
ERVICE/&

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St. 

C h i c a g o

Patarnavimas
Kada jus denosituo- 

jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
j^s. žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi- 

) nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te ritus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa-

Waukegano 
ark b fi

. Bružėvi
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j 
čiaus aptiekę

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street.
Waukegan, 111.

IRON
Jei jus esate netvirtas arba nesvei
kas, jus turite patįs padaryti se
kantį išmčginimą: patėmykite, kiek 
ilgai jus galite dirbti arba kiek jus 
galite nepailsę nueiti. Tuokart im
kite dvi penkių gramų pleškeles 
NUXATED 1R0N tris kartus į 
dienų per dvi savaiti laiko. Tuokart 
Išmėginkite jūsų stiprumą ir vėd ir 
patėmykite kiek J$s pasiteisė- 

te. Daug žmo
nių padarė šj bandy
mą ir nusistebėjo jų 
padidėjimu stiprumu 
pakantrumu ir ener- 
giija. Nuxated Iron 
yra garantuota suteik 
t i užganėdinimą arba 
grąžinami pinigai.

Pas visus gerus aps 
tickorius . ,

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicli

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 

. tikavusi Peiųi- 
* silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St. Chicago, 111.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v---- _•
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Tel. Yards 6492 

AKUStHKA 
A. SHUSHO 
’ Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
S t., Chicago, III.

■■■OlEIIIIBIEIBI3BBBS

I I

Lietuviu Rateliuose
“NAUJIENŲ* REDAKTORIUS
IŠVAŽIUOJA VAKACIJOMS.

■ES ■

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare ■ .. >

Vakar vakare “Naujienų” re
daktorius, P. Grigaitis, išvažia
vo iš Chieagos praleist dvi su
vaitos vakacijų sodžiuje.

Dienraščio skaitytojai, kreip
damiesi kokiais reikalais į 
“Naujienas,” dažnai* visai be 
reikalo adresuoja laiškus P. 
Grigaičio vardu. To nereikia da
ryli; ant laiškų, kurie yni siun
čiami “Naujienoms,“ nereikia 
dėti į adresą jokių pavardžių. 
Redaktoriui išvažiavus, laiškai 
užadresuoti jo vardu negalėtų 
būt atplėšti, kol jisai nepagrjš.

niaus svetainėje, .Cicero, III.
Susirinkimų atidarė apskričio 

pirmininkas, Dr. A. L. Ciraičiu- 
nas. Išrinkta komisija manda
tų priemimiiii iš D. Shatkausi, J. 
Yuknius iri J. P. Miaricus.

Suvažiavimo tvarkos vedėju 
išrinktas J. Yuknis, spaudos ko- 
misijon — A. Staniulis, J. P. 
Markus ir J. Buragas. Protoko
las praeito suvažiavimo ir val
dybos raportai priimti. Orga
nizatorius pranešė, kuopos dėl 
vasaros karščių mažai ką veikia, 
bet jos visos gerai gyvuoja.

Nutarimai.

S. L. A. II. APSKR SUVAŽIA
VIMAS.

S.L.A. II Apskričio suvažiavi
mus įvyko liepos 30 d., Juk-

V

ANCHOR LINE
S. S. CALABRIA

Išplaukia Rugpiučio (August) 17,1920 į

HAMBURGU IR DANZIGĄ
3-čios klesos kainos

Hamburg................................ $120.00
Danzig..................................... $135.00

Pridedant $5.00 War Tax
Yra vietinis agentas jūsų mieste arba artymais.

1. Nutarki ir ant vieton išrink 
ta komisija rengimui S.L.A. II. 
apskrityje agitacijos savaites. 
Komisija taipgi pagelbės kuo
poms gauti kalbėtoji^ ir teiks 
kitus i>alarini|us. Komisija su
sideda iš Dr. A. L. Graičuno, A. 
Staniulio ir J. Yukniaus.

2. Nukirta partraukti iš SLA. 
Centro raštines 5,000 agitatyvi- 
nių lapelių dėl agitacijos savai
tės. Tai pavesta organiz. A. K. 
Beveikiu i.

3. Nutarta pasiųsti reikala
vimų SLA. teismo ir apeliacijų 
komisijiai, kad ji pasiskubintų 
su ištirimu ir kuoveikiausia pa 
skelbtų pasekmes jos tyrinėji 
mo apie T. Dundulio suspenda 
vinių. Dauguma suvažiavime 
dalyvavusių atstovų buvo rcika

Kupone u
Sis kuponas yra vertas $2.10.

Grein and Pahla
130 W. Randolph St, Chicago,III 

Gerbiamieji: čia įdėta $6.00 
už ištaisymus Puritu salyklos ir 
apynių
Pavardė.....................................
Adresas .....................................
Miestas ......................................

Naujienos

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 9, 1920. Pinisrai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiuntl- 
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų.....  $2.55
LATVIJOS 100 markių ...... $2.65
VOKIETIJOS 100 mailių .... $2.55 
LENKIJOS 100 markių .....  $0.50

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

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO
šiuomi pranešu visiems lietuviams jog aš perkėliau 

savo įstaigą iš po numerio 2334 So. Oakley Avė. į vi- 
siems labiau prieinamų ir parankesnę vietų po numeriu 
2116 W. 22 Street, šalę Illington Teatro.

Perku ir parduodu namus ir lotus; skolinu pinigus 
ant nuosavybių; apsaugoj u nuo ugnies; parduodu lai
vakortes; siunčiu pinigus Lietuvon; parūpinu paspor- 
tus; padirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus.

Su visokiais reikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo: •

JONAS I. BAGDZIUNAS
2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ir Hoync Avė.

Telefonas Canal 2138
&UUŪMMBMMI''H"'flintliTTiril —IB—

Sankrova Įvairumų
Aprėdalą, laikrodžių-laikrodčlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

y

25,000 Knygų Uždyką ]
L. K. MOKYKLA padovanoja 25,000 knygų visiems tiens, kurio . 

nori sužinoti, kaip galima lengvai, greitai ir pigiai įsigyti NOKSIĄ. . 
Siųskite savo antrašą ir 10c., kaipo prisiuntimo lėšas, adre. įuodai ii: į

L. K. MOKYKLA, 2023 Saint Pftul Avė., CHICAGO, UJU |
b L_im——r B rrriTU rn i—m urnom uir n ■nnmi rm-rniri rmr tt~i r~ iir-rrn—r-T i—i-------------- ------ n 4 MQW* i 1

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

dirbtuves. Cash arba\ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

1G19 W. 47th St. Tol. Boulevard 1892. Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

ciali* gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių ano kaspininės kirmėlės, kurte 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių ne i o o, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, u gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dėl t ogi ir neišsigy
do.

♦ Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja blaurla Ilga 
paprastai skundžiasi didelių^ pilvo 

skaudėjimu; jienrs rodo.!, tartum kas 
i gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1615 VVest 47th Street.

Farp Marshfleld ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 dienų.

nuo dalyvavimo nominacijoje, 
kol nebus išnešta teismo ir ape
liacijų komisijos nuosprendis. 
Nutarimų turus apskričio valdy
ba pasiųsti taip greitai, kaip ga
lima.

4. Nutaria rekomenduoti tin
kamus į Centro sekretorius 
kandidatus. II-as apskritys re
komenduoja kuopon^y sekan
čius narius: Bašinskų is Pennsyl 
vania (14 balsų) ir A. Mctelio- 
nį iš Illinois (1 balsu). 14 susi
laikė nuo balsavimo.

5 .Nutarta, sekantį suvažiavi
mą laikyti Burnsidu.

Suvažiavime dalyvavo 29 at
stovai nuo 8 kuopų. Nutarimų 
mažai padaryta, bet suvažiavi
mas buVo gyvas ir užimlanlis. 
Daugiausia laiko praleista T. 
Dundulio suspendavimo apkal
bėjime.

Spaudos komisija:
Antanas Staniulis,
J. Buragas,
J. P. Markus.

Kaltina daktarų.

Vidurvasarinis Kuponinis 
Išpardavimas StiCsdyk $2.10 
Purity Brand Salyklas ir Apyniai 

100% miežių salyklą ir 1919 m. Oregon apyniai.
Mee norime pertikrinti jus apie Purity gerumą, ir kad musų sumanymas pakuoti 1919 m. apynius į au

deklinius maišelius, prirengtus virimui, ženklina lygiai tą ką žodis Purity — Čystumą. Purity salyklu nerei
kalauja nudažymo — ji yra šviesi, arba tamsi, ir gvarantuota per expertus chemikus, kad neturi sau lygios. 
Regulinrė kaina Purity Salyklas ir Apynių yra $1.35 kiekviena pilnai ištaisyta. Iškirpk kuponą /čia pridė
tą, pasiųsk paštu, arba astinešk su $6.00 ir apturėsi 6 pilnus ištaisymus Purity Salyklos ir 6 maišiukus Pu
rity Apynių. Jus sučėdysito $2.10 taip pasielgiant. Vclkit Tuojaus. Darykite tą Dabar!

P. S. Musų Importuota Purity Bohemian pakelis Gva rantuotas.

1919 BOHEMIAN APYNIAI 
PURITY BOHMIAN SALYKLAS 
Padaro 8 galionus giu’tuiio naminio gerymo. Parsiduoda po $2.50 — sučėdyk 60c 

— Išpardavimo Kaina — $190...
Specialiai — kišeninis spiritų bandymo instrumentas — $1.00

Gvarantuotl importuoti čekiški apyniai, absoliutiai tikri, 5 oz kartonuose, svaras 
$1.95. Taipgi 1919 m. auginimo Oregon apyniai ......................................................... $1.25

Crown Caps, vienatiniai naturališki korko kamščiai, 1 grosas 29c., 10 gr.......... $2.75
Extraordinary lekeruoti Korko kamščiai, 1 grosas 40c. 10 grosų ......................  $3.50
No. 3. Patent Stoppers, 1 tuzinas 40c. 2 tuzinai 25c. 100 už .................................. 75c

Visokių gurno rinkučių dėl Patent Stoppers.
“Ideal” su dubeltava papėde Capping Mašinos, pilnai gvarantuotos reguliarė kaina, 

Išpardavimo $5.00 ...........................   $3.95
“Purity” su vienlinka papėde Capping mašinos, stiprios ir ilgaamžės $3.50 ....... $2.50
“Sure Seal” rankiniai Cappers 25 du už ................................................................. 25c.
Didelis pasirinkimas alaus bandymo instrumentų laikai specialiai $3.00 ........... $2.00
Geri stubiniai termometrai.................................. $10.00 .......................................... 65c.
Koštuvai — Hoop La, 20c. arba 2 už ......................................................................... 35c.
Šilkiniai spondžiai 15 centų arba 2 už ....................   25c
Veltiniai košimui maišeliai No. 2 $1.65 — No. 3 $2.65

No. 4 $2.95 — No. 5 $3.50
Purity Brand Iščystijanti Drebučiai, užtektinai 100 už- 

raugimų................................................................................. 85c
Trubelių perpylimams 10c. pėda, 100 pėdų ........... $6.50
Tikros garinės dūdos 12 ir pusė centų pėda, 10 pd. $1.00 
Variniai katilai visokio didumo. Syrupai — 16 oz. bon- 

kos: Port, Cberry, Apricot, Grape, ir kitų skonių (čystas 
cukrus tiktai), labai specialiai po 45c. Padaro pusę galiono 
Labai loųgva padaryti. Pridėk vandenio ir gatavas Virinti 
nereikia.

Purity Brand Root Beer Extract Padaro 10 galionų 50c.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
, KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

D. A. R. Blumenlhal

Akis Egzaminuoju Dykai

*

M j

Z

“Corco Capper” 
užkiša visų mierų bonkas, 
galima nešioti kišenėj. Ne
reikalauja regulevimo, ge
resnis už visus kitus. Bon- 
ka nesuplėšys. Parsiduoda 
po $3.50, musų kaina $2.50 
Dastatymas i visas dalis 
Valstijos dykai. Viskas kas 
reikalinga į bonkas pyli
mo.

Malt Extract Company
JOE GREIN, buvęs mieto pečėtytojas. J. PAHLS 

130-32 West Randolph St. Chicago, III. priešais City Hali.
Atdara nedėliomis ir kasdien iki vidurnakčiui.

DYKAI — Mes siunčiame kataliogą, su receptais — Dykai.

Panty

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

Dr. John A. Stevenson 
apkaltintas kaipo dalininkas 
Dresscl Commercial & Savings 
Bank apiplėšimo, nes jis nepra
nešė policijai, kad jis gj’de vie
ną dalyvavusį tame applėšime 
—Kazį Wysockį, kuris taipjau 
nušovė to banko depozi torių 
Bouillard. Tame pačiame da
lyke apkaltinta yra ir jo pagel- 
bininkė Jessie Barnes. Iš dakta
ro pareikalauta užsistatyti $2,- 
000 kaucijos.

Lipo

Suėmė tris “raudonuosius”.
- 1 ' ■ ■

Užvakar deteklivai namuose 
prie 1953 Hudson Avė. suėmė, 
turbūt I. W. W. ar komunistų 
darbuotoją Alexander Jaunuik
sa, (John Alexander) neseniai 
atvykusį iš Ncw Yorko. Kartu 
su juo tapo suimtas Cari Brock 
miller (ir Charles Piahan, kuris 
buvo kartu su kitais I. W. W. 
nariais nuteistas katorgon, bet 
dabar yra paleistas už kauciją. 
Paskui padaryta krata L W. W. 
573 lokalo raštinėj, 405 W. Di- 
vision St., kur buk dirbęs Jau
nuiksa. Ten esą paimta daug 
raštų šifru laiškų. Jie visi kai 
t įnami yra suokalbyje nuversti

čių reporicriams, Jaunuiksa po 
arešto pasakęs: “Bukite manda 
gus, nes jus nežinotų kada turė
site maldauti mano pasigailėji
mo. Mano areštas —• aš jo jau 
senai laukiau — nieko nereiš
kia judėjimui. Mano vieta jau 
užpildyta. Darba einq tolyn. 
Musų organizacija beveik tobu
la. Tiesa, mes dar nepriėjome

(Seka ant 4 pusL)J

“Aušros”ą
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JUOZAPAS KONDROŠKA
Mirė subatoj, 7 rugpiučio 9 

valandą iš ryto. Velionis mirė 
turėdamas 35 m. nevedęs. Pali
ko Lietuvoje motiną, du brolius 
ir dvi seserį. Paėjo iš Rokiškio 
apskr., Kamajų valsčiaus, Kek
šių kaimo. Laidotuvės bus utar- 
ninke, rugpiučio 10 d. 8 vai. ry
to iš namų 4235 So. Sacrainento 
avė. į Nekalto Prasidėjimo P. 
Š. bažnyčią (Brighton Parke), 
graboriui S. M. Skudui patar
naujant. Iš ten bus nulydėtas į 
Švento Kazimiero kapines. Jo 
giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi laidotuvėse dalyvauti.

K viečia Jo Giminės.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telcphono Central 3G84 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subptomis: 9 iki 1 po pietį; 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

Tel. Canal 2552.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Burtui 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky Ir visy chroniškų ligų

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

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

Aš ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI KASAU.
Ai labai sirgau per X metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Di«pej> 

aija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelDas spėkų nustojimas vir>o kūno, ir buvau nustojęs viltie*, katf 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Aium 
riko j ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterta, Kraujo valyto
jo, Nervatona, lųk^ty ir IjęiOTRlUmo. gydVQl&UM.
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po kretine. Vidurių rėžime 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėli, savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumu ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras rnylislų ge- 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstami eras su 
kiais atsilikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
(CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prot 

1707 Bo. Halsted 8U TUophone Canal 6417. Chfeage,
&

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1) Angly kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometro jos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; lietuvių kalbos — Konst. 
Auguslinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mpkykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau Ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodaroi visi sykių., 
3001 South Halsted Street

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Męs savo darbų gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bito vieno ki- 

šoniųi. ęvarantuojame, kad sutaupy
simo jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliavs, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupigininias 5 nuoŠ. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakaro. 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chicago, III,

to-

ni, •*’

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATUS aptiekos
Tėmykite mano parašų.

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

T

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė.
Telefonai: Pullman 342 ir 8189 

Chieagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel. Yards 723
-..................... ■■■ ■ i ii

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrtj, moteiaj ir vaikų, *pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet. ’ 
ę Telephone Yards 687

DR. S. BIE/.IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032 

Dr. Stupnicki 
*3107 S. Morgan st. Chicago 

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

Tel. Boulevard 2160
g Dr. A. J. KARALIUS !

Gydytojas ir Chirurgas
S VALANDOS: 9—12 ryto

2—9 vakaro
M 3303 So. Morgan Street,
■ Chicago, UI. ■
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

“ DR. YUsKA -
g 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
5 Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 | 
m vakare.
M Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466

m------- ------------- - -----------------
PRANEŠIMAS

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

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

6 iki 8 vak. Ncdel. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

prie ginklavimo darbininkų. 
Bet tai yra vien menka smulk
mena. Padėtis dabar Amerikoj 
yra tokia, kad bile laiku, sta
čiai per vienų naktį, kontrolė 
gali būti perimta”.

Jauniuksa yra Rusijos išeivis. 
Jis redagavęs vokiečių žurnalų.

Socialistai stato savo 
kandidatus.

Užvakar užsibaigė laikas pa
davimui peticijų kandidatų į 
įvairias valstijos ir Cook pavie
to valdvietes. Socialistų partija 
kaip valstijoje, taip) ir Cook pa
viete išstatė savo kandidatus į 
valdvietes, kurių nominacijos 
(primary) bus ateinantį rudenį. 
Socialistai išstatė sekamus kan
didatus:

Valstijoje:
Senatorius, Gustave T. Fran- 

ckel iš Cliicago.
G u berną t oi* i u s, Andrew La- 

fin iš Chicago.
Lieut. gubernatorius, George 

Koop iš Chicago.
Valstijos sekretorius, Claren- 

ce H. Owen iš Harvey.
Auditorius, Ansel M. Brooks 

iš Rockford.
Valstijos iždininkas, Charles 

Peebles iš Decatur.
Generalinis prokuroras, įro

poki Saltiel iš Chicago.
Augščiausiojo teisino kler

kas, Williain Brayn iš Cham- 
paign.

Kongresmanai (nuo visos 
valstijos), Frank N. Hali iš 
Rockford. John Hubert iš Mt. 
Oliver ir Frank H. Davis.

Cook paviete:
Valstijos prokuroras, Wi- 

lliain H. Cunnea.
Rekortleris, Robert H. Howe.
Circuit teismo klerkas, Albert 

C. Kalk.
Superior teismo klerkas, Hen

ry J. Wickwire.
Komeris, Aaron J. Dubiu.
Sanitarinio distrikto prez-i 

dentas, Adolph Dreifuss.
Sanitarinio distrikto trustees, 

Mnx Silverman, John C. Flora 
ir Adolph Dreifus^.

Assesserių tarybos nariai, Jo- 
seph Hortick ir John McGill.

Board of revie.w narys, Frank 
Kimber.

Pavieto komarninkas, Andry 
H. Keli.

“Geroj” kompanijoj.

Pėtnyčioj tapo išgabentas j 
Joliet kalėjimų nusibankurtijęs 
lietuvis bankierius Jonas M. Ta- 
nanevičius. Jis yra nuteistas 
trims metams kalėjiman ir už 
shnokėti <$240 pabaudos, bet ne 
už banko nubankrutijimų — už 
tokius dalykus nėra baudžiama, 
bet už priėmimų depozitų, ka
da jo bankas jau buvo ant bank 
ruto kranto ir nebegalėjo išsi- 
mlokėti.

Be ne jis vienas išvežtas ka
lėjiman. Jį išvežta labai “ge
roj* kompanijoj — kartu su 
dviem negrais — buvusiu po- 
Hcistu Dorsey Chamblis ir Mrs. 
Emma Ross. Jiedu yra nuteisti 
nuo vienų iki 5 metų kalėjiman 
už suviliojimų baltos mergaitės 
Bert ha VViebeck ir patalpinimų 
jos negrų ištvirkimo urve, kur 
ji susirgo ir neužilgo mirė.

Keistas užmirimas.

John R. Basell, 11 m., buvo 
prigėręs ežere, bet laiku kita 
mergina užminė vandenyje jo 
kūnų ir ištraukė. Jis tapo atgai
vintas. Širdis pradėjo normaliai 
plakti, visas kūnas veikia kaip 
reikiant, bet vaikas vistiek jau 
kelintų dienų neatgauna sąmo
nes. Jis guli ligonbutyje ir visų 
daktarų pastangos jį atgaivinti 
neduoda pasekmių. Kame prie
žastis tokio vaiko už mirimo, 
daktarai negali atspėti. Jeigu 
jis dar neatsigaus, bus pašaukti 
specialistai daktarai.

Vogęs, kad iŠ uždarbio negalė
jęs pragyventi.

George Binghm, knygvedis 
Schiff & Co. banko, 728 W. 12 
S t., tapo areštuotas ir yra kalti

namas išeikvojime $7450 banko 
pinigų. Jis prisipažįsta paėmęs 
tuos pinigus mažomis sumomis, 
kadangi jis iš banko mokamos 
algos, $165 į menesį, negalėjęs 
pragyventi.

šoferiai pašauti.
Pėtnyčios vakare, du šoferiai, 

vienas Yellow Cab Co., kitas 
Checker Cab Co., tapo pašauti 
savitarpinėj kovoj, kurių veda 
tos dvi kompanijos. Vienas tų 
šoferių topo pašautas prie 26 ir 
Halsted galvių.

Kova tarp tų kompanijų eina 
jau nuo senai, jos net užlaiko 
tam tikrus mušeikas ir jau 
daug šoferių tapo sumušta, pa
šauto ir net užmušta toje ko
voje.

Šovė j vagilių, pataikė į 
mergaitę.

Policistas Dettman besivyda
mas vogta automobilių, prie 63 
ir Ashland gatvių šovė į plėši
kus, bet kulka pataikė į 12 m. 
mergaitės Viola Dunch kojų. 
Vagiliai pabėgo.

Nusižudė.
Arthur Rcntzsch, 3851 No. 

Kenneth Avė., parėjęs namo ir 
nusiminęs delei biznio nepasise
kimų, matant savo pačiai, išsi
traukė revolverį ir ant vietos 
nusišovė.

fc----------------

Westsidiečių domei.

Kurie šiuo laiku perke< Nau
jienas pas p. Bagdžiuną, tai nuo 
pirmos dienos rugpiučio (Au
gusi) ten Naujienų nebus. Tai 
dėlto, krd jis savo biznį perke- 
'ia į kitų vielų. Todėl, norintie
ji gauti Naujienas, visados 
kreipkitės 2337 So. Leavitt St.

Agentas, A. Ambrozevičia.

Pranešimai
NAUJIENŲ OFISE

Randasi blankos Socialistų Parti
jos Kampanijos Fondui. Draugai Dar
bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
tų blankų paimti ir parinkti aukų 
tarpe savo draugų ir pažįstamų.

GERBIAMAI VISUOME
NEI ir Mano Klientams 
šiuomi pranešu viršsminėtiems, kad 

aš perkėliau savo teisių ofisą nuo No. 
1542 So. Wood st. No. 4509 So. Ash
land Avė., Chicago, III., kur kas va
karą tarpe 7 ir 9 valandų ir kas šven
tadienį tarpe 11 ir 1 valandų, aš pri
imsiu ir atliksiu visokius teismiškus 
dalykus, šis ofisas ir mano pastangos 
bus pašvęsti vedimui visokių sudij vi
suose teismuose ir parengime ir egza
minavime abstrakti; ir kitų turto do
kumentų. Su širdinga padėkavone 
mano rėmėjams.

Advokatas J. P. WAITCHES

Lietuvė Siuvėja.
Siuva Moterų ir Merginų 

(Rubus) Drabužius kaip — tai 
Sijonus, Jakutes ir Siutus.

Darbą atlieka gražiai, greitai 
ir nebrangiai.

Mrs. Barbora V. Jakštienė
4640 So. Marshfield Avenue

Arti 47-tos gatvės.

Mes užlaikome viso- 
kiaušių
DEIMANTŲ, BRAN 

GIŲ DAIKTŲ, 
mr laikrodėlių,

laikrodžių, ol- 
» SĖLIO KAINOMIS.

Viskas pritaikyta 
lietuviams. Musų kai 

nos yra žemesnės už kitų olselių kai
nas. Maloniai kviečiame jus ateiti pas 
mus kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPH BRAUDE 
Wholesale Jewelers

Room 400, Ketvirtas augštas 
Heyworth Bld&. — 29 E. Madison St.

Chicago, III.
. ............................... .. !■■■—

Telephonę Yards 5834

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

^——<1 —I I ——

Pa j ieškojimai
Pajieškau Svietkų. 18 d. liepos 1919 
m. vaikinas dirbo naktimis ant 2 floro 
prie Continental Can Co. ir įpuolė į 
elevatorio šaftą ir užsimušė į smort. 
Taigi, kurios moterįs dirbo tą naktį 
ant antro floro prašau meiliai kad at- 
siŠauktumėt ant adreso:

Mr. Ig. Bublis,
1959 Canalport Avė. Chicago, III

PAJIEŠKAU Vilimo Milkevičiaus, gir 
dėjau gyvena Detroit, Mich. Turiu 
svarbių žinių jam iš Lietuvos.

K. JURŠA,
4423 So. Wood St., Chicago, 111.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau — George Gvildi, 1917 

metais gyveno Melrose Parke, 158- 
20-th Avė., vėliaus Chicagoje. Malonė
kite atsišaukti, ar pažįstami* malonė
kite pranešti. Ačiū iš anksto su atly
ginimu.

George Preikšą,
1739 So. Halsted St., Chicago, III

PAJIEŠKAU savo sesers Onos Ba- 
jorinikės ir Aug. Petrausko iš Lietu
vos paeina iš Tauragės. Jie pirmiau 
gyveno Chicagoje, o dabar nežinau 
kur. Malonės jie pats ar kas kitas 
duoti žinią, duosiu $10.00 dovanų.

JURGIS BAJOR1NAS, 
726 W. 17 St., Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Jankaus, Kauno 
gub., Telšių pav., l’avodenės priemies- 
čiuko. Keletą metų, atgal gyveno 
VVilmington, Del. Meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:

JOHN MARTINKUS,
507 W. Taylor St., Chicago, III.

Martino Mėlio prašo jo moteris su 
savo vaikais iš Lietuvos, kurie yra 
dideliame varge ir bado prispausti, 
atsiliepti, jeigu dar yra gyvas, ir 
sušelpt savo šeimyną. Arba kas ži
note praneškite Onai Melienei, Šiau
lių apskričio, Dvaro gatv. No. 39, Ža
garės miestelyj. Lietuva.

PAJIEŠKAU Ahtano Matonio, iš 
Panevėžio. Gyveno ant Canalport 
Avė., Chicagoj, Vlabar nežinau kur. 
Malonėkite jis pats atsišaukti arba 
kas kitas pranešti, nes turiu pas jį 
palikęs savo pilietines (Citizen) popie- 
ras, man jų labai reikia važiuojant 
Lietuvon. x

Stanislovas Karsoka-Filipavičia 
1358 Miller str,

“JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kampario vienam vy

rui Bridgeporto, West Sidėj ar Brigh
ton Parko apielinkėj. Geistina kad 
valgis butų gaminamas namie.

Atsišaukite.
William Davnis, 

3120 Emerald Avė.

IŠRENDAVOJIMUI

ATYDAI DAKTARAMS.
PARSIRENDAVOJA

GERA VIETA DAKTARO OFISUI

Du kambariai arba 7 kambariai; 
5 kambariai galima būt išrendavoti 
šeimynai.. Patogiausia vieta dėl dak
taro, nes yra apačioj aptieka, namas 
kampinis ir mūrinis, garu apšildomas, 
kambariai švarus.

Kreipkitės pas
233 E. 115-th St. 

Kensin^ton, III. 
Tel.: Pullman 659
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
MERGINŲ

DARBUI MUSŲ
SĖKLŲ 
WAREHOUSĖJ.

The Albert Dickinson Co., 
35-th St. and Washtenaw

Avenue

REIKIA —

COIL WINDERS

Lengvas, čystas darbas ir pri
traukianti mokestis. Merginos 
dabar čia dirbančios aplamiai yra 
išdirbę tris metus. Juo ilgiau jos 
čia dirba, tuo geriau joms patin
ka. Pradinė mokestis yra $19.45 
dieninėms ir $21.45 naktinėms, 
šios mokestįs yra gvarantuoja- 
mos mokinanties, bet galite pa
daryti daugiau dirbant nuo štu- 
kių. Atsišaukite į musų ofisų bi 
le dienų pirm 4 vai. po piet., arba 
tarpe 6 ir 8:30 valandų vakare 
utaminke ir ketverge.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine

4^th Avenue and 24-th St.

REIKIA — ASSĘMBLERKŲ
Jaunų moterų assemblinimo 

darbui. Lengvas benčinis darbas, 
kurį galima atlikti sėdint, iš
mokti greitai ir padaryti gerus 
pinigus nuo pat pradžios. Atsi- 
šaukit bile dienų prieš 4 po pie
tų, arba tarpe 6 ir 8:30 Utamin- 
ko ir Ketvergo vakarais.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine, 

48-th Avė. & 24-th St.

REIKIA—
Merginos siuvėjos.
Pastovus darbas.
Gera mokestis. * \ X .
Kreipkitės pas:
2440 W. 22-nd Street. .

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
POPIERINIŲ

INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui ma

šinų apvyniojimui margų popie- 
rų apie čystų varinį dratų. Dar
bas yra lengvai išmokamas ir 
naujoms operatorkoms gvaran- 
tuojama 41c. į valandų, arba 
$20.45 į kiekvienų pilnų sųvaitę. 
Į trumpų laikų galima uždirbti 
$22 ir daugiau. Musų samdymo 
ofisas atdaras kasdien, priski
riant subatoj po piet ir utamyko 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30.

WESTERN ELECTRIC CO., Ine 
48-th Avė and 24-th st.

naujoj

REIKIA MOTERŲ IR 
MERGINŲ.
Mes turime tuščių vietų 

MOTERIMS
IR

MERGINOMS 
virš 16 metų amžiaus 
šviesioj dirbtuvėj. Lengvas ma
šinų ir benčių darbas išdirbimui 
“eversharp” paišelių ir Fontani- 
nių plunksnų.

Gera mokestis ir priimnios 
darbo sųlygos. Atsišaukit prisi
rengę dirbti.

THE WAHL CO.
1800 Roscoe St.
Paranku prie Lincoln Avė. ir 

Belmont Avė. gatvekarių ir Ra- 
vensvvood viršutinių geležinkelių 
šakos.

REIKALAUJU
VAITERKOS

' Turi būti patyrusi tame 
darbe.

Wm. JUSAS
3305 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
9T9.

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Naktinių ir dieninių Janitorių 

ir Janitorkų. Kreipkitės pas 
Chief Janitor.

Michigan Boulevard Building, 
30 North Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
__________ VYRŲ_______
REIKIA—

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
šapoje ir liejimo (moulding) 

skyriuje. Kreipkitės pas
CRANE CO.

Employment Departament
40-th St. and Kedzie Avė. 
arba 15-th and Canal Sts.

REIKIA —
Paprastų darbininkų Samson Trac- 

tor Co. Janeeville, Wis., išvažiusit kar 
tu su bosu. Važiuokite su užvaizdą ka 
sdien 12 vai. dienos. $5.50 iki $6.0C 
dienai; amatninkų visokių mechani
kų; parankių vyrų; mašinistų, dailyd- 
žių, molderių, gear euttorių; ir grin- 
derių; foundrės darbininkų. Kompani
jos kambarys ir valgis; vežama kas
dien į Wisconsino Ir Michigano girias.

Teamsterių ir sawyerių $75 iki $100 
į mėnesį su kambariu ir valgiu. Viso
kiam miesto darbui; farmų darbinin
kų $91 į mėnesį, kambarys ir valgis 
Kasyklose zlnko, anglių ir vario. Ve
žama kasdien į vakarus svetimtačiams 
kelionė dykai.

DIAMOND AGENCY,
557 W. Mhdison St. 2-nd floor 

Tel.: Main 5074

REIKIA -U
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ $5.00 IN DIENĄ 
ATSIŠAUKITE PAS

1710 SO. PEORIA STR.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA —
Paprastų darbininkų. Galime 

panaudoti kelis gerus vyrus. Par 
stovios vietos. Geros darbo san- 
lygos. Kreipkitės pas

2338 So. Westem avė.

REIKIA TEAMSTERIŲ
ir paprastų darbininkų serap gele

žies varde.
Algos $5 ir $6 į dienų.

Kreipkitės pas
1632 W. Kinzie str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MES TURIME pastovų dar
bą trims paprastiems darbi
ninkams, kurie galės uždirb
ti nuo $7.00 iki $10 į dienų. 
Taipgi reikia inspektorių ir 
vyrų įvairiems dirbtuvės 
darbams su gera pradine 
mokestimi.

Kreipkitės pas:
STROM STEEL BALL CO.

621 Harrison St., 
Oak Park, III.

PARSIDUODA — 4 kambarių ra
kandai. Galima matyti per visą die- 
ną.

1916 Wabansia Avė.

REIKIA —
Furnacc tenderio ir 
darbininko aluminum

foundrėj. Kreipkitės pas
ADVANCE PATTERN and

FOUNDRY CO.
2734 W. 36 Place

REIKIA —
DVIEJŲ SHEARMANŲ ir 
PATYRUSIŲ PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

GERA MOKESTIS ir PA
STOVUS DARBAS.

KREIPKITĖS PAS
COHN IRONrSTEEL CO. 
2034 Southport Avė.

REIKIA —
MOLDERIŲ — 

ANT BENČIAUS.
PUIKIOS DARBO

SANLYGOS.
MOKAMA AUGŠČIAU-
SIOS ALGOS

Kreipkitės pas
MASON — DAVIS C,O., 
7740 So. Chicago Avė.

Vyrų ir vaikų darbui pa- 
cking housėj. Puikios darbo 
sanlygos.

Labai geros mokestįs.
Pastovus darbas visą metą
Atsišaukite pas:

HETZEL and CO. 
1742 Larrabee Str.

REIKIA —
PADĖJĖJŲ DARBUI 
STOCKRUIMY IR 

SHIPPINGRUIMY
ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

REIKALINGAS nevedęs vyras prie 
kūrenimo boilerių. Atsišaukit į: 

DOUGLAS BATH CO., 
3514-16 Roosevolth Road, 

Chicago, III.

REIKIA —
PORTERIŲ

DEPARTAMENTINĖJ 
KRAUTUVĖJ. .

PASTOVUS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.

J. OPPENHEIMER and ŲO.
4700 So. Ashland Avenue

' PARDAVIMUI
PARSIDUODA grocemė ir bučer- 

nė, biznis išdirbtas per 12 motų, lie
tuvių ir lenkų apgyvento j vietoj. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite į Naujienų Osi- 
są num. 126.

PARDAVIMUI restoranas; biznis 
eina puikiai. Parduosiu tuoj, nes va
žiuoju Lietuvon.

1207 W. 47 St„
Tel. Boulevard 6765

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Automobi
lius, 6 cilinderių, 7 pasažie- 
rių, arba mainysiu ant sa- 
liunO. Mane galima matyti 
visuomet.

3414 W. 37 PI._______
RAKANDAI

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Kam reikalingi tikras bargenas. 
Pardavimo priežastis savininkai va
žiuoja į Lietuvą. Perkantieji gWos 
paimti ir kambarius. Galima matyti 
visada.

50 W. 119-th St. Kensington 
l-mas floras nuo fronto.

RAKANDAI.
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktinlai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

1 naujas, vertas $155 
už $42. “ 
ant 10 metų. Taipgi 

U daugel kitų daiktų

Gvarantuotae

■ įu\\WI IĮ pijęiai parduodamų.
Illlllllul I Turime labai gražių U J sulyg šios dienos ra

lį^ kandų seklyčioms
v ir“"”*H (parlor). Reikia ma

li/ V tvtl» kad .apkainavus. 
“ Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

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. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 iki 4.
PALIKTI STORAGE7!UJE 

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 špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

Parsiduoda 4 kambarių rakandai, 
vartoti vienus metus. Pardavimo pne 
žastis važiuojam Lietuvon. Atsišaukite 
ne. anksčiau 5:30 vai. po pietų, suba- 
toj po piet ir nedėlioj visą dieną.

B. Masiunas,
2233- W. 23-rd Place, 

antros lubos iš fronto.

Parsiduoda 2 kambarių rakandų se
tai, graži didelė su stiklinėmis duri
mis šėpa indams sudėti ir 6 karpetai 
Parsiduoda labai pigiai, 
pas

bargenas
iarių rakandų se- 
stiklinėmis duri-

Kreipkitės

3130 So. Halsted St.

(gera Nanujienai Ra- 
Jksmidlii Pirkėjams.

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

Aš turiu eilę naujų ir vartotų 
rakandų, lovų ir springsų ir ma
tracų. Pečių, karpetų ir 1.1. Aš 
parduodu naujų tavorų ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotų tavorų labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario setai 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75 
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie- 
rai $27.50 ir daugiau.

Rugsai $22.50 ir daugiau.
šimtai atskirų bargenų, kurių yra 

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinom.
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

kia.
Al parduodu už “cash” tiktai.
Atdara Utaminke, Ketverge 

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE 

EXCHANGE
6203-5-7 Wentworth Avė.

Tel.: Wentworth 6996
P. S. Iškirpkit šį apgarsinimų 

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

NAMAI-žEMfi
PARSIDUODA namas, 2 augštų, ce 

mento pamatas, tiktai 2 blokai nuo gat 
vekarių linijos, turi gazą ir kitus pa- 
rankumus. Priežastis pardavimo — 
savininkas keliasi iš miesto. Parduos 
už $2,600.00.

11129 So. Utica Avė.
Mt. Greenwood, III.

PARSIDUODA puiki Farma, 
labai gera žemė, apsėta javais 
ir gyvuliai ir padargai ir ran
dasi ant pat kranto upės, 42 ak
rai, yra puikaus miško 15 akrų, 
27 akrai dirbamos žemės. Par
duodam už žemų kainų. Pla
tesnių žinių kreipkitės po ad
resu :

P. D. ANDREWS,
P. O. Box 45, La Clede, III.

PARSIDUODA naujas mūrinis 4 
flatų ir Storo namas, 4 metai budavo- 
tas, modemiškas, gazas, elektra mau 
dynės, toiletai. Neša rendos $103 į mė
nesį. Su kaina sutiksiu. Savininkas 
gyvena žemai nuo užpakalio.

930 W. 35-th Place

$500 CASH, likusieji mėnesinėmis 
mokestimis kaip renda, paims 5 kam
barių flatą su 28 pėdų Storu iš fron
to. Atsšaukite pas

2939 W. 38-th Str.
Tel: McKinley 1541

IŠDIRBTA FARMA

100 akerių geros žemės, su bu 
dinkais, gyvuliais ir visomis 
mašinomis. Visi pirmos klesos 
budinkai, stuba 8 kambarių ant 
cementinio fundamento su fuma- 
ce apšildoma. Su apsėtais laukais 
6 akeriai grepsų 5 akeriai avie
čių, 20 akerių komų, 30 akerių 
rugių, 2 akeriai bulvių, 400 med
žių vyšnių 50 medžių obuolių. 
Randasi ant didelio kelio, statė 
road, ir tik 8 mailės nuo Kalama- 
zoo, Mich. Minėta farma parsi
duoda labai pigiai užteks įmokėti 
$4000. Kaina $11000. Verta yra 
15,000. Taipgi būt galima mainy
ti ant Chicagos namo. Klauskite 
pas:

E. W. BAKSZEVICZ, 
3301 South Halsted Str.

Chicago, III.

PARSIDUODA 2 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas po 4 kambarius ir pa
stogėj du kambariai. Namas randasi 
sį $40.00. Kaina $4,600.

2 pagyvenimų mūrinis namas po 
6x6 kambarius ir didelis basementas. 
Namas randasi Brighton Parko kaina 
$6800.

Naujaš 2 pagyvenimais mūrinis na
mas po 4x4 kambarius randasi ant 
West Side. Vanos, Elektra ir gasas 
gatvė? Išmokėtos. Kaina $6200.

Taipgi mes turime daug namų ant 
pardavimo po visas dalis Chicagos 
miesto naujų ir senų o kainos yra pas 
mus prieinamos. Taigi kam yra rei
kalinga insigyti geras namas, tai ma
lonėkite kreipties prie musų.

VILKAS & KAZLAUSKAS CO.
2242 W. 23 Place.

Phone Canal 1068,

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Kubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. KasnickC Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

J®"*1- Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus . 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininką, I

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai-

Jiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
. «va1, P° Pfebl- Vakarais nuo 6 

ki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.




