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. . True translation filed with the post-master at Chicago, III., Scpt. 7, 1920 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenku kariuomene Lietuvoje likosi sumušta
\ t *' . • **» I *•«

K

Lietuvos kariuomene už 
ūme Seinus

. --—...............
i

mi lietuvių pranešimai, ®ekė 
lenkų užpuolimas ant Lietuvos 
kariuomenės, esančios netoli

•H

Lenkų-Lietuvio tarybos pairo
Lenkija esanti “nustebinta”

kų pranešimas tikrina, jogei 
surengtnsai lietuvių puolimas 
prieš lenkus atlikta bedru lie
tuvių ir rusų bolševikų susita
rimu.
lietuviai
sieną, ___ _______ -___ ____
laikįnai nužymėję kaipo ijenki- 
jos ribą; perėję nepaskelbę ka
ro — Lenkijai.

Pranešimas sako, kad 
perėję t. v. Curzono 

kuria talkininkai buvo

Lenkija ką kita gieda.

WASHINGT()N, rūgs. 4.
Vieno žymaus valdininko, tu
rinčio artimų ryšių su lenkų 
interesais, pareiškimu,' kurį jis 
davė šiandie, Lenkijos valdžia “ 
prie jokių aplinkybių neleis, 
kad Jungtinės Valstijos ar ki
tos talkininkų vaLtybcs nusta-/ 
tylų rubežių tarp Lenkijos ir 1 
Rusijos.

“Vieninteliai tik Rusijos ir 
Lenkijos taikos komisija tegali 
nuspręsti, būtent, koks jis (ru- 
b,ežius) turėtų būti” pažymė
jo valdininkas.

! Imtis kariniai laivai, tai darbi- ------------ ---------- - •--------- -----
... ... , mas|er at Chicago, III., Sept. 7, 1920mukai pastatysią kanuolių ir ............. ■ - J ■ - —

šaudysią į juos.
Gai tomis žiniomi:, Venecįjo-Į 

je darbininkai užgriebę ginklų

> i

Time translation fileil with the post- ' True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkijos žmonės no* 
ri taikos

iter at Chicago, III., Sept. 7, 1920 
as «qulred by the act of Oct. G, 1917 

j Rusai skelbia perga- 
liy-visuose frontuos

Lietuvos valdžia persikelsianti į Vilnių
PARYŽIUS, rūgs. 5. — šiandie gautais Francijos užsienio 

reikalų ofise pranešimai-, Lietuvos kariuomenė užėmė Seinus. 
Aiškinama, kad šitie kivirčiai kįlę delei to fakto, kad nesenai 
padarytoji tarp Maskvos ir Lietuvos valdžių taikos sutartis 
prieštaraujanti toms nacionalinėms riboms, kurios limo laiki
nai nustatytos prieitą gruodžio mėnesį.

Lenkų-Lietuvių tarybos pairo.
VARŠAVA, nigs. 5. — Lietuvių-lenkų tarybos, vestos sie

nų nustatymo klausimu, pairo. Lenkų delegacija grįžta Var
šuvon. »
Lenkai sako, lietuviai vienyjasi su bolševikais ir Rytų prūsais.

PARYŽIUS, nigs. 5. — Tarp lenkų ir lietuvių kilo susirė
mimas. Lenkų misija Paryžiuje daro įtarimą, buk 
bando atsiekti susivienijimo su bolševikais ir Rytų 
naujam karui prieš lenkus.

Lietuvių kariuomenės būrys, susidedąs iš penkių 
^ių vyrų, pasitiko lenkų kavaleriją’ netoli Seinų ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 7, 1920 
as reųuired by the act o€ Oct. 6, 1917
WASH1NGTONAS NEPATEN
KINTAS LENKŲ ATSAKYMU.

Sumišimai Italijoj

bei amunicija. Kai kuriose 
vietose darbininkai įsikūrę ta
rybas. Milane gi 'darbininkai ža
da pardavinėti išdirbamus au
tomobilius ir gautus pinigus pa>- 
sidalyti — jeigu samdytojai at
sisakys inokėti jiems algas.

Nors tai ir nėra revoliucija, 
1 i kaip ji suprantama tikroj to 

žodžio prasmėj, vis dėlto visa 
tai daro nemaža susirūpinimo 
—ir pačioj Italijoj ir užsieniuo
se.

Budennyjso armija nesutriuš
kinta.

Bijosi! išbudinti nacionalistinę 
Rusiją.

Rusų teritorijos klausimas • 
nenustatytas.

Darbininkai susirėmė su ka
riuomene įTurine policija ban

dė įsiveržti dirbtuvėn.

lietuviai 
prūsais

tukstan- 
Liposto 

(Lipniokų?). Daug lenkų užmušta ir sužeista, taip jau suim
ta belaisvių. Lenkai priversta pasitraukti atgal.

Lietuviai puola Suvalkus.
Besiverždami priekin, liet uvįai atakuoja Suvalkus. Jie 

naudojasi anglų tankais ir artilerija. Lenkai siunčia sustipri
nimų Augustavo tvirtovėn.

Tuo pačiu metu bolševikai pradėjo puolimą Įlietų linkui 
— Nemuno upės kryptimi, norėdami persimesti į Merčo sritį. 
Jie tečiaus tapo atmušti kulkosvaidžių ugnimi.

Lietuviai koncentruoja armiją.
Lenkų orlaivininkai praneša, ką|d lietuviai koncentruoja 

savo armiją netoli Kauno, o bolševikai buriasi tięs Lida.
Padėtis yra ytin rusti, kadangi lietuviai esą genu aprūpin

ti karo medžiagomis, kurių jiems pristatė Anglai — kovai 
prieš bolševikus.

Lietuvos 'valdžia persikelsianti 
į Vilnių.

Užpuolimas nustebinęs 
Lenkiją.

BERLINAS, rus. 4. — Lietu- VARŠAVA, nigs. 5. j- Len- 
vos telegrafo agentija iš Kau-' kų pranešimai iš šiaurinio fron- 
no praneša, kad lietuvių karino-' to skelbia apie stiprų lietuvių 
menės būriai užpuolę lenkų ka-, puolimą ant lenkų armijos Sęi- 
riuomenę ir nuviję ją atgal nuo nų apskrity,, trįsdešimts pen- 
dvidešimt penkių ligi penkias- ‘ kias mylias į šiaurvakarius nuo 
dešimts viorstų (nuo šešiolikos . Gardino. Pranešimuose pareiš- 
ligi trįsdešimts mylių) — visu . kiama, jogei puolimas nebuvo 
Gardino-Siįvalkų frontu. Lietu- išprovokuotas (lenkais), i. 
viai be to suėmę belaisvių ir už- kad lietuvių kariuomenė gavu- 
grobę karo medžiagų.

(lenkais), ir

si įsakymų paimti Augustavu.
Pranešama, kad lietuviai jau LenR laikraščiai šilą |ichl. 

atsiėmę Lipskigiby (?), Seinus, I. žjng9nj skM((> (.sanl nepa. 
Krasnapolj, Kolcsmkus ir Čer- ,eisin.in)ll> ka,|angi nla.t lenkų 
vonkų. rtrmiin dar nebuvus nnsiekusi

WASHJNGTON, rūgs. 4. — 
Lenkų atsakymas į Jungtinių 
Valsti jų notą, kuria prašyta pa- Į 
reikšti Lenkijos i 
kai CTel Rusijos teritorijos čiely- 
bės, Washingtono diplomatų 
manymu, šitą klausimą palie
ka neišrištu. Manoma, kad ši
tuo klausiniu bus pareikalauta 
naujo Lenkijos pasiaiškinimo.

t Visa tai paaiškėjo' po konfe? 
rencijos Baltamjam Name, 
kurioj dalyvavo prezidentas 
Wilsonas, valstybės sekreto
rius ( olby ii^jo padėjėjas Da- 
vis. Pažymima, jogei valdžios 
rankose esantįs rekordai rodo 
Lenkijos nusistatymo nenuo
seklumą.

Prisimenama kampanija prieš 
. Kievą.

Varšavos užsienio reikalų 
ofisas tikrina, jogei Lenkija ko
voja prieš bolševizmą, o ne-Ru
sijos žmones. žinia juk, kad 
mili tarinė kampanija, vesta 
prieš Kievą, buvo vedama aiš
kiu tikslu — sukurti Rusijos 
teritorijoj nepriklausomą Uk
rainą, dagi be Rusijos žmonių 
pritarimo.

Prisimenama ir tai, jogei po 
sudarymo pienų Kievui užimti 
—taigi pirma nei buvo pradėta 
ofensivas prieš Kievą — savo 
taikos reikalavimuose kovo 
mėnesy, kuriuos bolševikai at
metė, lenkai sipyrėsi, kad Rusi
ja atsisakytų visų teisių prie' 
teritorijų, kurios buvo į vaka
rus nuo senojo 1772 metų Len
kijos rubežiaus. 
būt suteikta teisė 
teritorijų likimą 
vietos žmonėmis,

MILANAS, Italija, nigs. 5.— 
Genoa mieste darbininkai va-

į kar bandė užimti keletą dirbtu
vių, kuriose buvo pastatyta ka- 

nusistatynuj „1IJSkoji sargyba.

šitų

VARŠAVA, rūgs. 4. — Sumu
šus žymųjį Rusijos bolševikų 
kavalerijos komandfįotoją, ge
nerolą Budenny’si|j kuris su sa
vo kariuomenės likučiais nu- 

' ’ . 4

dien priverstas imties rergardo

Lietuvių orlaivininkai puoli
mo nieki, kuris dar tebesitęsia, 
žvalgybos pareigas ėję.

Berline dar gauta iš kitų 
šaltinių pranešimai, kurie rodo, 
jogei neužilgio Lietuvos val
džios sostinė busianti perkelta 
į Vilnių.

Ir Kopenhagenas praneša apie 
lietuvių pergalę. /

KOPENHAGENAS, rūgs. 4.— 
Specialiais pranešimas iš Kau
no, kurį gavo laikraštis Berlin- 
gske, sako, kad lietuvių kariuo
menė savo kontr-ofensivu at- 
bloškus lenkus įsiveržėlius nuo

armija dar nebuvus pasiekusi 
laikinai nustatytąjį tarp Lenki
jos ir Lietuvos rubežių. Pasta
rieji (laikraščiai) be to rūstau
ja, kad lietuviai esą užėmę ke
letą vietų, esančių lenkų pusėje 
— nuo nustatytojo rubežiaus.
vAbi pusi suranda kaltinimkų.

Manoma, kad Lietuvos val
džia atsakomybę dėl šito susi
rėmimo suvers ant lenkų, bū
tent, kad lietuviai buvo pri
verstą gintis nuo ų užpuolikų. 
Lenkija gi sako, kad pirmąją ug 
nį atidarę lietuviai.

[Lietuvių žiniomis už rugsė
jo 2d., vestosios tarp lenkų ir 
lietuvių tarybos sienų nustaty
mo klausimu pairo. Lietuvos

trįsdešimts ligi penkiasdešimts valdžia pareikalavusi lenkų mi- 
kilometrų atgal — 
no-Suvalkų frontu.

Kariuomene 
i atsakė darbininkams — šfiviąis. 
Vienas žmogus ant vietos nu
šautas, o šeši sužeista.

Čia gautomis žiniomis, Turi
ne policija bandė įsiveržti Fiat- 
Lingotto automobilių fabrikon, 
kurį laiko užėmę darbininkai. 
Puolimas nepavyko: policija at
mušta revolveriais ir rankinė
mis bombomis.
Valdžia bespėkė; kariuomenė ir 
policija nenorinti kariauti su 

darbininkais.
PARYŽIUS, nigs. 5. — Chi- 

cagos Tribūne korespondentąs, 
Henry Wales, rašo: Dalykų par 
dėtis Italuose be galo rusti. 
Dhrbininkų judėjimas ten taip 
įsisiūbavęs, kad dagi esama ytin 
didelio pavojaus pačiai valdžiai. 
Visa tai labiausiai pajaučiaina 
didesniuose centruose, kaip Mi
lane, Turine, Bolognoj, Genoa, 
Neapoly ir kitur. Daugely vietų 
darbininkai yra užėmę dirbtu
ves ir šeimininkauja jose kaip 
tinkami. .

Kol kas teČiaus didelio pra
liejimo kraujo dar nebuvo. Bet 
tai dėlto, kad pati valdžia yra 
bespėkė. Daugely vietų karei
viai ir policija atsięako kas nors 
daryti, kad apsaugojus savastis.. 
Darbininkai netrukdomi užima 
dirbtuves ir tvarko maisto pas- 
kirstimo reikalus. Daugelis 
dirbtuvių aptiesta clektrikinū- 
mis vielomis. Jas (dirbtuves) 
sergti apsiginklavę darbininkai 
ir nieko josnat neįleidžia. Tūlo
se dirbtuvėse i>er prievartą esą 
sulaikyta daug užveizdų ir pa
čių savininkų. Jie laikomi kai
po užsiuvai. Kitur vėl jie prie
varta atvedami į dirbtuves ir 
spiriami vesti reikiamą tvarką, 
kad galęjus tęsti darbą. Genoa

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija pasiun
tusi Lietuvai

. ultimatumą i

Įteigusi protestą tautų lygai; lie
tuviai; paėmę Augustavą.

LONDONAS, nigs. 6. — Lon- 
dono laikraštis •Times šiandie 
gavo iš Varšuvos žinią, kuri sr 
ko, kad Lenkijos valdžia pa
siuntė. Lietuvai notą, kuri yra 
kaipir ultimatumas. Nota pa
reiškia, kad jeigu Lietuva galu
tinai nesulaikys savo kariuome
nės veržimąsi pietų link, Len
kija busianti priversta skaityti, 
jogei tarp tų dviejų valstybių 
prasidėjo karas.

Pranešama, kad Lietuvos ka
riuomenė. užėmusi Augustavą, 
esantį dvidešimt mylių į pietry
čius nuo Suvalkų.

LONDONAS, nigs. 6. — 
šiandie čia gauta sovietų val
džios karo ofiso pranešimas, 
kuris mini apie atkaklų mūšį 
Lenkijos-Galicijos fronte. Bū
tent: i

“Brest-Litovsko sektore mu- įmonių, visų mintįs nukreiptos 
šis tebesiitęsia. Daviniai įvairus. į Rusų-Lenkų taikos konferen- 
Eina atkaklus mušis į šiaurry- (ciją Rygoje, Latviuose. Lenki- 
čius nuo Hrublesovo ir į pietus ja nori ir reikalauja taikos. Tik 
nuo Sakalo (sryty, esančioj į ųežymi mažuma geidžia tęsimo 
šiaurę nuo Lvovo). Mes pasis- karo metant lenkų kariuomenę
tumėnie netoli Heliczo. \

“Mes atmušome stiprius prie
šo kariuomenės būrius Vladi- 
mir-Volinsko srity ir suėmėme 
kelis tuksiančius lenkų belais
vių.

“Gilicijoj įlies stumiame prie
šą linkui Dniestro upės.

“Krymo fronte:

Rusijon.
Nė vienas tečiaus nėra taip 

galutinai naivus, 
jogei iškilmingai sudėtieji bol
ševikų prižadai

j Bolševikai

kad manytų,

bus išlaikyti 
i jau turi tinkamą 

savo negerbei rekordą, ir skai
to esant leistinu sulaužyti pri- 

Generolo žadus, kur tatai yra galima ir 
Vrangelio kariuomenė,išsodinta , teikia jiems naudos. Tuo jie ir 
Azovo juros pakrašty, tapo už-j patį® yra prisipažinę — bent 
pulta raudonarmiečių ir nuvy- ‘ 
ta atgal jūron — kuomet pas
taroji bandė eiti pHekin.” '
Užginčija buk generolas Bu- 

denny esąs perblokštas.
Gauta iš Austrų sostines 

Vienuos Central News .agenti- 
jos žinia sako, kad sovietinė 
generolo Budenny’so armija, 
vietoj perbloškimo, kaip kad 
buvo pranešta praeitą savaitę,

keliatą kartų.
Nereikia užmiršti ir tai, kad 

bolševistinis rėžimas atstovau
ja tik menkutį Rusijos gyven
tojų nuošimtį, ir todėl jų pri
žadai yra netvirti. Tuo tarpu vi
są domę jie kreipia ^Jy-yman, 
kur veikia Wrangelis. Jeigu 
jiems pavyks sumušti jį, bolše
vikai nei kiek nesidrovės ir vėl

eilę stiprių atakų tarp Vladimir.. 
Volinsko ir Gnita-Lipa upių. Sa
koma, kad lenkai atakas atmu- 
šę, bet vėliau pasitraukę — 
strateginiais išrokavimais.

Vis dėlto, lenkai neką tegali 
atsiekti tęsdami veržimąsi. Dar 
vienas įsiveržimas Rusijon 
reikštų tiktai nubudimą nacio
nalistinio ūpo Rusuose ir susi
kūrimą tikros Rusų armijos, 
prieš kurią lenkams nėra vilties 
sėkmingai atsilaikyti. •

NAUJA MEDŽIOKLĖ 
SPRINGFIELDE.kijos kaltinimą,, kam liet, yka- 

riuomenė perėjus Curaono nus
tatytą rubežiaus liniją nepas
kelbiant karo, atsakomybę d^- 
lei įvykusio susirėmimo ties Sei
nais meta ant lenkų.

Lietuviai sakb, kad jie nep' 
pažįsta demarkacijos linijos, 
nustatytos grovo Curzono ir 
maršalo Focho.
Lenkai įteikė protestą tautu 

, lygai.
VARŠAVA, nigs. 6. —• Len

kijos valdžia įteikė tautų lygai 
protestą delei Lietuvos kariuo
menės puolimo ant lenkų — į 
šiaurę nuo Suvalkų. Pažymima, 
jog tarp tų dviejų valstybių 
nėra paskelbta karo stovis.
'Lenkai sako, kad lietuviams 

padedą — bolševikai.
Šiandie čia paskelbta oficia- 

linis pranešimas, kuris sako, 
kad lietuviams, besiveržiaiy 
tiems į ginčijamąją sritį, bend
radarbiai! ja bolševikai.

/‘Lietuvos kariuomenė,” tik
rina pranešimas, “besiveržianti 
iš šiaurės, yra padedama bol
ševikų. Ji dar (tebetęsia puolimą

Sulaikė daug Komunistų Parti- 
f jos narių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI APLEIDI BAKU

. SPR1NGF1ELD, nigs. 6. 
Subatos naktį čia sulaikyta apie 
dvidešimts asmenų, sakoma, 
Komunistų Partijos ndrių. Tarp 
sulaikytų žmonių esama ir lie
tuvių. Taip bent galima spėti1 iš 
paduodamų laikraščiuose pa
vardžių. Štąi jos: Josepli Rur-į 
gis, Joseph Womtis, Charles 
JatolLs (turbūt Jatulis),* Joha 
I^inkitus (Lankaiiis?), Joe Žio
tis. •

Visi jie sulaikyta sąryšy su 
kokiu ten sumoksiu, kaip sako, 
atatinkamieji valdininkai. Jie 
buk taręsi užpulti vieną Illinois 
Central geležinkelio kompani
jos trtnukinį ir ‘^pasipelnyti,” 
taigi apiplėšti jį. Paą sulaiky
tuosius žmones, be to, esą su
rasta nemaža “komunistinės li
tera turo®?*

Kaip valdininkai skelbia, tun 
sulaikytieji žmonės jau prisipa
žinę. Beje, pažymima, kad su
laikytuosius įdavęs “tūlas lietu
vy®,” kurio vnrdas tečiaus nes
kelbiama. ,

LONDONAS, lieĮios 3.— For
maliniai lapo užginčita prane
šimai, buk generolo Vrangelio 
anti-lbolševistinė kariuomenė * 
Pietų Rusijoje užėmusi Eka- 
terinodarą ir Novorosyską. Tai 
paskelbė sovietų karo ministe- 
ris Leonas Trocki, sugrįžęs iš 
Kaukazo. Apie jai čia šiandie 
gauta iš Maskvos bevielis pra
nešimas.

Karo ministeris tečiaus pri
pažįsta, kaip pažymi tas pats 
pranešimas, kad Dono bei Ku- 
baniaus kazokai susidėję - su 
Vrangelio kariuomene ir sovie
tų kariuomene apleidusi Baku, 
esantį prie Kaspijos juros.

Lenkijai turi 
nuspręsti tų 
sutariant su 

taigi neprilei
džiant Rusijai dalyvauti
klausimų išsprendime.

Pasimojimas prieš Rusijos 
žmones. x

_ i

Demokratingi ir liberalingi
rusai, o kartu ir bolševikai bei j mieste darbininkai dagi užgric- 
šios šalies valdžia, šitą žingsnį < |>ę visus pirklybinius laivus. Po 
skaitė esant kariniu pasimoji-, to jie viešai pagraudenę, būtent, 
m u netik prieš bolševikus, 
kartu prieš visą Rusiją.

Nujaučiama, kad valstybės 
departapientas, prezidento Wil- 
sono instruktuojamas, pareika
laus, 
viešai atsižadėtų šitokio savo 
nusistaitymo, kurį smerkia pats 
prezidentas, ir kuris grūmoja 
netik Rusijos čielybei, bet dagi 
Rusų-Lenkų karo prailginimu.

Patirta, jogei tokių pat, su
tinkančių su Jungtinių Valsti
jų pažiūromis, pareiškimų Len

bet kad jeigu prie miesto drįs ar-

pinigų kursas.
I.-n - —

Subatoj, rūgs. 4 d. užsienio pinigų
kaina, perkant jų ne mažiau kaj» už ant lenkų kariuomenės ir eina 

idant Lenkijos valdžia 25,QQO dolerių, bankų buvo skaitoma Sukikų Augustavo linkui.”

visu Gardi- sijos Kaune apleisti Lietuvos te- kijai įteikusios ir Anglija bei
ri tori jį. Šitą žingsnį, kaip pažy- Francįja.

Afnerikos pinigais šiaip: 
Anglijos 1 svaras ..

Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos už $1 ......
Danų, 100 kronų ........
Finų 100 markių ..... .
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ........... ...
Lietuvos 100 auksinų 
Lenku 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų .. 
Norvegų 100 kronų ,. 
šveicarų, už $1 ...........
švedų 100 kronų ...... t
Vokiečių 100 markiu..

Suvtalkų bei Augustavo linkui.” 
"• Į Lietuviai/ siūlo lenkam® taiką. 

fr8"SlooĮ PARYŽIUS, nigs/o. — Sian. 
........  $3.75 die čia pranešta, kad Lietuvos 
fra?irų 2L55•> Vfthlžia pašildė, kad taikos ta- 
......... $2.05 rybos su lenkajs buhj laikoma 
.........^'31’75 Mariamnolėj, į pietvakarius nuo 

$14*G0 Kauno. Pasak Francijos užsie- 
frank*20 20 ni° re^a^1’ °^so’ Lenkija vei- 

$2'051 klausia sutiksianti.

True translation file<T with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VIENNA, rūgs 4. — Gauto
mis iš Belgrado žiniomis, Fran- 
cija paprašiusį Jugo-Slavijos, 
kad ji parūpintų šešiolika ba
talionų infanterijos ir atatinka-' 
mą skaičių artilerijos, kuri ka
riuomene turėtų būt panaudo
ta teikimui paspirties Lenkijai. I

RUOŠIAMA NAUJA “REVO- 
, LIUCIJA” MEKSIKOJ.

MEXIC<> CITY, nigs. G. — 
Čia gauta žinių, kad Vera .Cruz 
valstijoje prasidėjo “naujas re
voliucinis bruzdėjimas.” Jo 
pryšaky stovįs buvusiojo Mek
sikos Rezidento, Porfirio Diaz, 
giminaitis, Felix IMaz.. Iki šiol 
jis neva ėjo su naująja valdžia 
nu vert usia Carranzą. Bet dabar 
jam “pasirodė, jogei ir dabarti
nę valdžią reikia nuversti” — 
kad grąžinus Meksikai “senus 
gerus” vergijos laikus.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENOS”

■ * ''r.1.' ^<7/ ■ ž



M. ARCIBAŠEV

O kurs dabar laikas?

Penkių Veiksmų Drama

(Tąsa)

uo a s jus

Darbininko Draugas
Koks-gi Ii PAIN'-EXPELLER

Valzbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

US1

Tėmyk Įkaro (Anchor) Yaizbaženkl|

LIEUTVIŲ RAKANDU RAUTUV
19304932 South Halsted Street

vietos čia paduodame tik

nrrrrr

nois

ne 
Juo

JONAS. — 
minutes?

Skyriaus Krautuvė
201 Archer Avine
- Chičago

Phone McRinley 5874

man šiandien su inti- 
Kitą kartą, Jonai;' mes 
ncsisveikinat? k 
[skubiai sveikinasi su

nekurtuos dš musų 'pigumų; ką čia nematote, atėję klausiat. • Krautuvės bus atdaros kožną vakarą

ČFurnitufe. Rūgs, Stovės. Sewing Machines 
'lalkipGf Machines. Pianos. 6tc.

(lai būt j ūsų vy
ti ir ta pati keista 

tik tik 
Staiga

ne. Iki pasimatymo 
kingai nusilenkia ir i$eina]

ELENA

Garinis per daugiau kąjp 
50 metų.

Turime didžiausią pasirinkimą žie
minių pečių visokių gatunkų: šildopių 
su kietomis arba minkštomis angi

mis, nuo $12.50 ir augščiau.

ŠONE [pažiurėjus j savo mažą laikrodėlį]. — 
Tuoj aus dvi.

Kaip vėlu!.. Ar jus, Jonai, negale 
keletą žodžių” atidėti iki rytdie

Bet man reikia eiti!.. Ryt, Jonai!
Kaip norite... Tik ryto aš jau nieko

ELENA
tumet savo 
nai? Dievaži, neturiu dabar laiko.

Gal galėtumėte paaukot nors penkias

Jums nepatinku?.. Ką 
s man nepatinka!

Kas gi atsitiko tarp

Didžioji Krautuvė 
1S3Ū-32 So. Halsted Si, 

Chicago, Illinois 
Phone Canal 6982

PLYMOUTH—CHERBOURG-HAMBURG «
Yra'vietinis agentas jūsų mieste aęba artymaįs

LIGOS LIETUVOJ 
išsiplatino. Daktarų labai įvažai ir sunku gaut 
Aptiekų irgi retai yra.

Vežkis vaistų, jei grįžti Lietuvon. Mes šutai- 
sėm mažų aptiekų keliauninkams. Visi reikalin
gi vaistai yra joje. Sykiu yra knygelė su vaistų var-

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

BOGDANOVAS [išsisukinėdamas] 
galiu gąsdinti?

ELENA [su neapykanta, traukdama pečiais],— 
Maža kuo! Ką aš žinau? Gal būt draugišku 
įskundimu!..

BOGDANOVAS. — Ar jus bijote {skundimo?
ELENA. — Aš nieko nebijau! O tuo labiau ju-

Puikus Supamąsls Krėslas 
minkštai apmuštas ItOyal 
oda, aržuoliniais rėmais. Kai-

$10.00

Grajinamos mašinos: 
ant stalo pastatomas ir 
su s^puke. Taipgi mes 
užlaikome didžiausiam 
pasirinkimui lietuviškų 
rekordų su dainomis, 
deklamacijomis ir šo
kiais, kurias parduoda
mi mašinų, pridedant 
dykai.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. R. GINDICH
. DANTISTAS

Męs savo darbi) gvarantnojame 
Kalbame visad Kuropiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicafo, 111.

Arti 38-th Street ,

Ąntomatiškas lopsys, užsuktas 
eina kaip laikrodis, per pusę va
landos; su atdarom arba uždary
tom šalim; parankus kiekvienai 
motinai. Visados parsiduoda po,— 
$12.00. Išpardavimo 
laike po —

* MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji ir gražus muzikos veikalai, gaidos su žodžiais dėl piano ką 

tik išėjo iš spaudos:
1. “Gana broliai“, duetas .....
2. “Kas man darbo“, duetas
3. “O Lietuva”, duetas ....
4. “Sudiev, gimtine”, solo
5. “Laiškas pas tėvelį“ .....

Visokio didžio ir ga 
tanko Komodos su di 
dėlių veidrodžiu, pasi
rinkimas iš aržuolo ar
ba raudonmedžio; dai
liai padarytos

$35.08

\ eliausios mados žieminiai pečiai, 
užlaikanti šilumą per 24 valandas, 
geri anglių Čėdytojai. Pasirinkimas 
dėl 4, 5 arba 6-Šių rūmų apšildymų. 
Paminėjimui atidarymo musų naujos 
krautuvės, parduosime juos už 10 pro
centų pigiau paprastos prekės. Su
statymas, paipos ir lenta po pečiaus 
dykai.

Praneša gerbiamąjal visuomenei, jog iš priežasties nuolatinio didėjimo musų užganėdintų pirkėjų ir vis augantis skaitlius reikalaujančių musų patarnavimo, dabartinė mu
sų viela pasidarė perankšta ir priversti buvojne atidaryti naują vietą, kuri randasi po No. 4201 ARCHER AVĖ. Del susipažinimo su musų naujos apielinkSs pirkėjais ir davus 
progą seniems lankytojams, pasipirkti ant žiemos reikalingų daiktų, mos. numažinom prekes abiejose krautuvėse ant vieno trečdalio pigiau paprastos1 prekės. Atidarytas pra
sidėjo Sukatoje, Rugsėjo-Septėmber 4, 1920 m. ir trauksis per visą iliėnekį, todėl užprašom visus musų esančius ir busiančius pirkėjus pasinaudoti šita proga ir nelaukti pasku
tinės ^dienos; ateikit anksčiau, kol turime pilną pasirinkimą, idant paskui nesigailėtumėt, o mes pasistengsime kaip-iv ligšiol kiekvienam teisingai ir mandagiai patarnauti. Del sto
kos

, M. T. Kežas. Visiems 
žinomas gerai senas 
westsidės biznierius, o 
dabar musų dalininkas, 
užprašo savo buvusius 
pirkėjus atlankyti jį jo 
naujame užsiėmime.

V. Makaveckas. Už 
prašo visus savo drau
gus ir pažįstamus at
lankyti jį, nes jis turė
damas ilgų metų paty
rimą ir visiems užtikri
na užganėdinimą.

JONAS 
jums nebepasakysiu.

ELENA [atydžiai pažiurėjus į jį] 
ą jau bedaryti

> . J. A. ŽEMAITIS,
315 So/ VVcst St., Shenandoah, Pa

JOHN KŲCHINSK^AS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALUS STREET . 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

k perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbti visokius Legali4- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus \jr skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisėę atdaras vaka

rais nuo 7 aki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
dos. 2201 W. 22nd St., Cor. LeavJtt 

Tel. Canal'2552.

Virtuvės pečiai, kin iuos galima var
poti vasarą su gasu, o žiemą su ang
limi, tai yra du pečiui viename, ga
lite gauti ir molinai, pilkai arba bal
tai onameluotų; gvarantuojame, jog 
užganėdins kiekvieną 
pirkėją, tiktai $

Geriausios ir' pa
togiausios namų dar
bui siuvamos maši
noj pilnai gvaran-«o.oe

Vertfi P. K-AS BOGDANOVAS. — Nu, aš eiąiu, poni Izmailovie- 
Visiems bendrai juo

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

Akušerea
Baigusi Aku- 

iSerijos kolegi- 
ja; prak- 
tik:uus* l’enn’ 
silvanijos hos- 

| pitalėse. Pa- 
Rįi sėkmingai pa- 

BĮ tarnauja 
fflBl V JMfl >’ '»IO 
ąjjflML VjSĮI da rodą viso- 
įjEMtB kiose ligose

IJHO motęrims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted Št. Chicago, 111. 
(ant aptrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

“Keleivio Aptieka” kaštuoja $10.00. Ateikite arba 
pasiųskite pinigus lietuviškai aptiekai.

. IVRITE PHARMACY,
2121 North Westcrn A Ve., Chicago, III.

IT-T LIQU!O^ 
EAXEX QUięKLY

DubeltavoB aj; singelinčs vaikam 
lovukes: plieno ' tirba medinės su 
gdrais springsąis, užtenka vaikui 
gulėti iki 10 metų. Pasirinkimas 
« visokių $12.00 
spalvų po — v

LIETUVIU PREKYBOS
. BENDROVE
BANKIERIAI
Tarnauja lietuviams 

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

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME T A VORUS 
LIETUVON

-Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre-

J.S. Narnančioms
3G4L S. Union Avė., 
<el. Drover 1566.

aia3DEaiaBEJE9IQBBRIIBHBBmB

šitas i ai’žuolinis 
supamasis krėslas, 
gražiai pališiuotas ir 
tvirtai padarytas; 
parduosime už tų 
prekę įkaip 
atgal, $9.95 — tiktai
tiktai W mgncsį

ELENA [nusiinulama skrybėlę sėdasi ant sofos] 
—Na, ką gi jus norite man pasakyti? x

JONAS. Tuojau pasakysiu...
ELENA. — Koks keistas jūsų veidas. Ar jus ne 

sergat?
JONAS. I

sydamas], 
ELENA. — 
JONAS [per

gi padaryt

SAXONIA
Išplaukia 

Rugsėjo 30*^ieną

Ak, koks 
jus!.. Na, ką jau bedaryti. Sakykite!

JONAS. — Aš norėčiau tik jums vienai...
ŠONE [atsistodama]. - Aš palauksiu jus, Ele

na, kambaryje.
ELENA. — Gerai... O ant galo, jus galite eiti, 

Šone. Mums vistiek nepakeliui
SON£. — Nieko, aš palauksiu

e, aš sveikas
- Ale tiesiog 

Jonai!
trąšiai]. - 
! Maža 1 
Koks tonas!

judviejų sij Vanda?
JONAS. — Nieko ypatinga... Tiesiog užtiko nia

ųe savo pačios glėbyje... Paprastas dalykas!., 
ELENA. —zJonai, aš jūsų nebepažįstu!
JONAS. — Aš pats savęs nebepažįstu!. .

spjaut!.. Ne tame dalykas.
ELENA. — Bet kaip tas galėjo atsitikti?

visuomet ‘taip bombardavote Vandą.
JONAS. - - Ar ne vistiek! Vanda, tai Vandą! Kuo 

ji gali būt blogesnė už kitas?..
ELENA. — 'Taip, beabejo.. . Vadinasi — meilė?
IGNAS. Kokia ten meile!.. Taip sau.
ELENA. —- Bet’tai biauru, Joniai!.. .

(Tolinus bus).

50c.
50c.
50c.

Užsisakant šiuos veikalus, kartu reikia siųsti ir pinigus. I^lei 
dėjo vardu:

BOGDANOVAS. — Tai dar blogiau
ELENA. — Kam?
BOGDANOVAS [neaiškiai ]

rui... gal būt jums! —
akių dvikovė. Elenos ranka dreba, 
pakyla. Bogdanovas žiuri į jos rank 
l'lerin pradeda nerviškai nenatūraliai juoktis].

ELENA. — Mes, berods, abudu iš proto idėjom 
ponas Bogdanove!.. Kaž-kokie spėliojimai, 
gązdinimai!.. Pradeda darytis baugu, kaip ro 
mane! Geriau perstokite pūstis ir niekuykal
bėti. Ar jus eisite su mumis 
Petro?

BOGDANO\^\S. — Ne. Man reikia dar kai kur 
užeiti. Gal būt aš jį susitiksiu.

ELENA. — Na, tai išeikime kartu... Allons!..
[Įeina Jonas. Elena sustoja, kaip prikalta. 

Šone mašinaliai sėdas į pirmąją vietą. Jonas 
keistai šypsosi].

ELENA. — štai nelauktas svečias
Urnas jus čia atvijo?#

JONAS

Virtuves pečius su lentyna, gra
žiai nikeliais apvadžiotas, gvaran- 
tuotas gerus kopikas; kurianumas 

metai fu kietom arba mirfkštom anglim, 
per šį

Plieninės lovos, 2-jų 
colių storio pastovai, 
maliavotos medžio pa
našumu ir pagražintos 
brasiniais apkausty
mais; visokio /didumo, 
vertos daugiau, bet 

±*!_ $27.50

IHBBBBftK&IB’BBBBBIflBBBB

Malorius
(Painter)

Malevoju, popietuoju ir darau viso
kius pagražinimus.

Imu visokius darbus į Storus, 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.

GUNARO UNIJOS
/ Laivas

Lovų springsai sliktų arba .tie
sių plieno dratų gvarantuoti, jog 
gulėtojaRneriedcs į krūvą; gerai 
devėsis peK25 metus. Didžiausias 
pasirinkt -$7h50

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27> Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

ELENA. — Na. ir sekas 
miškais pašnekesiais!., 
išeinank Kodėl gi jus

JONAS. — Atsiprašau!..
ja ir Bogdanovu].

ELENA. — O«su Šone?
JONAS. — Ak, aš ir nepastebėjau!.. Sveika gy

va, SonlTrr-. Kaip begyvuojate?
Šone palengva ištiesia ranką, nenulcizdama 

nuo jo rimtų akių].

Gasinig pečius su baltai ename-
* N luotorn durim, nikeliniuose*rėmuo-

^.J se, visas juodai enamelumas. ne- 
reikia šveisti. Galima ant jo vilti

-Sjl jr kepti. J u nedaug teturime, ale
.Sulankstomos loviukes^vienam ar-kol išteks ] arduo-

ba dviem gulėti. Paranki dėl netikę- sime po _
to svečio ir neužima daug vietos, vi-
sur parsiduoda po $10.00; musų (ĮPiim.
kainu tikai $7.50 W

I
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Utarnikas, Rugsėjo 7\ 1920

Važiuokit j Lietuvę
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Agentūros Agentu
.... ......

Sveikatos Skyrius Oi. A. R. Blumenthal
Veneriškos ligos ir turtas.

Jeigu nori gerai ir laimingai ir be jokių kliūčių g 
parvažiuoti j Lietuvą, tai važiuok kartu su B edera- 
lės Agentūrų Bendrovės Atstovu, kuriam visi keliai 
ir visi kelionės apsiėjimai yra gerai žinoma ir jisai 
parveš saugiai ir laimingai į pat Lietuvą yišus ku
rie prieš laiką su juom susitars važiuoti.. Jonas 
Kastėnas, musų atstovas, iš musų ofiso išvažiuoja į 
Lietuva užimti musų naujai atidaromo ofiso vedėjo 
vietą Kaune, per kurį ofisą bus greitai priduoti vi
sokį siuntiniai iš Amerkos žmonėms Lietuvoje, kaip 
tai daiktai ir pinigai ir kitoki reikalai, taipat paru- 
pinimas paspdrtų ir laivakorčių važiuojantiems į 
Ameriką. Musų atstovas Jonas Kastėnas išvažiuos 
iš Chicagos stačiai į Lietuvą šio mėnesio 28 dieną 
(Sep. 28). \ Jeigu rengiesi važiuoti į Lietuvą, arba 
jeigu nori greitai pasiųsti savo giminėms pinigų, 
arba atlikti bile kokids Lietuvoje reikalus, nieko ne
laukdamas tuojau kreipkis į musų ofisą. Mes paru- 
pinam pasportus, laivakortes, taksų popierius, iš
duodant draftus ant Lietuvos ir Vokietijos bankų, ir 
siunčiam pinigus Lietuvon pastoms ir telegramais.

FED1ERAL^COMPANY
666 West 18th Street, Chicago, III. \

P. S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos 
šio mėnesio, ant musų linijų, parduodam laivakortes 
ant laivų ir gelžkelio tikietus iš Chicagos per Cana- 
dą-stačiai i Liepojų.\ Į

Publikoj yrrt opinija, buk tur
tingi žmones neišvengia vene
riškų ligų, nes turtas duoda 
progos vešli palaidą gyvenimą. 
Tikrenybėj nėra taip ir argu
mentu gali būt sekanti faktai: 
1) turtingi žmonės yra daugiau 
pamokinti sveikatos dalykų ir 
žino pavojingumą veneriškų li
gų; 2) turtingi žmonės turi pro
gos žinojimu ir tinkamais vais
tai apsisaugo! nuo veneriškų lt 
gų; 3) turtingi žmonės nereika
lauja. turėt ryšių su žemiausios 
pušies- paleistuvėm, kurios vi
sos nėra liuosos nuo lytiškų li
gų; 4) turtingi žmonės yra stip
rus ( nes išsimiega, gerai maiti
nasi, mažai dirba ir kvėpuoja 
gerą orą) atsilaikyt prieš užsi
krėtimą, nes paprastai tik silp
ni žmones užsikrečia greitai 
bile kokia liga; 5) turtingi žmo
nės turi progos apsivesti. Juo 
bėdnešnis žmogus, tuo mažiau 
progos jis turi išvengti veneriš
kų ligų.

1919 m. Day ir McNitt tiri- 
nėjo du tūkstančiu devynis šim
tus ligonių ir dispensorių ligo
nių. Kraujo egzaminavimas, 
vadinamas Wass(ymanno ban
dymu, parode, Wad sifilis yra 
mažiau prasiplatinęs tarp tur
tingųjų, netoli du kartu dau
giau taip vadinamoj vidurinėj 
žmonių klesoj, t. y. pas ligonius, 
kurie da šiaip-taip išgali apsi
mokėti už ligoninę, ir tris kar
tus daugiau tarp bėdnųjų ligo
nių, kurie neįstengia užmokėt

ninėse ir dispensariuose rasta 
sifilio šešis sykius daugiau, ne
gu pas ligoninę apmokančius 
baltuosius.

Geriausia Kelione
LIETUVON

I
I ' ' ,

per Hamburgą *120 
per Libavę *145

Laivai Eina Kasdieną
Užsisakykite vietas dabar.

Pasportus gauname greitai.

Parūpiname Income Tax Certifikatus.

Tarpininkaujame Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankui.
Su musų Money Qrderiais pinigai gaunami Lietuvos Bankose 

ir paštuose.

Kelionės ir pinigų reikalais kreipkitės į
B

Baltic Consultation Bureau Korporacija
35 South Dearborn Street

Chicago, III.Telefonas: — State 8347

Ų SPECIALISTAS* 
Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
iiatinga doma at
kreipiama j vai-

nuo 9 lyto iki 9 vak. 
nuo 9 iki 12 dieną.

Akis

kus. Vai.:
Nedėliomis,
4649 S. Ashland Av. kump. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metui 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė., 2 luhos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas I)rexel 2880

DR. M. HERZMAN 
18 RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Rdy 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:

GEE VVHIZ
40 nuošimčių pakilimas rendų spalio mėn.

Tas yra ant korteliu, ir sakoma, kad nebus jokio pa
sipriešinimo, nes žmonės yrą jau išmokinti daugiau mokėti. 

‘“Nežinystė — tai palaima”, jeigu mums taip reikia atsi
mokėti už pasimokinimą.

TURĖKIT NUOSAVĄ NAMĄ. ,
Tai yra geriausia systema. Aš galiu jums parduoti 

puikų didelį namo statymui lotą geriausiame ką yra prie- 
miestyj, tai

PUIKIAUSIAME BERWYNE.
ši nuosavybė randasi puikioj apielinkėj, arti mokyklų, 

bažnyčių ir krautuvių. Aš galiu parduoti jums vieną ar^a 
du didelius lotus čia truputį pigiau negu jums reikėtų mo
kėti už prastesnę nuosavybę kituose priemiesčiuose.

Vieta yra ant tiek gera, kad geresnės ir norėt negali
ma, transportacija dviem gelžkeliais, tikietas devyni cen
tai (9c.), 18 minutų kelionės į vidurmiestį. Dvi gatveka- 
rių linijos ir elevated tiktai kelių minutų ėjimo.

Ar jus turite viltį, kad rendos kada nors sumažės? 
įmonės, kurie tam tiki, tiki, kad žemė yra paplokščia.

Kodėl nepažiūrėti į šią propoziciją. Aš turiu tikrai ką 
gero jums pasiūlyti. Susitarsim apie statymą 'namo, su 
žmonėmis, kurie tikrai nori pirkai.

Šie yra ekstra dideli lotai, mano kainos žemos, mano iš
lygos yra prieinamos, tiktai mažą sumą įmokėti, likusius 
mėnesinėmis mokestimis.

Prisiųskit man savo vardą ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums platesnių informacijų apie šiuos puikius priemiesčio 
lotus.

Vartokit Kuponą, pasiuskit šiandie. šitas paragini
mas nepadeda jus po jokia pirkimo obligacija.

A. TRAUBE,
1404 W. 18th St., Chicago, III.

arba
2143 ^. Cicero Avė., Cicero, III.

KUPONAS T '
A. Traube, 1404 W. 18th St., \

Chicago, III.
Gerbiamas Pone:—

Be padėjimo mane po jokia obligacija galite pasiųsti 
man pilną informaciją apie jus puikią nuosavybę Benvyne. 
Pavardė .......................... ........... Z............... t.............
Adresas ........................................... ........................rvi..

Apart viršminėtų priežasčių, 
kurios rodo, jog turtingiems yra 
labiau išvengiamos veneriškos 
ligos, jie ir gydytis gali geriau, 
nes gauna gorus daktarus ir 
anksti. Bėdnesni žmonės gaVę 
veneriškų ligą/'ltfltttliš ir nenu
simano, o kartais tiki, kad ji ir 
pati pranyks. Kadangi pirmieji 
symptomai visada pranyksta 
kadir be gydymo, todėl mano
ma, jog ir ligos neliko. Pasitai
ko 'girdėt juokingų paaiškinimą, 
buk sifilis likęs išgydytas į po
rų savaičių bei pora mėnesių. 
Jei žmogus yra daugiau pamo
kintas ir jei jisx turi turto, jis 
nesustos gydytis, kol tik dakta
ras neatranda, jog.ligos nebėra.

Nėra ko kaltinti bėdnųjų už 
tai, kad pas juo$ veneriškos li
gos labiau prasiplatinusios ir 
nėra ko teisinti turtingųjų, nes

reikia, kad ypač bednuomenei 
butų aiškinama apie veneriškas 
ligas ir kad jai butų duota pro
ga gydytis dorai dispensariuose 
ir ligoninėse, tam tikslui įsteig
tuose.. —Dr. A. Montvidas.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

, JONIŠKIS.

Joniškyje įsikūrė žemės ūkio 
darbininkų profesinė sąjunga, 
kurią į įsirašė nemažas skaičius 
narių. Darbininkai, suprasda
mi savo klases reikalus, noriai 
spiečiasi į profesinę sąjungą koę 
voti dėl geresnių sau gyvenimo 
sąlygų.

Be profesinės darbininkų są
jungos Joniškyje yra ir “Darbo 
federacijos” skyjius, kur spie
čiasi keletas mažiab susipratu
sių davatkų. [“S.-d.’’]

Adara Nedėliomis iki 4 vai. p. p. - • *

99. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišku ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

- . ■ - -7      —    '«■—n ...................................... .. . . , ,     —i.

~ E L E K T R A
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 111.

Phone: Yards 200 Valandos 12 iki 2, Nedčlioj 10 iki 2

DR. F. E. REICHARDT 
Specialistas

3518 So. Halsted St., Chicago, 111.
Buvęs užvaizdą Irving Purk Sanitariumo ir Medicinos Direkto

rium Chicago Sanitariumo. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.

S e ve r ‘
šeimynos sveikata

Tyliai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais strė
nose, šonuose, klubuose, Šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos i skaudėjimais; jas meta 
karštin ir šaltin.

Severas
Regulator j

(Severos Regulatorius) yra tikras j 
. vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis i 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys | 
ir merginos serga. Per ilgus metus
kuogeriausias pasekmes. Gauk jį 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų “Severos”. Kaina $1.26 ir 6c 
mokesčių.

1 is buvo geriausia dovana ir nešė 
įuogeriausias pasekmes. Gauk jį

. . ... . . . . .. .... . . . .  
(Teisinga drabužio kaina,

Kainos kurios tinka bile vieno ki 
šėmiui. Gvarantuojamc, kad sutaupy
sime 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 koMservatyvio styliaus 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutub 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
auo $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 nupi^inimas 5 nuoš. kiek- 
zienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chlcaro. UI

W. F. SEVERĄ CU. , ’ 
CEDAR RAPIDS, 1OWA

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

DR. S. BlEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisui 2201 W. 22nd St.. kampu 
Lerrittt St. Phon* Canal 6222. Va
landos! 1 iki 6 vai. vakar*, nuo 7 iki 
9 vai. vakar*. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

U—iMlUR MM———• •.V———'-—IMMV. •• ■ 'T

Telephone Yards 5032 ;

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

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

N
DR. YUšKA

1900 S. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofiso vai. t nuo 10 ryto iki 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3466
an■■■■■■■■■■«■&■■■■■

8

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

1616 W. 47 St., Tel. Bo*l. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryt*
Kės. 2914 W. 43-rd Street

V*W»ATINIS BltfUHTRUOTAS DUSAS 4PTUKOKIU0 ANT BRTDGCPOBTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akini*! «Tik»o rftnuoM noo SS.90 tr mi- 
glžUn. Sidabro rttmuoM noo <1.00 tr 

Pritaikoma akinius oMyką. 
A'tninkU: Galvos MpdJimM, norvilkn- 
fu*a, akių .kauii^HmM, alvilkimaa fcr 
tt. yra raisto!* (vairių lUrų. kurio, sa
li būti nralalintoo akinių pritaky- 
biu. Ilty rimai uldykA. iri p.rlH ar 
•kaudu akla. Jai jos raudonos, joi sal
va .opa. Jri blogai matai, jai ak|> 
eta. net««k ilgiau, o jisSkok pagal boa 
ant lakoj, kur kiakv tanam pritaikoma la
kiniai u*dyk«. Atmink, kad asas ha*> 
nam jrrarantuojain * kiniu, ir ktekvSa- 
nam garai prirankava-

S. M. MMIBOrr, Eksportą. Optika*.
Jai jqa sargato t- raikalaujata patarimo arba vaistu, ataikit pas mana. Al buvau np> 
Hakoriua Rusijoj viri 10 matų, Amarikoj 15 matų. Al duodu p»tarimus DYKAI. Gailu

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

VILKAVIŠKIS.

Posvcčio dvaro nuominin
kas Faksas pameta dvarą ir bė
ga. Tai yra, jis da nevisai b& 
ga — pirmiau nusivalys javus, 
parduos šiaudus, šieną, pasi
ims su savimi visą inventorių 
ir tuomet išeis. Tai atsitiks jau 
vėlai' rudenį. Liepos mėn. pa- 
liuosuotos nuo darbo 27 dari), 
šeimynos. Pas mut .dvarinin
kai turi teises paliuosuoti dar-

bininikus, kuomet tik jiems pa
tinka. Paliuosuoti darbininkai 
•rietėsi į valdžią :viršininkas pa
reiškė jiems, kad tai ne jo da
lykas, Ž. U. M. įgaliotinis pasiu
te initi darbininkams žemės. iš 

,iO dvaro net po 20 margą, o Ap
skrities Komitetas pasakė, kad 
darbininkai patys kalti ir ko no
rėjo to ir gavo; ponas gi gali] 
daryti su savo dvaru, kas jam;
patinka. [“S.-d.”]

Telefonas Psllma* 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentlstas
108111 S. Michigan Ar„ Roselssd 

Valandos: 9 11d 9 vakar*.

Tel. Canal 0222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telephone Yards 5834
, Dr. P. G. Wiegner 

Priėmimo valandos nuo 8 ild 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago.' j

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglą kalbos.
2) Lietuviu kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometro jos ir kitą 

matematiką.
5) Braižymo (plianą pažinimo).
Mokytojai: Anglą kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Koust 
,Augustinavičius: Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, • jos .tikslas suteikti neat 
Imtinai reikalingą mokslų, kad su Jo 
pagelba galima butą pagerinti gy, 
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa 
tankumo mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. KARALIUS S
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto S 

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

Chicago, III.

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

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Are. Roselando.

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1167

' • J .
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drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: CanaI 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago  je — paštu:

Metame..................... ..........
Pusei metų ...L...............-—
Trims menesiams ...... ......
Dviem minesiams .......... —
Vienam mėnesiui .—..... -—

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija _... K..........
Savaitei ------------------
Mėnesiui --------—------------

$8.00
$4.50
2.25
1.75
1.00

03 
18 

_____________________ 75 
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

pastų:
Metams -----  $7.00
Pusei metų .......   4.00
Trims mėnesiams...... 2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui .—---  .75

•Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams______________ -___ $8.00
Pusei metų ___ 2------- --------- 4.50
Trims mėnesiams ___ ______ 2.25

Pinigus reikia ^siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Riaušes
Italijoje.

Daugelyje Italijos miestų 
kilo riaušės. Apsiginklavę 
darbininkai užėmė ištisą eilę 
dirbtuvių ir paskelbė, kad 
jie patys vestas ir dalinsis 
tarp savęs pelnu. Vietomis 
įvyko delei to kruvinų susi
rėmimų tarpe darbininkų ir 
kariuomenės.

% Bet valdžia nedrįsta per
daug žiauriai kovot su dar
bininkais, kadangi nelabai 
pasitiki savo kariuomene ir 
policija. Kaikur kareiviai 
atsisakė malšint sukilėlius ir 
gint fabrikantų turtą.

Šitą judėjimą pirmutiniai 
pradėjo metalo darbininkai. 
Priežastis buvo ta, kad dar
bininkai metalo pramonėje 
pareikalavo didesnių algų, c 
samdytojai atmetė jų reika
lavimus ir nutarė uždaryti 
dirbtuves. Kad nepasilikus 
be darbo, darbininkai pasi
ryžo paimti dirbtuves į savo 
rankas ir patys vesti jas. 
Kaikurias dirbtuves suspėjo 
užimti kariuomenė arba po
licija, bet daugelis jtj pateko 
į darbininkų rankas.

Po to sujudo ir kiti darbi
ninkai, ir telegramos prane
ša, kad dabar darbninkams 
pavyko paimti dar apie 100 
dirbtuvių kitose industrijos 
šakose.

Šitas judėjimas yra pana
šus į tą, kuris buvo Rusijoje 
pradžioje bolševikiškos re- 

•voliucijos. Bet skirtumas 
yra tame, kad Rusijoje kar
tu su darbininkais ėjo ūki
ninkai. Darbininkai puolė 
ant dirbtuvių, o ukiriinkai 
ant dvarų ž^mės. Ir savinin
kai, miestuose ir sodžiuje, 
tapo pergalėti. Valdžia puo
lė.

Italijoje tokio susivieniji
mo darbininkų ir ūkininkų 
judėjimo kol kas dar nbra. 
Todėl abejotina, ar tie suki
limai gali būt pasekmingi. Į 
tai netiki net ir Italijos ko
munistai. Maskvos Interna
cionalo kongrese Italijos ko
munistų atstovai sakė, kad

Taigi neužginčinami faktai ro
do, kad komunistinis judėjimas 
eina visai žemyn. Todėl “Lais
vės” šukavimai apie komunistų 
“pasisekimus” yra tuščias “bluf- 
f’as”, kuris gali suklaidinti ne- 
gut tiktai visiškai neprotaujan- 
Čius žmonos.

Bet kad “Laisvė” sužiniais me
lais stengiasi apmulkinti savo 
skaitytojus, tai tame nieko nuo
stabaus nėra. Jau dveji suvir- 
šum metai, kaip ji be paliovos 
fttsiima šituo “garbingu” dar- 

Italijoje šituo I bu. Bet įdomu yra pažvelgti į 
tuos argumentus, kuriais “Lais
vė” mėgina prirodyti, jogei ko
munistams “sekasi”.

i Štai ką jos “literatas” Dūde
le rašo apie Franci ją:

| “Francijoje šiuomi laiku ei-
i na didžiausia agitacija už su- 
į kėlimą socialistinio judėjimo...
■ Dabar, matomai, jau pribren

do laikas tvėrimo Komunistų 
Partijos, arba perkrikštijimo 

. Soc. Partijos į Komunistų 
Partiją, išmetus iš jos visus 
dėmimuosius ir centristinius 
elementus... (Visur pabraukta 
paties autoriaus. “N.” Red.)

“Taigi, komunistinio’judėji
mo reikalai toje šalyje eina 
geryn, o ne blogyn.“
Apie Angliją tasai “literatas” 

pasakoj a\e ką:
“Ten jau įsikūrė stiproka 

Kom. Partija... Buržuazinei 
spaudai liekasi pasidžiaugti 
dėl taktikos ‘Neprigulmingo- 

. sios Darbo Partijos’, kuftą ve
da Snovvden ir Comp. Girdi, 
ta partija nepritaria bolševiz- ' 
nlui...

“Bet mes visai nei nenori
me, kad Snowdenai eitų su 
mumis... ’

“^Britanijoj pagerėjo, o ne 
pablogėjo kom. juaėjimo rei
kalai.”

jų krašte sąlygos dar nepri
brendo revoliucijai.

Rusijoje, beje, dirbtuvės 
nepasiliko darbininkų ran
kose. Paimti jie paėmė jąs, 
bet vesti neįstengė; ir bolše- 

Į vikų valdžia buvo priversta 
paimti dirbtuves iš darbinin
kų komitetų rankų į savo 
rankas.*' Rusijos pramonę 
šiandie veda valstybė per sa
vo valdininkus, komisarus.

Padėtis 
žvilgsniu yra dar neprielan
kesnė darbininkams, kadan
gi tenai valdžia yra buržua
zijos kontrolėj. Jeigu Rusi
jos darbininkai nepajiegė 
vestį industriją net ir tuo
met, kuomet juos rėmė Val
džia, tai Italijoje darbinin
kai, kad ir jiems pasisektų 
atimti dirbtuves iš savinin-j 
kų,nė tiek negalėtų tvarkyti 
jas, turėdami prieš save ir 
buržuazijos ir valdžios opo
ziciją.

Italijos darbininku riaušės 
tečiaus stato į didelį keblu
mą buržuaziją ir valdžią. 
Kad atsilaikius prieš darbi
ninkus, joms yra labai svar
bu turėt savo pusėje ūkinin
kus. Taigi tos riaušės duo
da geros progos ūkininkams 
pastatyti savo reikalavimus. 
Didžiausi žemės plotai Itali
joje priklauso dvarinin- 
kams-patricijams ir bažny
čiai bei klioštoriams, ir tai 
yra svarbiausia žmonių 
skurdo priežastis tame kraš
te.

I

Pasaulio DarihindMlkif
Judėjimas

JUNGTINES VALSTIJOS.
Nevykęs reakcininkų pasimojl- 

_ mas.
I Federuotoji Presai.

Dės Moines. — Valstijos val
dininkai darė pastangų, kad 
ncprilcidus pardavinėti nešertai 
išleista naują Upton Sinclairo 
veikalą, “The Brass Clieck.” 
Kad pateisinus šitą savo žings
nį, tie vaildininkai pasirūpino 
apšaukti Sinclairą esunt pra- 
moniečių sekėju, o patį veikalą 
priskirti “ai dobliu-pobliu” li
teratūrai. '

Ir iškarta jiems pasiseko. Pa
saulinio Karo Veteranų organi
zacijos Iowa valstijoj preziden
tui, Frank E. McCarthy, kuris 
tą veikalą pardavinėjo, uždraus
ta jį pardavinėti. Bet už skund- 
žiąinąjį žmogų užsistojo vie
nas Iowa valstijos laikraščio 
leidėjas, tūlas James M. Herce.

, * •Pasįkirasai pasamdė advokatą, 
ir visas reikalas atsidūrė teis
me. Pasekmės tokiose teisėjas 
prieš valstijos valdininkus išda
vė indžiokšeną. Vadinas, jeigu 
i P dabar jie bandytų trukdyti 
ptairdavihejimui kalbamo vei
kalo, lai atsidurtą ant kaltina
mųjų suolo.
Protestas prieš iriau du engėjus.

Nevv York. — Neveizint uni
jos viršininkų graudenimo,* 
apie keturi tūkstančiai New 
Yorko prieplaukos darbininkų 
rugsėjo pirmą dieną dar zętsė 
savo “vakacijas.” Tai darbinin
kų protestas ^rieš įkalinimą 
Cork miesto, Irlandijoj, majo
ro, Terence Mac Swiney. Ma
jorą Įkalino Anglų valdžia, ir 
jis dabar paskelbė bado strei-

taipykad jisai galės susiekti su 
savo valdžia Maskvoje tiesio
ginėmis priemonėmis ir priva
čiai.

PrųMižinimas ęitų teisių yra 
lygus pripažinimui Maskvos 
valdžios de f acto.

Trieste’o socialistų laikraš
tis La vora tore pažymi, k kad 
Tricste’nan atvyko nemaža Ru
sijos transportų su žaliomsio- 
mis medžiagomis, kurių Italija 
yra reikalinga, ir kad bėgiu ke
lių sekamų dienų dar keli laivai 
atvyks prieplaukon su kornais. 
Iki šiol Rusija jau atsiuntusi 
Italijon už apie penkiasdešimts 
milionų lirų prekių.

VISŲ ŠALIŲ DARBININKAI, 
SKALDYKITĖS!

K W ~ <

Socialde- 
skylimąs.

Brooklyno “Laisvė” negina 
prirodyt, kad visame pasaulyje 
komunistams sekasi tolyn vis 
geriaus. Bet žmones, kurie se
ka tarptautinį darbininkų judė
jimą, žino, kad ta “L.” pasaka 
prieštarauja faktams; Čionai 
užteks nurodyti vien tiktai į du 
dalyku.

Viena, toje vakarinės Europos 
šalyj e,y jlnt kurias komunistai 
dėjo daugiausia vilčių, t. y. Vo
kietijoje, jie galutinai nusmuko 
nuo koto. Jie suskilo pusiau. 
Viena( jų atskala, Komunistų 
Darbo Partija, nudardėjo taip 
toli, kad net komunistų Interna
cionalas buvo priverstas išsiža
dėti jos. O antroji atskala, Ko
munistų Partija (spartakiečiai) 
visai neteko įtakos darbininkų 
miniose. Paskutiniuose reichs
tago rinkimuose spartakiečiai 
visoje Vokietijoje gavo tiktai 
430,000 balsų: kuomet Nepri
klausomieji Sicialdemokratai ga
vo 4,800,000 balsų (t. y. vienuo
lika kartų daugiau už komunis
tus) , o Socialdemokratai (didžiu- 
miečiai) — 5,600,000 balsų (t. 
y. trylika ar keturiolika kartų 
dauginus už komunistus).

Komunistai Vokietijoje taip 
nusmuko, kad jie turi, darbinin
kų tArpe dvidešimt penkis kar
tus mažiaus pasekėjų, negu so
cialdemokratai !

Antras faktas yra tas, kad 
pats komunistų Internacionalas 
buvo priverstas permainyti sava 
taktiką tokiam svarbiam klau
sime, kaip parlamentarizmas. 
Dar -nesenai visi komunistų va
dai vienu balsu šaukė, kad parla
mentai yra atgyvenę savo am
žių, ir kad darbininkai nepriva
lų dąlyvaut parlamentuose; so
cialistus, kurie stojo už Steigia
mąjį Seimą Rusijoje, Vokietijo
je, Lietuvoje arbtbkitur, jie va
dino “buržuazijoš parsidavė^ 
liais”< O dabar komunistų In
ternacionalas jau nutarė, kad ir 
komunistai privalo eiti į parla
mentus. Ręiškia, šitame" klausi
me jie patys prisipažino,, kad jų 
Opozicija buvo netikus.

Po to seka Vokietija. Dūdelė 
rašo apie ją: •

“Manoma, kad partijoj 
(Nepriklausomųjų 
mok ratą) įvyks
Maskva kategoriŠkaireikalau 
ja, kad ponai Kautskiai, Hil- 
ferdingai ir Krispienai butų 
išmesti iš neprigulmiečių tar
po...

“Gerai! Juo greičiau įvyks 
skylimas, juo bus gerinu.” 
Pagalios apie Italiją:

“Tenykštė partija yra “all 
right’, nors mes jau desetkus 
kartų sakėm, kad ji turėtų 

• pravaryt iš savo tarpo Turat- 
ti, Treves’ą ir kitus ącntrinin- 
kus.”
Dabar matote, koki to pono 

argumentai. Peržvelgęs svar
biausias Europos šalis, jisai at
randa, kad komunistų reikalai 

‘stovi gerai dėlto, kadS soclalrstų 
judėjimas jose rengiąsis su
skilti!

Suskaldyti socialistų partijas, 
išmesti iš jų tuos žmones, kurie 
nepritaria komunistų frakcijai, 
— štai kame tas “Laisvės” edi- 
toriahi rašytojas mato komunis
tų /pašaukimą. Na, ar ne tiesą 
turėjo “Naujienos”, kada jos sa
ke, kad komunistai yra darbinin
kų judėjimo ardytojai?

Marksas kitąsyk paskelbė o- 
balsį: “Visų šalių protetaral, 
vienykitės!”
kia: “Visų šalių 
skaldykitės!”
diškos drąsos, kad jie esą Mark- 

tso pasekėjai!
Na, ne. Ne Markso idėjas jie 

skelbia, o tų gaivalų, kurie nori 
suardyti darbininkų judėjimą, 
idaųį galėjus ilgiaus laikyti dar
bininkus pavergime. šitokias 

. “idėjas” Amerikoje skelbė ir vyk 
dino praktikoje Justicijos depar
tamentas per savo agentą-pro- 
vokatorių Frainą. Ir “Laisvės” 
Dūdelė, matyt, yra pasiryžęs to 
liaus varyti t<5 provokatoriaus 
darbą. \

Keli Anglų laivai stovi priep
laukoj nepaliesti. Darbininkai 
vis dar atsisako dirbti ant jų.

Bando sutriuškinti darbininkų 

organizacijas.
Tus8on. -t- Tuscono,. Arizo

nos valstijoj, vaizbos butas ir 
vietos bankininkų asociacija 
nusitarė sutriuškinti kiekvienų 
vielos darbininkų organizaciją. 
Pirmiausiu norima sugriauti 
namų statytojų uniją, kuri yra 
viena stipriausių šiame mieste 
unijų. Jeigu lai pavyksią — su 
kitomis unijomis apsidirbti jau 
busią nesunku.

Pasekė Chfcagos darbininkus.
Seattlc. —sSeattle’o taip va

dinamoji Centraline Darbininkų 
Taryba nutarė daryti visa, kad 
šios šalies valdžia neteiktų pa
galbos Lenkijos reakcininkams. 
Bet jeigu to neveizint, valdžia 
elgtųsi kaip tinkama, Seattle’o 
Centralinę Darbininkų Taryba 
proponuoja sušaukti nepapras
tą šios šalies darbininkų kong
resą. *

O koniunistai šau- 
proletarai, 

Ir jie turi begė-

ANGLIJA.
Angliakasiai nutarė mesti darbą 

[Federuotoji Presai.
Londonas. — Anglijos anglia

kasių unija 605,782 baliais prieš 
239,865 įgaliojo unijos viršinin
kus paskelbti visatinį streiką, 
jeigu nebus išpildyta darbinin
kų reikalavimai. Streikas turė
tų būt paskelbtas tarp rugsėjo 
11 ir 18 dienų.

šitokios griežtos priemonės 
angliakasiai nutarė stvertis po 
to, kada ir samdytojai ir pati 
valdžia almėto jų reikalavimus. 
Tie reikalavimai buvo tokie: 
padidinti darbininkams algas 
du šilingu dienai ir numažinti 
kainas anglims — po keturioli
ka šilingų tonui.

Žmonės, atidžiai sekantįs da
lykų padėtį, pranašauja, jogei 
galų gale prives prie to, kad 
kasyklos bus nacionalizuotos.

■------------------------ —u______
WASH1NGTON, rūgs. 4. — 

Prezidentas Wilsonas šiandie 
įteikė Darbo sekretoriui Wil- 
sonui United Mine WorkerS uni
jos reikalavimą, kad kietųjų 
anglių kasėjų algų klausimas 
butų svarstomas išnaujo.

ITALIJA.
Tarybų pasiuntinių Italijon. 

tFodoruotoJi*
1 Roma.— Tarybų Rusija siun
čia savo pasiuntinį Italijon. Ji
sai by dieną gali atvykti į šį 
miestą. Priemiero Giolitti’so 
valdžia suteikusi kalbamam pa
siuntiniui teisės naudotis diplo
matinio pašto krepšin ir siųsti 
savo valdžiai pranešimų šifru,

MEKSIKA.
Jie nepatenkinti.

[Federuotoji Presai.
Mexice City.— Meksikos sos

tinės ir jos apielinkių fabriki- 
ninkai labai nepatenkinti. Mąt 
prezidentas de la Huerta fede
ralinio distrikto (sostinės ir 
jos apielinkių) gubernatorius 
paskyrė vieną Darbo Federaci
jos viršininką, tūlą Gasca’są, 
Samdytoji norėtų, kad jis butų 
atšauktas, nes “Gasca nebus be
šalis...”

Austrijos darbininkų 
badavimas.

—<---------- i
Foderuotos Prcsos korespondentės

GRACE CHAMBERLAIN
Vienna. — Sekamas eilutes 

rašau parke, kuris kadaise teikė 
didelio iškilmingumo buvusiojo 
Austrų imjperatoriaus palociui. 
Aš čia nevienu. Visur aplinkui 
matyt būreliai vyrų ir moterų. 
Jie sėdi ant suolų ir pievokšnio. 
Sėdi ir miega, miega — nuola
tos miega. Kur pasižvelgi — 
vis tas pats reginys. Tas pats 
šiurjius, sukeliantis nepareiškia
mo liūdesio reginys. Visų vei
duose matyt begalinio pabėgi
mo ženklų. Visi jie liudija tik 
viena — alkis, nepabaigiamas, 
slėgiantis alkis. Kada jie yra 
valgę ir ką valgę? Kada jie dar* 
kartą valgys? Aš nežiniau.

(Pro šalį eina būrelis kareivių, 
ie stengiasi parodyti gyvumo, 

bet ne vienam nepasislepiamo, 
verstino gyvumo. Matyt, kar
tais jie užsimiršta, jų kojos pra
deda pintis ir kareiviško žings
niavimo įspūdingumas pranyk
ta. Maža to. Kartais jie dagi 
pasiveji ja sau nusiimti kepures 
ir eiti kaip kad eina pavargę, 
grįžtantįs iš darbo žmonės.

šitas parkas dar nesenai at
darytas. Ligi šiol jin nieks ne
galėjo įeiti. Matyt, ir jis gero
kai apleistai Palei aukštas ak
menines. sienas, prie suolų — vi
sur auga ilga, jau senai nebe- 
piaunani’a. žolė. Tik šiandie ja- 
nie pradėta daryli šiokia tokia 
tvarka. Vienur kitur matosi 
būrelis basakojų, skudurais ap- 
sikraščiusių, moterų. Senalis, 
aprūdijusiais dalgiais jos kerta 
žolę. Jas seka būrelis lokių jau 
basakojų ir paliegusių vaikų. 
Jie padeda moterims, turbūt, sa
vo motinoms, sudoroti nukirstą 
žolę. /

Visas tas moteris, kūdikius 
ir pačius parko lankytojus seka 
bendrasai slogutis*— alkis...

Basčiausi šiandie pačioj pra- 
morfingiausioj ibiesto daly, čia 
irgi tas pats. Vienoj vietoj už
tikau būrelį mūrininkų. Geriau 
įsižiūrėjusi pamačiau, kad ir 
čia nestokuoja moterų. Nuska
rusios, basos, jos dirba kartu su 
vyrais. Dirba įtemptai, sun
kiai. Stačiais lentų ' laiptais 
tempia dideles naštas — plytas 
ir kita. Jų veiduose matyt ga
lutinas nusikamavipias. Nieku 
kitu jos nebcsiinljeresuoja; tik 
savo sunkiąja našta. Neša, ne
ša ir neša.

zVisame mieste, kur pažvelgi 
kiekvieno eisenoj, akių žvil

gesy ir-paliegusia’ine veide gali 
lengvai įskaityti didžiojo karo 
ženklus... f

Ir taip yra netik pačioje Aus
trų sostinėje, Viennoje. Ir jos 
apidinkese ir toli už jos tas pats 
liūdesio pilnas reginys. Visus 
čia slegia begailcslingasai slo
gutis alkis. Visur matyt di-. 
delis dvasios nupuolimas.

Mirčių skaičius Austrų sosti
nėj stačiai pasibaisėtinas. Su 
šita baisenybe nepajiegid kovo
ti nei daktarai nei vaistai. Ka
dangi ne dėlto žmonos’ čia mirš
ta. Jie reikalingi ne daktarų ir 
ne vaistų, bet maisto. O maisto 
jie neturi. Jie badauja!

I^risistatykite šau šitokį vaiz
dą. Eina žmogus gatve* urnai 
jis parpuola, apalpsta ir čiajau 
miršta. Miršta — nuo ko? Tai 
badas! šiandie pati savo aki
mis mačiau vieną tokį reginį. 
Beeidamas mirė vienas įKiskil- 
bęs vietos lošėjas-komikas. Mi
rė kelyj į teatrą. Jis badavo ir 
stengėsi sustiprinti savo badau
jančių Žmonių^brolių dvasią. 
Taip mitšta ne jis Vienas.

Prisižiūrint į tuos paliegu
sius veidus man prisimena tūla 
matyta viename New Yorko te
atro scena. Lošta komedija iš 
irlandų gyvenimo. Stiprus ir- 
landas smoge savo draugui, 
taipjau irlandui, veidan. Kada 
pastarasai nesugniužo, puoli
kas apėjo aplink jį įaln, kad 
pažiurėjus, “kas čia jį sulaiko”. 
Ir aš nepajiegiu prisistatyti, kas 
tuos žmones dar laiko ant ko
jų. Eina jie dieną ir naktį— 
nuolat sekami begailestingosios 
alkio šmėklos. Ir eisenoj ir vei
do brūkšniuose sunkus, didelis 
pabėgimas. Tik akyse matyt i 
keistai blysklanti liepsnelė. Gal 
tai kerštas ar senųjų dienų jTri 
siminiinar — sunku pasakyti...

Praeitą žiemą bėgiu vienos 
savaites Viennoje mirė 1,032 
žmonės. Didžiumoj tai buvo 
maži kūdikiai. Tą pačią sa
vaitę užregistruota tik devyni 
gimimai. Ant kiekvieno tūks
tančio kūdikių Viennoj išpuola 
270 mirtįs. Tie, kur dar išlieka] 
—pagailėtini skcletonai. Nieko 
f’.ebėGna. Vyriaus“!: kūdikiams 
maistas, tai arbata ir tam tikrų 
žolių sriuba.
- Reikia turėti stiprių nervų, | 
kad drįsus. atlankyti ligoninę, 
kurioj randasi nėščios moters/ 
Gemantis jų kūdikiai tarytum 
anos grubiai padirbtos medines 
lėlės... Dagi prie geriausio pri
žiūrėjimo jiems nėra vilties 
pasilikti tarp gyvųjų. SaYo aki
mis mačiau vieną moterį, k:i-1 
rios lovoje kukčiojo tik-ką gi- 
musis kuš kis. Užsivertusi, ga- • 
lutinai nusikamavusi ji vos gir
dimu balsu tarė:

“Ko vertas tasai pasaulis, ku
riam naujų gyvybių duoda-' 
ma”. .. Į

Džiova tarp nesuaugusių ku-' 
dikių siaučia pasibaisėtinu spar_ ’ 
tumu. Saužudybių skaičius di-'J 
delis. Ąk, mūsiškes misijos pa- ' 
šalpai teikti... Tiesa, vieną ki-1 
tą jos gal išgelbėti iš mirties. 
Bet skaitlingosios Austrų dar-1 
bininkų masės — jos badauja, i 
Badauja suraususios šio pasau
lio viešpačiams dideliausių lo
bių. Pagalios, josios nei nenori 
šitos jiems siekiamos nuo tur
tingųjų paplėšailų stalo malo
nės. Kurie dar turi jėgų, kurie 
dar gali dirbti, visi“daro pastan
gų sukurti savo šaly naują gy
venimą, kair ne pilnai idealų, 
bet Vis tik geresnį nei, kad buvo 
iki šiol.

Beje, Vienna*turi ir kilos rų- 
šįes žmonių. Žmonių, kurie vi
sa ko pertekę. Tik vieno jie ne
turi — žmonių, badaujančių 
žmonių, pagarbos ir meiles. 
Didžiųjų audrų /melu jie gar
siai šukavo apie savo šalies gar
bę, ir stengėsi susi įausti kuo- 
daugiau pelnų. Jie šaukė apie 
rcilkalingumą ginti savo tėvy
nę, bet patįs žiurėjo’kaip iš jos 
kuodaugiausia pralobus. Dažnai 
jie pasirodo gatvėje — puošniu 
automobiliu ar karieta. Ir kiek
vieną kartą juos seką šimtai pik 
tų akių ir surauktų veidų. Vi
sur jie lydimi žmonių panieka.

Trošku, begalo trošku dabar 
Austruose. Vae nugalėtiems!

' Gra<*e Chamberlain.
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Kazimieras Gugus
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I 9 Kada jus deposituo- \ L jate sayo pinigus šią- 
) me tvirtame banke, 

jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

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

f šalis.
Ateikite ir matyki

te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa- (| 
gelbėti.
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WEST SIDE

žinios-žinelės.

referatų, diskusijų 
it, patyrimas jaju paro- 

7. ve j o j imas “k uodą il
giausia mutjų narių“ dažnai ve
da prie visai negeidaujamų pa
sekmių. Metai-kiti atgal musų 
kuopoje buvo “prižvejota“ ytin

žiemį) žada pradėti didelį “dri- apstus būrys rugių. Pasirodė te-
ve.“ Tik ne tam kad “kuodą il
giausia naujų narių prisižvejo-

Persikėle
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•JIS *WS ’S 63601
•soUįį ©jįibį H 
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čiaus, kad to dar nepakanka. 
Frainos agentams “pasidarba- 

‘vus“ tie “sužvejotieji” nariai 
nuėjo j ieškoti naujo “rojaus.” 
Kuopoje liko tik tie, kur jon 
įstojo nc^ųž skverno tempiami, 
o kurie savo įsitikinimu buvo 
socialistai. Taigi sekamą žiemą 
kuopa įieško tik tokių narių, 
kur norės dirbti socialistinį dar
bą ne ūpo, bet įsitikinimo vedi
ni. O kad visa tai atsiekus, rei
kia varyti platų apšvietus dar
bą. šitam tai darbui kuopa ir 
mano įtempti visas savo jėgas.

—O—

turime vvestsidiefių, kurie apie į 
musų knygyną nič nieko nėra 
girdėję. Reikėtų daugiau apie jį 
kalbėti — ir savo draugijų susi
rinkimuose išspaudoje. Musų1 
žmonės mat reikalingi ragini
mo.. '

—o—
Atsimenu, metai laiko atgal 

vietos draugijų lyderiai buvo ' 
pradėję kalbėli apie tai, kad 
“suvienijus musų pašelpines 
draugystes.”

Ta,s sumanymas, berods, neb
logas. Bet kad jį pravedu^ gy
venimai! — It‘s a lang, long 
vvay to Tippčrary.t. ’ 

_ o—
Berods, tik viena vietos 

draugija, Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija, tepi paaukojusi a. a. 
Br. Vargšo paminklo pastaty
mui.
Kiek žinau, 
yra
veikalais. Ištikrųjų, imti visuo-. 
met lengviau nei diioli...

—Westsid ietis?

O kur kitos draugijos? 
tai ir jos neiširta 

pa si n a u d o j u s i os ve I io nies

■n
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DABAR JAU GALIMA

Važiuoti Lietuvon Tiesiog
PER LIEPOJ Ų LAIVAKORTE ........... ....... . ................ /...................... $145.00
PER HAMBURGĄ, LAIVAKORTE . . .................. ............................. $120.00
PASPORTUS IR VISKĄ KAS PEIKIA KELIONEI PARŪPINA ATSA
KANČIAI. X
Pinigus siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje 
y- išmoka grynais pinigais paskiįfįgijjose paštuose ir pristato kvitą siuntėjui 
su parašu paėmėjo. 1 ’ A •

Pinigai Nueina į 40 Dienų
uodą i LIETUVĄ ir visas svieto dalis pagal dienos kursą, o

Federalės Agentūrų Bendrovės.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 4, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų .....  $2.50
LATVIJOS 100 rublių ... $2.25
VOKIFJTIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKUOS 100 maricių ... $0.45

Draflais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 80 nuoiimtįs 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. IKth Street, Chicago.

Chroniškos Ųigos 
* Tikra Diognoza

Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.
5?5

Ir westsidiečiai stengiasi ne
atsilikti nuo kitų vietos koloni
jų. Keli metai atgal čia įkurta 
viešasui knygynas. Tokių kny
gynu, berods, tui^i tik dvi vie- 

, tos kolonijos — North Side ir 
j\Vest Sidė. Tik gaila, kad west- 
sidiečiai labai mažų tekalba 
apie savo Viešąjį knygyną. Įkū
rė jį, ir to pakako. Todėl nieko 
stebėtina, jei šiandie mes dar

ROSELAND

Iš “rožių žemės.”

Susipažinkite su musų

PRADEKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS Į

Ktepositerš State Bank
UŽ padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes. siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

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

tuva.
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasporįams 

važiuot į Lietuvą.
Dabar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepojų.
Ateikit ąrba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 

geriausiai. l ' ♦ /

| MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

4683—37 So. Ashland Avė., Chicago

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gy dosi visai 
kitokios ligos; deltogl ir neišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja btaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodo , tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, gaivu skauda, viduriai ą^kie- 
tėję, ausvse ūžia, sk'.uda po kretine.

Kas tokių Bunptcmų turi, tegul ątei 
na pus mane: išgydysiu visai tnuup: 
laiku.

Gydau taipjau it 
vyrų taip ir nfoler

Dvasia

Vietom LSS. 137-toji kuopa

Kažin kas ir kažin kada mu
sų koloniją pavadino rožių že
me. Veikiausia tai yra klaida. 
Norint būti teisingu, musų ko
loniją reikėtų pavadinti kornų 
žeme. Jau geroka vahųida kaip 
■•ia gyvenu, bet iki šiol dar nete
ko matyti nei vienos rdžes. Kor
ių tai - “tiek ir tiek“...

Gal šilo klaiding(\upo pagan
ais ir vienas Naujienų kores
pondentas (gaila, kad aš nepa^ 
nenu jo garbingo vardų) žadė
jo “dažnai rašyti“ apie “musų 
rožių žemo“...

Nabagėlis, geriau apsižiūrė
jęs jis pamalė lik kornus, ir 
labai- susisarmatinęs nič nieko 
neberašo. Gaila manojo!

. -—o  x ’
Vietos kloriknfai visai baigia 

■inukti nuo koto. Mat šiandie 
jau ni be anie seni laikai. “Anais 
’aikais,” kada Lietuvos klcrika- 
ai rinkosi • Lietuvai karalių 
Urachą, susisiekimas sū Lietu
va dar buvo negalimas. Todėl 
-r mūsiškiams klerikalams bu
vo gcpa proga ’’garsinti savo 
kromelį Lietuvos šelpimo skrai
dė prisidengus. Ir tuomet jie 
gerai pasišienavo. Rinko aukas 
ne dolerinėmis, bet-^dešimtinė
mis ir daigi šimtinėmis.

Dabar ta “karvutė“ nutruko. 
Žmonės, gavę, laiškų nuo savo 
gimiųių iš Lietuvos/ galų gale, 
pamatė Amerikos lietuvių kle
rikalų klastas. Todėl ir vietos 
ieluviai tiems ponams dabar 

pasakė: “sudiev“!
—o—

Kiek laiko atgal vietos lietu
viai suskubo darbuotis, kad įs-i- 
gijus nuosavą svetainę. Prie ši
to darbo prisidėjo kone visos 
vietos lietuvių draugijos ir ytin 
skaitlingas bu rys pavienių, Iš- 
pradžios manyta, kad svetainę 
oselandiečiai turės “jau šie

met.“ Man tečiaus išrodo, kad 
ją mes turėsime tik sekamais 

^metais. Ir nieko stebėtina: sve
tainę pasistatyti^ lai juk ne ke
purę nusipirkti... Bot to nevei
zint, galų gale svetainę mes vis 
liek t Orėsime!

DRAFTUS

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro- 
pos metodu nuo visokių ligų. \ » m

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių -— siunčiame už dyką.

SALUTARAS CO^PANY
pftOF. J. BALTRENAS,

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS IR S. L. FABIAN Vedėjai. \ 

809 West 35th Street (Kampas Halsted).
Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakare kasdieną.
VAKARAIS iki 9 valandai — Utarninkais, Ketvergais ir.^ubatomis.
NEDALIOMIS iki 3 valandai po pietų.
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J. P. WAITCHES 
LAWYER 

o Lietuvys Advokatas
Vai. 7 iky9 vakarais. Nedel. 11—1
4509 S. Ashland Av.» Chicago, III.

Tel. Yards 1053

DR. A. P. GURSKIS
Lietuvis Dentistas ' q 

4847 W. 14 fit. kampas 49 Avė. ■
CICERO, ILL. B

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. B 
— išskiriant nedalias ir seredas. ■ 
aB3BBBBBBBHBBBBBBBBI
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Sangok akiy regėjimą

kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint ~ tai 
reifekia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dek jūsų a- 
kiĮ|; mano 20 metu patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimą 
dėl

Akių , Ansų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCKUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AftlV SPECIALISTAS

1.801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-Čio$ lubos

Kambaris 14-15-16-17 
V<ršul ’PLA'JT’S aptiekęs t
Tėmykite. mano parašą.

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

Patgmykiti Savo Kraują
kuomet geležis jaftie sumažėja.

Tąsyk Gresia Jums Pavojus 
lygiai taip, kaip ir kad gyvsidabriui 
nupuolus mes žinome, jog bus šaltis.

ANGLŲ KALBOS •
•mokykla.

<—•—   ......... 111
' Svarbiausias mokyklos už-

: prirengti moki- 
rie valstijos egzami-

«, lipąs kaip
Patąrhnai dykai-

DR. DICKSON
1615 VVeąt 47th Street.

l:»r|i Mu shfield ir Paulina gct. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki S vai. vakare, 
muiu nuo Ht iki 12 diena

IŠTIKIMAS'GYDYMAS
PASITARIMAS RŲPESTINGAI SLAPTAS ' 

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
• A •

pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.
♦

<85 So. Dearhorn St., kampas Monroe S't.
CriHy Buildipg—Haiimas 506. linkite clivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III 
DVIDEŠIMTS ASTUONI ME'IaI 

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

po piet

kampanijai vesti fondan surin
ko daugiau kaip šimtą dolerių. 
Pažiūrėsime, kiek surinks kilos 
kuopos. —Komas.

TRAGEDIJA ŠEIMYNOJ.

Vyras (atėjęs pačios atlankyti, 
pašautas. Įnamis paimtas '

ia

The Hoffman School jums siūlo už $25.00 
' sekamus dalykus trims mėnesiams: Skaity

mo, Rašto, Slebizavimo, Aritmetikos, Geo
grafijos, Istorijos, Angliškos Gramatikos, 
Lietuviškos Gramatikos, Gromatų Rašymo, 
Prakalbų. Dešimts d dykų už $25.00 trims 
mėnesiams. Šitas yra tai nepaprastas pa
siūlymas, kokį jokia kita Suvienytose Val
stijose įstaiga negali pasiūlyti. Mes darome 
šita pasiūlymų atminčiai musų dešimts me
tu gyvavimo sukaktuvių.

Ateikit į mokyklos ofisą ypatiškam pa
sikalbėjimui su musų vedėjų.
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Kaip padarius ištyrimą, kuris pasako

Tikrieji kraujo ištyrimai parodo, 
i kad baisiai didelis žmonių skaičius, 
i kurie yra silpni ir serga, neturi gete- 
’ žies savo kraujuje ir kad jie sergj> 
ne dėl kokios kitos vpriežasties kaip 
tik dėl geležies stokos. Kraujo tru
kumas suparalyžiuoja sveiką, stip- 

; rų veikimą, traukia žemyn visą or
ganizmą ir susilpnina visą sistemą. 
Išblyškęs veidas, nemintas,' aržus 
palinkimas, stoka stiprumo ir iš
tvermės ir negalėjimas . statytis su 
stipriais, tvirtais žmond&is gyveni
mo lenktynėse »— tai prasergėjimo 

‘ženklai, kuriuos Gamta paduoda kuo 
J nn-t kraujas skysta, blykšta, vande- 
i nūja ir tiesiog miršta dėl geležiu 
(stokos. Jeį gerai nežinai, kaip su 
i krauju yra’, eik pas gydytoją, tegul 
(jis apžiūri ir pasako, kaip su ta- 
> vina yra, arba p a d a r y k 
j šitokį ištyrimą: Pažiūrėk kaip 
ilgai gali dirbti, arba kaip toli gali 
nueiti nepailsęs; po to imk po dvi 
penkiagranes |)lokštis Nuxated Ge
ležies tris karius i dieną pd valgiui 

į per dvi savaiti. Paskui išmėgink 
savo stiprumą vėl ir 'žiūrėk kiek 
laimėjai. Pagausindama kraują ir 
sutverdama naujus raudonus kraujo 
narvelius Nuxated Geležis stiprina 
nervus, pataiso susilpnėjusius audi
nius ir pagelbsti įdiegti atnaujintą 
-energiją ir pajiegą visai sistemai.

Nuxated geležis ne taip, kaip se
nesnieji geležies produktai — ji yra 
lengvai supanašinama, nepakenkia 
dantims, nepadaro jų juodais ir ne
sugadina viduriu. Išdirbėjai užtik
rina geras ir pilnai.patenkinančias 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, ar
ba jie sugrąžins jums pinigus. Ji y- 
ra pardavinėjama visose gerose ap- 
tiekose.

davinys':
nius .prie valstijos egzami- 
nu (State Board Examina- 
tion). Užsiregistruokite tuo 
jaus: kasdien vakarais:

L. Nannontaitė, 
3223 Parnell Avc., 

Telefonas: Boulevard 9923
PRANEŠU VISIEMS, kurie tik 

sergate eikrte pas Peter Miller, ku
ris manę išgydė. As sirgau per sep
tynis metus ir niękur pagelbos nega
vau, pakol neatradau Tetcr Miller, 
kuris davė man rodą ir palikau svei
kus, Peter Shillus, 181G Rubel St., 
Patarėjas

PETER MILLER, 
2128 22nd St. . Chicago, III.

Jevvelry krautuvė,

Pinigai iš 
Kenoshos 
Lietuvon

• Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, nio- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšj ir Pielj, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

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

Kreipkitės^pas:

akšys irPielis
552 Grand Avė.,

- Kenosha, Wis.

Waukegano
Lietuviai—Hoffiuan Prepsratory School

i . y ■

1537-39-41 North Robey Štr.,

M 
H
N

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Ęruževi- 
čiaus aptiek*:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

n ta 
34

Frank Rakau skis, 712 Wcst 
17-Ui Plačo, pašautas, miršta 
County ligoninėj, o John Se- 
baskis (?), pašautojo pačios 
Marės Rakauskienės įnamis, 
paimtas i Maxwell policijos 
nuovadą. Kaip Rakauskienė pa
pasakojo policijai, ji su savo 
vyru gyvenanti atskirai ir teis
mo keliu jieškanti perskirų,

■
arti Milwaukee Avė.

4 '

ENGLANDER
COUCH-BED V»

m

Sold everyn/heno byfurniturc doalere 
and deparfrueni storos 

ENffiLANūįR
SJUCIP ANO

ENGLANDi:i< SPRING BEG CO. 
Ncw Ybrk - Urooklyn - Ciilcvgo

1005 Mariom Street
Waukegan, IJL

Telefonas—Boulevard 9199 
DR. C. KASPUTIS 

—Dantistas—
8331 8. Halsted Stn Chicago, III. 
Valandos:—. •
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(Tąsa nuo 5 pusi.).

bet to neveizint 
ateidavęs jos atlankyti. A 
jis ir praeito nedėldienio 
kare, ir jam nepatikę, kam

nuogi, nevalgę, pajuodę kai negv 
. rai, be jokių ginklų, nes jų ne- 

vyras dažnai turi, — visi iš namų išėjo, paėmę

va
pas

REIKIA DARBININKŲ
.MOTEKŲ

Kratos ir areštai.

Chicagos policija stvėrėsi 
naujo džiabo. Puolimai .ant 
“raudonųjų*” “ai doblių-dob- 
lių,“ bolešvikų,” “komunistų“ 
ir jiems panšių radikalų bent 
tuo tarpu, sustabdyti. Ji dabar 
nusistačiusi imti už keteros val
katoms, gemhlieriams, 
dariams, ištvirkėliams, 
kims ir kitokio plauko
nėms. Tuo policija'mananti pa
rodyki savo darbštumą ir ištiki
mumą Chicagos piliečiams. Ga 
netikite. štai jum® keletas pa-

(legiiri

žmo-

Pirųias. Praeitos subatos ry
tą valstijos prokuroras Hoyne 

, darė gana didelių kratų North 
Sidėj. Ir ne be pasekmių. Viso 
75 vyrai areštuoti arti Quinn 
pulruniy, ant trecio aukšto, 106

• Sako, visi areštuotieji esą 
gembleriai. Mat,, kuomet poli- 
cistai juos užpuolė, jie turėję 
pasiskleidę ant stalų apie 
$20,000 ir žaidę įvairias pinigi- 

' nes genies.
Jie visi buvo suvaryti į E. 

Chicagos a v. policijos stoties 
patrolkas ir nugabenti valstijos

• su savim koįįnas savo arklį, tai 
yra savo dvi kojas, ir toms joja, 
o valgyt tą valgo, ką iš žmonių 
išplėšia. Ne pažint negali, kuris 
kareivis. Kareiviai eina į fron
tą, o jų pačios su vaikais pulkais i 
eina paskui savo vyrus, duonos 
prašydamos. Ot tai tau ir “za 
svabodu”! O musų kareiviai vi
si balti, ramus, nors ir ne taip 
sotus kaip reikia, Ale tai vis ne 
bolševikai: dar šiek tiek ir ap
sidengę ir apsiavę. Tai ne dy- 
vai, kad bolševikai vadina mus' 
“buržujais“ ir 
batus. Mes turėjome pasitrauk
ti iš Vilniaus, nes veik butų ki
lęs karas su jais. Ak ir mes 
trokštam tos darbininkų laisvės, 
kurją jie skelbia, ale kas iš jos, 
kad ji alkana. Tai taip ir sėdi 
komunistai musų sostinėj Vil
niuj, o kol jie išeis, tai aš taip 
manau, kad tas miestas liks vi
sai tuščias.

labai trokštu, kad gautu
me susieiti dar nors kartą savo 
tėvynėj Lietuvoj, jeigu bus ge
ra; o jei bus ponų valdžia ir ku
nigų, tai tada pasakęs ^sudieu, 
mano gimtinis kraštas1’ pasilei- 
siu po pasaulį sau duonos jieš
koti. — Vytautas.

REIKIA MERGINŲ
Jaunesnių kaip 16 metų. 

Nuolatinis darbas. Graži, čy- 
sta dirbtuvė. Karštas čokoladas 
ir lengvas užkandis dykai. Ge
ra mokestis pradžiai.
The Hunip Hair Pin Mfg. Co.

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU spvo brolio Petro 

Razbadausko, Adomo sunaus, iš Dir
gėlų kaimo, Tauragės apskr., Kaltinė
nų vals., mudu persiskyrėva Spring 
Valley, UI. apie 10 metų atgal, da
bar nežinau ar da gyvas esi? Turiu 

, labai svarbų reikalą iš Lietuvos. Pra- 
grnsina nuaustą I šau jo paties atsišaukti, arba kas ži

no pranešti šiuom antrašu:
MARTIN RAZBADAUSKI, 

912 W. 32nd Place, Chicago, 111.

PAJIEŠKAU ąpsivedimui merginos 
arba našlės (gali būti ir ne viena) be 
skirtumo tikėjimo, arba pažvalgų. Aš 
esu pavienis apie 30 viršaus metų, 
jau ne mislinu dauginus Idtur keliau
ti, tiktai radęs mylimą Sraugę ant 
vietos apsigyventi? Meldžiu atsišau
kite. ‘

JOHN M. MICHEL ' 
General Delivery, Chicago, Uls

REIKIA —
šiaučiaus pagelbininko.
Turi būt patyręs prie to darbo. 
Atsigaukit
v 2290 Mihvaukee Avė., 

Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago,Jll.

REIKIA DARBININKŲR EIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

f ’ ” \ l 1 'j”1

Utarnikas, Rugsėjo 7, 1920

VYRŲ ir MOTERŲ .
PARDAVIMUI NAMALžEMk

REIKIA

j.

Polic.istai tokiu laimikiu la
bai patenkinti.

Antras. Įsismarkavę policis- 
tai neaplenkę nė South Sides zo- 
no. Čia jie padarė kratą Grant 
Parko viešbutyje 12-tos ir Mi-

blogas — viso dešimtis ponelių 
areštuota ir nuvežta kur rei-

Trečias. Hoync’s <Wektyvai 
neaplenkė nė Royal diržų var
tų prižiūrėtojo. Ji£ areštuotas 
už nešiojimąsi šautuvo.

Ketvirtas. Detektyvai pake
liui neužmiršo aplankyti^ ir ke
lių kabaretų. Smuikinį apjieš- 
koję stalus, barus ič visus kam
pus nerado jokio “ryl štofo.“ 
Nieks neareštuota.

Pašto darbininkai protestuoja.

“Jei jauties užganėdintu, buk 
namie. Bet jei jauties neužga
nėdintu. per žemi) alga ir nori 
datigiau pinigų, tai atsilankyk į 
bendrą federalių darbininkų 
masinį susirinkimą, kuris įvyks 
nedčlioj po pietų, Scctnd Re- 
giment armory svetainėj.“

Tokios rūšies plakatai buvo 
plačiai paskleisti krasos dar
bininkų praeitos pėtnyČios va
karą. Tame susirinkime tartasi 
diskusuoti apie pono Burleso- 
no sauvaliavimą ir jieškoti prie
monių užsistojimui už pašalin
tus vienuolika darbininkų.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE: 

Sakalauckiutė Jieva 
Ltvėnui Petrui 
Stralkauskiui Jonui 
Vinčauskiui Juozui 
Gaisiunas Anastazija 
Januška Juozas 
Balčiūnui Antanui 
Kirsnei Jurgiui • <
Rusteikai Jonui 
Staskauskis Fra n k
Kernagis Valerijonas (2 laiš.) 
Tamošiūnas Petras 
Balnis Andrius (2 laiš.) 
Andrikonis John 
Zyle I. v
Rulis Antanas (2 laiš.) , 
Vaitiekuitis Juozas
Žilinskas P. Felixas (2 laiš.) 
Augaitis Fr. 
Petraitis Alex. 
Žilinskas J.
Berecnevičia Justinas 
Rypkevičia Antanas 
Taparauskis Kazimieras 
Piatrenas Jonas 
žilė Juozapas 
Šimkus Antanas (2 laiš.) • 
Varna Jonas 
Kavalauckas Alex.' '

JIEŠKO PARTNEĮRIŲ
.REIKALINGAS PARTNERIS prie 

Krutamu paveikslų teatro. Biznis la- 
I bai gera eina, tik man vienai yra 
persunku, nes apart teatro aš lai
kau dar kitą biznį. Partneris turi 
įnešt $1,500. Norėdami platesnių 
žinių kreipkitės antrašu.

W. MISEVIČ1UTĖ,
3548 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — merginų 16 me
tų ir senesnių lengvam ir sma
giam darbui musų tualetinio 
muilo skyriuj, pakuoti muilą 
mažose skrynelėse. 30 centų į 
valndą ir bonai mokinanties. 
Merginos gali uždirbti nuo $22 
iki $30 nuo štukių. Valandos 
nuo 8 iki 4:3(1 po pietų. Suba- 
toj pusė dienos.

Ateikit pasirengę dirbti.
ALLEN B. WRISLEY CO.,

925' So. Wells St.
------- :------- ;

< —M ■■ Į
.............   —......—— •' .. M1..1 —.11 Užpili

Pranešimai

į -------------------------- V.
Jį

FEIKIA — patyrusių merginų dar
bui ant rašomų mašinėlių ir abel- 
nam ofiso darbui. Pastovios vietos. 
Pradinė mokestis pagal patyrimą.

Ateikit tuojaus pas
1500 W. 15 St.

' Canal 6269

REIKIA —

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyks šiandie, 
lugsejo 7, kaip 8 v. v. brolių Stim- 
įpilų svetainėj. Visi nariai prašomi 
susirinkti, būtinai. Turime daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Patyrusių merginų prie,

presso.

Smagios darbo sanlygos

ir gera mokestis.

Kreipkitės:

Sužeidė automobilius — reika
lauja $10,000.

George Kenney, sekretorius 
valstijos prokuroro, Maclay 
Hoyne, padavė ant $10,000 ap
kaltinimą į aukščiausįjį teismą 
prieš \Emery Motor Livery 
kompaniją. Mat jis važiuoda
mas tos kompanijos taxicab 
tapo sunkiai sužeistas.

Laiškai iš Lietuvos
P. Mockui, Chicago, rašo iš 

Radvyliškio, liepos 31 d.:
Pas mus Lietuvoj dabar tru

putį dalykai atsimainė: kur bu
vo lenkai užėmę Lietuvos! žemes, 
tai dabar užima bolševikai. Len
kų galybė jau Sugriuvo. Sugriu
vo lenkų, sugriuvo kitų karalys
čių galybės, nors jos buvo gink
lais apsikrovusios, nors jų ka
riuomenės buvo milijonai. O 
musų tėvynė gyvuoja ir šiandie! 
Nes mes savo tėvynės sūnus 
esame savo dvasia, drąsa, vieny
be ir narsumu galingesni už jų 
ginklus. Kaip paėmėm Vilnių 
kartu su bolševikais, tai mums 
teko su jais pagyventi kokia sa
vaitė Prisižiurę jom mes jų ka
riavimui i?ž laisvę: eina basi,

Pa j ieškojimai
■ i■».

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai
ti utė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitiene, po tėvais Gataučiutė, paėjo ] darbas, patyrimas nereikalingas 
iš Vuigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti ^žinią 
šuo adresu: •

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

PAJIEŠKAU brolio Antano Rumbi- 
no iš kaimo Barisių, Šiaulių apskri
čio, Meškučių parapijos. Malonėk 
atsišaukti, nes dabar aš da esiu Fran- 
cijoj. Mano adresas:

MR. RUMB1NAS, 
Francois, Chy Mousiear Durr, 83 rue 
de la Ibache, Nancy Meurthe A mo- 

seile, France.
arba nuvažiuok pas 

FRANK LUKOŠEVIČIA,
1432 So. 48th Ct., Cicero, III.

BIRCK FELLINGER CO

512 E. 47 St.

REIKIA moterų ir merginų 
prie sortavimo skuros. Lengvas

J. M. KERSTEIN,
301 W. Lake St. >

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

Mes da turim kelis pat
raukiančius darbus užėmi-
mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit į Hawthorne 

PAJIEŠKAU savo sesers ■ ciciiijos' dirbtuves ir pasikalbėkit
Balčiūnienės. Pirmiau gyveno New į j . u *• ' j v
Britai n, Conn., o dabar nežinau kur, daugiau apie S1UOS darbus, 
jau du metai kaip laiškų negaunu. 
Ji pati arba kas žino malonės pra
nešti šiuo antrašu.

P. JENKEVIČE, 
50 Howland Avė., Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo tėvelio ir brolio, 
Jono Mikelaitis ir Jurgio Mikelaitis 
(angliškai save vadina John Mitchell . . - . .
and George Mitchell). Jie yra iš VISI gerai apmokami. JUS 
OžnuKariy kaimo, Raseinių apskr ga] mylėsit Viena jų geriau 
Batakių vals. lunu labai svarbų rei- ° r . a x y i
kalą iš Lietuvos. Malonėkite atsi- DCgU kitą. Ateik ir pakal- 
šaukti patįs, arba kas žino pranešti bėk apie tai SU HlUmiS bile 

sam mitchell (mikelaitis), dieną pirm 4 po piet arba 
580 So. Superior st., Kenosha, wis. utarnyko ir ketvergo vaka-

PAJIEŠKAU savo brolio Simano LaiS tarpe 6 ir 8.30 Vai.
Newark, N. J. ” Prašau atsigaut ant i WESTERN ELECTRIC 
adreso.

J. OUSKALNIS, 
Box 446, Cuddy, Pa.

COILWINDING ’
PAPER INSULATING 

ASSEMBLING'

Šie yra visi geri darbai ir

CO., INC.
48th Avė. & 24th St

MERGINŲ
VYRŲ

VAIKŲ c
Lengvam dirbtuvės darbui su nors 
rimo prie

Assembling
Drill Pressing

Punch Pressing
Hand Screw Machines

Čystas lengvas dirbtuvės darbas,
darbo sanlygosf Nuolatinis darbas. Geros algos. 

Ateikit į samdymo skyrių ♦
KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY CO.

1066 West Adams St.

PARSIDUODA saliunas. Vieta 
išdirbtą per 9 metus. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į tėvynę. 
Parduosiu pigiai.

1720 So. Union Avė.
. Chicago, 111.

kiek paty-

Geriausios

REIKJA DARBININKŲ
! MOTERŲ

REIKIA — merginos prie andaro- 
kų siuvimo ant mašinos. Darbas 
nuolatinis su gera mokestimi. Puiki 
vieta gerai darbininkiai. 
tuojaus:

14 W. Washington 
Room 604

Atsišaukit

St.

REIKIA — moterų ir mergi
nų kiek patyrusių su dirbtuvės 
darbais,, nuolatinės vietos prie 
lengvo mašinų darbo. s

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKALINGA šeimyninkė į na
rius prie mažos Šeimynos. Pastovus 
darbas ir gera mokestis. Mergina 
arba našle bevaikė. Atsišaukit tuo
jaus

UOREMŲS” CHEMICAL 
LABORATORY, 

1718 So. Halsted St., 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
, VYRŲ

VYRŲ

BeiMai
PAPRASTŲ •
DARBININKŲ

Reikia darbininkų dirbtuvės 
darbams ant? mašinų ir prie truc- 
kų. Didžiausia dalis darbų yra 
nuo štukių ir apmokama ge-

LT-
roms algoms. Darbas yra nuo-
latinis.

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

708 W. 80th St. 
tarpe Emerald ir Union.

PARSIDUODA — Tuojaus galima 
užimti 8 kambarių namą, galima var- 
toti laiko 2 flatų, 5 ir 3 kambarių, 
maudyne, grizas ,visi įtaisymai $1,300 
cash $30 į mčn. priskiriant nuo
šimti. Kaina $3,500.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDĄVIMUI • saliunas su barais 
ir visais įtaisymais, taipgi yra dvi 
svetaines mintingams.* Parduosiu 
urnai, nes apleidžiu Ghicagą.

5324 So. Halsted St.

BARGENAS.
Pardavimui grosemė ir bučernė su 

5 kambariais pagyvenimui. Lietuvių 
tirštai apgyventoj vietoj; yra viso
kios rųšies mašinų. Kaina $5,000.00. 
Mainau ant gero namo; priežastis: 
turiu kitą biznį.

J K
844 W. 33rd St., ’ Chicago, III.

Ant 1-mų lubų iš užpakalio.

PARSIDUODA — barbemė pigiai. 
Turi būti parduota greitu laiku. 
$125.00 nupirks visą biznį. Savinin
kas pirko didesnį biznį.

Atsišauwit
“Naujienos” No. 138.

PARSIDUODA — 5708 So. Morgan 
St. 2 augštų muro budinkas, štoras 
ir 4 kambarių ant pirmo augšto ir 
2 flatai ant antro augšto. Kaina 
$5,500, $2,000 cash.

EDWARD J. BRADY, 
5457 So. Halsted St. 

Blvd. 34,

’ AN^ PARDAVIMO ar išmainymo 
G0 almi žemės Michigan valstijoj. 
Žemė pirmos klesos. Mainysiu ant 
miesto propertės, ar ant naujo auto
mobilio.

. . S. V. PAREDNIS, 
R. 1, Box 72, Herrin, III.

PARDAVIMUI farma 80 akrų, 30 
akrų dirbamos. Yra visi reikalingi 
budinkai. Labai puikus sodnas. Ar
ti didele upė ir didelis miestas, žo
džiu, farma verta daug pinigų. Kas 
nupirks, džiaugsis. Parduosiu už pu
sę kainos. Farma randasi Wisconsin 
valstijoj.

, A. PUIŠEVič, .
3019 Poplar Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Velie, 4 cylindęrių, 

5 pasažierių, automobilius. Gerame 
padėjime. Parduosiu labai pigiai, 
nes išvažiuoju kitan miestan. Gali
ma matyti visada.

2617 Emerald Avė.
Phonc Boulevard 9380

“Monroe” — naujas automobilius 
parduodam už $750 cash ir lengvais 
išmokėjimais. Taipgi turim vartotą 
Chandler 1917, 7 pa^ažierių — Over- 
land Model 83 ir kitokių.

V. VIZGARD, 
WESTERN AUTO SALES 

6445 So. Westem Avė.

Ateikit į samdymo ofisų.
ACME STEEL GOODS CO

2836 Archer Avė.

REIKIA — patyrusių šakne
lių ir gyduolių sumalė jų ((mil- 
lers).

2612 Arthington St.

RAKANDAI
PALIKTA STOBAGE’Y

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re? 
kordai. Gražus didelis 
phonographas, . kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. • Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg žios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiama per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

PARSIDUODA — 2-4 kamba^ . 
rių plytų ir medžio namgi, arti 
26 ir Troy St. $3,000.00*

ANTON FUERST & CO., 
4153 W. 26th St.

PARSIDUODA — 7 kambarių na
mas ir garažius. Lotas 33x125. Ge
ras bizniaus kampas. Kaina tiktai 
$2,800.00.

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

............ .............................. ............... . ,;
PARSIDUODA 6 akerių farma ir 

su budinkais. Vienas ai)dys ir su pa- 
kinkais. Taippąt visi ūkės įrankiai. 
Netoli Chicagos. Kaina $3,500. Sa
vininkas parduoda — ne agentas. f 
Atsišaukit į Naujienų ofisą, pažymė
dami No. 137.

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA — 1839 W. 31st St., 
4 kambarių plytų namas su elektros 
šviesa,. Galima nupirkti už $350.00 
cash, likusius kaip rendą. Kaina 
$1,500.00.

J. Mc DONNELL SYSTEM,
, 3517 Archer Avė. •

REIKIA 'g
VYRŲ oi •

ant tavorinių vagonų
(freight car). | REIKIA — vaikų 14 iki 16
100 plieno darbininkų metų senumo darbui dirbtuvėj, 
ir padėjėjų. Tavorinis — —
vagonas 25.

. Ateikit pąs
ROCK ISLAND LINE

124 & Ashland Avė.
Blue Islajid, III.

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.

WIIITAKER MFG. CO
5723 W. 65th St.

REIKALINGAS
Draiverys duonos išvežiojimui 
Gera mokestis.
Atsišaukit tuojaus.

JOHN VISOCKIS, 
1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III.

( REIKIA — kriaučiaus mokančio 
siūti ir prosyti ant moteriško darbo. 
Geram • kriaučiui gera mokestis.

Atsišaukit tuojaus.
14 W. Washington St., 

Room 604

REIKIA —

Paprastų darbininkų — $6 
į dieną — O’/y valandos 

dirbti.
Nuolatinis darbas.

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

REIKIA siuvėjo vyriškų 
bų. Geros darbo sąlygos ir 
ra mokestis.

S. KAZIN
10715 Michigan Avė.

Roseland, III.

REIKIA
VYRŲ

Prie Bradley Hammėn

Labai gera mokestis.
Nuolatinis darbas.

Kreipties

ru- 
ge-

WESTERN STEEL CAR &
FOUNDRY CO.,

186 St. & Brandon Avė.
TIegewisch, III.

100 vyrų ant freight karų. 
25 plieno darbininkų ir pa
dėjėjų ant freight karų. 
Ateikit pas •

ROCK ISLAND LINES 
124th St. & Asldand Avė.

Blue Island, 111.

Extra ■ Extra
«

Sa m peliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirby^čių, 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- 
fcd. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2X02 W. 35-th St. arti Archer Avė.
Atdeca nuo 9 iki 9, nedčlioj nuo 

ik; 4.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų 
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. Kasnicka, Vedėjas 

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

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Virta _ Padėiėiu abelnam TaiPgi ^flbrikantM nau^ ™kandai-. kkJKlA J H _ stebėtina proga porai pradedančiai
dirbtuves darbui. Nuolatines namų užlaikymą. Mes turime savo 
vietos. \ z išpardavimo kambary 15 vėliausios

ALBAUGH DOVER CO., mados Seklyčios Setų apdirbtų į sku-

2100 Marshall Blvd. r,»> cane’ ™lou5gi rugsų, loyų ir 25 phonographus vl- 
=. j ■ i. a.-2-L8---- i-!m-------- . ■ — šokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran-

PARDAVIMUI tuoti ant 10 metų. Už $89 galima nu- 
-------- a/ cfra PROC A * Pirkti dideli Phonographą, rekordus ir 

Trumpu laiku ' turiu ‘išvažiuoti j deimanto špilką,
Lietuvą su Federalės Agentūrų Bend- bysčių rekordus. Užmokėta a 
rovės reikalais, ir iš tos priežasties es- siSaukite tuojaus. Dastatymas veltui, 
mu priverstas parduoti savo krautu- WvaTFRN FURNITURE 
vę, kuri susideda iš įvairių saldainiu, WES3 LR N I
cigarų, lengvų gėrimų, biterių ir vai- and MUKAUIj
stų. Kartu parsiduoda visi namų ra- w Harrison Str.,
kandai ir automobilius. Biznis yra , k
labai gerai tarpe lietuvių išdirbtas ir Atdara nuo• 9 ik • 
vieta visiems žinoma, o biznis neša I ir nedelioj ik
geras įplaukas. Parduodu labai-la- 
bai pigiai. Nepraleisk šios progos, 
ateik ir ištirk viską ant vietos.

JONAS KASTENAS, 
668 W. 18th Street, Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambariu rakandus krūvoje ar- 
PARSIDUODA karčema. Geroj I ba paskyriuje. Grpjiklis pianas. 1 ui- 

vietoj, visokių tautų apgyventoj. kus sėklyčios, valgomojo ir miega- 
Pardavimo priežastis, ainu į kitą I mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
biznį. 9 I venport ir kitkas; visa kaip nauji.

Atsišaukit į “Naujienas”. manto adata. Laisvės bonai priima-
No. 136. Į mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren-

džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei-

Lalsvės bonai priima-1 
Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosernė, geroj vic- — -r-
toj, arti parko, visokių tautų apgy- manto adato. 
venta. Pardavimo priežastis — va- ma. 
žiuoju tėvynėn, turi būt parduota . 
greitai. Parduosiu pigiai.

1424 West 51st St. i
i 'asas

PARDAVIMUI saliunas; viso
kių tautų apgyventoj vietoj, 
Biznis geras. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

2744 W. 18 St.

NAMAI-ŽEM®
PARSIDUODA — Pigiai! 7 kam

barių plytų namas. Puiki vieta di
deliai šeimynai arba -šeimynai su 
įnamiais. Kaina $2,600 cash. 
šaukit tarpe 7 vai. iki 9 vai. 
Columbus 8842.

Pa- 
vak.

• VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
rname. Vietoa duodamo* dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais ai- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininko.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tfs, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poji- 
tlkinės ekonomijos pfiietystės, daL 
liarašystės ir tt.

Mokhiim* * VMlftMdos.' hub 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 19 valandai.
3106 SO. HALSTfeD STM CHICAGO.

VYRAI IŠMOKIT BARBERIO 
DARBO.

Dabar samdymo sanlygoms esant 
nepastovioms ir daugelį vyrų palei
džia iš darbo, ar nemanai, kad lai
kas išmokti labai naudingo amato ir 
būti neprigulmingu ant visados? Di
delis, reikalavimas ir algos. šimtai 
šapų reikalauja darbininkų po kelių 
savaičių mokinimosi. Klesos dieno
mis ir vakarais.

Ateikit arba rašykit tuojaus
MOLER BARBER COLLEGE 

105 South WcIIs St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT


