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True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., Sept. 9, 1920 
as i‘equired by the act of Oct. 6, 1917

Ta pati sena len
kų pasaka

Sako, kad lietuviams padeda 
vokiečiai ir bolševikai.

t

rugs. 8. 
fronte 
vis 
žinios

— Padė
kosi! ie- 

ruslasnė.
mini,

Diarbininkai l užėmė kasyklų, ' ponų, 
kad aprūpinus met/.lo dirbtuves 

kuru.

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

Rusai mobilizuoja ar
miją Pripeto pelkėse

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

Lietuva rengiasi 
karau su Lenkija

nia- Ypačiai daug jos esą su- 
I I talijoj | naikinla Turine/kur (larbinin_

rusti i kai norį parodyti, kad jie gili
------------- - ' į apsieiti ir be buvusiųjų savo

šiaip ar taip, o padėtis darosi 
labai rusti. Jeigu nebus atsiek
ta reikiamo susitarimo su sam-

ROMA, rūgs. 8. — Daroma dytojais, tai gali kilti ylin rim- 
dideliausių pastangų, kad iki 
sekamos suhatos išsprendus ki
lusį tarp metalo darbininkų ir 
jų samdytojų ginčą. Darbinin
kai dar tebelaiko savo rankose 
dirbtuves. Ne kariuomenė, nė 
miestų policija nebando atimti 
jas iš darbininkų sįiėka. Klau
simą urnai išpręsti norimai to
dėl, kad subatoj pasibaigia dar
bininkų ultimatume nužymėta- 
st).i laikas, kuriuo samdytojai 
turi >?usitarti, būtent, .ar jie ža
da išpildyti .metalo darbininkų 
reikalavimus ar ne.

Tuo tarpu, darbininkų unijos Mr^' aphjinl^sė' buvo keli 
daro visų reikiamų prisirengi
mų, kad sunidytojams atsisa
kius išpildyti jų reikaJavimus, 
paėmus dirbtuves į savo rankas į 
ir parodžius, jogei “darbinio- ’ 
kai ir patįs moka savo reika
lus tvarkyti.”

Pervardija dirbtuves.

Vietos klerikalų laikraštis, 
Giornale I’talia, gavo iš Genoa 
miesto žinių, kur seRoma, kad 
visos tos miesto dirbtuvės per
vardijama. Jos pavadinama se- ’ 
karnai: “komunistinių tarybų 
išdirbystė” ctci Ant vienos dirb
tuvės plevėsuoja raudona ir 
balta vėliavos, p prie, sienų pri
kalta Lenino, Jaures (Žores) ir 
Markso paveifeslai. Be to, dar
bininkai turį * su verbavę specia
lioj sargybą, kurioj disciplina 
yra tokia jau gera, kaipir pa
čioje italų armijoje.

Gal sušauks atstovų buto 
posėdį.

Kurie niekurie atstovų buto 
nariai reiškia noro, kad kaip 
galima greičiau butų sušaukta 
atstovų buto posėdis. Posėdžiai 
yra pertraukti ligi lapkričio 3 
dienos. Norima tečiaus, kad 
atstovų butas susirinktų apie 
12 d. rugsėjo. Jeigu tatai bus 
padaryta ir jeigu iki to laiko ne
bus išspręsta kilusis metalo 
industrijoj incidentas, tai reikš, 
kad šitą klausimą turės spręsti 
parlamentas.

Užgriebė kasyklas.
Giornale d’Italiji gautomis 

iš Sarzana žiniomis, Luini ka
syklos darbininkai, apie keturi 
šimtai vyrų, užgriebė tą kasyk
lą ir paskelbė, kad jie aprūpin
sią, SarZano metalo dirbtuves 
kuru. Nė kariuomenė negi sam- 
dytojai šitam darbininkų žing
sniui nesipriešino. Ant kasyklų 
dabar plevėsuoja raudonos vė
liavos.

Nors metalo darbininkai be 
jokio didelio vargo užėmė kone 
visas tos industrijos dirbtuves, 
bet jie turi didelio vargo dėl 
tinkamo tų dirbtuvių tvarkymo. 
O tai dėlto, kad buvusieji už- 
veizdos ir kiti “technikinio bei 
administratlvio štabų žmonės,” 
priklausantįs '‘vidurinei klesai 
(buržuazijai)” rodo stiprios 
opozicijos. Delei to daugybė 
žaliosioos medžiagos sunaikina-

tų painiavų.

Sovietų kareiviai tik 30 mylių 
nuo Lvovo. ,

PARYŽIUS, rūgs. 7. — ^au- 
ja bolševikų kariuomenė 'slap
ta ir sikubotai koncentruojama 
Pripeto pelkės. Ji bus metama 
naujau puolimai) prieš lenkus.

Manoma, kad naujam puoli
mui vadovaus generolas Bu- 
denny, Kol kas dar nesužinota, 
kur šitoji armija bus panaudo
ta — puolimui ant Liublino ar 
Lvovo.

Bolševikų infanterija randasi 
trįsdešimts mylių atstu nuo 
Lvovo, ir jos veržimąsi tebesitę
sia, kadangi lenkai šioje vietoje 
atremti Budenny’so puolimą 
frontą praretino besirengdami 
toliau į šiaurę. 1

Rygos tarybos pavojuje.
Lenkijos užsienio reikalų ofi

sas painformavo Franęijos už
sienio reikalų ofisą, būtent, 
kad Lietuvos pasimojimas, 
slaptu susitarimu su sovietų 
valdžia, gali suardyti busimąją 
konferenciją Rygoje.

Lenkų socialistai nutarė, kad 
Vilniaus ir Gardino klausimai

Gal dalyvaus rusų-lenkų taikos 
tarybose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 9, 1920 
as rcquircd by the act of Oct. G, 1917

Sukilimai Maskvoje 
nugniaužti

WASHINGTON, nigs. 8.
Šiandie čia gauta oficianinis 
pranešimas, kuris sako, jogei 
vyriausias Lietuvos , armijos 
komanduotojas, generolas Žu
kas, lenkų militarinę delegaciją 
Kaune painformavęs, kad jei
gu nebus pripažinta Lietuvos 
teritoriniai reikalavimai, Lietu
va veiksianti kartu su Rusijos 
bolševikaisf ir gali būt su Vokie
tija — prie Lenkiją.

Lenkų legacijoj gautoji iš 
Varšuvos žinia sako, kad Rusų- 
lenkų taikos tarybose Rygoje 
gal bus atstovaujama ir Lietu
va. Lenkų pranešimai reiškia 
vilties, kad šitos tarybos turės 
būt trumpos.

tis lietuvių 
nų darosi 
Paskutinės 
kad iniprovisuotamjam fron
te karts nuo karto ištinka 
sudrėmimų tarp lenkų ir lietu
vių. Vienajne susirėmime len
kai suėmė du lietuviu karininku 
ir du šimtu kareivių.

Lenkų valdininkai tikrina, 
I kad lietuviams bendradarbiau- 
i ja vokiečiai ir rusų bolševikai. 
Gauti armijos kvatieroje pra- 

i nešimai sako, kad Rusijos karo 
' ir laivyno m misteris, Leonas 

Apgriauta šešiolika miestelių. į Trockio, .įsakęs sovietų kariuo- 
IONDONVS riHK 8 —! menei padėti lietuviams Vyti 

r \ - j k-;;,,™ laukan iš tosios šalies — len-
ištiktų vietų žiniomis, šešiolika “‘f“"'*
didesnių ar mažesnių miestelių 1ka'.1. '"r nc'’ercJ« ‘^'•"“"'‘aeijos 
tapo stipriai apgriauti. > kurl bl,vo “'1-

Ypač stiprus žemės drebėji-. lnln M*
mas jausta Spezia apskrity. Į Taigi — Trockis varąs propa-.
Quercia, Molassa ir Tarasco 
miesteliai visiškai sunaikinti. 
Išrodo, kad katastrofos išliktoj 
juostoj nė vienas miestelis ne
išliko pilnai sveikas.

Gautosios čia žinios 
kad visur pradėta stipri 
rinkimo kampanija, 
didesniųjų Italijos 
siųsta (labdaringųjų

Tuksiančiai žmonių žuvo Italijoj
FRANCUOS REAKCIONIERIŲ 

DARBAI LIETUVOJ.

Varbuoja kariuomenę juoda
šimčiui Vrangeliui.

KOPENHAGENAS, rūgs. .8. 
— Pusiau oficialiniuose lietu
vių rateliuose pareikšta, jogei 
Lietuvos valdžia kuogriežčiau- 
siai užprotestuos delei Franci
jos militarinės komisijos žy
gių, kuri verbuoja lietuvius ge
nerolo Vrangelio anti-bolševisti- 
nei Pietų Rusijos armijai.

Sakoma, jeigu verbavimas 
ūmiu laiku nebus sustabdytas, 
tai Francijos valdžia bus parei
kalauta atšaukti šitų savo ko
misijų, kurios žygiai, kam tikri
nama. traukia Lietuvą konTIik- 
tan su sovietų Rusijos taikos 
sąlygomis Lietuvai.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ ŽU
VO ITALIJOJ.

Du miestu visai sunaikinta; še
šiolika stipriai apgriauta.

neturima.
Laikraščių

miestely

ROMA, nigs. 8. — Paskuti
nėmis žiniomis, stipriame že
mes <lrebčjimo, kuris ištiko 
Tuskanijoj praeitą ketvergę, 
daugiau kaip du tūkstančiai 
žmonių tapo užmušta ir tiek 
pat,'o gal ir daugiau, sužeista.

Du miesteliai, Vilią Colle- 
inandina ir Fivizzano, kone vi
siškai sunaikinta. Vilią Colle- 
mandina miestely, kuriame 
priskaitoma netoli du tūkstan
čiai gyventojų, kone vis? užmuš
ta.

Karalius vyksta nelaimės 
vieton.

P1ZA, rūgs 8. — Italijos kara
lius Viktoras Emanuclius su 
visu savo štabu šiandie išvažia
vo Tuskanijon, kur praeitą ket
vergę siautė stiprus žemės dre
bėjimas. >

Žemės drebėjimas jausta ir 
šiame mieste. Didelių nuostolių 
tečiaus nepadaryta.
Galutinų žinių dar

ROMA, rūgs. 8. — 
žiniomis, Fiviszano
žuvo keli šimtai žmonių. Galu
tinų žinių dai* negauta. Labai 
galimas daigias, kad žuvusių 
žmonių skaičius dar padidės .

Manoma, kad nemaža žmo
nių yra užmušta apskrity į šiau
rę nuo Flarencijos.

Iš visų nelaimės ištiktų vietų 
gaunama pranešimų apie, pasi
baisėtinas scenas žemės drebė
jimo metu. Išrodo, kad nuos
toliai bus daug didesni, negu 
kad pirmiau manyta. Žemės 
drebėjimas jausta šimto mylių 
ploty. Kadangi visi tie apskri
čiai, kur įvyko katastrofa, yra 
tirštai apgyventi, tai išanksto 
galima nuspėti, kad žuvusių 
skaičius bus didelis. Tai rodo 
ir tas faktas, kad iŠ daugelio 
vietų dar ir šiandienegautą jo- 
kiųf pranešimų.

Frizzano miestely, kuriame 
priskaitoma apie septyniolika 
tūkstančių gyventojų, kone 

'kiekvienas triobėsis tapo stip-

Nepavyko nuversti bolševikų 
valdžių.

riai apgriautas.
puošnių triobėsių 
krūvos griuvėsių.
gri uitų triobėsių yra ir puošna-‘[ 
sai pašto triobėsis. Triobėsy žu- i 
vo daug pašto darbininkų.

IŠ daugelio 
liko tik 

su

gandą.
Tvirtinama, kad Trockis va

rąs propagandos kampaniją. 
Busią “lenkų įsiveržimas stato 

. j pavojui) Lietuvos nepriklauso-
•iuku ' Reikalaujama todėl, kad 
k y 1 lenkai butų išvyti — nežiūrint 

. kiek visa tai kainuotų.
"dmtt'l b.Lel,ki!i “k™“’ kn<! vo" 
daktarai ir ^lec!ai ir bolševikai tanas) pa-

slaugo to jos. i
Ar didelių materialinių nuo- • 

stolių pridarčištikiisioji katas- ( 
trofa, dar nežinoma. Bet gau- ( 
tosios žinios rodo, kad jie sieks • 
šimtų milionų dolerių.

žemės drebėjimas.jausta ir 
Milane.

MILANAS, rūgs. 8. — Čia KIETŲJŲ ANGLIŲ KASĖJAI 
taipjau jausta stiprus žemės ' 
drebėjimas. Gyventojai tečiaus | 
užsilaikė ramiai. Tik vietos ka- Nežada) grįžti darban, kol nebus' 
Įėjime kilo maža panika. Kali
niai ėmė mušti į kamerų duris 
ir reikalavo leisti juos kalėji

mo kieman. Bet, kad žemės 
drebėjimas neilgai tęsėsi, tai 
čia veikiai padaryta tvarka.

rių. jungianti Rusi jų su Rytų 
1 Prūsija. Gauta pranešimų, ku- 
1 rie lyg ir rodo, kad militari- 
! niai ir komerciniai vokiečių in- 
; teresai vienijasi su bolševikais, 
' kad padrąsinus Lietuvą pradė
ti karą prieš Lenkiją.

STREIKUOJA.

išnaujo svarstoma darbininkų 
reikalavimai.

WILKESBARRE, Pa.

NAUJI POTVINIAI SACHALI
NE?

žuvo du šimtai žmonių.

rugs. 
ir 8. — Šiandie Wyomingo klony 

dar mažiau angliakanų grįžo 
darban. Darosi aišku, kad kie
tųjų anglių kasėjai ant žut-but 
pasiryžę tęsti kovą. Iškarto, ka
da buvo paskelbta prezidento 
komisijos . raportas, anglia
kasiai buvo sugrįžę darban. Bet 
vėliau, matyt, jie nusitarė imti 
“vakacijų.” Spėjama, kad ši
tas “vakacijas” angliakasiai 
tęs tol, kol prezidento komisija

TOKIO, nigs. 7. — Gautomis 
žiniomis, Sachalino saloje siau
tė dideli potviniai. Materialiniai ims išnaujo svarstyti algų padi- 
nuostoliai dideli. Potvmio metu j dinimo klausimą, 
žuvo du šimtai žmonių.

[Apie potvinius Sachalino sa
loje pranešama, berods, trečiu 
tartu. Įdomu ir tai,

Halzeltone tas pats.
HALZELTON, Pa. rūgs. 8.— 

kad keik-Į Kietųjų anglių kasėjai imasi 
vieną kartą paduodamoji žuvur “vakacijų” — meta darbą. Dau-
siųjų žmonių skaitline atatinka Į gelis kasyklų uždaryta.
—vis po du šimtu žmonių. Ka
dangi telegrafo agentija nepa
žymi datos, •būtent, kada pot- 
vinis įvyko, tai prisiaina many
ti, kad visa tai yra tik pakarto-

1 jimas to, kas pirmiau įvyko.]

VALDŽIA DARO NUSILEIDI
MŲ.

Nori išvengti angliakasių 
streiko.

APKALTINO PELNAGAUDAS. PORTSMONTH, rūgs. 8. — 
Angliakasių federacijos pildo- 
masai komitetas nutarė priim
ti darbo ministerio, Robert 
Horne, pakvietimą. Tas pak
vietimas yra toks: Ministeris 

7’...... . norįs pasimatyti su angliakasių- keliant kainas cukrui. 7 ' ,ui

CHICAGO. — Prisaikintieji 
teisėjai ąpdai išnešė kaltinamą- 

j jį aktų prieš dešimtį pelnaguu- 
■ dų — cukraus pirklių. Kaltina
mi dėl “negirdėto plėšimo pub
likos” •

Anatole France serga.

viršininkais, kad pasitarus dėl 
grumojamojo streiko.

Manoma, kad tai pirmasai 
žingsnis išsprendimui angliaka
sių reikalavimų gražumu. Iki 

kad
PARYŽIUS, rūgs. 8. — Pas- 

kilbusis Francijos rašytojas, šiol valdžia viš sakydavo, 
Anatole France, sunkiai serga, ji jokių nusileidimų angliaka- 
Manorna tečiaus, kad pasveiks, siams nedarysianti.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rūgs. 8 cf. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,0p0 dolerių, bankų buvo skaitoma

......$8.53
........... $0.45
frankų 14.00
......... $14.40
........... $3.80
frankų 14.72
... lirų 22.80
........... $2.00
........... $0.46
.........  $81.50
.... .  $14.45

frankų 6.07
......._ $20.17 
._____ $2.00

Amerikos 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 ‘ 
Lenkų 100 markių .... 
Olandų 100 guldėnų ., 
Norvegų 100 kronų .. 
Šveicaru, už $1 ...........
Švedų 100 kronų 
Vokiečių 100 markių

LONDONAS, rūgs. 8. — Va
kar - Kopenhagene, Danijoj, 
gauta Exchange Telegraph a- 

! gentijos žinia, kuri sako, kad

rimti sukilimai prieš Rusijos 
sovietų valdžią, kurie tečiaus 
dideliu kraujo praliejimu tapo 
nugnmižti. Žinia kartoja gau- 

l tas tenai (Kopenhagene) tcleg- 
i rainas iš Rygos, Latvijoje.
Semenovo avantiūra užsibaigė.

Gautu iš Maskvos bevieliu 
pranešimu, generolo Sen;cnovo 
žygiai tolimuose rytuose užsi
baigė. Jo kariuomenė, vadovau
jama generolo Lochovitskio, butų išspręsti tiesiog su Iletu- 
pasidavė tolimųjų Rusijos rytų ; va — neprileidžiant Rusijos įsi- 
rcspublikos valdžiai. Sakoma, j maišymo.

i kad visas, aukso išteklius, kurį I 
I turėjo Semenovas, tapo už
griebtas ir atiduotas Vladivos
toko valdžiai.

True translation filod with thfe post- 
master at Chicago, 111., Sept. 9, 1920

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

RUSAI STENGIASI ATIDĖ
LIOTI KONFERENCIJĄ SU 

LENKAIS.

NENORI TARTIS SU STREI
KININKAIS.

Gatvekarbų baronai nori sulau
žyti darbininkų unijų.

NEW YORK, rūgs. 8. — 
Brooklyno Rapid Transit kom
panijos darbininkai jau dešimta 
diena kaip streikuoja. Darbi
ninkai reikalauja didesnių algų. 
Kompanija tečiaus griežtai atsi
sako tartis su unijos įgalioti
niais. Maža to. Ji dagi paskelbė 
ultimatumų darbininkams. Bu- x 
lent, jeigu jie šiandie nesugrjš

Sovie- t«i ji° neteks visų tei-as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 i VARŠAVA ,rugS. 8. ■ ------ . ..
tų Rusija bando pratęsti laikų l>™sijos, paaugMintmo
naujomis tarybomis dėl sąlygų .
ir privilegijų, kurių turėtų.but 
suteikta bolševikų delegacijai; 
taikos konferencijoje Rygoje.

Kodėl tečiaus Rusija turėtų 
norėti šitos konferencijos atidė
liojimo, nežinoma. Viltis nau
jos militarinės akcijos vargiai 
begalima, jeigu tik Lietuva ne
padarys stebinančio žingsnio. 
Sakomu kad Lietuva pasidali-

BOLŠEVIKAI ATSIftME 
OMSKĄ.

HAiRBINAS, Manžurija, rūgs. 
8. — Rusijos sovietų kariuome
ne, vokiečių ir vengrų karo be
laisvių padedama, atsiėmė Oms
ku, kur—kaip kad geliuose ki
tuose vakarų Siberijos miestuo
se — kaimiečiai nesenai buvo 
nuvertę sovietų valdžių.

Čia gauta patvirtinamų žinių 
kai dėl skelbtojo sukilimo prieš 
bolševikus Ųst-Kamenogorsko 
srjty. Altai provincija esanti vi
siškai apvalyta nuo bolševikų.

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

JUGO SLAVIJA NORI PA
VERGT ALBANUS.

ROMA, rūgs. 8. — AkyvaizA 
doj nesenai čia gautų praneši
mu, darosi aišku, kad Jugo- 
Slnvija turi tikslo sulošti vieš
pataujamųjų rolę Albanuose.

Jugo-Slavijos kariuomene už
ėmė Tarabosh ir dabar j uola 
Kastrati, Dibra ir Elbassanų. 
Mūšy ties Elbassanų jugo-slavai 
tapo atmušti, kur jie neteko 
tūlo skaičiaus kanuolių bei kul
kosvydžių. Pranešama, kad jie 
neteko 1,200 vyrų, kurie paim
ta belaisvei!. Bosnai ir slovėnai 
kareiviai patįs pasiduodą. Kito
se vietose puolimas 
mingesnis.

Pažymima, kad 
Raudonasai Kryžius 
kęs iš Albanų.

kiek sek-

Amerikos 
pasitrau-

ANGLIAKASIŲ STREIKAS
KENTUCKY VALSTIJOJ.

GRERNVIULE, Ky., rūgs. 8. 
—Apie keturi tūkstančiai ang
liakasių mete darbų. Reikalau
ja padidinti algas. Streikas ne
autorizuotas.

ORAS.

ChicagoJ ir npielinkčse. — 
Ūkanota, galbūt lis. Maža at
maina temperatūroj.

ir politinį. Militarinis liogeris j Ąngjj j 
nori eiti ranka rankon su bolše-Į i,,, 
vikais prieš lenkus, bet antrojo 
liogerio politikai trokšta nesusi
pratimus dėl ribų išspręsti '• 
draugiškomis įmonėmis.

ir tt.
Darbininkai jau kelis kartus 

bandė išrišti klausimų gražu- 
Į m u. Bet be1, pasisekimo. Kom- 
' panija, matyt, pasiryžusi sug
riauti gatvekarių darbininkų 
uniją. J I
ŽADA PALIUOSUOTI BADAU

JANČIUS IRLANDUS.
Tik reikalauja užtikrinimo.
LONDONAS, rūgs. 7. —Gau

tomis iš Šveicarijos žiniomis, 
jos premjeras Lloyd Geor- 

I ge, kuris dabar randasi toj ša- 
i lyj, buk pasakęs, jogei valdžia 
'sutiktų paliuosuoti Cork majo
rų MacSvviney ir kelis kitus • 
anglų valdžios sulaikytus ir-

Sakoma, kad Lietuvą sustip- iandus, kurie jau geroka vąlan- 
nnusi savo kariuomenę j šiaurę da I(ai|) badauja Be, (ik ta sąly.
nuo Augustavo. . -

, ... . . i b 'Visi dabartiniai Lenkijos ru-. tikrinimo, jogei ateity
i su di- beužpildinės anglų policiją bei 

Lenkai nori kariuomenę, atsiųstą Irlandijon 
bet Vilnių savinas) “tvarkai ir ramumui išlaikyti.”

ga, kad sinnfeinieriai duotų už- 
’ jie ne-

bežių klausimai surišti 
dėlių pavojumi. 
Vilniaus, I 
lietuviai ir baltrusiai. Tik delei*, MacSwiney yra arti mirties, 
to nesenai ir kilo susirėmimas nes jis badauja daugiau kaip 
tarp lenkų ir lietuvių. , (dvidešimt dienų.

Kol Markčs Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš- 

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
Chicago, III.1739 S. Halsted Št., 

. . ..       I —. ,fai
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iėdasi Lietuvoj

darbinin
rit as, būnąs tame (įvare 

12 im tų; suėmimo priežas- 
Acžinoma.

SUKČIAI-APGAVJKAI.

Vienam žmogui (Antanui S., 
Naumiesčio parapijos, Šakių 
apskričio) giminės iš Amerikos 
išsiuntė per kokį ten New Yor- 
ko banką 100 dolerių. Dabar 
ruginučio 1 d. š m. tas žmogus 
gavo apdraustą laišką iš Lie- 
pojaus pasiųstą. Atplėšęs laišką 
rado 625 rublius rusiškų caro 
pinigų, kurie dabar Lietuvoje 
visai neina apyvartoje, o juos 
iškaitus banke į ostus (dabarti
niai Lietuvos pinigai, už 1 rub. 
tik 25 kap teduoda), bus tik 
156 rub. 25 kap.; pagal ma
žiausią kursą (skaitant už 1 
dolerį 35 auksinus) (urėtų būt 
1770 rub. arba 3510 
Taigi nusukta 1115 
2290 auksinų!

Tai matote, broliai
amerikiečiai, kas dedasi su jūsų 
siunčiamais doleriais savo tėvy
nėn Lietuvon!

Skelbiu visų žiniai, kad tokių 
sukčių-apgavikų apsisaugotų.

Svečias.

auksinų, 
rub. arba

ir sesutes

Balsas iš Vilniaus.
tuvos Ūkininkui” vienas 

■. •aso: ’
; ’r.Rka ir viena ausi-

K umn.skjo Į.
IZMAILOVAS. — C

. i '.s nesivaržykite t
KAMINSKIS

1 plrusau, ar nesiveržia kas |
. i '.i,je pa-

J’J

Vilnių pas išgamą Aukštuolaitį. 
Ir abudu, t. y. Serbentą ir Auk
štuolaitis, dirbo lenkų naudai. 
Einant rusams Vilnj, Aukštuo
laitis pabėgo į Lenkiją, o Ser
bentą liko. 1 Čia be galo įdo
mus yra tas faktas, kad Serbenę

kąhs nors(jįa yra vienas žymesniųjų re- 
u ’ btYrelis ( vo]įuejnjų socialistų’ liaudinin- 

gyvento;

] Taika — nėra taikos JOHJJ KUCHINSKAS

11U

JUO

su Rusijos 
ratifikuota, 
krfro stoty,

uones
A- tu

J
eis •pasmriesma 

Abuoja ..P
<m tus kt’ctę 
pasakyti, kad labai mane ne*- 
nuskriAutė, kaip kitus, nes tik 
paėmė žieminį paltą, batus, va
sarinį apsiaustą... Džiaugiuos 
tik, kad gyvą dar paliko.

Iš namų dabar niekur neiš
einu, nes ir nėr kur vaikščioti. 
Pirmiau dirbau fabrike, o da
bar beveik visi Vilniaus fabri- 
kai sustojo dirbę ir aš, kaip ir 
daugelis, likome bedarbiai. Pas 
kitus mano draugus darbinin
kus irgi buvo atsilankę rusų 
raudonarlniečių ir beveik visur 
šį tą pavogė.

Sunkiausia 
nėms, kuriuos 
jais” ir lenkų 
kininkais. 
gailėjimo
įsakymu kemša į kalėjimus ar
ba sušaudo. Patsai Aleksa- 
Angarietis gyvena kaip kara
lius: valgo gardžiai ir sočiai, 
tuo tarpu yro žmonių, kurie 
šiandien Vilniuje jau badauja, 
įdomu tai, kad Aleksa-Angarie- 
tis savo virtuvas reikalams daž
nai siuntinėja rusų kareivius, 
kad jam iš sodžiaus parneštų 
kiaušinių, sviesto ir kitų daly
kų. Tie rusų kareiviai, klausy
dami savo pono, plėšia sodie
čius,, nieko nemokėdami už pa
imtus savo pono,' plėšia sodie
čius; nieko nemokėdami už pa
imtus daiktus.

? jaut tris 
vis dėlto

yra tiems žino 
vadina “buržu- 

kariuomenės tal- 
Tuos be jokio pasi- 
Aleksos-Angariečio

padeda
kuris

Aleksai-A ngariečiui
“darbuotis” Serbentą,
Kaune pavogęs 15000 atbėgo J * :

Vert« P. K-AS

Drama.

u j f, bet greit 
jugrįžęs Sėdasi prie

Juozai?

Vis tiek.
[piktai patraukda'mas pečius], 

-Ir ko tu taip sutrupinęs, Juozai?.. Neverta 
ji, kad dėl jos į tokį nusiminimų

KAMINSKIS. — Aš nei nepuolu... Ko?.. Pats 
keltas!.. Tu nemanyk, kad aš Vandutę kaltin
čiau!. . f » i

IZMAILOVAS. — Na, gana jau, gana! Kame gi 
čia jūsų kalte?

KAMINSKIS. — Kaip lai, kame?.. Senas, plikas!.. 
Kas manyj yra?.. Aš nuobodus, biaurus žmo
gus, ponas Izmailove... o moteriškė turi jaut-

šia rožę, ponas Izmailove, ir pastatykite ją be 
vandens, be oro su kokiu nors virkščių kuliu... 
ir rožė nudžius, ponais IzmailoveI.. Ne, karve
lėli! Man, žinoma, ir kurtu ir skaudu... Juk 
aš mylėjau Vandutę!.. Sunku senatvėj pasi
likti vienam;.. Kam aš dabar reikalingas? Nie
kam!.. Bet Vandutės aš nekaltinu!.. Ji jau- 

i, tai labai natūraliai... Ką gi, aš nekliudau...
tegul!.. Aš jau kaip nors...

BOGDANOVAS. — Ką gi ji idano daryti?.. Tas 
“įdomusis” Jonas gal ryt jai duos į sprandų!.. 
Į kokie tos eis, ar kų? ‘ j x

KAMINSKIS. — Ką tų čia, — Viešpatie, susimy
lėk!. . Man net pikta, kad tu apie Vandutę taip 
gali manyti!.. Kam jai į kokietes?.. Gal būt 
tas jaunikaitis ištikrųjų ją myli... Nemylėt 
jos ir negalima!.. Tu jos tiesiog nepažįsti!..

pamesiu Vandutę be pagelbos!.. Be abejo, 
žmogus neturtingas, bet šimtas rublių mė- 

e yj ne taip man sunku... O ir musų rakau-
. . Ji pripratusi prie jų... O man kam jie?.. 

n< ina, galėčiau ir daugiau, bet ji pati ne- 
.. Ji tais dalykais labai jautri...

________

kairiųjų sočiai revo- 
), Tatai parodo ir

Lietuvos “Socialdemokratas' 
rašo:

Taikos sutartis 
rbininku valdžia

> visas kraštas yra
Į k • riu'omenės skaičius auga kas- 
j ’ien.

Gnliina manyti, 
i i.f susiprathmis’J.
i t ši ikrų jų gi d t

kad čionai

; > ui; ’ v čeci'/ yra vv 
sbtyių. Vieni jų ntovi griežtai 
už sovietų nedalomą Rusiją, ki
ti į viską žiuri pro pirštus, tre
ti — labai nekenčia bolševikų Ir 
gerai progai pasitaikius patys 
atremtų savo ginklą į rusų rau* 
donųją armijų. Nors rusų at
rodo ir daug yra, bet reikia 
mažiausios kibirkštėlės, kad vis
kas suirtų. Tatai reikia įsidė
mėti jums, Lietuvos piliečiai, 
nes gal vienur kituh teks susi
remti su tomis rusų išnikusio
mis gaujomis.

Pagaliau atvažiavo į Vilnių ir 
Kapsukas, kuris jau nori būti 
tikru viso krašto viešpačiu. Bu
vo nesenai bendras Maskvos 
valdžios atstovų ir Kapsuko pa
sitarimas, kuriame Maskvos val
džia pasižadėjo visu kuo padė
ti Kapsukui: ir pinigais, ir gin
klais. Kapsukas dabar išsiun
tinėjo į rusų bolševikų įstaigas 
slaptų įsakymą, kad visur kur 
ruai vadintųsi save lietuviais. 
Tokiu mat budu nori apgauti 
Lietuvos piliečius, kuriems nori 
parodyti, kad esą ir patys lie- 
tuyiai einą išvien su Maskva,

Kapsukas ir Angarietis jau 
yra išdirbęs mobilizacijos pro
jektą. ažda mobilizuoti .yisus 
vyrus ligi 45 metų, vienus J 
kariuomenę, kitus — į privalo
mus darbus. Tuos, kuriuos į 
rusų kariuomenę paims, žada 
siųsti į Vrangelio frontą (Vran- 
gelio frontus yra Pietų Rusi
joj ties Krimo pusiausaliu), nes 
is ten sunkiau mat bus pabėgti.

e .i vai- 
u e.J\si ir nuosulJi pQArtik.T 
kuras su savo krašto pilie-

Ta^ka labai reikalinga pla
čioms darbo minioms kovai už 
avo pilietines teises ir ekono
minius reikalus. Taikai įvy

kus krašte, darbininkai gal į- 
l( mpti savo pajėgas tų organi-, 
žarijų sutvėrimui, be kurių jie; 
icgal išsivaduoti nuo išnaudo-; 
jimo. '

Bet kol kas mes ni a tome lik 
•(ilgimasi karan, o teisingiau, 
karas Ciną be paliaubos; karas 
eina ne su galingais ar silpnais 
kaimynais. 1

Jau ir be karo stovio įvedimo 
veikė konstitucija tik ant po- 
pierio, o nuo politinių kalinių 
kalėjimai nepasiliuosuoja.

Teisybė, airinistija pa Ii nesa
vo iš kalėjimų dalį kalinių, bčt 
lik dalį, nes einant į varių įvai
riausių įstatymų paragrafais, 
i dažnai ir be įstatymo ir be 
paragrafo, prikimšti buvo kalė- 
imai aukščiau saijco ir normos.

Karo stovis aukų skaičių žy
niai padidino.
-Valdžia skelbia evoliuciniam 
susipratusiam proletariatui ka
rų, proletariatas tų karą priima, 
Ves tą karą be paliaubų iki per
galės.

Tik proletąriatui pergalėjus

Dabartinei valdžiai nėra bai
sesnes šmėklos, kaip Rusijos ta
rybų valdžia, o sudarant taikų, 
vis tik pasižadėjo visus savo pi- 
iečius paliuosuoti nuo baudinės

—--------- -UtMIL IT--! .■!

BOGDANOVAS [įpykęs]. — Na, brolau, tu visai 
kvailhs!

IZMAILOVAS. — Andriau!..
KAMINSKIS. — Nas taip... aš kvailas, o tu pro

tingas!.. Tu protingiausias žmogus, dagi tie
siog pasakysiu — pastebėtinas žmogus, bet 
širdies tu neturi!.. Tu man atleisk, kad aš 

’ > atvirai kalbiu. . I Pa tylėjęs!* — O kaip iii v
’ Aini lova, nr.i» 
h T, gal da ii

!■’... jeigu pasišenkėjus su Van- 
sus: n rasDi?

nori, pasikalbėk! Ji su j
dovi-aiy.... ir da ĮHisę šimte

40 nuošimčių pakilimas rendų spalio mėn.
Tas yra ant kortelių, ir sakoma,rkad nebus jokio pa

sipriešinimo, nes žmonės yra jau išmokinti daugiau mokėti. 
“Nežinyste — tai palaima”, jeigu mums taip reikia atsi
mokėti už pasimokinimą. .

TURĖKIT NUOSAVĄ NAMĄ.
TAi yra goriausia systema. Aš galiu jums parduoti 

puikų didelį namo statymui lotų geriausiame- ką yra prie
miesty j, tai

PUIKIAUSIAME BERLYNE.
Ši ąuosavybė randasi puikioj apielinkėj, arti mokyklų, 

bažnyčių ir krautuvių. Aš galiu parduoti jums vieną arba 
' 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- 
4ai (9c.)/18 minutų kelionės į vidurmiestį. Dvi gatveka- 
rių linijos ir elevated tiktai kelių minutų ėjimo.

Ar/jus turite viltį, kad ren'dos kada nors sumažės? 
Žmonės, kurie tam tiki, tiki, kad žemė yra paplokščia.

Kodėl nepažiūrėti į šią propoziciją. A> turiu tikrai ką 
gero junfs pasiūlyti. Susitarsim apie statymą namo, su 
žmonėmis, kurie tikrai nori pirkti.

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

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

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

A. TRAUBE
1404 W. 18th St

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL. •
Telephone Central 3684 , 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant »
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legali li
kus tyokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaku

otais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stato Ban- 
kos, 2201 \V. 22ndSt., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 3654 

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA 

Buįgusi Aku
šerijas kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdyjno, Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nud 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v
■--------—-------------

Chicago, III.

Cicero, III.
arba 

2143 So.^ ę>celro __________
KUPONAS 

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

Gerinamas Pone:—
Be padėjimo mane po jokia obligacija galite pasiųsti 

man pilną informaciją apie jus puikią nuosavybę Bervvyne. 
Pavardė ............................................  :......................
Adresas ........................................ . .........................................

žieminio sezono pradžia
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Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.

i Aritmetikos.
i Algebros, Geografijos ir kitų Ma

tematikų.
( Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk 

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir 
ihoterįs visi neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais. •

Prisirašyti galima visada.
3061 So? Halsted St., 

Chicago, III.

1)
2)
3)
4)

5)

Išleista Kauno Apskrities Vir
šininko pirvalomas įsakymas 
liepos 13 d. š. m. ir pakartotas 
kilų apskričių viršininkų, Pa
nevėžio duokim,, ncatalinka ne 
Seimo priimtai konstitucijai, 
neįveikiantiems įstatymams, ir 
tas įsakymas Sudaro savotišką 
“Kerpės konstituciją”. Įstaty
mo turinys visiškai uždraudžia 
kalbėti apie Seimo vykdomųjų 
organų darbuotu neleisdamas 
jokios kritikos; neleidžia darbi
ninkams kalbėti apie savo klasi
nius reikalus, apie savo išnau
dotojus; atima iš darbininkų 
elem'ontari^ ginklų ginti savo 
reikalus — streiką; uždraudžia 
dainas, uždraudžia kalbėli.

“Pono Kerpės konstitucija” 
visų gyvenimų normuoja savo 
“milicijos instrukcijomis” ir 
imasi sau no 'mažiau teisių, kaip 
turi Seimas.

Todėl SociMdendokratų F'rak- 
cija klausia pono Ministciio:

1) ar jis žino apie išleistu

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

Ižios naudai.
Čionai jau iu yra proletariato 

'lainYėjiinas kovoje su proleta
riato priešu, bet laimėjimas ner 
didelis, nes ne musų pačių dar
bininkų organizacija^ savo jie- 
gomis laimėjo; o tas daug reiš
kia; šiandieną iš kalėjimo pa- 
eis,' o ryto į Lų patį kalėjimą 
kiš, jeigu darbininkai neturės 

prių ir susipratusi^, organi-
■ H’ijij .

Prieš darbininkų klasę karas 
•damąs visu plačiu frontu, 
.trbipinkų profesines sąjungos 
?eal veikli, nes apskrities ir 

stų viršininkai jų'įstątų ųe- 
• :,’struoja. Taip Via K: ųnc,

yri visoje plačioje Liętu-

Severas
Regulator

(Severas Rcgulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus

ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA.

Svarbiausias mokyklos už- 
< • davinys: prirengti moki- 

nius prie valstijos egzami- 
5 nu (State Board Examina- 

jis buvo goriausia dovana ir nešė fa tlOn). Užsiregistruokite tUO 
kuoąoriausias pasekmes. Gauk ji V 4nną. L-nRHipn vnlcsraia- pas savo aptiokininką. ŽiurSk, kad jjį . KaSuien VaKaiJlS.

L. Narmontaitė, • 
3223 Parnell Ave<, 

Telefonas: Boulevard 9923

kuogeriausias pasekmes,, Gauk jį 
pas savo aptiokininką. ŽiurSk, kad 
butų “Soveros”. Kaina $1.2S ir 
mokesčių.

Tel. Boulevard ttzu 

DarboZmoniy 
Knygynas

3238 So. Halsted'8t.« Chicago 
Užtaikome knygų krautuvę, dm - 

duodame lysiniu;, turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tą mokslų; bygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
pr i.nnine paskelbimus, užraAcme ]a- 
ikra'.rius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas*, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų
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VELTUI DUSULIUI 
(Asthma)' Sergantiems

į Naujas namini;/ budus, kurį kiekvie- 

laiko eikvojimo.
Mos turime naują būdą, kuris su

valdo dusuli ir mes norime kad pa-
; UCUJAl J VV v» <4 *«>*V*»JK* l V»KI« A 4 V* *

! rint ar dusulys jau jsisenėjęs, ar da 
nesenai pasirodė, ar jis pasirodė tik 
kaipo Hay karštis ar kaipo chroniš
kas dusulys jus privalote pareikalau
ti ant išbandymo musų budo. Nežiū
rint kokiamę klimate gyvenate, nežiū
rint jvsų amžiaus ar užsiėmimo, jei
gu jus vargina dusulys musų būdas 
turėtų jums pagelbsti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 

kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo- Į 
vimus, opiumo sutaisymus 
“patentuotus rūkymus“ 
sėkmių. Mes norim;
nam už musų iškaščius, kad naujatr- 
šio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergžtlimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vie- j

vartoti musų būdą tuojaus* Pinigų . 
nesiųskite. Tik pasiųskite išpildo že-,

t 
šiandien.

acmyli, Andriau! 
•n šia s ž i.i ogu s!.. . 
daugiau rūpintisk

visus vakarus kliube praleisdavau 
Andriau, liaukis!..

J

O 'aš
IZMAILOVAS
KAMINSKIS. — Tu apšneki Vandutę, Andriau!., 

nei jokių meilužių ji neturėjo!
BOGDANOVAS. — N-v, jeigu nori žinoti, lai aš 

pats... x
IZMAILOVAS. — Tai jau, ant galo, biauru, An

driau!. .
BOGDANOVAS. — Ak, nustokite, meldžiama

sis! Jis turi gi galų gale sužinoti tiesų!.. ų
IZMAILOVAS [peitraukdamas ji]. — Jus jo ne

klausykite, Juozai; jis iš pykčio pats nesižino 
kų kalbus! Andriau,Jeigu tu nesiliausi, mes 
su tavim susipyksim ant galo!

BOGDANOVAS. — Meldžiamasis, padaryk ma
lonę! — [Nusisuka].

IZMAILOVAS. — Jus geriau pasilsėkite Juozai. 
Gal visą naktį nemiegojot?

KAMINSKIS. Nemiegojau... Visgi sunku... 
Senovės aš žmogus... tai kvaila, žinoma... 
mano nuomonės pasenusios, 
visas miestai juokiasi!..

IZMAILOVAS. — Niekas iš
Juozai, visiems jūsų gaila..
kad Vanda pasielgė taip..
Tai — gėda jai, o ne jums!.

Kauno Apskrities V iršininko prl nag gali vartoti be nesmagumų ir be 
valomų įsakymą, priešingų įsta
tymams?

2) jei žino, tai ką jis yra pa- ' bandytumėte ž musų iškaščius. Nežiu- 

daręs a t mainymui neleistino į- 
sakymo?

3)
darbininkų i kiti i

bet vistik... juk

jūsų nesijuokia, 
Argi jūsų kaltė, 
vėjavaikiškai?.. 
Eikim, Juozai.— 

[Pakelia jį už pažastės, Kaminskis pasiduoda,
vis neperstodapias trinti plikę. • Izmailovas nu
veda jį savo kambarin ir greity sugrįžtai].

IZMAILOVAS. — Klausyk, Andriau... Negalima 
juk taip!.. Žmogaus siela sutrintu, o tu len
di su savo neprašytais išradimais!.. Tai šiurkš
tų ir skaudu!..

BO(®ANOVAŠ [atkakliai]. — Tegul žino tiesį!.. 
IZMAILOVAS. Kam?.. Ką tas padės? \

BOGDANOVAS. — Vistiek! Negaliu aš žiūrėti, 
kuomet žmogus taip toli pasiduoda įtekmei to
kios biaurios bobos, kad jau nieko nemąlo ir 
nesupranta P Toks jau dvasiškas nususįmas!..

(Toliaus bus).

Skųsties nėra kam ir nėra 
eikalo, nes Seimo dauguma pa- 

’aiko karą prieš savo politinius 
Riešus ir darbininkų profesines 
ą jungas.

Socialdemokratų frakcijos in
terpeliacija dėlei
••pandos pcrSekiojimo,? profesi
jų organizacijų veikimo varžy- 
no, areštų, kratų — dauguma 

Seimo atmeta.
Profesines darbininkui orga- 

lizabijos ncgal išleisti savo laik
raščių: vieną uždare, kitą už
dą re,o už ką tą padare 
patsai prokuroras negali pasa
kyti. Visi mėginimai susikal
bėti, išgauti leidimą, eina nie
kais.

Darbininkai žino, kad priė
mus kurą, o nepriimti negali, 
jeigu nenorima pasilikti vergais, 
kad vienintelis jų ginklas — or
ganizacija; ir tik organizacija 
prie visų aplinkybių pergalės 
priešą; pasiremti ta oiganizaci- 
ja tur pačių darbininkų.

atrauktas p. Kerpė ir 
■ities Viršininkai už 

persidengimų savo tarnybos pa-

Sočia Įdėm ok ra t ų Fra kci jos
ėdu P. Požėla.

tien^ kurk netari vilties ifeigydyli, la| " »' ^kak ,da-
r ; im katalogo prisiųskite sykiu už (k 

, gai-us, krtisflž(.ni|iu.
mus ir tt. be pa-________ 2_ _ _______________
c parodyti kiekvic- r—-  ........ .......... — ■■■■Kankurencijos sritie platinasi, 

pasiekė visai naujas gyvenimp 
šakas.

Kai-kurie manė, kad Steigia- j 
nias Seimas neturi konkurento, [7 1 I.HV1KJVI 4VV4.LI JI l V1K5- j 
) pasirodė — labai klydo to- ną dieną. Rašykite dabar ir pradėkite 

bin nnivnc nilinčinl * vartoti musų būdą tuojausy Pinigų
K naivus pilieti.U. . nesiųskite. Tik pasiųskite išpildo že- ■
Leisti konstituciją sugeba ir rniau padėtą kuponą. . Padarykite tą! 

apskrities viršininkai, ir kaip 
paaiškėjo Seime p. Vidaus Rei
kalų Ministcris, išeina jos visai

FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co., 

Room ’135 K
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, Y.
Send free;trial of your 

method to:

______________________________ ■■

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viclurmiestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Salto St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Nedaliomis ofisas uždarytas, l’a- 
nedėliais iki 8 vakare. *

Del '‘pono Kerpės 
konstitucijos”.

Vidaus Reikalų Miniseriui 
paklausimas.

I>cl Kauno Apskrities Virši
ninko, p. Kerpės, išeitis to liepos

m o, Steigiamojo Seimo Social
demokratų Frakcija padavė Vi
daus reikalu 
paklausimų:

Ministeriui šitokį

jeigu platesnes butų.
Socialdemokratų frakcija dėl 

išleisto Kauno Apskrities Vi r- i 
šininko privalomo įsakymo lie
pos 13 d. š. m. įteikė Vid. Reik. 
Ministeriui paklausimų. Rug
pjūčio 6 d. Vid. Reiki Minisleris ties viršininkai palys gal bausti? 
davė atsakymų, iš kurio išeina, Seimas ir teismai gali ilsėtis,

f— ■ -........ ... ■ —
Ofi«o Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINBICH 
VEN^ISTAS' z

Męs savo darbą gvarantvojame 
Kalbame visas Eūropilkas kalbas 
3804 S. Kodzie Avė. Chicago, 111.

Arti 88-th Street

kad apskrities viršininkai gali o jų konkurenįas — apskrities 
leisti įsakymus, paraleliai vei-' viršininkai — sparčiai leis prK 
kianenj jstatymų, ir bausti su-^valomus įsakymus, normuoda-• 
lig savo normomis. y mi susirinkimų ir kurstymų

Tada kyla klausimas, kam tvarka.
reikalingas Seimas, jeigu aps
krities viršininkų pirvalomi įsa- sako p. Vidaus Reikalų Ministe- 
kymai lygus įstatymams. Kam ris “nes' Seimas dar nesu- 
rcikalingi teismai, jeigu apskri- brendęs’". [“Socialdeniokratas”]

apskrities

—“Ir bus labai gerai

IMPERFECT IN ORIGINAL

Tel. Canal 6222
dr: c. k. cherrys

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Lcavilt Ste. 

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

nuo vakare

T^lephone Yards 5834

ozai b • VI • T v IV&IIVJ 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St.. Chicago. *



Ketvergas, Rugsėjo 9, 1920 '

TRENGTH W 
AFETY& j 
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t Patarnavimas
Kada jus d&posituo- 

5 jate savo pinigus šia- 
\ me tvirtame banke, 

jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 

į direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus. v <

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi

ji nigus i visas svetimas 
1 šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums » 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The 
STOCKYARDS 

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St., 

Chicago

Lietuvos pripažinimo 
reikalu.

[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj]
Balandžio 3 dieną š. m. Vals

tybes Sekretorius B. Colby, yra 
ypatiškai prie paoi matymo pa
reiškęs, jog Lietuva greitu lai
ku susilauksianti nuo Suvieny
tų Valstijų to, ko ji reikalaujan
ti, būtent Lietuvos Valstybes ne
priklausomybės pripažinimo.

Po šių pažadų Lietuvos At-

lų, kuriuose buvo priduodamos 
įvairios žinios apie Lietuvos 
Valstybės kuriamąjį darbą ir 
prašoma juo veikiau išpil
dyti pažadus. Bet spaudoje pra
dėjo aiškėti Amerikos Valdžios 
nusistatymas, jog Lietuvos pri
pažinimas kai]) ir nesutinkąs su 
bendru Amerikos Valdžios nu
sistatymu link plačiosios Rusi
jos ateities. Tuomet Lietuvos 
Atstovybė, pasiremdama tomis 
neofik^ialinėmis žiniomis, rug
pjūčio 9 dieną įteikė Valstybės

Sekretoriui šiokio turinio raš
tą:
“Valstybės Sekretoriui Bain- 
bridge Colby, Wasingtone.
Gerbiamas Tomistą:

Paskutiniu laikui aš turėjau 
garbės įteikti Tamistai keletą 
pranešimų apie ypatingus Lie
tuvos Respublikos gyvenime į- 
vykius, kiųac rods aiškiai rei
kalauja kokios nors atmainos 
sentikiuose tarp . Lietuvos ir 
Amerikos ir į kuriuos ir1 da
bar aš turiu garbės kreipti Ta
ni istos domę. Lietuvos Stei
giamasis Seimas yra priėmęs 
tam 'tikrą savo Konstituciją ir 
nustatęs savo valdžią atatinkant 
ui pilnai teisėtu pačios Lietuvos 
iaudies noru.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistaa—
3331 S. Halsted St., Chicago, Iii.
Valandos:—

ISIDOR YACKTIS
Lietuvys Advokatas

(Reg. Liet. Atstovybės Notaras)
: Veda provas visokiuose teismuose,
1 parūpina pasportus ir daro visokius 

legališkus dokumentus.
Hay BIdg., 6th & Washington Sts, 

Springfield, Illinois.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER 

Lietuvys Advokatas
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedel. 11—1
4509 S. Ashland Av., Chicago, III.

Tel. Yards 1053

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

turi 
u no 
do.

Kirmėlės ženklai
ftinonės sergantis taja biauria liga
j įprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodo?, tartum kas 
| gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
>aėku į

įlydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 Weat 47th Street.

tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

IŠTIKIMAS GYDYMASPASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
' DR. B. M. ROSS

Physician & Surgeon
Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijamu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe S’t. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, \ Chicago, III (
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
NedSliomis nuo 10 ryto iki 1 po pjet. Utar- 
niųkais ir Ketvergades nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

Carier’s Ldttle Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

Reikalaukit tikrojo

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

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

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

1619 W. 47th St. Tek Boulevard 1892. Chicago, III.

IRON PILLS
Daržovių.

vo smūgių nuo Rusų Tarybų, 
pripažino pagalinus svarbumą 
turėti draugiškus ryšius su Lie
tuva, ir formaliai pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. Pat 
ti-gi Lietuva nieko kito nenori, 
kaip tik ramiai ir santaikoj gy
venti su savo kaimynais. • Jeigu 
Lietuvos santikiai su Lenkija 
buvo neganėtinai geri, tai tame 
buvo jos pačios (Lenkijos) kal
tė ir visų tų valstybių, kurios 
palaikiusios jos yra norą užimti 
Lietuvos teritoriją ir kurios ne
norėjo sulikti, jog Lietuva tur 
tą pačią teisę būti nepriklauso
ma, kaip ir Lenkija. Vilnius, 
ta Lietuvos sostinė, kurią buvo 
Lenkai užėmę, šiandien jau yra 
Lietuvos rankose ir delei tos 
priežasties galima laukti page
rėjimo santikių tarp abiejų 
valstybių. Pritariant Didžio
sios Britanijos valstybei ir si 
žinia kitų Santarvės Valstybių, 
Lietuva vra padariusi ir pasi
rašiusi ant taikos su Rusų Tary
bų Respublika, o šios sąlygos 
yra užtikrinusios Lietuvai et
nografinius Lietuvos rubežius 
pasieny su Rusija ir palikusios 
iptaHi savo sienos rubežius su 
Lenkija, Latvija ir Vokietija.

Iš pradžios apgalingos bolše
vikų pajiegos nenorėjo prisilai
kyti Lietuvoje taikos sąlygų. 
Užėmę Vilnių ir kitus miestus, 
bolševikai pradėjo, tverti ant vie 
tos savo civilę valdžią, steigti 
savo revoliucionierių teismus, 
uždare visus einamus Lietuviu 
laikraščius, suareštavo ir suki
šę į kalėjimą įžymius veikėjus, 
užkrovė ant gyventojų nepake
liamas rekvizicijas ir pradėjo. 
grobti ir kankinti Lietuvos gy
ventojus. Prieš tokį biaurų tai
kos ląužymą ir Lietuvos neutra
lumo negerbimą, griežtai pro
testavo Lietuvos Valdžia. Pa

galiau, kuomet bolševikai pamė 
gino užgrobti lietuvių garve
žius, vagonus ir kitą medžiagą 
tarp Lietuvos ir bolševikų ka
riuomenės ištjiko susikirtimas, 
delei kurio buvo aukų iš abiejų 
pusių ir jau rodėsi, kad tarp 
Lietuvos ir bolševikų ištiks nau
jas karas, neveizint į tat, kad 
taika vos tik nesenai tapo su 
jais padaryta. Liepos 20 dieną 
Lietuvos Valdžia yra pasiuntu
si Sovietų Valdžiai ultimatyvę 
notą, reikalaudama kad visi ne
teisėti bolševikų darbai apsisto
tų ir kad patsai Vilnius butų ati
duotas valdyti Lietuvos civiliaf 

I valdžiai. Atsakydama į šią no
tą, Rusų Tarybų Valdžia pareiš
kė, jog ji norinti išvengti nesu
tikimų su Lietuvos Valdžia ir 
pasiūlė sudaryti bendrą komisi
ją taikos sąlygoms pildyti. Ta
sai pasiūlymas buvo priimtas ir 
šiandien aš gavau nno savo Vai- 

džios žinoti, jog Rusija tinkanti 
pilnai evakuoti Lictuvds terito
riją. Taippat nuo Valdžios ga
vau žinią, jog rugpjūčio 6 die
ną Lietuvos Seimas yra ratifi
kavęs taikos sąlygas.

Kaip Amerikos Suvienytų 
Valstijų valdžia žiūrės į tą pa
darytąją taiką, tai klausimas di
delės žinoma svarbos delei Lie
tuvos. Gerbiamas Valstybės 
Sekretorius be abejo turės pri
pažinti, jog aš neturiu oficia
lių žinių ne lik šiuo klausimu, 
bet ir apskritai, kaip Valstybės 
Departamentas veizdi į Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą 
ir todėl aš priverstas esmu skai
tytis su žiniomis, kurios pa

tenka spaudon. Iš to , šaltinio

nš gaunu patirti, jog Suvienytų 
Valstijų Valdžia neranda gali
mu pripažinti nė vienos naujos 
valstybės, kurios išdygusius yra 
ant teritorijos, kuri prieš karą 
prigulėjo Rusijai, išskyrus Len
kiją ir Suomiją, ir kad los visos 
valstybes, kurios šiandien dc- 
factt) gyvuoja, kaipo neprigul- 
mingos, privalo pasilikti po Ru
sijos priežiūra ir kad jos pri
valo liktis kaip ir po Rusų tau
tos globa, po globiu tos Rusų 
liaudies, kuriai panorėjus tos 
teritorijos tur būt grąžintos. Jei
gu butų toksai nusistatymas, 
kai]) iš spaudos matyti, tai Ame
rikos Valdžia negalinti skaityti 
padarytosios Lietuvos taikos su 
Rusų Tarybų Valdžia (kiap ly- 

•giai ir sutarčių, kurios buvo pa
darytos su Estijax arba kurios 
bus padarytos su Latvi
ja ar Suomija) teisėta ir pri
verstina, bet židreti į ją, kaipo 
į tokią, kuri gali būti atmesta 
ateityje, jeigu tik Rusijos liau
dis panorėtą kuomet nors at
siimti atgal užimtąsias šių vals
tybių teritorijas.

Tegul bus leista man Įtikė
ti, jog Valstybės Departamento 
nusistatymas neatatinka tani, 
kai]) kursai jis spaudos' mato
mas. Jeigu yra tiesa, jog bol
ševikų negalima išgriauti su ka
riniai pajiegia, kaip tat paiškejo 
iš Lenkijos sutriuškinimo, tai ar, 
gi nebūtų tinkamiausia išeitis, 
jeigu visos valstybėj kurios yra 
prieš bolševikus, pripažintų, jog 
Rusijos pasienių valstybės tur 
teisę daryti sutartis su bolševi
kais ir jog tos sutartis privalo 
būti apsaugojamos ir visų kitų 
valstybių? Lietuva trokšta gy
venti santaikoj su visais savo 
kaimynais, o ypač su didele ir 
galinga Ritsija, neatsižvelgda

ma į tat, kokia jos yra * valdy
mo forma. Lietuva turėjo dai
ryti santaiką šit Rusų Tary
bomis arba stodama šu jomis 
karan, padidinti bolševikų pa- 
jiegas sutinkant su ta nuomo
ne, kuri šiandien rods yra įsi
galėjusi, jog-keliant karą prieš 
bolševizmą jis įgauna lik dides
nės stiprybės. O jeigu-gi pa
darytoji si\ Rlisų Tarybomis 
Lietuvos taika nebūtų kitų vals
tybių gerbiama, jeigu tai yra tik 
koksai popiergalis ir jeigu Lie
tuva turėtų būti vėl atgal grą
žinama prie Rusijos liaudies, 
tai visa ateitis išrūdytų perdaug 
jau chaotiška. Sakoma, jog 
Amerikoj yra apie milijoną gy
ventojų, kurie paeina iš Lietu- 
Vos. Gal apie pusę iš jų yra 
Amerikos piliečių. Apie pen
kiasdešimtis tūkstančių jaunuo-
menės iš jų dalyvavo Amerikos 
armijoj laike paskutinio karo. 
Jie visi šventai tikėjo Amerikos 
Valdžios pranešimams, jog jie 
yra siunčiami kariauti, kad pra
vedąs pasaulyje principus tau
tų apsisprendimo teisės, kad ap
saugojus šventenybę įvykusių 
sutarčių ir kad apgynus mažųjų 
tautų teises prieš didesniųjų už
grobimus. Suprantama, jog jie 
visados buvo ir šiandien yra gi
liai užinteresuioti 'Lietuvos liki
mu. Jie visados yra laukę ir 
šiandien nuoširdžiai laukia ko
kių nors ženklų, kad pagaiiaus 
sulauks morales paspirties iš. 
pusės Suvienytų Valstijų Val
džios delei Lietuvos nepriklau
somybės. Pati Liet tvos Val
džia, žinodama1, kaip meilingai 
Amerikos politika visados atsi
nešdavo prie, naujųjų tespubli- 
kų, iicpuiiieta -vilties, jog Am«- 
rikos Valdžia suras kokius nors 
celius, kad viešai pareiškus sa
vo aitsinešimą prie Lietuvos. 
Bet iki šiol vienatiniu veišu 
Amerikos Valdžios dokumentu, 
kursai parodo jos nusistatymą, 
buvo kai]) ir atsisakymas pri
pažinti Lietuvą, kursai buvo iš
reikštas laiškuose prie Lietuvių 
rautos Tarybos, kurie praėjli
ną žiemą buvo paskelbti ir ku
rie yra iššaukę tarp lietuvių ir 
jų draugų didį nepasitenkinimą. 
Taigi ar-gi nėra galimybėms jau 
šiandien duoti koksai nors pa
lankesnis atsakymas?

Baigdamas šį raštą ir kreip
damas Tamistos domę į išdė
stytus motyvus pirmoj šio rašto

(Tąsa ant 6-to pulsp.)
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Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
padaro Eagle Brand pirmu pasirinkimui dėl 
valgių gaminimo ir ant stalo.

Jeigu jūsų kūdikis neauga kaip reikia vogo- 
je — jeigu verkia, arba neramus ir nekantrus 
— Pasiųsk šiandien kuponą reikalaudama dy 
kai musų Kūdikių Knygos ir maitinimo in
strukcijų jūsų kalboje.

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien 

Mrs........................................  City ............................... .
Street ...................  State.................... (8)
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymij Knyga

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

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

tik išėjo iš spaudos:
1. “Gana broliai”, duetas .....     50c.
2. “Kas man darbo”, duetas .............................. 50c.
3. “O Lietuva”, duetas ...............,.........................  50c.
4. “Sudiev, gimtine”, solo ...................... i. r...... 50c.
5. “Laiškas pas tėvelį” .........................................  50c.

“Kuomet ji buvo visai mažutė mergai
tė ir jos mama neturėjo užtektinai pie
no jos žindymui, ji davė jai

EAGLEBKAND 
^CONDENSED MlLity

kuris padarė ją tvirta ir sveika — da
bar mano mama duoda man Eagle 
Brand, ir aš augau po virš pusę svaro 
kas savaitė nuo to, kaip buvau tik tri
jų mėnesių amžiaus.”

JMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiąinmihhiiiiiiiiiiiimiiiim
MUm ,(Dihrid t CŪ•.*-**- ♦

Užsisakant šiuos veikalus, kartu reikia siųsti ir pinigus. Išlei
dėjo vardu: i

J. A. ŽEMAITIS,
315 So. West St., Shenandoah, Pa.

Važiuok Tiesiog i
LIETUVĄ IR RUSIJĄ

Mes prirengiam
PASPORTUS 

ir vizas
Ateikit tuojaus 

užsakymų padarymui

Schiff & Co.
State Bank

Turtas $5,000,000.00
728 W. 12th Street,

arti Halsted St. '

Atdara utarrlykais ir ket- 
vergais iki 8 vai. vakare.

l‘ ~ '• /'T

'hone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,'

Auksytė, Columbijos 
Grafonolas ir iietu- 
iiki naujausi rekor* 
lai.

I
4537 8. Ashland

Ave^ Chicago, III.

Rez. 1139 independence Blvd. Chicag< 
. Telephona Vau Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagc
. Telephone Drover 9693

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

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

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

Pamatykite musų specialius siutiu 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.0C 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutą- 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutą 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu 
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno sergr 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai 
vakare. Šubatomis iki 10 vai. vakar* 
Nedėliomis' iki 6 vai. vakaro.

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

e1 "■ i—u—ii.™... ..............

Telefonai Pallmaa 858
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi. DentiBtn*
1OBD1 S. MicUif&n Av.,

VaUndont 9 IB 9 tak&ra
„■I Į —I I l>—

' DR. C. K. Kl.ĮAUGA 
DENTISTAS

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

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

Dr. A. B. Blumenihal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo
Nedėliomis, nuo
1649 S. Ashland

Telephonę
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

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

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 l)rexel 2880

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
m 3110 arba 357

1 Naktimis Drexel
( 950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 34-12 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Oi?. G. K. GLASER
Praktkuoja 29 motai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE/JS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

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

.."“T y.—k

SS

DR. YUŠKA =
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 j 
vakare.
Rezidencija: 28J.1 W. 68 St 

Tel. Prospect 3466

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

1616 W. 47 S’t., Tel. įoul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

Tel. Boulevard 2160

Dr. A. J. KARALIUS <S 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto i 

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street,1 ■ 

Chicago, III.

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

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė. Roselande. ’

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:80 vak.

DR. JOHN k. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

—■ i n—į

, IMI-1.1(11 < i II liM o| ;K .II-JAI



Ketvertas, Rugsėjo 9, 1920

budu atsiliepė apie Rusijos 
bolševizmą ir Anglijos sotiNAUJIENOS

J< U-....,.. »«.• a]18lai pa -tOi laJa -jle aį3į.

Published Dailv except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 60. HALSTED ST., 
CHICAGO,* ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

O štai kaip kalba centra- 
linis Amerikos Socialistų 
Partijos ofisas: “Maskvos 
kongreso reikalavimai yra 
tokie nesąmoniški ir negali
mi, kad nė viena vakarinės 
Europos socialistų partija

Mėgini-

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canatla.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

lanke Maskvoje ir pamate 
bolševikišką “rojų’" savo d- 

| k imis. Ar tai ne patvirti- 
| na “Naujienų” nuomonę, 
kad bolševizmas išrodo ge-Į negali priimti jos. 
ras tiktai tiems socialis- mas uždėti šitokias sąlygas 
tams, kurie neturi suprati- ant socialistų partijų Su- 
mo apie tąi, kas dedasi Ru-1 vienytosiose Valstijose, An- 
sijoje? Kaip tik jie gauna 
progos pažinti jį arčiaus, tai 
jų simpatijos bolševikams 
pasibaigia.

----- o-----  S

Antrasis Maskvos Inter
nacionalo kongresas te- 
čiaus, matyt, atidarys akis 
visų šalių socialistams ir 
prisidės'prie to, kad jie pa
galios teisingai įvertins bol
ševizmo esybę.

Mes tik-ką gavome iš A- 
merikos Socialistų Partjos 
ofiso straipsnį apie Trečiojo 
Internacionalo santikius su 
socialistų partijomis kitose 
šalyse. To Internacionalo 
kongrese, nesenai įvyku
siam Maskvoje, tapo tarp 

[kitko nustatyta sąlygos, ku
riomis socialistų partijos gal 
Ii įstoti į Trečiąjį Internaci
onalą. Ir štai kaip jos išro
do: ' z • |

SĮbcialistų partijos, norin
čios įstoti į Maskvos Inter
nacionalą, turi priimt komu
nistų programą. Visus jų 
laikraščius turi / redaguot 
komunistai. Tokie oportu
nistai, kaip Kautsky rr Hil- 
ferding, Nepriklausomųjų 
Socialdemokratų vadai Vo
kietijoje; Hilląuit, Socialis
tų Partijos vadas Ameriko
je; Longuet, socialistū va
das Franci joje; i? M McDo
nald, Nepriklausomosios 
Darbo Partijos vadas" Did
žiojoje Britanijoje, — turi 
būt išmesti. Pildomasis Ko
mitetas Maskvoje gali kiek
vieną valandą pareikalaut, 
kad nepageidaujami nariai 
bent kurioje /šalyje butų 
prašalinti, ir kad nepagei
daujami socialistų atstovai 
parlamentuose butų atšauk
ti. Trečiasis Internaciona
las, pagal Maskvos kongre
so nutarimą, turi būt Suvie
nyta Centralizuota Tarptau
tinė Viso Pasaulio Komuni
stų Partija, o atskirų šalių 
partijos — tos organizaci
jos skyriai.

žodžiu, Rusijos komunis- < 
tai nori, kad viso pasaulio 
socialistų partijos išsižadėtų ' 
savo programo ir savo sava
rankiškumo politikoje ir pa
siduotų neapribotai Mask
vos diktatūrai. Aiškus da- į 

Dabar telegramos paduo-Įlykas, kad socialistai ant ši- 
da da smulkesnių pranešimų tokių sąlygų niekuomet ne- ' 
apie tą konferenciją. Vie- 
n°je jŲ pasakojama, kaip 
atsiliepė apie Rusijos bolše
vizmą pagrįžusis iš Maskvos 
Nepriklausomųjų Socialde
mokratų delegacijos narys, 
Wittmann. Jisai pareiškė, 
kad “vadinamasai komuniz
mas Rusijoje yra milžiniš
ka apgavystė” (gigantic 
fraud)”. Policijos ir šnipi
nėjimo sistema Rusijoje e- 
santi aršesnė prie Nikalo- 
jaus Lenino, negu prie caro;
o darbininkai esą tiesiog 
diktatorių saujalės vergai. 
“Rusijoje nėra nei socializ
mo, nei komunizmo!”' tarė 
Wittmann.

Musų skaitytojai tur-but' 
atsimena, kad visai panašiu

Naujienos eina kasdien; išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija __ ______
Savaitei ____________ _
Mėnesiui _______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .......... $7.00
t Pusei metų .......... — 4.00

Trims mėnesiams____________2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui ___ __ ______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.............. .................. . $8.00
l*usei metų __ __  4.50
Trims mėnesiams _________  2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$£oo 
$4.50 
2.25
1.75
1.00

03
18
75

Socialistai atmeta 
. Maskvos, Inter

nacionalą.
Vakar “Naujienose” buvo 

paduota žinia apie Vokieti
jos Nepriklausomųjų Social
demokratų konferenciją Ber 
line, kur svarbiausia dieno- 
tvarkio punktas buvo nusi
statymas linkui vadinamojo 
Trečiojo Internacionalo. To
je žinioje nurodyta, kad vi
si įžymesnieji partijos vadai 
išreiškė labai neprielankiąs 
Maskvos Internacionalui if 
bolševizmui nuomones. Se-fl 
nis Ledebour, pavyzdžiui 
kuris buvo artimas Liehk-| 
nechto vienmintis ir visuo
met karštai pritardavo bol
ševizmui, šioje konferenci
joje pasakė, kad bolševikai 
Rusijoje veda “pavojingą 
anti-socialistinę politiką.”

Svarbu yra pažymėti čio
nai tą faktą, kad ši Nepri
klausomųjų Socialdemokra
tų konferencija įvyko po to, 
kai sugrįžo iš Maskvos jų 
delegatai, kurie buvo nusių
sti tenai tarties su Rusijos 
bolševikais delei įstojimo į 
Trečiąjį Internacionalą. Tai
gi konferencija svarstė tą 
klausimą, pasiremdama ži
niomis, parvežtomis tiesiog 
iš bolševikijos centro..

sutiks. Reikia tiktai stebė- 
ties, kad Leninas galėjo tu
rėt tokį kūdikišką įsivaizdi- 
nimąjogeLsocialistai priims 
jį už savo popiežių. Pasise
kimas. Rusijoje, matyt, jam 
visiškai apsvaigino galvą.

Ką mano apie tas bolševi
kiškų diktatorių pretenzijas 
kitų šalių socialistai, paro
dys jums dvejetas sekančių 
pavyzdžių. “LeipzigerVolks- 
zeitung”, oficialis Vokieti
jos Nepriklausomųjų Social
demokratų organas, sako, 
kad augščiaus minėtosios 
sąlygos negali būt priimtos* 
ir kad Maskvos nutarimai 
yra “mirtinas smūgis viso 
revoliucinio proletariato su
vienijimo idėjai”.

glijoje, Franci joje ir Vokie
tijoje gali atnešti tiktai tą 
pasekmę, kad bus atstumta 

| žymi dalistsimpatijos ir pa
ramos, kurias šios partijos 
yra palinkusios teikti Tre- 
čiamjam Internacionalui.” 

Savo diktatorišku pasipu-i 
timu Rusijos bolševikai organizuot juos į Ame-
kėlė prieš save net ir tuos 
socialistus, kurie iki šiol per 
klaidą buvo pasiryžę teikti 
jiems savo5 simpatijas ir pa
ramą.

Gerai. Dabar socialistai
ims kritiškiau žiūrėt į Rusi- LyVį judėjimą šalyje. Legionie- 
jos diktatorių darbus, ir bol- riaj ardydavo socialistų prakal- 
ševizmo legendai greitai bus bas, užpuldinėdavo socialistų
padaryta galas. susirinkimų vietas, padėdavo

* skebams laužyti darbininkų
į streikus ir t. t.

Kad atrėmus šitos juodašim-
įytiškos organizacijos veikimą, šių 

metų pradžioje, ėmė tverties iš 
buvusiųjų kareivių Veteranų 
draugija, kuri pastatė sau už 
tikslą, viena, ginti savo reikalus, 

Į Lietuvos Steigiamąjį Seimą antra, kovoti už abelnas piliečių 
tapo įnešta įstatymo sumany- teises, kurias kapitalistų dili
mas apie svetimšalių prašalini- kilojamieji Legionieriai mind- 
mą iš Lietuvos. Remdamas tą | žioja po kojomis. Keletas mė- 
sumanymą, kun. Krupavičius 
(klerikalų vadas) nurodė, kad 
ir Suvienytos Amerikos Valsty
bės “svarsto, kaip .iš savo ribų 
iškrausčius\ svetimšalius” * — 
apie tai, girdi, rašo ir “Naujie
nos”.

Krupavičius pasakė netiesą. 
Amerikoje tokių sumanymų nė
ra, ir “Naujienos” apie tai ne
rašė. Svarstymų čionai buvo 
tiktai apie svetimšalių komuni
stų deportavimą; jų buvo jau ir 
deportuota keletas šimtų. Bet 
prašalint iš Amerikos svetimša
lius apskritai čia niekados nie
kas neketino.

Bet jeigu klerikalai nori, kad 
Lietuva mokintųsi iš Amerikos, 
tai kam jie pataria imti iš jos 
tą, kas joje yra arba gali būt 
bloga?Amerikoje, pavyzdžiui, 
dažnai įvyksta negrų lynčiavi- 
mai — nejaugi tad ir Lietuvai 
reikėtų įvesti Lynch’o teismą?

Apžvalga
IMA “PAVYZDĮ” Iš 

AMERIKOS.

TAI DA BARŠKALAS!

Tasai p. B. iš Pittsburgh’o, 
kuris padėjo Frainos agentams 
suorganizuoti lietuvių “komuni
stų” sąjungą, dabar jau yra 
taip nusmukęs doroje, kad nesi
drovi prasimanyt kvailiausių is
torijų, zkad tik kaip nors apjuo
dinus socialistus.

Nesenai “Naujienose”, tilpo 
Federuotosios Presos korespon
dencija, kurioje buvo aprašyta, 
kaip persimainė žmonių atsine- 
šimas linkui socialistų Reading’e, 
Pa. Pereitą rudenį, kuomet so
cialistų kalbėtojas Irving St. 
John Tucfyer nuvyko į tą mie
stą, tai juodašimčiai iš “ameri
koniškų legionierių” ką-tik ne
padarė pogromo. Bet kada tas 
pats kalbėtojas tenai/itsilankė 
šįmet, tai juodašimčiai nedrįso 
nė nosies parodyt; socialistų 
kalbėtoją pasitiko Rank and File 
Veterans asociacija ir publika 
priėmė jį su entuziazmu.

Frainistų lyderis iš Pit(>bur- 
gh’o deler šitos korespondenci
jos išvadžioja, kad Socialistų 
Partija taip persimainė, kad liet 
ir juodašimčiai pa/iovė kovot 
prieš ją. Sako: į

“Jie (socialistai) juodajai 
gaujai jau patinka, arba bent 
nėra baisus, nėra pavojingi...

“Kodui juos pasitiko bur
žuazinė (? “N.” Red.) vete
ranų draugija? Ar ne todėl, 
kad socialistai tapo buržuazi
nių idealų garbintojais?

respondentas štai ką praneša iš 
Vilniaus:

“Kiefc tenka patirti, rusai 
atsitręcukdami atsisako pasi
imt atgal tuos savo ‘darbuo
tojus’ (Kapsuką, Angarietį ir 
Co.), kurie dabar Vilnių tero
rizuoja. Tečiaus atsisakyda
mi juos pasiimt, pataria su 

I jais pasielgti taip, kaip rusai 
I elgiasi su tais, kurie neklauso . .

rusa įstatymų: Šaudyt. Kaip n,ų *[. tų partijų na-
tenk^ patirt, - toks patarimas cionahmy komitetų’.

! paeina ne iŠ vieno rusų didės- .. Krfbleęramoje Lloyd George 
niųjų komisarų lupų”. J,S relkul^ja paliuosuoti badau-

pantį kalėjime Cork mayorą 
Kad bolševikiškoji rusų vald- Sweeney. Tarp kitko Christen- 

žia be pasigailėjimo galabija šen sako:
; “Joan d’Arc žudytojai turėjo 

nejaugi Lietuva turėtų sekti to tuos pačius pasiteisinimus, ką ir 
_ - ° jus, taipjau ir žudykai Robert

Lietuvos “valstybės vyrai” Enimett ir korikai Nathan Jlale. 
mėgsta atsižvelgti į Ameriką. Jei Lloyd George valdžia nėra ty^ 
šioje šąlyje.valdžia nešaudo ko-1 poniška, prirūdykite tai paliuosa- 
munistų, o tiktai sodina į kalė
jimą arba deportuoja, o betgi 
visi padoresnieji žmonės ir tuo 
piktinasi.

“Argi išnyko legionieriai?
Ne. Kas jie buvo per vieni?
Jie susidėjo iš buvusių karei
vių (veteranų). Dabar atsi
rado naujos aplinkybes ir ve
teranai sutvėrė naują draugi
ją; be abejo daugybė legio
nierių yra naujoj draugijoj”.
Pagal p. B. pasakojimą išei

na, kad tie patys juodašimčiai, 
kurie pernai suardė Tuckerio 
prakalbas, dabar veikia po kitu 
vardu — ir jau draugauja su 
socialistais, kadangi socialistai! 
priėmė buržuazijos idealus.

Tas barškalas nežino nė. to, 
kad Veteranų»Asociacija yra 
susitvėrus kovai su Amerikos ””0 įdegtai’ yra tiesa. Bet 
Legionieriais! L - • - ■

Kada sugrįžo iš Europos Sų- mongolų despotizmo pėdomis? 
vienytųjų Valstijų kareiviai, tai 
kapitalistai ir Armijos viršinin-

laisvės spaudos principų. Kaipo 
redaktorius ir savininkas laik
raščio jus turite puikią progą pa
rodyti publikai jūsų laikimosi tų 
pamatinių laisves ir deinokraty- 
bės principų.

“Aš pasiūlau, kad jus tai pri- 
rodytumėt suteikdami kiekvie
nai partijai šioj kompanijoj po 

T | vieną špaltą kasdie iki lapkr; 2 
d. spausdinimui faktų, nuomo-

rikos y Legioną, idant palaikius 
juose ir praplatinus per juos vi
soje šalyje tą militarizmo dva
sią, kuri buvo skiepijama armi
joje. Šitą organizaciją jos va
dovai paskui ėmė vartot ir ko
vai prieš radikali arbą progre-

nusių atgal buvo paskelbta spau
doje ir tos Veteranų draugijos

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

j ANGLIJA.
j Angliakasiai rengiasi
■ prie streiko.

[Federuotoji Presą].

Londonas, rūgs. 2. — Trilypis 
susivienijimas — angliakasiai, 

I geležinkeliečiai ir transporto 
darbininkai —, kuris vakarykš
čiame susirinkime vienbalsiai pa
reiškė, kad angliakasių reikala
vimui yra teisingi, šiandie nuta
rė organizuoti bendrą komitetą, 
kuris laikys nuolatinį posėdį ir 
šauks bendrus posėdžius kada 
bus nutarta kokios pozicijos an
gliakasiai laikysis.

Susirūpinimas yra matomAs 
kapitalistų preso j e, kuri ikišiol 
visais įmanomais budais šmeižė 
angliakasius ir visaip bandė pa
gimdyti nesutikimus tarp anglia
kasių ir kitų darbininkų.

Duodama suprasti, kad jei an
gliakasiai atsisakys savo reika
lavimo sumažinti anglių kainą, 
tai jų algos itikalavimai bus .iš
pildyti. Angliakasiai ignoruoja 
tuos nedorus siūlymus.
) Vėliausias laikraštinis gandas; 

l1’ kad trilypis susivienijimas daro' 
siūlymus valdžiai, yra visai ne
teisingas. Jeigu norima tolimes
nių tarybų, tai tą žingsnį turi i 
padaryti valdžia.

Samdytojai gi rengiasi didelėn

Taigi šitos draugijos šaka įsi
dūrė ir Reading’e. Ir ji pasiti
ko socyilistų kalbėtoją, kuomet 
jisai atvyko šią vasarą laikyt te
nai prakalbą.

Pittsburgh’o barškalas netu
ri jokios nuovokos apie šitą 
draugiją, jeigh jisai įsivaizdina, 
kad ji esanti teikia pat, kaip i£ 
juodašiintiškUs Amerikos Legio
nas, tiktai nešiojanti kitokį var
dą. Aišku, kad jisai nėra nie-|v 
ko girdėjęs apie ją. Vienok ji 
sai turi drąsos “aiškinti” apie 
ją ir, pasiremiant tais “aiškini
mais”, pasakoti, kad socialistai 
prisitaikė prie juodašimčių!

Ištiesų, tokių begėdiškų ple- 
perių, kaip mūsiškiai “komuhi-lkovon, kad sutriuškinus organi- 
stų’z lyderiai, tai pajieškot rei- zuotus darbininkus. Nacionali- 
kia visam sviete. nė fabrikantų unija padayė savo

nariams sumanymą paskelbti na
cionalinį lokautą prieš darbinin-

BOLŠEVIKAI PATARIA • kus visose industrijose, jei įvyk- 
ŠAUDYT KOMUNISTUS tų angliakasių streikas.

LIETUVOJE. f x Angliakasiai reikalauja pakel- 
ti algą 2 šilingais į dieną ir nu- 

atėjo žinios apie taikos piginti anglių karną 14 šilingų ir 
tarp Lietuvos ir Rusi-12 penais, 
amerikiečiai ėmė erzint 

kad JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Atsimeta nuo komunistų.

[Federuotoji Presu].
Seattle, Wash. — Washingtono 
valstijos Komunistų Darbo par- 

tiesos 1ia atsimetė nuo nacionalinės

Kada 
sąlygas 
jos, tai 
iąusiškiuą.- “komunistus”, 
Rusijos bolševikai davė buržua
zinei Lietuvos valdžiai 3,000,000 
rublių auksu kovai su Lietuvos 
komunistais.

/es-, jeigu bolševikai, duodami organizacųos protestui prieš tos 
Lietuvos valdžiai tris milionus ‘^nizacijos išsisakymą parem- 
rublių, ir neturėjo tokio tikslo, F Eugeąe V. Dobs kandidatūrą 
kad padėjus jai nugalėt komu- l prezidentus.

Pareiškiama taipgi, kad pro
gramas jungtinės konvencijose 
kūri suvienijo Komunistų ir Ko-’ 
munistų Darbo partijas į Jung
tinę komunistų partiją, yra dar
bas “niekurių gudrių, neteisingų 
kapitalistų klesos agentų provo
katorių”.

Pasitraukimas tapo nutartas 
specialūje konvencijoje, kurioj 
partijos valstijos sekretorius pa
davė patarimą, kad tokis žings
nis butų padarytas.

nistus Lietuvoje, tai. vis dėlto 
yra aišku, kad Valdžia suvartos 
tuos piiiigus taip pat ir kovai su 
savo priešais.

Bet dabar tas juokas’ įgyja 
da įdomesnės prasmės. Pasiro
do, kad Rusijos bolševikai nėra 
priešingi tam, kad Lietuvos val
džia apsidirbtų su savaisiais ko
munistais kaip tinkama.

Kada lietuviai vedė derybas Tsu bolšęvikais-delei Vilniaus eva
kuacijos, tai Lietuvos valdžia 
taip kitko reikalavo, kad bolše
vikai uždraustų savo partijos 
žmonėms varyti priešingą Lie
tuvos valdžiai j^itaciją rusų 
užimtose teritorijose arba kad 
jie pasiimtų su savim tuos agi
tatorius. * Bolševikai atsisakė iš
pildyt šitą reikalavimą, bet, 
kaip rašo Lietuvos v laikraščiai, 
patarė Lietuvos valdžiai pasielg
ti su komunistais pagal įstaty
mus. Kauniškės “Lietuvos” ko- kad jus laikotės laisvas žodžio ir

Kvaršina “geruosius” 
kandidatus.

Chicago. — Parley’ Parker 
Christensen, Farmer-Labor par
tijos kandidatas j prezidentus, 
išleido naują iššaukimą llardin- 
gui ir Cox ir Anglijos premierui 
Lloyd George. Hardingui ir Cox 
jis telegrafavo:

“Savo kalbose jus pabrėžėt,

‘vimu Terrence Mac Svveeney ir 
ištraukimu jūsų žmogžudingų ar
mijų iš Airijos respublikos že
mės”.

KOKLIUŠAS IR AUTOMO
BILIUS.

Kokliušas arba kriokulys yra 
viena sunkiausių ligų mažiems 
vaikams ne tiek kaipę liga, o de 
lėi jo daromų komplikacijų. 
Vaisiai gelbsti nedaug ir liga 
tęsiasi keletą savaičių. 'Tyras 
oras yra pripažintas gydymo 
būdas, todėl patartina Higonį 
kaip galint ilgiau laikyt atvira
me ore. Tirinėjimai rodo, kad 
kokliušas nėra vien tik užkrėti
mas, o ir nervų liga arba bent 
jis imi daro tam tikrą neurosį. Va 
žiliejimas ligonio automobilinį 
duoda geras pasekmes. Vežimas 
turi būt atdaras, ligonį reikia 
aprėdyt gerai, bet veidas turi 
būt nuogas.. Važiuot reikia 

greitai. Ilga kelione autornobi- 
liumi neretai pažadina ligą į 
kelias dienas. Jei liga ir ne
išnyksta greitai, vienok ji daro
si palyginamai lengva.

—Dr. A. Mon,tvidas.

Unijos rūpinsis ateiviais.
I New York. — New Yorko uni
jos, vadovaujamos jungtinių žy
dų uniją dabar svarsto pienus 
kaip gelbėti ateivius ir pritrauk
ti juos į unijas.

[ Atstovai 300,000 organizuotų 
darbininkų laikys rūgs. 19 d. 
konferenciją, kad išdirbti pienus 
įsteigimui centralinio darbinin
kų biuro, kuris rūpinsis apsau
goti interesus tūkstančių darbi
ninkų iš Lenkijos, Lietuvos ir 
kitų šalių, kurių laukiama atvyk
stant laike ateinančių kelių mė
nesių.

j Kad apsaugojus amerikiečius 
darbininkus prieš, nupigimą dar
bo delei užplaukimo ateivių ir 
ypač kaji apsaugojus tuos atei
vius prieš išnaudojimą, biurui 
bus pavesta rupinties, kad tie 
ateiviai, tuojaus gautų darbą ir 
tuojaiis įstotų unijon.

Kad sumažinus tą vargą, ku
rį tenka pergyventi kiekvienam 
ateiviui ką tik atvykus į šią ša
lį, konferencija svarstys apie 
įsteigimą darbininkų biuro ant 
Ęllis salos, kuris bus vedamas 
unijų viršininkų. vTas biuras rū
pinsis-darbininkais nuo pat jų 
atvykimo.

Dalimi ..misijose Europoje 
Amalgamated Clothing Workers 
prezidento Sidney Hillman ir In
ternational Ladies’ Gannent 
\Vorkers prezidento Benjamin 
Schlesinger yra susitarimas su 
Europos siuvėjų organizacijomis 
apie perkelimą narių iš kitų ša
lių unijų į Amerikos organizaci
jas. Nesenai Copenhagene įvy
kęs tarptautinis nubsiuvių kon
gresas jau padarė pidelį žingsnį 
toje linkmėje. Tuo norima pa
daryti taip, kad rubsiuvis priglu- 
lintis prie kokioš nors šalies uni
jos, atvykęs Amerikon be jokio 
įsirašimo tuojaus lieka nafiu 
Amerikos rubsiuvių organizaci
jų.

žydų unijos išgavo paramą 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
Federacija prisius savo delega
tus rupinimos ateiviais konfe
renciją. Tikimąsi, kad Federa
cija dalyvaus ir įsteigime biuro 
uit Ellis salos.

LS.S. Reikalai
ĮNEŠIMAS REFERENDUMUI.

L. S. S. 4 k p, (Cliicago) susi
rinkime, laikytame rugpjūčio 
26 d. 1920 m. nutarta paduoti 
L. S. S. referendumui įnešimą, 
^ad L. S. S. leistų prenumeratos 
celių laikraštį ir padarytų jį 
caip galint greičiau savaitiniu,- 
)et kad jo ėmimas nariams ne- 
Mitų priverstinas.

Varde^.J^S. 4 kp.
J. M. Wainauckas, Sekrct.

Šis įnešimas reikalauja bent 
10 kuopų parėmimo, kad galė
tų būti paleista referendumui. 
?arėmiinai turi būt prisiųsti bė
gių 3 (trijų) mėnesių po jo pa
sirodymo spaudoje.

Marė Jurgelionis,
Sekretorius-Vcrtėjas, 

3133 S. Emerald av., Chicago.

NUPUOLĘ ĮNEŠIMAS.

N. Y., įnešimas, kad Lietuvių 
Socialistų Sąjunga imtųsi tuo- 
. au leisti mėnesinį žurnalą ne
gavo parėmimo, todėl nupuola.

Marė Jurgelioniu, 
s Sekretorius-Vcrtėjas.

Rugsėjo, 1920 m.

Redakcijos Atsakymai
A. Nagrodskiui, Johnson Ci

ty. — Nematę tos blankos, mes 
nieko negalime pasakyti. Jeigu 
atsiųstumėt, tada gal žinotume, 
kam ji yra. *

1*. Krasauskui, Chcgo. —Jūsų 
pranešimas gautas, kad laikraš
tis jau buvo išėjęs.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuost 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisu:

$321 S. Halsted $L
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

I

Mleato Ofisui
127 N. Beartam SI 

I111-IJ Unily IMf.
Tol. Central 4411 I

AMŽIUS IR GIMDYMAS.

Jaunom moterim gimdymas 
atsieina dhng lengviau, negu se
nesnėm. Čih kalbama apie pir
mąjį gimdymą. Dr. Kouwero 
patįrimas link 5300 moterų pa
tvirtinu šį faktą. Viena, gim
dymo laikas yra daug ilgesnis 
ir palyginamai kur kas tankiau 
prisieina vartot instrumientus i 
ant moterų senesnio amžiaus. 
Jei moteris yra viršaus 24 me
tų, ji turi tai žinoti.

aiškinti, jeigu atsiminsime, kad 
mūsų clcstiškunris niazūja am
žiui didėjant. Be to, gumbo 
raunienib veiklumas, ypač gim
dymu, yra kontroliuojamais 

tam tikrų gilių, kurios nėra to-!

mo ilgai užsilikusias moteris.

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE A L ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčią Pinigus. Parduoda 
/ Laivakortes.
NOTARU ŪSAS

809 West 35th St., Chicago, III. 
Kumpas Halsted St.

Telephone Boulevard 611
t

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

212k North Wėstom Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spin<luliai. Phone Armitage 2010 
Reiidcncijos telef. Albany 8710

T
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis,
DENTISTAS

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

C I C K R O t

Praeitą panedėlį vietos 
klebonas paskelbė iš sakyklos, Į 
kad panedėly, kaip 1 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj bu
siąs viešas susirinkimas ir kad 
žmones susirinktų visi, be skir
tumo pažvalgų. Susirinko Lelo- 
t\s desėtkų žmonių. Kalbėta 
apie siuntimų iVashingtonan 
rezoliucijos protestui prieš’ 
Lenkų pasikėsinimus ant Lie
tuvos, (Kaipgi apie delegacijų 
VVashingtonan. Pasirodė, kad 
delegatai jau išrinkti net šeši 
iš Cicero. Kas juos rinko, neži
nia, betgi jie ten kalbės visų 
lietuvių vardu...

Tas pats.

Žydų masinis susi*
~ rinkimas.

Subatoje, rūgs. 4 d. gatveka- 
rių darbininkų Ashland Audito
rium?, Įvyko žydų masiniai susi
rinkimas, kurį surengė Chica- 
gos žydų komitetas šelpimui 
nuo karo ir pogromų nukentė
jusių žydų Europoj (Chioagos 
People’s Relief Committee for
I ■■ ■■■■■■■■■BBHflMJi ■■ 
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Jesvish war Sufferets).
Pirminįnkats pirmiausiai, pa

aiškino, kad nukentėjusius nuo 
karo ir pogromų žydus šelpia 
netik žydai darbininkai, bet ir 
žydai milionieriai, kaip Cnane 
Co., Sears Roebuck ir kiti šiam- 
besnieij biznieriai.'

Paskui tapo perstatytas kal
bėti Max Paind, New Yorko žy
dų socialistų dienraščio “For- 
verts” munažeris, kuris dar ne
senai sugrįžo iš Rusijos, Į km 
jis ir kiti du žydai buvo pasiųsti 
AmerikoSsžydų į Rusija, Lenki
ją, Ukrainą ir Rumuniją geres
niam sutvarkynftt nukentėju
sių nuo karo ir pogromų žydų 
šelpimo. Ta. komisija išbuvo 
Europoje apie 8 mėnesius ir ty 
rinėjo padėtį ant vietos.

Štai ką jis pasakojo apie žy
dų padėti Rusijoje, Ukrainoje ir 
Lenkijoje (apie Lietuvos žydus 
noprįsųninė). Į Rusiją komiai- 
ja įvažiavo, per Estoniją ir nu
vyko Maskvon. Maskvoje juos 
pasitiko įvairus žydų šelpimo 
komitetai ir šiaip sovietų konli- 
sahai, kartu ir Trockis. Maskvo
je esą viskas brangu tiems, ku
rie iš pinigų turi gyventi, bet 
visgi galima gauti, kad ir ne vi
sų reikmenų. Kartais maisto i? 
kitų dalykų pristingama delei 
susitrukdymo komunikacijos. 
Tą sutrukdymą padaro vedami? 
ji įvairinus? frontuose karai 
nes keliai lieka užimti kariniais 
reikalais. Privatinis šelpimas 
ir patarnavimas žmonėms yra 
uždraustas — visokis šelpimas 
turi eiti per sovietų komisarus 
ir būti i>o jų kontrole. Žydų 
šelpimo komitetas pristatė iš 
Amerikos tris vagonus medika
mentų,' kurie bus išdalinti tose 
-'vietose, kur yra nukentėjusių

nuo karo ir pogromų žydų.
Senosios Rusijos rybose yra 

5,000,000 žydų, bet pagclbos 
reikalingi labiausia Lenkijos ir 
Ukrainos žydai. Ukrainoje val
džios mainėsi tį sykius ir visos 
tos valdžios, išėhius bolševikus, 
darė baisiausius pogromus 
prieš žydus, skerdė juos, Magi
no jų moteris ir dukteris, plėšė 
jų turtą. Didžiausiais žiauru
mais pasižymėjo Denikino ir 
Petluros kazokai ir kareiviai.

Prieš karą Rusijos žydai pa- 
*al klęsas dalinosi sekamai: 50 
nuoš. sudarė mažieji ir viduti
niai pirkliai, 30 nuoš. stambieji 
oirkliai, tarp kurių buvo ir mi
sionierių, lošusių svarbią rolę 
Rusijos pirklyboje ir 20 mfoš.

proletarai- darbininkai. Da
bar gi' besimainant Ukrainoje 
ir Lenkijoje valdžioms, darant 
visokias rckivizicijas ir rengiant 
pogromus, klesinis skirtumas 
išnyko ir visi susilygino su pro
letarais ir visiems badas ir mir
tis žiuri į akis. Max Paind Ki
jeve susitikęs su vienu žydu, ku- 

buvo stambus 
lik mokesčiais 
sumokėdavo po 
bet dabar taip

Sukaktuvės ir vestuvės.
Vakar ir užvakar nemažas 

skaičius Chicagos gražiųjų- pa
nelių neramiai klausinėjo:

“Kur dingo Mažiuks?”
“Kur Davidonis.”
Ir sunku buvo joms surastu 

geras atsakymas.
Tik viena panelė gerai ži

nojo ir niekam nieko nesakė.
Kodėl ji tylėjo,
Buvo kaltininke?
Taip.
Ją iškvotė Naujienų reporte

riai.
Ir vakar buvo svodba, ir mes 

midų, alų gėrėm, per barzdą >
tekėjo. —

Bet kas jinai?,
Tai ką jau čia beslėpsi: ji 

buvo Onytė Bertašiutė, o da
bar patapo Aleksandrienė Da- Į 
vidonienė.

Valio!

Naujas
Europos Zemlapis

S su

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusija 
3920 m. •

Parodo

Nauja Europos Padalinima
Kaina 35c

Bet dabar mes pardavinėsime atpiginta 
kaina — tik po 25c.

FederaiSs Agentūrų Bendroves.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 9, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų t......... $2.50
• LATVIJOS 100 rublių .....  $2.25

VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ......  $0.45

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

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

------------ > t'g.—j

Pranešimai
Lietuvai Gelbėti draugijos 3čio sky

riaus susirinkimas įvyks šiandie rug
sėjo 8, kaip 8 vai. vakaro, Dominin
ko šėmaičio svętainėj’e, So. Union 
Avė ir 18tos gafcė. Visi atsilanky- 
kit, nes yra daug, svarbių reikalų.

— Valdyba.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. su
sirinkimas bus ketverge, rugsėjo 9, 
kaip 8 v. v. Aušros svetainėje. Vi
si nariai prašomi atvykti laiku.

— Org. ,

j Susipažinkite su musų
IBANKA

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS I

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

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

tuva.
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams1 

> važiuot į Lietuvą.
Dabar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepoją.
Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 

geriausiai.
j MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 
$6,000,000.00.

/

Ateikite ir susipažinkite su

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

nirklys ir vien 
kasmet valdžiai 
100,000 rub., 
uibiednėjo, kad elgeta liko.

Max Paind matęs ir tokį atsi
likimą. I miestą Rovno, Vųly- 
nlaus gub., buvo atvežtas veži
mas bulvių, išdalinimui miešti? 
xiams. Supuolė‘prie vežimo al
kani miesteiečiai ir į 10 min. 
•omis bulvėmis išsidalino ir ei- 
lami namo jas žalias suvalgė., 

,Pereitą žiemą visos mokylkos 
buvo uždaryots, kadangi nebu
vo kuo mokyklas apšildyti, o ir 
vaikai neturėjo kuo apsiauti.

Pereitą žiemą sergančių Uk
rainoje buvo 60 nuoš. Daug 
žmonių mirė nuo šiltinės ir juo 
dojo tyfo. 
daktarų, 
įmonės 
vaistų, 
mžeistk 
ių, gauki

Mal

Laike pastarųjų metų išdubta 
6,000 divorsų.

Praeitą metą Chicagoj buvo 
pervaryta viso arti 6,0(X) p-“'' 
ių per divorso malūną, 
tūkstančiai romansų buvę ne
imtai užbaigta.

Medegos daugiau divarsams 
'są parūpinta iš 37,583 apsive-

Reikalaukit tuojau

porc- 
Šeši

nepakitesianti, tai vienas “kci- 
sas” iš šešių — arba šešioliktas 
nuošimtis iš jų visų — užsi
baigsiąs divarsų teisme.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St„ Chicago, Iii

Lietuvon pinigus su pilna atsakomybe siun
čia Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

North Sides vaikų draugijėlės “Bi
jūnėlio” tėvų susirinkimas bus Šian
die, rūgs. 8 d., 7:80 v. v., Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. Tė
vai, kurie leidote vaikus mokyties, 
prašomi pribūti. — K. Rugis.

---------------------------------j—

Town of take. — L. S. S. 234 kp. 
kartu su 29 wardo draugais anglais 
rengia trecias prakalbas ant atviro 
lauko ketverge, rūgs. 9 d., 7:30 v. v. 
prie kampo 47 ir Gross Avė. gatvių. 
Bus anglų.ir beturiu kalbėtojai. 
Kviečiame apielinkės lietuvius ateiti 
pasiklausyti šių svarbių prakalbų.

— Rengimo Komitetas.

vas. Antras negras norėjo iš
trukti, bet polieislas jį pagavo 
ant Lawrence ir 43-čios gatvių.

Rovno mieste iš 30 
mirė nuo šiltinės 12. 

miršta todėl, kad nėra 
Taipjau trūksta raištų 
tusiems ii^ nėra iš kur

Paind nemano, kad Į 
reįkūtų siųsti daktarus.

užtenka, tik reikia vaistų, o vai
kams — pieno.

Ukrainoje iš prapuolusių lai
ke pogromų žydų vaikų, suras
ta tik 15 nuoš., bet ir tie didžiu
moje nesuranda savo tėvų. Jei 
kas jų nepriglaudžia tokie vai
kai miršta iš bado.

Paind taipjau pranešė, kad jo 
draugas, komiteto narys, Fir- 
lender, važiuojant, žydų šelpimo 
reikalais, buvo plėšikų užpultas 
mažame Izmkijos miestelyje ir 
liko užmuštas. Iš užmuštojo 
atimta 4,000 amerikonišku do
lerių.

Kalbėtojas ragino, kad kiel 
kas gali, pirktų vaistus ir siųs
tų juos Rusijon. Chicago j c 
esąs ir komitetas, kuris siunčia 
vaistu/į sovietų Rusiją.

Tai tokį raportą patiekė Mąx 
Paind apie dabartinę žydų padė
tį Rusijoje ir Lenkijoje. Pasi
klausyti pu buvo susirinkę apie

tainėje — Ashland Auditorium, 
rengia didelį bazarą, kurio pel
nas irgi eis nukentėjusiems nuo 
karo ir pogromų žydams šelpti 

—šapos Darbininkas.

Pavogė dešimts automobilių.

laike pastarųjų 24 valandų čia 
pavogta viso dešimts automobi- 
lių.

“Vienybė” Paskolos ir Namų Sta
tymo'Bendrovė, Roselande, perkėlė 
savo ofisų iš Bažnytinės svetainės. 
Dabar direktorių susirinkimai ir pi
nigų priėmimas bUs Kazimiero Kli
mavičiaus Real'Estate ofise, 111 East 
108th Street.

— Petras Frajeras, Rašt.

Susekė kalinių suokalbį.
Vakar tapo susektas suokal

bis, padarytas paliuosavimui 
40 kalinių, jų tarpe ketinius nu
teistus ant mirties, iš pavieto 
kalėjimo. •

Atrasta nemažai pagalių, pei
lių ir pinklų šukavote kamero
se. Spėjama, kad suokalbis 
prasidėjo praeitą pelnyčių, kuo
met Pcter Ruda, ketvirtos eiles 
sargybinis, buvo kalinių užpul
tas. Jį užpuolė Claręnce Brown, 
Frauk Luby ir Edward Bris-

tiktai 70 iš skundėjų turėję nuo
savus namus. Jų tarpe buvę 
2,171 — (langiau kaip 60 nuo
šimtis — bevaikiai. »

Nekurie žmonės rodo dide
lio nepasitenkinimo ir susirū
pinimo tomis skaitlinėmis. Jie mas Inns 
sako, kad viso to didžiausios 
priežastis esančios gyvenimas ( nusišovė, kuomet jis, paginęs 
nuomotuose kambariuose, 
ka inciatyvuhio čėdyti pačių nuo višlinyčįos. 
netikumas namų prižiūrėjimui,' kojos susipainiojo 
išeikvoti pinigai kabaretuose ir,griuvo su šautuvu, kuris

ve. šūvis perėjo per jo gerklę land, visi nuteisti ant mirties už 
ię žandą. Dabartiniu laiku jo le
vas yra įkaitintas Julietc už už- 

‘ > Licheustein ir
sužeidimą Emil Noel, deimantų 
vagystėj 1915 metais. .........

Norėdamas pamokinti vagilius 
pats nusišovė.

Praeito panedčlio naktį. Tho- 
21 metų amžiaus, 

3463 Emerald gatvės, netyčia
111111410 | IIIU7IOVVV)

3, sto-! šautuvą, bėgo nuginti vagilius 
w’ ' ........... i. Bebėgant jo

ir jis per- 
iššo-

vyrai, kurie j iešką dailių veįlų ' 
ir saldžių lupelių.

Tai ve kokios naujienos vy
rukai ir pačiute 
šiai pielams, turi būti užlaiko
ma šiltai, kitaip visi apsivedi- 
mai yra “būni biznis.” Bran
gios ir visaip išfigiuruotos 
skrybėlės ir savos rųšies spur
tai nevisuomet prisideda prie 
palaikymo meiles ugnelės. Taip 
bent mano nckurie žmonės.

Meilė, pana- ! mušimą Louis

užmušimą William ' NĮilIs ir 
“Big Joe” Moran. Sargai suginė 
kalinius atgal į kameras.

Cicero. Liet. Pašelpos Kliubo susi
rinkimas įvyks pėtnyČioje, rug*. 10 
d., 7:30 v. v., Q. TamuHunienės svet., 
i447 S. 49th Avė. Nariai susirinkit 
laiku ir visi laimėsite lĄėnefeinę mo
kestį dovanai; taipjau atsiveskite 
naujų narių. — Kliubo Koresp.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
dramos sk. repeticija veikalo Salomė
ja įvyks petnyčioj, rūgs. 10 d. 7:30 v. 
vakare, A. Pociaus svet. 3824 So. 
Kedzie Avė. Meldžiu visų draugų 
atsilankyt laiku, nes veikalas ne
trumpas — užims laiko. — Org<

Policistas nušovė negrą 
plėšiką.

Vakar du negrai plėšikai įėjo 
-VVilliam Tildcmanno grocer- 
nėn ant 45-tos ir Vincennes gat
vių, revolveriais nugrūdo savi
ninką į kampą ir paėmė iš re- 
gisterio 18 dolerių. Jiedu šau
dydami išbėgo pro užpakalines 
duris. *

Negras vaikas, padėjėjas gro- 
cernėj, pirmasis pradėjo vytis 
plėšikus, bet jų šūviai privertė 
jį grįžti atgal krautuvėm Tada 
Burrctt Maršhatl, kitas negras, 
landrės išvažiuoto jas, ėmėsi xy* 
lis plėšikus savo, automobiliu. 
Marshall nepaleido plėšikų iš 
•akių iki jis surado Malt Mescal, 
policistą 50-tos gatvės. Policis- 
tas šįoko aptomobilin ir ant 
Cineennes ir Bowcn gatvių juos

Ištraukė lavoną iš ežero.
Užvakar po pietų Lincoln 

parko policistas Delhanty iš
traukė iš Michigan ežero neži
nomo žmogaus lavoną. Jį nuga
benta pas graborių R. A. Allen, 
859 North Clark gatvės. Žmo
gus atrodo apie 40 metų senu
mo. s ,

Prašo policijos surasti jo 
pačią.

Poni Mary Millard, 1872 S. 
Kedzie gatvės, susivaidijus su 
vyru, pasiėmė savo aštuonių 
mėnesių kūdikį ir prasišalino iš 
namų praeitą nedėldįcnį. Va
kar jos /vyras, Jack, kreipėsi į 
policiją 1 prašydamas sujieškoti 
ją ir kūdikį. Pastaroji prisiža
dėjusi pasidarbuoti.

Apiplėšė policistą.
f). Jlckson, militnris policis- 

tas pirmos divizijos cirkų* 
Grand /parke, vakar pranešė 
Chicago gatves nuovados polici
jai, kad jam bešnekučiuojant 
j-u nekuriais žmonėmis ant 216 
W. Erie gatves misteriškai din
go jo automotiškas pištolėtas su 
mašna. Sako, kad jis buvęs 
gana tvirtai prikabintas prie 
diržo. Poliuijd jam prižadėjus 
tuos šelmius vagilius pamokin
ti. I .

Nukrbtęs nuo trečio aukšto
• užsimušo. .

John Gunlon, 3 melų am
žiaus, 1671 Warren gatvės; 
krisdamas nuo savo namo 
prieangio trečio aukšto susis
kaldę galvą. Jis buvo nugaben
tas į pavieto ligoninę, kur už
vakar ir pasimirė.

L. S. S. VIII. Rajopo valdybos po
sėdis' bus panedėlyj, 13\ <1. rugsėjo, 
7:30 v. v. Naujienų narna Visi na
riai malonėkit būtinai atsilankyti.

— Organizatorius.

Detroit Lietuvių Atydaft
Kurie reikalaujate tikrų bei 

teisingų vaistų ar sanžiniškų 
patarimų kaslink gyduolių, teik
sitės kreiptis pas lietuvių ap- 
tiekorių, kuris visokiame reika
le jus pilnai užganėdins.

Su guodone,
J. J. SMAILIS, PH. G.
2210 Jos. Campau Avė., 

kampas E valine,

ORKESTRĄ—BENĄ

M esca 1 u žkam a n da vo ^sųsto t i, 
bet vieton to negrai atsišukę 
pradėjo šaudyti. Polieislas iš
šovė du šuviu palaikydamas 
vienam negrui į galvą ir nuga
rą, nuo ko jis tuoj krito negy-

Pampina visokiems 
reikalams

J. BALAMS
1414 So. 49th Court 

Cicero, lik 
Tek Cicero 231«

KUR

1707 So. Halsted St

Mes paskelbiame visuomenei kad ckame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri Išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos metodu nuo visokių ligų.

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

Rėikafaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

Į ma COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

Y'^Y& Reikalaukite musų surašo vai
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NAUJIENOS, Chicago, PI. Ketvergas, Rugsėjo 9, 1920

dalyje, turiu garbės išnaujo pra
šyti. idant Suvienytų Valstijų 
Valdžia oficialiai pripažintų 
Lietuvos Valdžią.

Užtikrindamas aukštos pa
garbus ženklus, turiu garbės 
likti. Jūsų, ir t.t.,s

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Į šitą raštą buvo gautas rug
pjūčio 23 dieną Lietuvos Atsto
vo vardu toksai atsakymas:

“Valstybė Departamentas 
yra gavęs jūsų laišką nuo rug
pjūčio/ 9 dienos, 1920, drauge 
su telegramų apie įvykusią su- 
tir-tj tarp Lietuvos atstovų ir 
Rusijos Tarybų. , šiame laiške 
nurodoma įvairus didesnės svar 
bos įvykiai, kurie Tamistos nuo 
mone turėtų įšaukti šiokią tokią 
atmainą santikiuose tarp Ame
rikos ir Lietuvos liaudies, iš
dėstomi detaliuose, tų įvykių 
reikšmė ir užbaigoj išnaujo pa
keliamas reikalavimas, “idant I 
Suvienytų Valstijų Valdžia pri- | 
pažintų Lietuvos Valdžią“. Al-1 
sakydamas į tat, Departanu n- j 
tas atkreipta Tamistos domį\ į Į 
laiškus, kurie buvo šio Depar- Į 
tamento pasiųsti Lietuvių Tau- i 
tos Tarybai iš Spalių 15 dienos, Į 
1919 m., Lietuvių Egzekuty- I 
viam Komitetui nuo Sausio'71 
dienos, 1920? ir į šio Departa-1 
mento notą Italijai, kuri nota I 
buvo paskelbta lakraščiuose I 
rugpjūčio 11 dieną, 1920 m. Į 
Tuose dokumentuose aiškiai iš-1 
(lestvia Amerikos Valdžios po- I 
litika link platesnio klausimo. I 
kurio Jūsų liaudies padėtis yra 1

Iš Įvairių Sričių
Aukso produkcija. Aukso 

produkcija, ant kurio paremta 
civilizuoto pasaulio pinigų ver
te, nesidaugina. x Amerikoj, pa-

dedant drabužiais, baigiant val
giais, be ko žmones negali ap- 
seiti. Kįla kainos visokių daik
tų ne todėl, kad jų ištikro bu
tų maža, bet todėl, kad aukso 
kaina, kurio mokama už viską, 
pasilieka vis ta pati — 20 do
lerių už unciją, o alga* aukso 
kasūjaihs jau ne karia reikėjo 
padidinti. Dėlto tai jau dabar 
mažiau aukso išduodančios ka
syklos noaipsimaka, nes kasi
mas jo atsieina brangiau negu 
vertė iškasto aukso. Su aukso 
plo\imu iš smėlio yra dar blo
ga i u negu su jo kasimu. Keli 
metai atgal dar garsios kasyklos 
Mothcr>Lo(lge nors i* tono duo
davo tik $3.50 aukso, dar apsi
mokėjo; dabar, kad jos apsimo-

REIKIA DARBININKŲ

Taipgi mer-

' MOTERŲ

REIKIA — MERGINŲ
Pastovun darbas. Jaunesnių 

Ųiip 16 metų. Puiki čysta dirb
tuve. Gera mokestis pradžiai. 
Karštas Šokoladas ir užkandis 
duodama dykai.
Kaičių pasibaigus mokykloj lek
cijoms ir pusę dienos sutuitoj.

Gera mokestis ir bonai
THE IlfTMP BAIK PIN 

MNFŲ. ( ().,<
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambarys, 

didelis ir šviesus, su visais mo
derniškais įtaisymais. Atsišau
kit po 7 vai. vakare.

2133 W. 12th Str.
Tel.Canal 4867

RASTA-PAMESTA

REIKIA DARBININKŲR EIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA
MERGINŲ ' wVYRŲ y '

VAIKŲ i 
Lengvam dirbtuvės darbui su nors 
rimo prie'

’ Assembling
Drill Pressing 

Punch Pressing
Hand Screw Machines 

Čystas lengvas dirbtuvės* darbas,
darbo sanlygos. Nuolatinis darbas. Geros algos. 
Ateikit į samdymo skyrių 
KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY CO. 

1066 West Adams St. 
_____  i

kiek paty-

Geriausios

PARDAVIMUI NAMALžEMe
PARDAVIMUI saliunas lietu

vių apgyventoj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai.

1401 Jefferson St.
Kampas 14 St.

PARDAVIMŲ! bučernė ir gro- 
semė; biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Parduosiu pigiai. Atsi- 
šaukit į Naujienų ofisą po num. 
139.

DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA —

Trijų augštų namas 
$2,300.
1627 So. Morgan St.

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.

B n* 
Ib* i.
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policy of the American Govern
ment towards lhef larger prob- 
lem, of \yhich the situation of 
your people is an excellent ex- 
amplc), ir Departamentas ne
mato pamato mainyti šio nusi
statymo. Tečlaus viešoj spau
doj pasirodė j varių komentari- 
jų, kuriuose ši palanki Rusijos 
politika skaitoma kaip ir atme
timu tų Rusijos tautų, kurios 
jos pasieniais gyvena ir kurios 
trokšta įgyti laisvę ir nepri
klausomą tautinį gyvenimą 

(some coniments, vvhich inter- 
preį filis statement of friendly 
purpose towąrds i Russia as a 
rebuff to the non-Russian 
people along the border, who 
aspire to a fuller and frccr na
ilonai life).

ši (Amerikos) Valdžia visa
dos laikėsi to įsitikinimo, jog 
Rusija — ir tai Rusija 1917 
tur pati dalyvauti prie nustaty-1 
nio savo riihežiu. Amerikos 
liaudis užjaučia troškimams tų 
ne Rusijos tautų, kurios gyve-

!ų išdavimo. Aukso plovyklo
je, kurios vartoja smėlio kasi
mo mašinas, šeši metai atgal su 
I I plaiijamąijų mašinų perplau
davo 36 mlijonus tonų auksinio 
>mėlio ir gaudavo 2,637,700 
dolerių aukso, ir uncija komj>a- 
lijai atsieidavo 15 dolerių; pe
reitais metais su tiek jau ma
rinų išplovė aukso tik už 1,870,- 
100 dol, todėl aukso uncijai at
siėjo jai jau po 23 dol. Nužudė 
ii todėl ant kiekvienos uncijos 
oo 3 dolerius. Dešimt metų at- 
#11 ir lenkai turėjo dar aukso 
kas/klas Cripple Creeke, dabar 
os kasyklos neapsimoka ir jas 
enkiški politikieriai turėjo visai 

^fpl isti. Apleistų aukso kasyk- 
’ų Amerikoj yra ir daugiau,' nes 
kasimas vietoj pelno davė vien 
įuostolių. Sulig žiniomis ]>a- 
skelbtomis Amerikos pinigų 
mušyklos, ant viso jų ploto per 
puse paskutiniu melų iškasta 
uikso ivšiso tik už 7,841,390 
tol. arba už 1,086,789 dol. ma
giau negu užpernai. Taigi Ame
rika aukso produktuoja' vis ma- 
Hau. Gali ateiti laikas, kad 
vienatinis auksą produUtuojan- 
tis ant žemės kraštas nūs An- 
fli/, ir tai tik todėl, kad jos 
uikso kasyklose dirba daugiau
siai juodspalviai darbininkai, 
kurie taip greitai nemeta darbo 
lel blogo užmokesnio. Ateis gal 
klikai, kada civilizuotos tautos 
;a\o turtų matavimui turės ko 
kito pasijieškoti vieloj aukso, 
les aukso produkavimas 
ipsi mokės. — Šernas.

ne-

PAMEČIAU bunčių raktų, suvertų 
ant rinkutės ant kertės Auburn A v. 
ir 34to Street. Jeigu kas ras ir 
gražins, gaus dovanų.

ALFONSAS MASIULIS, 
3400 Auburn Avė., 
Xpl.: Bolvd. 1765.

J IEŠKO DARBO

su- REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA — daržovių farmos 
123rd St. Išlygos:

52 akrų, senas namas, bamė ir 
tt......... :.............................

30 akrų, senas namas, bamė ir.
tt............................................... $9,000

L. FICKLEN & CO.,
111 W. Washington St., 

arba skyrius, 1760 West 95th St.

$18,000

PAJIEŠKAU vietos-darbo, esu 
šoferis, turiu valstijos laisnį- 
leidimą. Galiu Važiuoti bile ka
ru. Atsišaukit į Naujienų ofi-! 
są po num. 140.

DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

Mes da turim kelis pat- 
raukiančius darbus užėmi
mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit į Havvthorne 
dirbtuves ir pasikalbėkit 
daugiau apie šiuos darbus.

COIL WINDING
PAPER INSULATING 

ASSĘMBLING
Šie yra visi geri darbai ir 

visi gerai apmokami. Jus 
gal /mylėsit vieną jų geriau 
negu kitą. Ateik ir pakal
bėk apie tai su mumis bile 
dieną pirm 4 po piet arba 
utarnyko ir ketvergo vaka
rais tarpe 6 ir 8:30 vai.

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th Avė. & 24th St.

MorEliŲ

REIKIA —
Merginų ir moterų priimnam 

lengvam darbui popierinių skry
nučių dirbtuvėj ,patyrusių prie 
rankų j/’ mašinų darbo. Suba^ 
batoj po piet dirbti nereikia per 

i visą metą ir savaitiniai bonai. 
$18.00 iki $20.00 ir daugiau ge
rai dirbančiojns.
FRANK G. SCIIUMAN & CO., 

4 fl. 216 N. Clinton St.

REIKIA DARBININKŲ
___________ VYRŲ
REIKIA ~ ~

Paprastų darbininkų Scrap 
geležies yrade. Geros algos.

Ateikit pas
1632 West Kinzie St.

RAKANDĄ?
PALIKTA 8TORAGBTY

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotaa 
ant 10 metą. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos r*-

, kandų seklyčioms 
(parlor). Reikih ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; | kitus 
miestus prisiunėiame per C. O. D. 
leidžiama iiegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

, ir nedėliomis iki 4.

R E IK1A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA — ,
Pardavėjo ir pardavėjos pTie 
Dry Goods. Ateikit prisirengę 
prie darbo. >

BECKS DEPT. STORE, 
3323 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Reikia darbininkų dirbtuvės 

darbams ant mašinų iij prie truc-1 
kų. Didžiausia dalis darbų 
nuo štukių. ir apmokama

yra
ge-

ronis algoms. Darbas yra nuo-

latinis.

Ateikit į samdymo ofisą.

ACME STEEL GOODS CO.,

REIKIA —
Barberio vakarais ant visuo
met.

JONAS RAKAUSKAS,.
3232 So. Halsted St.

Tel. Blvd.3029

REIKIA —
3 vyrų abelnam darbui waste po- 

pieros šapoj. Mokama-geros algos, 
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St.
\ Kampas Desplaincs St.

REIKIA —
Rankinių išdrožinėtojų ant 
fonografų kojų. Augščiau- 
sia mokestis mokama. Ne 
unijos dirbtuvė.
BRUNSWICK-BALKE- - 

COLLENDER CO.
' 340 W. Huron St. /

Extira Extra
Sampcliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovoš 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
dideles mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

21.02 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
iitdūfa nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

Ori 4.

A. Vilkas ir B. Kazanauskas 
REAL ESTATE

Turime daug įvairių namų parda
vimui, norintieji įgyti savo nuosavą 
namą reikalaukite nuo musų pilno 
surašo priduodami savo vardą, pra
vardę ir antrašą per paštą. Skubin
kite pasinaudoti iš progos, nes na
mus parduodame mes labai greitai, 
nes prieinamos kainos. Norintieji par
duoti namą irgi kreipkitės pas mus, 
o mes patarnausime teisingai. Mes 
apsaugojam namus - ir rakandus nuo 
ugnies, pinigus siunčiam -į Lietuvą 
pagal .dienos kursą. Pinigus skoli
nant ant pirmo morgečio ir 6% 
nuošimčio.

Vilkas & Kazanauskas Co.,
2242 W. 23rd Place,

Phone Canal 1068.

PARSlbuODA arba pasirendavo- 
ja mūrinis 2 augštų, 2 flatų po 6 
kambarius, su visais moderniškais 
įtaisymais namas, du lotai, ant kam
po, medinis namukas, garažius, višti- 
nyčia viskas aptverta. Namas tik 
ką pabudavotas ir da tuščias. Gera 
proga norintiems turėti gerą namą. 
Parduosiij pigiai iš priežasties senat
vės. Vertas $20,000. Namas neša 
$100 į mėnesį.

B. RUTKAUSKAS, 
7259 Tallman Avė.
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PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

PARSIDUODA — 3961 So. Camp
bell Avė. 3 augštų plytų namas. Sto
ras ir 3 kambariai ant Imo floro; 6 
kambarių flatai ant 2 ir 3 augštų. 
$1,000 cash, likusius lengvais išmo
kėjimais.

PADDOCK BOND & CO., 
25 N. Dearbom, Room 607

."L. ------ ------------------------------ 11 J.UJ

PASKOLOS.

gautų kiek galima platesnias 
teises prie pa t valdybos, bet ji 
tvirtai tiki, jog kiekviena pa
stanga sudaryti pastovius san- 
tikius, rišant šį platų klausimą, 
be pasitarimo ir širdingo prita
rimo tokios, valdžios, kuri butų 
visos Rusijos liaudies, kaipo to
kia visų pripažinta, gali išeiti 
ant niekų. Iki visos partijos, 
kurios šiame klausime užinte- 
resuotos, negali sudaryti drau
giškos sutarties tarp savęs, iki 
tol-nėra vilties, kad butų pasto
vus susitarimas. \

Aš esmu Jūsų nuolankus tar
nas, 1

(Pasirašo) Norma n II. Davis,

State Departamento atsakymas. 
Jis sukelia nemažai klausimų, 
tečiaus jau gerai, jog norėta bū
ti palankesniu.

J. VILEŠIS
Lietuvos Atstovas Aiųerikoje. 

_. r -..-..... -........ ......
Juokeliai

Nenori į dangų.
Plaukiant laivui, kuriuo kelia

vo ir vięnas kunigas, kilo baisi 
audra. Audra blaškė laivą ir 
nešė jį artyn į uolingą pakraštį.

— Jei audra veikiai nesiliaus, 
t- tarė kapitonas kunigui, — 
tai labai gal būt, kad neužilglo 
mes visi atsidursime danguj pas 
Abraomą.

— Sergėk Dieve nuo to! — 
sušuko visas nublankęs dūšių ga
nytojas.

l'aiieškojimai
-- .ir— .... ........ ‘

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
zylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
iiutė. Jau trįs metai kaip pabėgo 
jalikdama mums mažus. Mes labai 
loičtume žinoti apie savo motiną ar 
ii dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
š Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ir kas žinote malonėkite duoti žinią 
?uo adresu:

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

■ P A.J IEŠKAU savo brolio Petro 
Razbadausko, Adomo sunaus, iš Dir
gėlų kaimo, Tauragės apskr., Kaltinė
nų vals., mudu persiskyrėva Spring 
Valley, III. apie 10 metų atgal, da
bar nežinau ar da gyvas esi? Turiu 
labai svarbų reikalą iš Lietuvos. Pra- 

‘ sau jo paties atsišaukti, arba kas ži
no pranešti šiuom antrašu:

MARTIN RAZBADAUSKI, 
912 W. 32nd Place, Chicago, III.

PAJIESKAU Stanislovo ir Prano 
Urbonų, Betygalos valsčiaus, Rasei
nių apskričio, girdėjau kad pirmiau 
gyveno'Chicagoje. Yra svarbių ži
nių iš Lietuvos.

FRANUSĖ ŠIAULIENĖ- 
PILIENIUTĖ,

36 E. 119 St.,__________Chicago, 111.
PAJIEŠKAU savo tėvelio ir brolio, 

Jono • Mikeiaitis ir Jurgio Mikelaitjs 
(angliškai save vadina John Mitchell 
and George Mitchell). Jie yra iŠ 
Ožnugarių kaimo, Raseinių apskr., 
Batakių vals. Turiu labai svarbų rei
kalą iš Lietuvos. * Malonėkite atsi
šaukti patįs, arba kas žino pranešti 
kuogreiciausiąi. k

SAM zMITCHELL (MIKELAlTIS), 
580 So. Superior St., Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Dvy
lio, Kauno gub., Raseinių apskr., Ši
lalės paštas, Zvingų par., Gorainų 
sodos, apie 35 metai Amerikoj. Mel
džiu atsišaukti artt šito adreso ar jis 
pats ar kas jį žino.

JUOZAPAS VAITKUS, 
127 Spruce St., Oil City, Pa.

* PAJIEŠKAU posenės merginos ar
ba našlės apsivedimui, kuri turi kiek 
turto. Jeigu galima prisiųsti paveik-

Aš esu našlys arti penkiasde- 
ant že-

s!q- 
šimts mętų. Meldžiu rašyt 
miau paduoto adreso.

20 N. Bishop St. (Apt.
> Chicago, III*

A),

OPERATORKŲ
Patyrusių ant 

.Georgette Waists.
Gera mokestis.
Nuolatinis darbas.

FLORENTINĘ WAIST GO.
166 West Adams St.

REIKALINGA šeimyninkė į na. 
mus prie mažos šeimynos, 
darbas ir gera mokestis, 
arba našle bevaikė. Atsišaukit 
jaus

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY,

1718 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Pastovus 
Mergina 

tuo-

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

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —
Moterų perrinkimui skudurų.
Ateikit pas’

VVestem Leather Drappery Co., 
1016 S. California Avė.

REIKIA — mašinų operatoriij ir 
merginų rankų darbui apdirbėjų sky
riuje ant šilkinių apatinių drapanų. . 
Pastovus darbas. 44 valandos į sa
vaitę.

J. BAACH CO., 
327 S* Markei Si,

2836 Archer Avė.

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

Murray & Michel Mfg. Co., 
2612 Arthington St.

'REIKIA siuvėjo, 'bušelmano; nuo
lat darbas, gera .mokestis. Atsišaukit 
tuojau. >

COLUMBIA CLEANERS 
AND DYERS.

. 4823 S. Ashland Avė.
Phono Yards^l654

REIKALINGAS patyręs lietuvys 
bučeris.

Kreipkitės
W0RKERS CONSUMERS ASSN.

2005 W. Lake St., 
Melrose Park, 111.

Phone Melrose Park 1740

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

S. KAZIN
10715 Michigan Avė.

Roseland, III.

ra
ge-

REIKIA — Padėjėjų abelnam 
dirbtuvės darbui. Nuolatinės 
vietos.

ALBAUGH DOVER CO., .
2100 Marshall Blvd.

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

ROCK ISLAND LINĖS
124th St. & Ashland Avė.

Blue Island, III.
1 ■ i i>

M**'

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į sku- 

REIKIA vyrų, kurie mylėtu I "b *anc> velour ir overstuffed. Taip- 
furpfi sau o-erpRni trvvenima gi rugsų’ lov11 ir 25 Phono^raPhu8 V1" tuieti sau geresni gyvenimą. Rokk) išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran. 
Mums yra reikalinga keletą ener- tuoti ant 10 metų. už $39 galima nu- 

l giškų ir ištikimų vyrų dirbti SU pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
niurni keletą valandų kas dieną, deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
arba keletą dienų ant savaitės, bysčiy rekordus. Užmokta45- 
, \ . ,. . sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui,
be atitraukimo nuo dabartinio t
jūsų užsiėmimo. Geras uzdar- d STORAGE
bis. Atsišaukite nuo 10 v. ryto TT ,
.... . . , . .. . , . .. 2810 W. Harrison Str.,iki 1 vai. po piet bile kokią die- Atdara nu0 9 iki 9 val. vak.
ną arba Ketvergo vakare nuo 6 ir jiedelioj iki 4 v. v. .
iki 8. Klauskite —■------------- -

ADAM MARKŪNAS, EXTRA BARGENAS
Sales Manager. .

Pnndnlnh 7400 Jauna POia yra Pr,iver*ta Pardu°-
Kandolpn ti 5 kamharių rakandus krūvoje ar-

840 First Nat’l Bank Bldg. ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui- 
W Mnnrno Chicago III kus seklyčios, valgomojo ir miega- b8 W. Alonroe bt., unicągo, 111. kaurai, lempos, da-

----- venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manio adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 

58c džinis Phonogrąfas su rekordais par-l 
p p siduos už $65.00 su rekordais ir dei- 

inanto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progds.

■ 1922 So. Kedzie Avė.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

9T'* "" r'.J.. ■IW^’
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REIKIA— ,
Vyrų šaldyklos darbui, 
į vai., 9% vai. į dieną, 
ros dąrbo sanlygos.

Ateikite pasirengę dirbti 
pas

UNITED STATE COLD 
STORAGE,

2101 W. 39 St.

PARSIDUODA pigiai 5 kam
barių rakandai. Turi būt par
duota tuoj aus, nes išvažiuoju iš 
miesto.

1849 Canalport Avė.
PARDAVIMUI

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

2744 W. 18 St.

NAMAI-ŽEM®

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

Atsišaukit' • ,
“Naujienbs” No. 138.

PARDAVIMUI Karčiama-sa- 
siunas. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.
746 Runker St., Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas labai 
geroj vietoj. Biznis gerai iš- 
dirbtas.x Atsišaukit.

919 W. 20th St. 
Chicago, III.

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

EDWARD J. B RADY/ 
5457 So. Halsted St. • 

Blvd. 34,

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
miesto propertės 40 akrų puikios Mi
chigan vaisių farma, apie 2,600 med
žių: peachių, slyvų, obelių, vyšnių ir 
grušių, ir daug geros žemės daržo
vės sodinimui; 9 kambarių namas su 
furnecu. , Karma randasi ant vieške
lio, 1^ mylios nuo Hart, Mich, kur 
yra didis skaičius Lietuvių. Farmą 
galima nupirkti pigiai su mažu įmo- 
kėjimu, o likusius lengvais išmokėji
mais, arba aš paimsiu jūsų propertę 
į mainus, mokant skirtumą pinigais. 
Atsišaukit pas

MILLINERY STORE, 
109 So. Halsted St., 
Phone Monroe 2250.

- , - • - - - - - - - -T -- - - . -----------

PARDAVIMUI saliunas su barais 
ir visais įtaisymais, taipgi yra dyi 
svetainės mintingam s. Parduosiu 
urnai, nes apleidžiu Chicagą.

5324 So, Halsted St.

PARSIDUODA — 2 augštų plytų, 
4 flatų po 4 kambarius/ taipgi užpa
kalyj dviejų augštų medinis, 2 fla
tų po 4 kambarius, namai. Gazai ir 
toiletai, arti Šv. Jurgio bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina $8,000.00, neša ren- 
dos $86.00.

C. P. SUROMSKI, 
3346 So, Halsted St.

Vyry Ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing. Mokykla.

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

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

MA8TER DESIGNING 8CHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.
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VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

05 8. Halsted, 2407 W. MjtdUc*,

187 Mokyklų JnngL ValitiioM.
Moko Siuvinio, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslą^ lengvais at
mokėsimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK. Pirmininkė.

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dieninį 
darbą mokinanties. šis amatas su
teiks jums amžiną neprįgulmybę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tai
gi prisirengk ateičiai tuojaus. Di
delis reikalavimas ir algos. šimtai 
Šapų laukia darbininkų, pasimokinu
sių kelias savaites. Ateikit ar rašy
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die
ninės ir vakarinės klesos.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South Wells St.

Smuikavimo Lekcijos 
(Violin Studio)

Valandos pagal sutartį.
Ypatiškai kreipkitės nuo 10 
ryto iki 9 vai. vakare viso

mis dienomis.

BR. KALKIUS,
628 W. 18 .St, Chicago, fll 

(Frontinis pirmas floras) 
(Instruktorius B. K.)
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