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Lietuva pasiuntė Lenkijai notą
Atmeta Lenkijos reikalavimus

Neužleis jai savo teritorijų

Bet kviečia pradėti tarybas
[Nuo Lietuvos Atstovybės Amerikoj] 

[Telegrama Naujienoms]

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo nuo Užsienio Reikalų Mi- 
nistčrio iš Kauno šitokį oficia
li kablegramą:

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 11, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

DAR APIE LIETUVIŲ IR 
LENKŲ SANTIMUS.

kas piuffiasai šioj srity pradėjo 
pirmąjį puolimą lietuviai ar 
lenkai.

Lietuviai pareiškia, kad jie 
kreipėsi į lenkų valdžią Varšu
voje reikalaudami, kad ji sulai
kytų savo kariuomenę netoliese 
nuo lietuvių užimtosios linijos. 
Lenkų valdininkai gi tvirtina, 
kad šioje linijoje užpulti buvo 
jie, kas *ir sukūręs dabartinį 
konfliktą.

Christian Science Monitor 
įgaliotinis lenkų rateliuose pa
informuota, jogei dideli būriai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 11, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Naujas lenkų 
puolimas

Angliakasių reikalą 
vimai atmesti

Didžiuma angliakasių streikuo
ja; šaukia unijos viršininkų 

konferenciją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 11, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
LENKAI SULAIKYTI — SAKO

RUSAI. *

Padėtis Italijoj
Samdytojai jau tariasi su 

darbininkais.

nė

Lietuvos Valdžia

datuotos rug- 
š. m., kuria c 
pasiuntė Len-

Skelbia melagingas žinias;
vokiečiai nė bolševikai nebend

radarbiauja lietuviams,.

Turiu garbės persiųsti. Lenkų

Lietuvos valdžia gailisi labai, 
kad ji negali sutikti su Lenkų 
Valdžios reikalavimais atit
raukti Lietuvių kariuomenę į 
ribas, tos linijos, kuri Jūsų no
toj nurodyta, o tai dėl šių prie
žasčių:

Pirma, užleisti savu noru te
ritoriją, kurią jau Lietuvos 
Respublika valdo, tai reikštų 
laužvti savo neutralumą link 
Rusijos.

Antra, tą teritoriją mes lai
kome kaipo neužginamai Lietu
vos teritoriją.

Kai dėl demarkacijos linijų, 
nurodytų Jūsų telegramoj ant
ros rugsėjo dienos, aš turiu 
garbės atkreipti Jūsų domę i 
ta fakta, kad tos linijos buvo

be Lietuvos Valdžios žinios ir 
pritarimo. Lietuvos Valdžia nie
kados nesutiko su tokiu tų lini
jų nustatymu.

Lietuvos Valdžia, susitaiky
mo dvasios žadinama, ir trok
šdama išvengti susikirtimų tarp 
Lenkų ir Lietuvių kariuomenių, 
savo notoj rugpjūčio dvidešimt 
septintą dieną pasiūlė Lenkų 
Valdžiai nustatyti demarkacijos 
liniją; tuo tarpu betgi Lenkai 
nedavę j tą notą jokio atsaky
mo ir nelaukę derybų pabaigos 
Kaune, puolė Lietuvos kariuo
menę netoli Augustavo, atstu
me ja ir giliai įsiveržė i Lietu-

Tuo budu Lietuvos karo val
dyba buvo priversta daryti žy
gių it atmušti užpuolikus.

Lietuvos Valdžia, trokšdama 
išvengti tolimesnio kraujo lieji
mo ir duoti išrodymų, kad savo 
politikoj su Lenkais ji vaduoja
si tik taika ir draugiškumu, 
proponuoja tuojau paliauti mū
šius ir prisiųsti pilnai įgaliotus 
delegatus demarkacijos linijr 
nustatyti. Tie įgalioti delegatai 
galėtų susitarti Mariampolėj.

Kaip veik bus nustatyta de
markacijos linija, Lietuvos 
Valdžia prisi ruoštis tuojau pra
dėti derybas, kuriose butų išriš
ti visi ginčo klausimai.

Lietuvos ’ Valdžia priima, 
kaipo pa matai deryboms, tas są
lygas, kurios jau buvo Lenkų

LONDONAS.
Christian Science Monitor 
respondentas rašo:

I’tarninke (rugsėjo 7 d.) au
toritetinguose lietuvių rateliuose 
Christian Science Monitor įga
liotinis tapo painformuotas, jo
gei lietuvių-lenkų pasieny pa
dėtis tebėra kritinga. Mūšiai 
dar tęsiasi įvairiomis pasekmė
mis ir vienai ir antrai pusėj. 
Lietuviai užėmė Suvalkus. Lie
tuviu rateliuose dėl šitos oku
pacijos reiškiama didelio pasi
gailėjimo, kadangi prisibijoma, 
kad visa tai lenkams duos 
gos pasiteisinti darant 
mesnių militarinių žygių.

Padėtis rusti.
šitos padėties rūstumą 

Lukų misijos pasitraukimas iš 
Kauno. Kalbamoji misija, kaip 
jau buvo skelbta, nuvyko Kau
nan tikslu nustatyti laikinąją 
demarkacijos liniją tarp lietu
vių ir lenkų kariuomenių Au
gustavo-Suvalkų srityje. Bet 
pirma nei konferencijoj atsiek
ta kokio nors susitarimo, lenkų 
kariuomenė — šiaurinei Rusų 
armijai susmukus — besiverž- 
dairfa pirinin, susirėmė su Lietu 
vos kariuomene. Čia automa
tingai susikūrė karo padėtis.

Lietuva palinkusi taikintis.
Žinios padavėjas sako, kad 

lietuviai pilniausiai supranta 
esant reikalingu tuč tuojaus at
siekti susitarimo su lenkais — 
demarkacijos linijų klausiniu, 
ir reiškia1 pageidavimo šito klau
simo išsprendimą pavesti vy
riausiai talkininkų tarybai. Tuo 
pačiu kartu lietuvių sub-komi- 
sija prie tautų lygos susivieniji
mo Londone priėmė rezoliuciją, 
kuria, Lietuvos valdžiai sutin
kant, bus reikalaujama, kad 
tautų lyga, remianties jos kon
stitucijos 17 skyriumi, patarpi
ninkautų Lietuvai ir Lenkijai

Suėmė daugiau kaip triq 
stančius lietuvių.

tuk-

Bostono
ko

pro- 
toli-

tori ją ir grįžta Rusijon. Visa 
tai lietuviai tečiaus užginčija. 
Jie sako, kad joks bolševikas 
neperėjo jų teritorijos į šiaurę 
nuo dabar lietuviais laikomos 
linijos, kuri eina Gardino-Li- 
dos-Molodečno geležinkelio 
kryptimi, būtent nuo penkių 
ligi dešimties ’ mylių į šiaurę 
nuo šito geležinkelio. Pats ge- 
leženkelis ir teritorijai j pietus 
už jo tečiaus vis dar esti bolše
vikų rankose. Taigi lietuviai 
šitą geležinkeli nekontroliuoja ir 
neturi galios pastoti kelią gabe
nimui ginklų, kareivių ir amu
nicijos ir geležinkeliu ir apskri
čiu, kuris guli į pietus nuo jo.
Ir franeuzai nepritaria lenkų 

užmačioms.
PARYŽIUS, rūgs. 7. — Ne

veizint, kad padėtis lietuvių 
fronte kiek sušvelnejusi, susirė
mimai vis dėlto nesiliauja. Pa
ryžius daro visa ką gali, kad su
radus įmonių išrišti susikirtimą 
tarp Lietuvos ir eLnkijos gra
žumu. Pasiųsta reikiamų in
strukcijų ir daroma spaudimo į! 
lenkus. Visa, ko 
tai kad Maskva
gąsdinamųjų prieš

VARŠAVA, rūgs. 9 (suvėlin
ta). — šiauriniame fronte len
kų armijos šiandie surengė vi
są eilę sėkmingų puolimų prieš 
rusus. Suimta trįs tūkstančiai 
ir trįs šimtai belaisvių, ketu
rios kanuolės ir du apginkluoti 
vagonai.

Plraeitą naktį šalies gynimo 
taryba laike posėdį, kur atsiek-

m i Ii tarinės padėties, klausimo 
su Lietuva ir taikos sąlygų, ku
rias Lenkija turės įteikti sovie
tų Rusijai busimoj taikos kon
ferencijoj Rygoje.

Rygos delegacijai pirminin
kas taipjau paskirta, bet kol kas 
jo vardas dar neskelbiama. Ma
noma tečtaus, kad juo nebus 
Dombskis, kuris pirmininkavo 
lenkų delegacijai Minske. Ofi
cialiu iuose rateliuose nurodo
ma, kad šitoms pareigoms eitų 
gali būt parinkta lenkų seimo 
vadais Grabskis arba bu v neis 
m misteris, kunigaikštis Sapie- 
ha.

Lenkai išvažiuoja Rygon — 
nedėlioj.

PARYŽIUS, rūgs. 10. —Len
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris, kunigaikštis Sapieha, pa
siuntė bevielį pranešimą bolše-

prisibijoma, vikų užsienio reikalų ministe- 
nesistverlų riui čičerinui. Sako, kad lenkų 

lietuvius . taikos delegacija, turinti pilno 
įmiuMtj. Prancūzai, stodami už įgaliojimo tartis dėl paliaubos 
taiką, ats\ako rceCi lenkų nu-' mūšių taikios sąlygų, pasirengu- 
sistatymą prie lietuvius. siišvažiuoti Rygon — per Dan-

----- L—-------------------- žigą — rugsėjo 12 dieną.
POLITIKIERIŲ KOMEDIJOS. 

WASHINGTON, rūgs. 10. — 
Prezidentas Wilsonas 
pasiuntė telegramą 
(antracito) anglių kasėjų įga
liotiniams. Prezidentas pareiš
kia, kad jis griežtai atsisako 
sušaukti arbitracijos komisiją, 
kaip to reikalavo angliakasiai, 
idant dar kartų apsvarsčius 
angliakasių reikalavimus — al
gų padidinimo klausimu.

Visa tai, kaip manoma, pada
ryta todėl, kad kietųjų anglių 
kasėjai nenusilenkę pirmes- 
ntam tos komisijos nuospren
džiui Tuoj po to, kada tapo pas
kelbta komisijos nuosprendis, 
didžiuma angliakasių metė dar
bą ir dabar dar tebestreikuojai. 
Nors streikas ir nepaskelbta, 
bet darbininkai neina j darbą ir 
tiek. Jie, sako, pasiėmė vakaci- 
iu-
šaukia unijos viršininkų kon

ferenciją.
PITTSBURGH. rūgs. 10. — 

Prezidento Wilsono atsakymas 
dar kartą sušaukti arbitracijos 
komisiją, kad pasitarus dėl ang
liakasių reikalavimo, nepapras
tai sujudino kietųjų anglių ka
sėjus. Vienas angliakasių virši
ninkas čia pasireiškė, 
neužilgio bus sušaukta 
rasta angliakasių unijos

šiandie 
kietųjų

jogei 
liepai)- 

virši- 
pasi-

Gubernatorius reikalingas 
apsaugos.

CHICAGO. — Chicagoj ir vi-j 
soj Illinois valstijoj dabar eina 
didelės politinės imtynės. Imasi Į

? True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 11, 1920

į as reąuired by the act of Oct 6, 1917

■ VRANGELIS APSUPĘS DIDE- 
L? SOVIETŲ ARMIJĄ.

lankai skelbia melagingas 
žinias.

Katcgoringai užginčijama ne
senai paskelbta iš lenkų šaltinių 
žinia, busią lietuvių eilėse esa
ma bolševikų, kurie kariauja 
prieš lenkus. Žinios padavėjas 
pažymi, jogei šitam gandui pa-

ir Lietuvių delegatų nustatytos mato davė veikiausia tas faktas, 
Rygos Konferencijoj. j kad didele dalis Augustavo sri-
__ ----------- ucs užtvenkta plčšikaii-

jančiomis bandomis bolševikų, 
kur, didžiojo karo metu, nepa- 
jiegė tinkamai paveikti valymo 
darbą dagi patįs vokiečiai.

Nėra abejonės, kaid lenkų ar
mija tūlas šitų bandų, joms 
besistengiant atlikti piktadarin- 
gų puolimų, suėmė. Šitos tad 
plėšikaujančios bandos neabe
jotinai yra priežastimi nuolat 

būtent,

PRANEŠIMAS.

Kurie buvot palikę Nau
jienų ofise reikalavimus iš- 

j, malo- 
Pasportainėkit atsiimti, 

jau čia.
Naujienų
Siuntimo

Pinigų 
Skyrius.

įkeliamam klausimui;

rantama, už “šiltas vieteles.”, 
Republikonų partija (Illinois 
valstijoj) dabar pasidalinusi į 
du liogeriu —/ lowdinistus ir. 
thompsonistus. Pullmano kom-^ 
pa n i jos bosas Lowdenas guber
natorius vietoj (pats jis nebe-- 
drįsiąs “runyti”) ir kitose ata
tinkamose įstaigose nori įstaty
ti “savo žmones.” Bet “libera- 
lingasai” Chicagos majoras 
Thompsonas taipjau rtiri savų 
žmonių. Už tuos “savus žmo
nes” taigi ir lošiama. Kartais 
tos politikierių komedijos užsi
baigia — muštinėmis! Pav., an- 
dais vienose lowdonistų prakal
bose stipriai “apkočiota” vienas 
thompsonistas. Kadangi Chica
goj thompsonistai yra gaspado- 
riai, tai, suprantama, jie jieško 
progų, kad atsimokėjus low- 
denistams. Vakar Colonial te
atre gubernatorius Lowdenas 
sakė spyčių. Ir ten, kaip prane
ša laikraščiai, buvo apie pus

šimtis paviečio detektyvų! Tai 
mat buvusi apsiauga gubernato
riui...

Thompsonistų susirinkimuo
se tokia apsauga nereikalinga, 
nes jie turi savo pusėj visą 
miesto valdžios mašineriją.

Lošia jie, ir esama dar tokių 
naivių žmonelių, kur Šitas ko
medijas skaito dideliu daiktu.

LONDONAS, nigs. 10. — 
šiandie čia gimtomis žiniomis, 
Dniepro upės kryptyje genero
las Vrangelis apsupęs tūkstan
čius bolševikų armijos karei
vių. Sakoma, kad daugelis jų 
Ijaskendo, klampynėse, o kiti ba
dauja. ' \

Taipjau sakoma, kad Vran- 
golis esąs tik dvylika mylių nuo 
tryliktosios bolševikų armijos 
kvatieros, Aleksandro vsko.

Ekspliozija a munki jos san
dėly.

BERLINAS, rūgs. 10 — Vie
name artilerijos sandėly netoli 
WilhelnKsliaven’o šiandie kilo 
ekspliozija. Užmušta 23 darbi
ninkai.

tarus kais reikėtų daryti.
Daugiau kaip šimtas tūkstančių 

angliakasių streikuoja.
WILKESBARRE, nigs. 10.

Atsisakymas sušaukti arbitra
cijos komisiją dėl angliakasių 
reikalavimo pasitartų da

lykų padėtį mažai tratinamo. 
Apie šimtas dvidešimt penki 
tūkstančiai kietųjų anglių ka
sėjų jau ir dabar streikuoja. 
Kad jų reikalavimai neišpildyta 
gražumu, jie nusitarė tai at
siekti streiku, kurį tečiaus ang
liakasiai pavadino vakacijomis. 
Tatai jie padarė savo valia — 
nejaukdami unijos viršininkų 
paliepimo. Ir šitą savo kovą jie 
pasiryžę tęsti iki paskutinio
sios, tol, kol — tuo ar kitu bu
du — jų reikalavimai bus pa
tenkinti.

Čia pareikšta, kad atsisaky
mas sušaukti arbitracijos ko
misijos posėdį dar labiau su
kim tą gaisrą, kuris, jau ir be to 
buvo labai išsiplėtoję: daugelis 
angliakasių, kurie iki šiol dar 
tikėjo, kad jų reikalavimai galų 
gale bus išpildyti ir todėl dirbo, 
dabar, gali būt, taipjau pąsiims 
“vakacijų.”

MEDŽIOKLĖS PHILADEL- 
PHIJOJ.

LONDONAS, rūgs. 10. — 
Ofictalinis pranešimas, paskelb
tas Maskvoje praeitą ketvergą, 
mini apie atkaklų mūšį, kuris 
eina tarp sovietų ir generolo 
Vrangelio kariuomenių Orle- 
chovo apielinkėj, Krymo sek- 
tore. Pranešimas sako:

Brest-Litovsko srity mušis 
tebesitęsia Jabinda stoties apie
linkėj. Vladimir-Volynsko sek- 
tore priešas bandė persieklti ant 
dešiniojo Bu^ pės šono. Jo pa
sistengimai tečiaus buvo ta įmuš
ti.

9

Bolševikai pulsią Kokovą.
KONSTANTINOPOLIS, rūgs.
(su vėlinta). — Koncentruoja

ma bolševikų kariuomenė, kad
padarius desperatyvių pastan
gų atsiimti Kokovą, svarbų 
miestą, esantį ant pietinio 
Dniepro upės kranto, keturias
dešimta penkias mylias nuo 
Chersoniaus. Norima užimti jį 
pirma nei prasidės rudens dar
ganos ir tuo kampaniją pada
rys nebegalima.

ATSIVĖRĖ VULKANAS.

Katastrofos aukų skaičius dar 
nežinomas.

ROMA, rūgs. 10. — Devynias 
mylias atstu nuo Spenzii mies
to, atsivėrė vienas Pizzo d’Ucc- 
Ho kalno krateras. Kalnas turi 
5,845 pėdų augštumo. Tai pas
ta re jo žemės drebėjime^ davi
nys. Iš kabio metama dideli de
besiai durnų bei sieros gazai.

Pastarųjų dviejų žemės drė
bė jino aukų skaičius kol kas 
i evisai žinomas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 11, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

TURKAI APSUPA TURSUS’Ą.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
10. — čia gautomis žiniomis, 
turkai apsupa Taraus miestą, 
švento Povilo gimtinę, kuri 
randasi apie dvidešimt mylių į 
pietus nuo Adana. Franci jos ka
reivių garnizonas ir dvidešimt 
penki tūkstančiai to miesto gy
ventojų pristygsta maisto.

PINIGU KURSAS.
—■ ii

VAKAR, ruga. 10 d. užsienio pinigų 
perkant įą ne mažiau kaip ui 

2ęJį00 doleriu, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.52
Austrijos 100 kronų ........... $0.45
Belgijos už $1 ........... frankų 14.00
Danų, 100 kronų .... .............. $14.25
Finų 100 markių ................... $3.50
Francijos, už $1 ....... frankų 14.85
Italijos, už $1 ............... lirų 22.90
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.90
Lenkų 100 markių .... .......... $0.42
Olandų 100 guldčnų ........  $31.25
Norvegų 100 kronų ........... $14.82
šveicarų, už $1 ........... frankų 6.10
Švedų 100 kronų ............... $20.40
Vokiečių 100 markių ........... Į

Areštavo daug saliuninlnkų.

PH1LADELPHIA, nigs. 10. -
Praeitą sąvaityl prisaikintieji 

teisėjai išnešė kaltinamąjį aktą 
prieš tris šimtus vietos saliuni- 
ninkų. Kaltinami dėl pardavinė
jimo svaiginamųjų gėrimų.

Kuomet paskelbta kaltinaina- 
sai aktas, policija ir detektyvai 
surengė dideliausią medžioklę. 
Daugelis kaltinamųjų jau areš- 

$L90 tuota.

MILANAS, rūgs. 10. — šian
die Čia įvyko nepaprastos svar
bos pasikalbėjimas — konfe
rencija. Italijos parlamento at- 
stovai-sociialistai, Generalinės 
Konferencijos darbuotojai ir 
metalo darbininkų įgaliotiniai 
turėjo bendrą pasikalbėjimą su 
samdytojų atstovais. Pasikalbė
jimas tęsėsi per visą dieną, ir 
jisai parodė, kad dar esama ga
limybių išpręsti kilusius tarp 
samdytojų ir darbininkų kivir- 
čius. Išspręsti gražumu. Samdy
tojų įgaliotiniai, o kartu ir dar
bininkai, kaip išrodo, yra linkę

Prieš taikymąsi yra griežtai 
nusistatę tik kraštutinieji ele
mentai. Visą šitą klausimą jie,

klausimu. Jų nusistatymas kai 
kuriose sferose daro ne mažai 
susirūpinimo. Žinia juk, kad ne
maža metalo darbininkų dalis 
yni gerai apsiginklavusi. Jų 
žinioj esą dagi ir orlaivių, pa
vyzdžiui Ansaldo fabrike.

Konferencija dar tebesitęsia.

Roma tikisi sulauksianti taikos.
ROMA, rūgs. 10. — Politi

niuose rateliuose jau kalbama, 
kad didysai krizisag, kilęs me
talo industrijoj, galų gale užsi
baigs samdytojų ir darbininkų

daina į Milano konferenciją.

PADĖTIS BALKANUOSE 
RUSTI.

Albanijos komisionierius sako, 
kad Jugo-SIavįja norinti užval

dyti tą šalį.

WASHINGTON, rūgs. 10. -- 
Albanijos komisionierius Jung
tinėse Valstijose, C. A. Chenra- 
zi, kalbėdamas apie dalykų pa
dėtį Albanijoj pasakė ją esant

dėstė viešame pareiškime, duo
tame sąryšy su gautomis ži
niomis apie tai, kad Jugo-Slavi- 
ja stengiasi užviešpatauti Alba
niją .

Suminėta, kad Jugo-slavų 
puolimai ant Tarabovsko, Kas- 
trati, Dibra ir EJbasano ganėti
nai parodo Serbijos intencijas.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon j vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami j 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, Liepojui, o 
taipgi Bęrline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., - Chicago, III.
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M. ARCIBAŠEV Vertė P. K AS

Pavydas;
Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)

IZMAILOVAS. — Taip... Tu nežinai nieko, bet 
lengva širdžia drabstai Eleną purvais...

BOGDANOVAS [melsdamas]. — Petrai!.. 
IZMAILOVAS įsu augančia rūstybe]. — Nu, o aš 

turiu tau pasakyti, kad visa tai, ką tu šneki, 
man senai žinoma iš lupą pačios Elenos!.. Aš 
žinau, kad kunigaikštis ją įsimylėjęs; žinau, 
kad jis jai rašo... dagi jo laišką skaičiau... 
žinau, laftl jis čia...

BOGDANOVAS. Taip? Ir ji pati tau apie tai 
pasakojo?.. Na, aš nežinau, ko čia dauginus: 
ar pasitikėjimo savo meile, ar akyplėšumo!

IZMAILOVAS. — Aš suprantu, kad tavo drau
giškumas galėjo privesti tave viskiu perdėti. Be 
abejo, patį papraščiausį lengvabūdį moters 
flirtą, norint, galima išpusti kiek nereikia...

BOGDANOVAS. — Petrai! Tu arba aklas, arba 
apkvailintas, arba pats stengiesi save {tikrinti 
kitaip bijodamas tiesos!..

IZMAILOVAS [aklam piktume]. O tu stengies 
apdrėbti purvais mano pačią, iš aklos bepras
mės neapykantos... Tu pastaruoju laiku pa
siėmei ant savęs buklią rolę motery nevidono, 
ir sąžiningai ją atlieki nepastebėdamas dagi, 
kad pęržengi rubežius galimumo!..

BOGDANOVAS. Reiškia, tu manim netiki?.. 
IZMAILOVAS. Kamgi aš turiu tikėti? Tu nie- 

’ •: tokio, ko aš pats bučiau nežino-
Tu vi ką remi ant spėliojimų, ant bobiš

ki; taušk i , i.- n >ii, kad tokiais pamatais pa- 
i: : I jv . ; ' . dumčiau nuo savęs moterį, 
u kuria | ;yv au šešerius metus, kurią my

liu ir gerbiu!.. “ z <
3( " )ANO\ \S. - Spėliojimai, bobiški lauška- 

1 i?.. Gerai!.. Tegul bus taip... Palaimintas, 
kas tiki'.. Girai. Žinau, kad kištis į santikius 
vyro su pačia dalykas yra purvinas ir biaurus... 
Žinau, k. d po šio pasišnekėjimo pirmykščių 
musą sanlikių būt nebegali... Aš maniau, kad 
Ui atsistosi augščiau už melagingą savimeilę, 
bet dabar matau, kad taip nėra... Be abejo, tu I 
niekados nedovanosi man, kad aš dagi galėjau 
prisileisti mintį apie tavo pažeminimą, apie tai, 
kad tu tiesiog juokingas... Gerai, tegul bus 
taip. Aš nieko nepasakiau, aš viską primelavau! 
Tuo tau geriau!.. Man buvo skaudu ir gėda 
matyti, jog žmogus, kurį aš taip augštai sta
čiau, kurį taip mylėjai, randasi kvailame, juo
kingame padėjime. Bet tu to nematai. Gerai. 
Gyvenk, mylėk moteriškę, kuri purvais val
kioja tavo vardą, kuri daro iš tavęs visų pašie
pimo tikslą, kuri biauriai, purvinai...

IZMAILOVAS greitai prisiartindamas prie jo]. 
—Andriau!

BOGDANOVAS. — Tu ja tiki ?.. Tikėk iki galo, 
tikėk, kolei ji juokias iš tavęs su savo meilu
žiu... tikėk, kuomet iš jo glėbio ateis ji pas 
tave tikrindama tau savo begalinę jautrią mei-

NAUJIENOS, Chicago, III. 
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lę... Tikėki,— [Duryse pasirodo neminus Ka-i 
minskis]. O aš kvailys!.. Kas man darbo!.. I 
Argi aš nežinau, kad tokiais atsitikimais neti
kima dagi savo protui, kad moteriškė moka 
meluot taip, kaip mums ir nesisapnavo!.. Na, 
velniai tave nemato!.. Atsisveikindamas aš 
tau pasakysiu viena: anksčiau ar vėliau tu pats 
sužinosi tiesų, o man persunki! ir biauru žiū
rėti į ją ir į tave!.. Sudiev!— [Skubiai bėga 
prie duru].

IZMAILOVAS. — Andriau! — [Durįs užsitren
kia. Izmailovas stovi tylėdamas. Jo rankos 
dreba].

KAMINSKIS [nedrąsiai].,-- Kas atsitiko, karve
lėli?. . Susipykote, ar ką?

IZMAILOVAS [sudreba, žiuri į jį. Valandėlę 
žiuri nekrutėdamas, paskui staigu griebia jį už 
pečių]. — Juozai!..

KAMINSKIS. — Ką, paukšteli?.. Kas jums yra? 
IZMAILOVAS. Pasakykite man tiesą, Juozai! 
KAMINSKIS. — Kokią tiesą!?. Viešpatie, kas 

jums?
IZMAILOVAS. — Aš nieko nebūčiau klausęs apie 

tai!.. Bet jus toks pat nelaimingas žmogus, 
kaip ir aš... Su jumis negėda man pašnekėti!.. 
Jus turite žinoti... sakykite: kokių sanlikių 
turi kunigaikštis Darbeljani su mano žmona?

KAMINSKUS. — Ką jus, paukšteli... Argi aš ži
nau!.. Patįs paprastieji santikiai!

IZMAILOVAS. -- Ta! yra, kaipgi?.. Ji jo nieilu-
žė?

KAMINSKIS. — Na, ką jus čia! Kaip jus galite 
taip manyti, ne tik kalbėti!.. Argi lai galima? 
Elena, tokia puiki, maloni moteriškė... o jus 
toks pasižymėjęs, protingiausias žmogus... 
Argi galima leisti kų nors panašaus?..

IZMAILOVAS. — Kodelgi ne?.. Juk ir jus pri
gavo Vanda!. .

KAMINSKIS staigu susikūprinęs ir stropiai trin
damas plikę . ■ Vandutė apgavo mane... lai
tiesa... Bet tai visai kitas dalykas, Petrai! 
Visai kitas dalykas!..

IZMAILOVAS. — Kodėl?.. Ar Vanda ne tokia- 
pat moteriškė kaip ir Elena?

KAMINSKIS. - Vandutė — ypatinga, nepaprasta 
moteris... Bet ji nelaiminga... Jus nežinote, 
Petrai... Aš niekam nesakiau... Aą manau, 
kad ji^erga!

IZMAILOVAS [su pasibiaurėjimu]. — Visos jos 
serga!.. Serga tuštumu, niekingumu sielos, 
nepažabotais, nesuvaldomais geiduliais!.. [Nu
moja ranka ir prisiartina prie stalo].

KAMINSKIS [nusigandęs]. — Elena!.. Jus taip 
ir manyti apie ją neturite tiesos!.. Ką jus čia?.. 
savo įtarimu jus ją įžeidžiate! Taip negerai!.. 
Jus atleiskite, bet tai labai negarbinga iš jūsų 
pusės!..

IZMAILOVAS [sėdasi už stalo ir įremia galvą 
tarp rankų]. -—Nežinau nieko... Nieko neži
nau!.. f i

KAMINSKIS. — Jus esate teisingas žmogus, Pet
rai! Kaipgi teisingas žmogus galėtų įtarti ki
tą dėl tokių biaurumų?..

(Tolinus bus).

Kas Nori- Važiuot

Tiesiai Liepojun

Rugsėjo 18 d.
\ • 
1

’ ; iv> ŽUCGANTIC Iš Kanados, tegul tuo

jau;; kreipias į NAUJIENŲ OFISĄ, nes 

cl:m g?Įima gauti vietų ant to laivo.- Trečia 

klesa ant Megantic laivo yra puikiai intai 

syta, geriau negu ant daugelio kitų laivų.

Time translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 11, 1920 
as reųuircd by thc act o f Oct. G, 1917

Lenkijos išsišokimas.
PAUL IIANNA 

[Fcderuotoji Presą].
VVaahington. — Lenkija la

bai apsunkina savo talkininkų 
ir Amerikos rėmėjus jos kare 
prieš Rusiją. Amerikos admi
nistracija ypač jaučiasi tai}) ne
smagiai, kad tik mandagumas 
reporterių prie vlslybės depar
tamento, išgelbėti ją nuo viešo 
paniekinimo.

Tarp sekretoriaus Colby ir 
laikraštininkų yra “džentelmo- 
nų” susitarimais, kad reporte
riais nespausdins jokių klausi
mų ir atsakymų į tuos klausi
nius, gautus laike kasdieninių 
“pasikalbėjimų” su žurnalistais.

Pavyzdžiui yra lakias, kad 
Lenkija sudraskė p'askilbusią 
Colby notą ir išbalškė ją vė- 

' jams. Toj notoj prezidentas 
VVilsonas pranešė pasauliui, kad 
nors Amerika garantuos etno
grafinės Lenkijos nepriklauso
mybę, ši šalis netoleruos išdto- 
liniino Rusijos.

Laikanties šios politikos, pre
zidentas Wilsonas pareiškė', kad 
jis negali pripažinti net; nepri
klausomybės mažųjų liabalti- 

jos šalių, kurios padarė laiką 
su Rusija.

Lenkijos užimantis imperia
listinis atsakymas Colby užve- 

( ria reikalavimą, “savęs apsi- 
i sprendimo dėl mažųjų šalių, ru- 

bpžiuojunčių Lenkiją ir Rusi
ją”. Tas reiškia laisvą Ukrai
ną ir tik mažųjų šalių, kiek Len
kija norės savęs atskirnnui nuo 
Rusijos.

Subata, Rugsėjo 11 d., 1920
Net jeigu Lenkija įsteigtų 

padiktuoti tokią taiką Rusijai, 
VVilsonas turėtų ją atmesti, ar
kai atsisakyti nuo savo pareiški
mo, kad pirmesnieji (1911 m.) 
Rusijos rubežiai turi būti išlai
kyti nepaliestis, išėmus Finlan- 
diją ir etnografinę Lenkiją.

Nors griežtai pasmerkdama 
Rusijos sovietų valdžią, Colby 
nota ir vėlesni pranešimai Var
šuvai persergėjo lenkus, kad jie 
turi sulaikyti armijas ant savo 
rubežių, kaip jie nustatyti Ver- 
sailles sutarties. Lenkijos kar- 
vedis Pilsudskis atmeta tokį pa
tarimą. Lenkijos presai jis sa
ko:

“Lenkija turi padaryti nuo
sprendį, greitą ir energišką. Nė 
ra laiko laukimui. Talkinin

kai nori, kad lenkai sustotų mu
ši/ rūbeliuose, palaikydami 

grynai defensivę liniją. Mano 
nuomone, tas yra negalimu. Mes 
turime tęsti besiveržinią kol so
vietų Rusiija nebus sutriuškin
ta, arba daryli taiką tuojaus ant 
išsvajotų etnografinių rubežių. 
Greitas nuosprendis yra reika
lingas”.

VVashinglon Post, kurio savi
ninkai apsivedimais yra giminiu 
gi senajai caro valdžiai, randa 
patogiu šiame laike pasakyti 
gryną .liesą apie Lenkijos troš
kini:} eiti -į rytus iki taip vadi
namo 1772 rubežiaus. 

' *
Post aiškina, [kad polilikie- 

i riai ir militaristų vadovai, kurie 
valdo dabar Lenkiją, palįs yra 
savininkai didelių dvarų toj da- 
!yj Rusijos, kurią jie nori už
griebti. Per daugelį gentk ar
ei ų jis gyveno iš turto, kurį pa
gamino dirbantjs žemę šimtai 
tūkstančių Rusijoj valstiečių.

Pasak Post, kokia valdžia ne 
užimtų Vietą sovietų sistemos 
Rusijoje, ji turės išdalinti tas 

Genies tarp valstiečių, kaip tą 
padarė sovietų valdžia. Taigi 
L enki jos ministeriai ir genero
lai, kurie turi ten dvarus, yra 
nusisprendę pasavinti tas visas 
apygardas po Lenkijos vėliava, 
pirmu negu bus tai padaryti per 
vėlu.

Taigi pastaruoju laiku paleis
tos pasakalos apie Lenkijos is
torinius rubežius yra tvariniu 
Lenkijos dvarininkų, kurie ma
no, su pagelba Amerikos pinigų 
ir amunicijos, tęsti skendinę 
Lenkijos ir Rusijos paprastųjų 
žmonių, kad atgavus savo pri
vatinius turtus.

Laikraštis, kuris išspausdino 
tą išpažinti, yra organu senos 
Rusijos aristokratijos, kuri ne
mėgsta Lenkijos, bet tikisi at
gauti vadovystę jungtinėj Rusi
joj-

•—o— i , .
Del tų barzdų. — Didis litera

tas, rašytojas ,kalbėtojas, orato
rius, pamokslininkas, spykoris, 
jo malonybe “draugas Jukelis” 
nusiskuto barzdą.

Kodėl?
Tūlas geras žmogus kartą 

jam paskolinęs veidrodį, ir 
“draugas Jukelis” jame pama
lęs “tą biaurybę” — Eborlą!

O kaip su “draugo Vabalo” 
barzda? Ar ir ji kartais nepri
mena Ebertą?..

Paskolinkite jam veidrodį!
—o—

Paskutinėmis žiiii'omis.— 
Lietuvos sovietų .respublikos 
prezidentas, draugas Kapsukas, 
:avo sostinę perkėlė — iš Vil
niaus j Minską. »

Tomis pačiomis žiniomis, Lie 
lavos buržuazine valdžia jau 
nuversta. Steigiamasai Seimas 
pabėgo į Kauną, p tūli minisle- 
iai ir valdininkai — į Vilnių.

Už žinių teisingumą garan
tuoja Brooklyn'o Laisvė.

o—
“Nukvitino”. Taigi, “dran

ga Bįmba” jau “nukvitino” 
rii'bsiuvių organą Darbą. Geri 
žmonės sako, kad jis ir vėl ren
giasi važiuoti Valparaisan lie
tuvių kalbos pasimokintų.

Laimingos kelionės!
Ražas.

DIDELIS FARMERIŲ

V

..

Surengtas spėkomis Lietuviškų Farmerių Leipont ir 
Chicagos Apielinkės

Nedčlioj, Rugsejo-Septembęr 12, 1920
A. Blinstrupo Darže (Leafy Grove),

Willow Springs, Illinois.
Pradžia 10-tą valandą iš ryto. _____

i

Atsilankykite visi, o visi Chicagos ir apiclinkės lietuviai ir lietu
vaitis, Ukninkai ir »Mieščionįs. Farmeriai užtikrinant), kad visi busi
te užganėdinti, kurie tik atsilankysite ant šito Pikniko, o praleidę ši
tą progą gailčsitės. Ant šito Pikniko bus to ko nėra ant kitų Pik
nikų. Užkanda, Jautis keptas, įvairus gėrimai. Geriausia muzika, 
Farmeriški šokiai ir pHe to bus lenktynes.

16tas IŠKILMINGAS

Rengiamas
LIETUVIŲ BALTOS LELIJOS MERGINŲ KLIUBO
------------------------------- ■■■■—/

Subatoje, Rugsžjo 11 d., 1920
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2212-2244 W. 23rd I’lace,
Pradžia 7:30 vakare. Tikietas 50c. ypatai.

Muzika F. Jarcck.
Visi kuoširdingiausiai užkviečiami KOMITETO, 

k......................m ii ii ................ .... i.mi .u ■ ...........—mm i i .... ........................................................... .. ............

_ -- r r - - - - Į- - , | ■ - - - --- ------------ 1 ■ ...... •— ■ ■ _ m HM e ■ «— ..... ■ .......       —— ■■■>—ii.ii. i — ...i ■.!!!■ Ii. . ..........M.........M—. ......... i ■ —

n

.a

K! 
M 
M 
a 
>a

»i

Pranešimas Chicagiečiams ir apielinkyj
Kad nuoseniai laukiama Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčią Chicagoj tampa atidaryta per Jo M. Kun. 
Vyskupą S. B. Mickevičiaus, 1). D. Nedėlioj, 12 d. 
Rug sėjo, 1920, 3505 So. Union Avė., Chicago, 111.

Suma 10:30 pirm pietų btis laikoma per Jo M. 
Kun. Vyskupą S. B. Mickevičių, D. I). su dideliu 
skaitliu Tautiškų Kunigų. Taipgi choras S. Jurgio 
prižada pasitarnauti. Visokiais -reikalais kreiptis 
ant virš nurodyto adreso.

Visi katalikai trokštantieji dvasinių vaisių įgy
ti kaip tik laikas.

Bažnyčia toji užvardinta Motinos Dievo Šidla- 
vos. Inžanga liuosa. v Klebonas.
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PRANEŠIMAS.
Daktaras Makaras, Lietuvys.

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 Ferry Avė., Roseland, III.

Valandos: iš ryto 8 iki 9, ir vakare 5 iki 6.
Ofisas: 10900 Michigan Avė.

Valandos: 10 iki 12, 2 iki 4, ir 6:30 iki 8:30 vakare.
Telephonas: Ofiso ir Rezidencijos 

Pullman 342.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. I1ALSTED STREET

Drover 63G9.

Tyliai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 

; tas savo lyčiai. Tokios negalia pa
prastai apsirciikia skausmais strė
nose, šonuose, klubuose. Šlaunyso ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karštin ir šaltin.

t, 
i:

EVERA’S
Regulator i
Bgulatorius) yra tikras(Soveros R«gulatorius) yra tikras 

v&iatas nuo tokių ligų, sutaisantis į 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys t 
ir merginos serga. Per ilgus metus U 
įis buvo geriausia dovana ir nešė ęj 
kuogeriausias pasekmes. Gauk ji jjj 
pas savo aptiekininką. Žiurlk, kad 
butų “Severos”. Kaina $1.26 ir 6c 9 
mokesčių. G

iW-

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminai)]o Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
f urmą ir dirbu v^okius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgcčių ant lengvą sąlygų. 
Wcst Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virium Metropolitan Stata Ban
kus, 2201 V/. 22nd St., Cor. Leayitt 

Tel. Csnal 2552.

z—. ■ ..........................—■„ i
Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

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

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

Nuo (5 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v 
V------------------ ---- ------

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

Laikas brangus, neleisk 
dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir 
moterįs visi neati^eliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real E statė

Loans, Insuranve & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, UI.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą pa
gal dienos kursą.

U-... °

SMUIKAVIMO LEKCIJOS
VIOLIN STUDIO

Lekcijų valandos pagal sutartį
YpatiŠkai kreipkitės nuo 9 ryto iki 9 vakaro visomis dienomis.

BRONIUS BALKIUS ■ ' , 
Instruktorius

G28 W. 18th St., Chicago, III.
(Frontinis 1-mas floras).

__________________________________________________ ___________________________________________ /
—..... I ----------- --- .

Aprėdalų. laikrodžių-lailcrodčlh;, 
žiedų ir auksinių daiktų; gramuionų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikalių instrumentų; bi tvų, 
peilių ir kitokių naudingų dalloit..

< ia suiaiąoma vitk.is, kas teikia, 
liai instrumentai.

K. PIKELIS 
1907 So. Halsted St.,

Sankrova ĮvakumŲ

o ypač muzika-

Chicago, III

■ * I
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Skaityk šita 
Tik Tada

(korespondencijos
EAST ST. LOUIS, ILL.

Bloga pramoga su ugnia.

Rugsėjo 4 d. Devintoj gatvėj,
Geriausia Kelione

Kada jieškai didžiausios progos šiandien
Chicagoj. \

gino suverstas kaipo šlamštų 
popieras . Vienas vaikas, krau
tu v įlinko sūnūs, sumanė pada
ryt didesnę liepsną. Parbėgęs 
namo

Bus tik ir kalbama Chicagoj apie musų 
naują Sudvivision kaip tik bus publikai pasa-

PUIKI TRANSPORTACIJA ant dviejų 
gelžkelių, mokestis 9c., 18 minutų kelionės J vi- 
durmiestį. Dvi gatvekarių linijos ir elevated 
gelžkelis tiktai kelios minutos ėjimo.

Lotai sudaryti į keturis didumus pagal pa
reikalavimus; atydžiai apsaugota budavojimo 
patvarkymais.

Visi parankumai kas link mokyklų, bažny
čių ir krautuvių DABAR panaudojami.

Kainos
Žemiausios ■ - $350

Išlygos
$35 cash $10 į mėnesį

M ta yra tikra proga, ir da puiki.

Rašyk informacijų šianden:

KUPONAS.
A. Traube,

1404 W. 18th St.
Gerbiamieji: Be obligacijų ant manės, 

malonėkit pasiųsti man informacijas apie 
jūsų naują subdvision, kurių neužilgo ati-

Pavardė ...
ildresas E

jis, nematant, pri- 
skardinę gazolino 

atsinešęs pas ugnį 
degančiais popieras, het

ir 
liejo į 
kartu užliejo ir vienam vaikui 
ant kojų. Bematant liepsna iš
siplėtė ir vaiko kojos pradėjo 
degli. Tas vaikutis, Grimailu 
siinus, degančiomis kojomis, 
klykdamas parbėgo namo. Ko
jos baisiai apdegusios ir dakta
ras sako, kad nelaimingas vai
kas negreit galėsiąs pasveikti.

B. Dudoravičia.

PASIAIŠKINIMAS ANT 
“LAISVĖS” ŠMEIŽTŲ.

LIETUVON
per Hamburgą $120 
per Libavą $145

Laivai Eina Kasdieną

Ashland Avė. Army 
and Navy Store

ATDYRA A FIV ART AI
Su pilna eile overkotų, marškinių blan-

iverykų, apatinių drapanų, ir tt. už

kainas, už mažiau negu lėša-
Ateikit ir susipažinkit su mu

sų kainomis.

Didelis Bargenas Pas
4713 So. Ashland Avė.

Atdara vakarais ir nedėlioj.

j Masiškos ir Turkiškos Vanos

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

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

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

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

VVITH

12th STREET 
Tel. Redile 8902.

3514 -16 W. 12th ST. 
Arti St. Louis Av*.

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. 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 Drexel 2880 
...... ...... , /

Waterbury, Conn. — Musų 
vietiniai Frainos vaikai, pasiva
dinę “komunistais”, savo orga
ne “Laisvėj” net per du nume
rius (198 ir 199) šmeižia kokį 
ten “kriaučiuką”, tai vėl kokį 
ten ‘J. S. P.” už tai, kad buk tie 
asmenįs įskundę policijai, kad 
rugpiučio 15 d. Vilijos choro su
rengtame piknike kokie ten “rau 
donieji” — “komunistai” išva
žiavę milingą laikyti ir t. p. Bet 
kuomet atvažiavę 2 policistai 
minėtą mitingą išardyti, tai pik
niko rengėjai pasiaiškinę, kad 
nesą jokio mitingo, o tik Vilijos 
choro piknikas ir policistai nusi
šypsoję ir nuėję sau. Tai yna 
grynas išmislas. Jokis “k Kau
čiukas” ar “J. S. P.” su tuo siun
timu policijos nieko bendra ne
turi. ,Tą policiją siunčiau aš 
žeminus pasirašęs, bet neįskųs- 
damas, kad ten koki “komunis
tai, “raudonieji” ląikys mitingą, 
(nes man tas nesvarbu), bet 
prašiau policijos, kad išvarytų 
susirinkusią publiką nuo mano 
nuosavios žemės, už tai, kad be 
mano leidimo ten surengė pikni
ką. Policija gi ne dėlto publi
kos neišvaikė, kad ten nebuvo ■ 
“komunistų” “raudonųjų” mi
tingo, bet dėlto kad A. Andriu-1 
levičius parodęs policijai kokį 
ten “dytą” ir pasigyręs, kad jis 
esąs tos žemės savininkas ir jis 
tą žemę išnuomojęs. O kadan
gi policija nebuvo siųsta iš vy
riausybės, o tik mano prašyta, 
tad patikėjo A. Andulovičiaus 
tikrinimams ir nuėjo sau. Te- 
čiau jeigu aš bučiau būtinai no
rėjęs publiką nuo tos žemes iš
varyti, tad bučiau paprašęs po
li jos raštinės ir butų išvaikę. 
Bet man ne tiek svarbu buvo pu
blikos išvarymas nuo mano že
mės, kiek svarbu buvo sužinoji
mas kas tą žemę išnuomoja. Nes 
nuo pat pavasario kiekvieną ne- 
dėldienį ten atsibuna visokį su
sirinkimai, piknikai be mano lei
dimo ir iki šiol negalėjau patir
ti, kas yra tas drąsuolis, kuris 
drįsta išnuomoti svetimą že
mę ir imti ant savęs visą atsa
komybę.

Aš tą žemę nupirkau nuo L. 
S. S. 34 kuopos jau suvirš me
tai laiko atgal. Bet musų “ko
munistai” visokiose pakampėse 
skelbia, buk toji žemė priklau
santi jiems.

Kad galutinai paaiškėtų kam 
ta žemė priklauso, aš tą klausi
mą padaviau išrišti teismui, ku
ris neužilgo įvyks.

Ant kitų visų pliauškimų ne
matau vertės atsakyti.

— K. Ramanauskas.

Užsisakykite vietas dabar.

Pasportus gauname greitai.

Parūpiname Income Tax Certifikatus.

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

Kelionės ir pinigų reikalais kreipkitės į

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

TĖMYKIT LIETUVIAI!

Naujas išradimas, kuris davė ge
riausias pasekmes septynių menesių 
tyrinėjimo. Jai plaukai puola, ar 
galva niežti ir yra pleiskanų ar šašų 
galvoje arba pušku ant veido ar kū
no, tai gauk šių naujų gyduolių ku
rios tikrai pagelbės. Mes savo gy
duolių darbų gvarantuojame išgydyti 
jus pleiskanas į savaitę laiko, o jei 
ne tai pinigus grąžiname. Siųsk $1 
šiandien, arba pats ypatiškai atsilan
kyk, o už savaitės busi sveiku.

P. ir B. RŪTA, <
1316 N. Wood St., Chicago, III.

Bailio Consultation Bureau Korporaciją
35 South Dearborn Street

Telefonas: — State 8347

Adara Nedėliomis iki 4 vai. p. p.

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

tik išėjo iš spaudos:
“Gana broliai”, duetas .....
“Kas man darbo”, duetas
“O Lietuva”, duetas .........
“Sudiev, gimtino”, solo ..
“Laiškas pas tėvelį” .........

1.
2.
3.
4.
5.

50c.
50c.
50c.
50c.
50c.

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

J. A. ŽEMAITIS,
Shcnandoah, Pa.

SVARBUS PRANEŠIMAS!

315 So. West St

L
172

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

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

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Akis Kurčios .. Ausjs 
Skaudamos Akįs Tekančios Ausis 

Akįs Ūžiančios 
Akįs Užkimštos Ausįs

Silpnos .. r
Raudonos
Žvairos .
Skaudama Nosis
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis] Papūtus

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

120 So. State St., Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 7. Ncdėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Ausis

Skaudamu Gerklė

Kataruota Gerki?
Gerki?

Chicago, III.

Jau apalikiau geriausios ma
terijos, rudenines ir žiemines, 
ant siutų ir overkotų. Taigi tu
riu už garbę pranešti, kad atei
tumei ir užsisakytumet anks
čiau siutą ir overkotą, nevčluo- 
kit, ne$ dabar laikas ir didelis 
bargenas.

Mes atliksime darbą atsakan
čiai, tikrai busite užganėdinti.

WIIITE EAGLE TAILOR , 
SHOP,

3103 So. Halsted St.
Ant 2rų lubų, Room No. 3 

Yards 2656.
šapa atdara nuo 8 iš ryto iki 
valandai vakare.9

Re z. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Vau Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Teisinga drabužiu kaina,
Kainos kurios tinka bite vieno ki 

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

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi 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 serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. kū’k. 
vienam pirkiniui, kuris'turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta Kiekvieną dieną iki 9 vai 
vakare. Šubatomis iki 10 vai. vakare 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 Sn. Halsted St.. Chiraro. H'

DR. 5. BIEMS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St.. kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va- 
landosi 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
i) vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. Ižnd St. Phone McKinley 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

!

i
4 jį

i

i
Telephone Yards 5032

3107 S. Morgan st. Chicago Į
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto p 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai. 
Laikrodžiai,

4537 S. Ashland 
ve., Chicatro. III.

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

Telefonaa Pallmau 85ft
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
1G801 8. Michlgan A v., Roseland 

Valandos) P Iki 9 vakars.

z?
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 

Phone Canal 257

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

r

Telephone Yards 5834

Dr. P. O. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St.. Chicago.,'

IBBBBBBCHBaBEnCIBBEHB 

g DR. YUšKA ; 
“ 1900 S. Halsted St. S
N Tel. Canal 2118 ■
9’j B.« Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 nį vakare.
G Rezidencija: 2811 W. 63 St.
M • Tel. I’rospect 3466 N
• hm ji u a u buoi ki b h a a b bbbb m

PRANEŠIMAS

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263 

y.  ------------- =~ii====■—;--------

IR BE B BBUMaBII B B BB B B B B
J Tel. Boulevard 2160
E Dr. A. J. KARALIUS S
H Gydytojas ir Chirurgas
J VALANDOS: 9—12 ryto i 
n 2—9 vakaro ■
M 3303 So. Morgan Street,

Chicago, III.
IJSflBIHIIIIIIIIIIIII
< .................. — ■ .......... .. i

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 8:30 vak.

DR. JOHk N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

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

3c per copy.
Entered as Sccond Class Matter 

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

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams................... .....................
Pusei metų .......................  $4.50
Trims mėnesiams --------------- 2.25
Dviem mėnesiams --------------- L75
Vienam m&nesiui .......   100

Chicagoje — per nešiotojus:
Višnu kopija ...........-......  03
Savaitei ---------- -------------------
Mėnesiui ..............-—.......    75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ----------   $7.00
Pusei metų ...............  4.00
Trims mėnesiams........... -—......  2.00
Dviem mėnesiams --------------- L50
Vienam mėnesiui .—.... -—........... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams...............................—— $8.00
Pusei metų ____ ___________  4.50
Trims mėnesiams .—............... 2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Gamybas regulia
vimas Socializmo 

tvarkoje.
Socialistai, kaip jau buvo 

nurodyta šioje vietoje, atme
ta vadinamąjį “valstybinį 
socializmą”, t. y. jie nenori, 
kad pramonė butų pavesta J 
valstybės tarnautojų, biuro
kratų rankas — net jeigu 
valstybę kontroliuotų patys 
darbininkai. Praktika senai 
parodė, kad ir biurokratai, 
išėję iš darbininkų klesos, 
dažnai nuskriaudžia darbi
ninkus ne menkinus, kaip ka 
pitalistų pastatytieji tarnai.

Bet socialistai taip pat 
nepritaria ir tai tvarkai, ku
rią siūlo įvesti sindikalistai 
(taip vadinasi Europoje “ai- 
doblistų” vienminčiai). Pa
stabieji stoja už tai, kad 
dirbtuvės butų pavestos į 
rankas susiorganizavusių 
darbininkų, kurie dirba jo
se. Kode! šitas pienas yra 
negeras, mes čionai pasi
stengsime paaiškinti.

Viena stambiausiųjų kapi
talizmo sistemos ydų yra ta, 
kad joje viešpatauja pro
dukcijos (gamybos) anar
chija. Kadangi šiandie dirb
tuves valdo privatiniai savi
ninkai, kurie veda jas taip, 
kaip kiekvienam jų išrodo 
geriaus, tai nuolatos pasida
ro taip, kad tam tikros rų- 
šies dirbinių esti pagamina
ma perdaug arba permažai. 
Jeigu prekių yra pagaminta 
perdaug, tai dirbtuvės turi 
sustot; įvyksta nedarbas 
(bedarbės), darbininkai pa
lieka be uždarbio ir gauna 
badant. O jeigu prekių yra 
pagaminta permažai, tai jos 
pabrangsta; biedni žmonės 
negali jų įpirkt.

Darbininkus, o taip pat ir 
visą visuomenę kapitalizmo 
tvarkoje be paliovos kanki
na tai prekių perteklius, tai 
neprįteklius; tai nedarbas, 
tai brangenybė. Bet vis dėl
to toje tvarkoje turi būt kas 
nors tokio, kas sulaiko ją 
nuo visiško iškrypimo iš vė
žių. Jeigu vieną gražią die
ną kokios nors rųšies prekių'

atsirastų tiek daug, kad 
žmonės negalėtų išpirkti jų 
per labai ilgą laiką, tai ta 
pramonės šaka turėtų visai 
užsidaryti, ir visi jos darbi
ninkai paliktų be duonos ką
snio. Panaši arba da dides
nė katastrofa ištiktų visuo
menę ir tuomet, kuomet ko- 
kios-nors rųšies prekės vi- 
siti išsisemtų; jeigu, saky
sim, galutinai pritruktų an
glių, tai turėtų ne tiktai šal
ti visi žmonės, bet ir užsi- 
daryt visos dirbtuvės, ku
rioms reikia kuro, gazo, e- 
lektrikos jiegos ir t. t. Bet 
šitokių katastrofų kapitalis
tinė visuomenė kokiu tai bil
du išvengia. Kas-gi apsau
goja ją nuo jų?

Kainų svyravimas.
Jeigu tam tikrų prekių 

esti pagaminta daug, tai jos 
eina pigyn; o jeigu jų esti 
pagaminta mažai, tai jos ei
na brangyn. Kapitalistai- 
gi nori gaut kuodaugiausia 
pelno. Kada prekė, kurią 
kapitalistas gamina, pasida
ro pigi, tai jo pelnas nupuo
la, ir jisai ima mažint gami
nimą. Atliekamą \ kapitalą 
jisai deda į kitokių rūšių biz 
nius. Tuo budu kainos puo
limas sulaiko tų prekių ga
minimą ir neprileidžia prie 
to, kad jų butų pridirbta vi
sai be saiko. Iš antros pi* 
sės, kainų puolimas daro 
griežtai priešingą įtaką. Ka
da kokios nors rųšies prekių 
esti pagaminama permažai, 
tai jos ima brangėt; jų ga
minimas darosi pelningas, ir 
tatai paskatina kapitalistus, 
kurie tas prekes gamina, di
dinti gaminimą; be to, ta 
pramonės šaka ima pritrauk 
ti kapitalus ir iš kitų, ma
žiaus pelningų bizniu.

Ačių šitam kainų svyra
vimui, kapitalizmo sistema 
pasilaiko šiokiose-tokiose ri
bose, nors skaudaus nedar
bo ir brangenybės jai ir ne
pavyksta išvengti.

Kainų svyravimas regu- 
Jiuoja gamybą dėlto, kad ji
sai atsiliepia ant gamintojų 
pelnų. Bet socializmo visuo
menėje gaminimas dėl pel
no bus prašalintas. Gami
nama bus ne tam, kad kas 
nors galėtų dėties pelnus j 
savo kišenių, o tiktai tam, 
kad patenkinus žmonių rei
kalavimus. Kaip-gi tuomet 
bus reguliuojama gamyba?

Sindikalistų (“aidoblis- 
tų”) siulomasai pienas į ši
tą klausimą neduoda paten
kinančio atsakymo.

Jie nori, kad dirbtuvės bu 
tų rankose sąjungų, suside
dančių iš darbininkų, kurie 
tose dirbtuvėse dirba. Ge
rai — o kas tuomet nusta
tys, kiek kiekviena dirbtuvė 
turi pagaminti? Jeigu ši
tokio nustatymo nebus, tai 
greitai prieis prie to, kad, 
sakysime, švarkų bus pri- 
pridirbta tiek, jogei nebus 
kur dėti jų, o batų neišteks 
žmonėms nė po vieną porą.

Reiškia, kiekvienos dirb
tuvės darbininkai negali ve
sti jas, kaip tinkami. Atski
ros dirbtuvės turi dirbti pa
gal pieną, padarytą visai in
dustrijos šakai. Bet ir to 
dar negana. Turi būt nusta
tyta ir kiek reikia paga- 
mint — kartu, vadinasi, ir 
kiek reikia suvartot darbi
ninkų jiegų — kiekvienoje 
industrijos šakoje; nes turi 
būt palaikomas tam tikras

proporcionališkumas tarpe 
visų industrijos šakų. Pa
galios, turi būt nustatyta 
santikis ir tarpe industrijos 
iš vienos pusės, ir žemės u- 
kio iš antros, idant neišeitų 
taip, kad mašinų bus padirb 
ta perdaug, o maisto truks.

Sindikalistų keliu einant, 
šitie klausimai paleka neiš
rišti. Didžiausią klaidą da
ro, žinoma, tįe sindikalistai, 
kurie sako, kad kekvienos 
atskiros dirbtuvės darbinin
kai* turi paimti jas į savo 
rankas ir vesti kaip išmany
dami. Šitaip pasielgus, pra
monėje įvyktų aršesnė anar
chija ,negu prie kapitalizmo 
sistemos, nes čia stambusis 
kapitalas dar visgi yra su
jungęs i)o viena kontrole 
daug atskirų dirbtuvių.

Mažiaus betvarkės butų, 
jeigu dirbtuves paimtų į sa
vo rankas darbininkų orga
nizacijos, apimančios ištisas 
industrijos šakas, nes tuo
met paliktų tiktai sutaikyt 
gaminimą tarpe atskirų ša
kų, kad išvengus pertekliaus 
vienų daiktų ir nepritekliaus 
kitų daiktų. Gaminimo su
tvarkymui visoje pramonėje 
— tarpe atskirų pramonės 
šakų, o taip pat ir sutaiky
mui jos su žemės ukiu, rei
kia, kad darbo įmonės butų 
.žinioje tokios organizacijos, 
kuri apima visas industrijos 
šakas ir ūkį.

Suprantama, kad tiktai ši
tokia organizacija, o ne at
skiros darbininkų grupės ir 
ne atskirų industrijos šakų 
sąjungos, gali atlikti ir patį 
pramonės bei ūkio įmonių 
paėmimą iš privatinių savi
ninkų.

Šitą darbą, sakytum, ga
lėtų atlikti visų darbininkų 
organizacijų susivienijimas. 
Ir faktiškai tokį pieną turi 
omenėje toliaus numatantys 
sindikalistai. Jie pripažįs
ta, kad butų nepraktiška, 
jeigu dirbtuves paimtų į sa
vo rankas atskirų dirbtuvių 
darbininkai arba net atski
rų industrijos šakų darbi
ninkų sąjungos; tą uždavinį 
jie siūlo atlikti visų indus
trijų darbininkų susivieniji
mui. O betgi ir šitas pie
nas dar nėra pakankamas 
gamybos surefe<ųliavimui.

Gamybos ribassšiandig nu
stato pelnas. Kapitalistai 
gamina prekių tiek, kiek ga
li arba pasitiki parduot su 
pelnu. O kas nustatys ga
minimo ?ibas socializavimo 
tvarkoje, kur bus gaminama 
ne dėl pelno?

Vartojimas! Socializmo 
tvarkoje bus gaminama tiek, 
kiek reikės suvartojimui, 
žmonių reikalų patenkini
mui.

Bet kas nuspręs, kiek rei
kia žmonėms visokių daigtų, 
kad patenkinus jų reikalus? 
Aiškus dalykas, kad to nu
spręsti negalės niekas ki
tas, kaip tiktai patys žmo
nės, patys vartotojai. <

Darbininkai tečiaus, ku
rie dirba dirbtuvėse, kasyk
lose, ūkiuose ir 1.1., nesuda
ro visų žmonių: jie yra tik
tai dalis vartotojų. Taigi 
jie vieni negali nuspręst, 
kiek ir ko reikia visiems 
žmonėms. Antra vertus, 
darbininkų organizacijos 
dirbtuvėse ir nėra tam sut
vertos, kad rūpintųsi ių rei
kalais, kaipo vartotojų; uni
jos, fabrikų komitetai ir pa-

našios organizacijos tveria
si tam, kad apgynus darbi
ninkų reikalus, kaipo darbi
ninkų, gamintojų. Idant 
pagerinus savo padėtį, kai
po vartotojų, darbininkai or
ganizuojasi į kitokias orga
nizacijos, būtent — į koope
racijas. Jau vien iš to ma
tyt, kad darbininko ir var
totojo reikalai yra skirtin
gi-

Kooperacijos tečiaus yra 
reikalingos ir kitiems žmo
nėms, ne tiktai darbinin
kams, kurie tiesioginiu bu
du dalyvauja prekių gamini
me. Jos gali apimt visus 
žmonės.

Tuo budu pasirodo, kad 
gamybos reguliavimui vienų 
industrinių darbininkų orga 
nizacijų nepakanka. Joms į 
pagelbą turi ateiti tokios or
ganizacijos, kurios atstovau 
ja visus žmones, kaipo var-

Socializmo tvarkoje te
čiaus reikės rupinties ne tik
tai tuo, kad butų diena iš 
dienos pagaminama maisto 
ir industrijos produktų tiek, 
kiek reikia žmonėms, o ir 
tuo, kad gaminimas tolyn 
vis butų našesnis. To-gi at
siekt galima tiktai su pagel- 
ba mokslo. Fyzikos, chemi
jos ir kitų mokslo šakų išra
dimai jau ir šiandie daro 
perversmus industrijoje; so
cializmo gadynėje, kuomet 
mokslas pasiliuosuos nuo ka 
pitalo kontrolės, jie turės 
lošti da didesnę rolę. Bet 
palaikymui tų įstaigų ir 
žmonių, kurie užsiima moks
lu, reikia milžiniškų lėšų. Jų 
niekas kitas negali parūpin
ti, kaip tiktai visa visuome
nė. Tas lėšas tečiaus turi 
padengti pati industrija, ku
ri naudojasi mokslo vai-

I Apžvalgų į
.......  . -....  . .... - .... —.. |

Taigi ir dėl šitos priežas
ties visuomenė turi teisės 
reikalaut sau sprendžiamo 
balso industrijos vedime, 
greta su darbininkais, kurie 
dirba dirbtuvėse.

Sindikalistai apie šituos 
dalykus užmiršta. Jie ig
noruoja mokslo reikšmę in
dustrijos gyvenime ir nesu
pranta svarbos, kurią turi 
darbo vaisių padalinimas vi
suomenėje. O pareina tatai 
ve nuo ko: sindikali^mo idė
jos gimė tokiu laiku, kada 
pramonė buvo dar menkai 
išsiplėtojusi — kada rinka 
prekių pardavimui buvo ma
ža, lengvai aprokuojama, ir 
pramonėje viešpatavo rankų 
darbas. Tose sąlygose tech
nikos ir produktų apyvartos 
klausimai, ištiesų, nelošė di
delės rolės; paviršutiniškam 
žiūrėtojui galėjo išrodyt, 
kad visa pramonė priklauso 
vien tiktai nuo fyzikinės dar 
bininko jiegos ir jo išsilavi
nimo.

Sindikalistų (“aidoblis- 
tų”) idėjos yra pasemtos iš 
smulkiosios pramonės laikų. 
Stambiojo kapitalo šalyse 
jos jau atgyveno savo am
žių.

Kada keli menesiai atgal bu
vo paskelbta bolševikiškoje 
spaudoje, kad komunistų parti
ja Rusijoje turi tiktai 600,0(X) 
narių, tai visi stebėjosi, kad jų 
yra lenai tiek mažai.

Komunistai (bolševikai) Ru
sijoje yna viešpataujanti parti
ja. Ji turi savo rankose visą 
valdžių. Jos; nariai naudojasi 
visokiomis privilegijomis. Jie 
yra pirmutiniai kandidatai į 
valdiškas vietas, ir gauna geres
nį maistų negu paprasti žmo
nės.

Briešingosios-gi komunis
tams partijos ne tiktai neturi tų 
privilegijų, bet net yra perse
kiojamos. Socialdemd|kralai, 
sakysime, arba socialistai revo
liucionieriai neturi teisės leist 
savo laikraščių, nei rengt pra
kalbų; viešuose mitinguose gali 
kalbėt liktai tokie žmones, ku
rie gauna leidimą iš bolševikiš
kos vyriausybes. Kuomet ko
munistų idilija spausdina val
džios lėšomis šimtus laikraščių 
ir vagonus literatūros, kuri yra 
išvažiojama valdžios lėšomis po 
visą šalį; kuomet komunistų 
agitatorių išlavinimui yra įsteig
ta visokių mokyklų, — tai so
cialistai arba kitos partijos- ne
turi teises net atvirai organizuo- 
ties. Kiekvienam žmogui, kuris 
drįsta pakritikuoti komunistus, 
gręsia aštriausios bausmes.

Ir nežiūrint to visa, komunis
tai turi tiktai 600,000 narių sa
vo partijoje! Kadangi Rusi j o-, 
je yra apie 120 milionų gyven
tojų, tai, reiškia, tenai yra tik
tai vienas organizuotas komu
nistas ant kiekvienų 200 žmo
nių pusė procento!

Ir ta mažiuke saujalė yra į- 
steigus savo diktatūrų ant vi
sos šalies. Aišku, kad tai yra 
menkutes mažumos diktatūra. 
Vadinti ją “proletariato dikta
tūra” gali tiktai tas, kuris nori 
pasityčioti iš proletariato.

Vienok ir ta bolševikiškos 
spaudos paduotoji skaitlinė, pa
sirodo, da yra perdidelė. Tokių 
nuomonę mes jau esame išreiš
kę pirmiaus. Kada bolševikai 
ėmė girties tuo, kad jie turi 
600,000 narių savo partijoje, 
mes pasakėme, jogei jie vei
kiausia perdeda, kaip paprastai 
O štai ka dabar rašo oficiali?C

bolševikų organas Suvienytose 
Valstijose:

“Komunistų partija Rusijo
je yra nelabai skaitlinga; Ji 
turi ne daugiau, kaip 
mi'liono narių 
šia, Augusi, i

jai yra galimas daiktas. Bet 
tai juk reiškia, kad bolševikai 
pritraukė minias ne savo komu
nistiškomis idėjomis, o patrio
tizmu. Treji metai atgal jie pa
gavo minias, agituodami prieš 
karę; o dabar stengiasi pagau
ti jas, agituodami už karę ir 
žaizdami ant patriotizmo jaus
mų. Kaipo “nenuolajdienis 
kovotojams už principus”, tatai 
yna labai prastas paliudijimas.

Bet faktas pasilieka faktu, 
<ad Charkove didžiosios indus
trijos darbininkai iki paskuti
nio laiko dauginus pritarė sočiai 
demokratams (menševikams), 
negu bolševikams, nors šie turi 
šimtų kartų dauginus progų 
varyt savo agitacijų.

Kituose Rusijos miestuose 
veikiausia yra panašiai.

Pasaulio Darbininkę 
Judėjimas

JUNGTINIS VALSTIJOS.
KapMiMai nenori unijų. 

[Federaotoji Presą].
Rocheater, N .Y. — New Yor- 

ko valstijos fabrikantai nenori 
unijų iri labai malonėtų, kad vi
sos dirbtuvės butų ne iminės, 
'lai jie parodė savo atsakymuo
se į pekla ilsimus Jungt. Valstijų 
Pirklybos Kameros. Prieš lini
nes dirbtuves visos išsireiškė 
109 kompanijos.

i

pusę
(Soviet Rus-

Ne dauginus, kaip 500,000— 
gal ir mažiaus.
Tai reiškia, kad pirmesnieji 

bolševikų pasigyrimai buvo ne
teisingi. Girdamiesi, kad jie 
turį 600,000 narių, jie pridėjo 
ne mažiaus, kaip 100,000.

O

prisipažino, kad jų partija Rusi, 
joje sudaro ne daugiau, kaip 
vieną du šiimtu-kettfriasdešiintą 
dalį gyventojų — apie trečdalį 
procento.

Tam pačiam “Soviet Russia” 
numeryje mes randame dar vie
ną įdomių žinią, kuri sumuša j 
dulkes tą bolševikų pasakų, kad 
visas proletariatas Rusijoje ei
nąs paskui bolševikus. Jame 
perspausdinta Zinovjevo straips 
uis, tilpęs “Izviestijosc” ir 
“Pravdoic”. Tenai sakoma:

“Charkovo Soviete menše
vikai turi 200 delegatų iš tū
kstančio”.
O štai da įdomesnis prisipa

žinimas:

tobiografiją von B rinki n vokie
čių karinio atašė, kuris k irtu su 
kitais yra nuteistas kalėjimai!

juos paskandinus. Iš sv laik
raščiu surištų žmonių patiria, 
kad toje autobiografijoje sako
ma, jog vokiečių konsulato agen 
tas nešė padėti bomba i laivą, 
bet nusigando ir krepšį numetė

įėjime Mooney ir Billings. Taip
jau iš Brinkė patiriama, kad 
prokuroras Fickcrt, kuris darė 
suokalbį pieš Mooney, taipjau 
gelbėjo vokiečių agentams.

Atsimoka.
[Federuotoji Presą].

Minneapolis, Minn. Raidžių 
rinkėjai dirbantįs prie Morning 
Tribune atsisakė stalytį apgar
sinimą, agituojantį už ne lini
nes dirbtuves. Per dvi savai-

puslapiniai apgarsinimai, kurin
io buvo pilna neteisingų žinių 
apie darbininkus ir unijas. Tuos 
apgarsinimus duodavo Citizens’ 
Mb’ance.

Kadangi dienraščiai nuolatos 
atsisakydavo priimti darbinin
kų unijų apgarsinimus, lodei 
spaustuvių darbininkai dabar 
itsisakė statyti kapitalistų pro
pagandos apgarsinimus.

lininės dirbtuves—nelegalės. 
[Feder lotoji Presą].

Newark, N. J. — Vice-kancle 
is Bačkos nusprendė, kad strei

kas už pripažinimą unijos yru 
nclcgalis. Tokį nuosprendį jis 
išnešė byloje Atlantic Smelting

Refining Co., kuriai dirbtu
vę budavoja Lebigli Struclural 
Steel Co.

Darbas prie bilda vojimo buvo 
beveik užbaigtas, kada būdavo-Į ‘ 
tojai paskelbė streiką, kadangi Į | 
pradėta gabenti ne unislus dir- 
bininkus. Tuojaus išduota in- 
iunclion prieš uniją ir prieš vie
ną Atlantic kompanijos virši
ninką, kuris atsisakė leisti stroik 
’aužiams užbaigti darbą.

Vėliaus 
užvedė bylą prieš uniją ir At
imtie kompaniją, kad neleidus

• Gali ir negali.
[ Federuotoji Preso ] 

Washington, 
jas Diddons

organizuoties. 
k ė ir pasakė,

i), c. — i eise- 
nusprendė, kad 
pilniausią teisę

kad samdytojai 
irgi turi teisę diktuoti apie sam
ios sąlygas ir todėl gali pašalin
ti visus darbininkus, kurio prisi
deda prie unijos. Toki “gudrų” 
nusprendi teisėjas išnešė atsisa
kydamas išduoti injunetioną 
prieš Old Dominion gel žinkelj, 
kurio reikalavo trainmumi uni
ja, deki šalinimo iš darbo or
ganizuotų darbininkų.

Bando ardyti susirinkimus.
St. Paul, Mina. —Plieno trus- 

, , .. įto ir kilų didžiųjų korporacijųLelngh kompanija .. , . . .* , . . •• • , . ,n 1 ’ 'įrankiai labai bijosi, kad valsti
jos valdžia ncišlesitų iš jų ran
kų. Tam tikslui griebiam įsi net 
prievartos. Andai St. James 
miestelyje buvo laikomas far- 
merių-darbo parliįos narių su
sirinkimas. Tūlas biznierius ir 
politikieius .suorganizavo gove- 
dą mušeikų ir bandė užpulti tą 
susirinkimą. Tik įsibėgėjusius

'oje teismas ir nusprendė, kad 
iniųe dirbtuve yra nelegaliu da

lyku.

Badauja kalėjime.
[Federuotoji Presai.

New York. — Benjamin

jA.ĮbuČio savininko revolveris. Go- 
vedos gi|tikslu buvo išardyti su- 
’irinkimą, išvaryti farmerius iš 
miestelio ir galbūt sumušti tar

inis,
tame susirinkime kalbė

liukas iš sąžinės 
badauja vablžios
}ių ligonbutyje VVashington, D.
C., reikalaudamas paliuosaviino
:š to ligonbučio. Jis yna niaili- 1Kandidatą 
namas prievarta.

Salmon yra uždarytas tarp 
kriminalių bepročių ir tapo at
gabentas iš Fort Douglas, kur 
jis per 15 dienų badavo. Jis yra 
kiek nusilpnėjęs, bet vis <’ ir

Kazimieras Guos

Redakcijos Atsakymai
St. Klimui, Detroit. — žinu

tes suvartot negalime.
.1. A. Mickelidnui, Chgo. — 

Tik į antrų savaitę- 
apie tai iras 
Antra vertus
paminėjo ant rytojaus po įvy
kusiam susirinkimui. ' ir

atsiminėle
Nebedėsime.

“Vienoji* svarbiausiųjų 
dirbtuvių mieste (Charkove), 
kuri užsiima dirbimu garve
žių, menševikai gavo laike 
Charkovo Sovieto rinkimų, 
įvykusių keletas mėnesių at
gal, du trečdaliu visų balsų”. 
Zinovjevas, toliaus, giriasi, 

kad, prasidėjus karei su Lenki
ja, bolševikų agitatoriams pavy
ko atkreipi minias į savo pusę, 
: “padėtis jau persimainė ’ .

karą. Tų raštų jis turės paduo
ti daktarams, kurie tyrinės jo 
protų. Nėra abejonės apie t lį 
kad jis yra pilnai sveiko proto

tarai, tai jis galbūt vėl bus iš
gabentas į karinį kalėjimą. Jei
gu jis liktų pripažintas bepro
čiu, American Civil Liberijos 
Union tuojaus užves bylų teis
me.

Ta Preparedness bomba.
I Federuotoji Prosą],

San Frandsco. 1916 m. lai
ke Preparedness, parodos prie 
Sle\vart ir Marke t gatvių spro
go bomba, kuri užmušė keletą ! 
žmonių. Tuojaus po to tapo sti-| 
imti keli darbininkų vadovai ir 
Tom Mooney tapo nuleistas ant 
mirties (vėliau mirties bausmę 
pakeičiant visam amžiui kalėji
mu), o K. BilŲngs 20 metų ka
lėjimam Darbininkai žinojo, 
kad nuleistieji su ta bomba nie
ko bendra- neturėjo ir kad juos 
nuteisia vien kaipo darbininku 
vadovus. Bet niekas negalėjo

Veda visokius reikalas, kaip kriminaliikttoeo 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras i

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas 2
127 R. Oeirborn St 

1111-13 Unlty Bld£.
Tel. Central 4411

FabijonasA. Fetratis

A. PETRATIS & CO. !•'
Mortgage Bank < 
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Siunčia Pinigus. Parduoda B
Laivakortes. R
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Telephone Beulevard 611

•išliliriijų ten bom-

bar ir tas pradeda išeiti aikš
tėn.

Dabar Bullelin spau dina au-i
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| pasekmių. Bet dabar?.... Dabar 
tas judėjimas, po katastrofos, 
nesistengia paliusuoti iš chao
so!...

Jeigu dabar vietoje socialis
tų, socialistų darbininkų, ko
munistų, komunistų darbinin

kų, suvienytų komunistų, ne
priklausomų radikalų, ir net 
valstiečių darbininkų butų tik 
socialistai ar socialistai komu
nistai, tai šiandie butų kitaip. 
Kas gi dėlto kaltas? Tur but< vi
si esamo kalti. Komunistams te- 

į čiaus aš noriu priminti, kad jie 
be reikalo kaltina Socialistų 
Partiją dol jos koiLservatyviš- 
kumo-dešinumo, nes jie palys 
bene yra svarbiausi to kaltinin
kai. Kam reikėjo daryti tokių 
žingsnių, už kuriuos buvo ži
noma, jog Socialistų Partijos 
viršininkai pasiremdami kon
stitucija susjienduos? Jeigu kai
rysis elementas butų elgęsis ki-1 
taip 
butų buvę didžiuma ir šiandie 
Socialistų Partija butų kitokia.

Bet kas jau buvo tai praėjo. 
Dabar mums reikia žiūrėt, kaip 
geriausia elgtis dabartyje — tas 
ir yra svarbiausia. •

Skaitytoju Balsai Kųgi mes šiandie matome?

ir buržuazinių srovių, bet tarp

NAUJfMMM CMoaso, ŪL
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[Ui išrelkitas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

ŽODIS Į RADIKALUS.

.šiandie Amerikos darbo žmo
nės pergyvenaf labai įdomų ir 
svarbų 'momentų. Akyvaizdoje 
tokio dar negirdėto darbininkų 
bruzdėjimo, visame pasaulyje, 
kame jie daro desperatiškų 
pastangų prasimušti iš svyravi
mų ir netikrumų chaoso ir ap
reikšti tvirčiau ir aiškiau savo 
valių, — prieš Amerikos darbi
ninkus dabar stovi rinkimai

ro šiuos 
svarbius. Klausimas kįla, kaip 
Amerikos darbininkai pasielgs 
šioje taip svarbioje istorinėje 
valandoje? Kokių svarbų ir ko
kių įtekmę pasaulio atsilikimai 
turės į Amerikos darbininkus?

Jeigu radikalinis Amerikos

rinkimus

munistų... Rodosi labai aišku, 
kad ta kova neneša mums nei 
mažiausios naudos. Vienok mu
sų laikraščiai (ypač lietuvių) 
tebeužpildo savo špaltas beveik 
vien tomis kenksmingomis po
lemikomis bei ginčais. Taip ir1 
mirga: “anarchistai, “buvusieji I 
žmonės,” reakcionieriai,” išda
vikai,” ect. Dabar nėr nei vie
no lietuvių darbininkų laikraš
čio, kurį butų galima be gėdos 
siuntinėti savo giminėms ar 
draugams į lieluvų... Kaipo pa
vyzdingų laikraštį galima nuro
dyti “Cricagų Socįalist.” Argi j 
tie užsipuldinėjimai neša dau
giau naudos? Tos kritikos, ypač 
dabartiniu laiku, neša juodid- 
žiausios žalos.

r
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DABAR JAU GALIMA

VažiuotiLietuvon Tiesiog
B PER LIEPOJŲ LAIVAKORTĖ ................................................................ $145.00

i PER HAMBURGĄ, LAIVAKORTĖ ........................................................ $120.00
■ PASPORTUS IR VISKĄ KAS REIKIA KELIONEI PARŪPINA ATSA- 
| KANČIAI.
Į Pinigus siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje 
! ir išmoka grynais pinigais paskutiniuose paštuose ir pristato kvitą siuntėjui 
i su parašu paėmėjo.
| Pinigai Nueina j 40 Dienų

DRAFTUS parduoda į LIETUVĄ ir visas svieto dalis pagal dienos kursą, o 
už sumą virš $1,000 dar pigiau.

- konvencijose kairiųjų

sveiku keliu, būtume turėję 
daugiau progų laukti geresnių

Eugenijų Debsų komunistai 
skaitė kaipo revoliucinį socia
listų — savų žmogų, o socia
listai kaipo nuoširdų, pasišven
tusį socialistų. Visi jį gerbė ir 
gerbia. Debsas, priimdamas. So
cialistų Partijos kandidatūra į 
prezidentus pasakė, kad jis tuo 
tikisi, ir geidžia, atsiekti šiokios 
tokios vienybes tarpo radika-

\ •n .

Važimk Tiesiog i
LIETUVĄ IR RUSIJĄ

Mes prirengiant
PASPORTUS 

ir vizas
Ateikit tuojaus 

užsakymų padarymui

Schiff & Co.
State Bank

Turtas $5,000,000.00

728 W. 12th Street, 
arti Halsted St.

Lietuviai— 
per musų Rankos Agentūrą gali važiuoti tiesiai į 

Liepojų (Libava)
Parduodam laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos

Siunčiam Pinigus 
Lietuvon

Su pilna gvarancija ir pristatom kvitas su parašu 
priėmėjo GREIČIAUSIAI.

SAUGUM U ir UŽTIKRINIMĄ
Savo sunkiai uždirbtiems pinigams

RASITE 
šiuo j Valstybinėj įstaigoj.

Mokama 3 nuošimčiai už padėtus pinigus, ku
riuos galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

Banko turtas virš

Pustrečio Milijono Dolerių

Universal State Bank
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

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

809 West 35th Street (Kampas Halsted).
Valandos: nuo 9 ryto iki G/vakare kasdieną.
VAKARAIS iki 9 valandai — Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis.
NEDALIOMIS iki 3 valandai po pietų.

Atdara utarnykais ir ket
vergais iki 8 vai. vakare.

Vienu Laivu Tiesiai 
j Libavę

jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpą laiką.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir čekius.

Mes turime šimtais prirodymų už Musų teisingumą 
Visais reikalais kreipkitės pas: 

ZOLP ir BARČUS
4517 So. Hermitage Avė. Chicago, III.

Tek: Yards 145. 
-,------------------------------------------------------------------------- --------------------- -------------------------—t

lių vadai su keletu savo artimu 
sekėjų ignoruoja tų Dėbso troš
kimų, ir elgiasi priešingai. 
Ažuot stengtis gydyti senas 
žaizdas, vietoje jieškoti, kas yra 
bendra — kas vienija — musų 
laikraščiai ir kalbėtojai (ypač 
lietuvių) daro dideliausių pas
tangų, tead suradus skirtumų 
tarpe išsiskirščiusių grupių, 
didina žaizdų radikališkame ju- 
clejime. stengiamasi kaip ga
lint tolinus atstumti nuo savęs 

buvusius savo draugus! Erzi
namas!, piudomasi, sėjama ne
apykanta ir dar tikimasi kokių 
gerų pasekmių?! Ištikro, be
viltis apsireiškimas!...

Vienok man rodosi (ir pati
riu), kad f. v. “eiliniai” nariai 
ir si m pa tiz notoj ai nepritaria 
tai kenksmingai ir negudriai 
musų partijėlių bosų politikai...

Taigi aš ir kreipiuos į tuos 
radikalus darbininkus, kad jie 
nepaisydami kurių-nekurių mu
sų vad ųambicijų ar paklaidų 
imtų energingai darbuotis dėl 
solidarinimo radikalu, kad ko
va už galutinų pasiliuosavimų 
butų pasekmingesnė, nes lik 
vienybėje yra galybe.

Darbininkai, kurie pritaria 
šiai idėjai yra kviečiami pakel
ti savo balsų ir reikalauti savo 
laikraščių ir veikėjų, kad -jie 
bent turėtų gėdos, ir dirbtų dar
bininkams naudingų kurinio, o 
ne ardymo darbų, o jei ne — 
pasirinkti tinkamų darbuotojų.

Rafacl Vargas.

L.D.L.D. Reikalai
Draugūs ir Draugai!
Vasaros karščiai jau praeina. 

Užstoja taip vadinamas darbo 
sezonas.

Per vasarų L. D. L. D. drau
gai mažai ką veikė; atsteigimo 
darbas stovi taip, kaip su pava
sariu apsistojo, su mažais išemi
niais.

laikas nepraėjo niekais.

Pažiūrėk i šitą
Saugiausia vieta jūsų pinigams tai GERAS šmotas Real Estate

Mes turime perdavimui visokio didumo lotų ant lengVų išmokėjimų arti lietuviš
kos bažnyčios ir arti tuzino didelių dirbtuvių kur visada yra darbo.
Važiuok i rytus arba vakarus bilc karais iki State St., paskui State St. karais

(119th & Morgan), nulipk ant Halsted St. eik vieną bloką j pietus j musų ofisą.
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 iki 6; Pahodėliais, Sėredomis ir Subatomis 
nuo 7 iki 9 vakaro. Nedėliomia nuo 2 iki 4 po piet.

A. T. SMITH & SON
12000 So. Halsted Si.,

Mps Lietuvio
Siunčiama
Greičiausiai«

CENTRAI!.
MF& BISTRICT

BANK
1112 West 35th Street,

Gulite siųsti šį vakaraą nuo 
G iki 8 valandai.

Banko turtas virš 
$6,000,000.00

klausimus. Pas mus, Ameriko
je, tas pats. Kas gi tų darbų

likti; musų draugai, priederme 
subudavpti jų taip stiprių, kaip 
galima.

Tiesa, draugija, prieš frainiz- 
mo laikus, tbuvo jau paaugusi 
ir išleidinejo bent po knygų į 
metus. Bet dabar ji lapo apar
dyta, o tuo tarpu literatūros rci

West Pullman, Chicago, Iii.
242.Phone: Pullman

KLŪK

ESORKA
MOTVet u 11* CMfT

Ar Jutu Vidurei Suvirin
Suvalgitą Maistą?

Ne tas ką suvalgote, bet tas ką vidurei suvirin, duoda 
pasekme jusu kimu.
Giaras, sveikus apetitas ir tam tikras dirbimas virimo 

organu, bus pasekmių po vartojimo

Severą
Esorka

Pasekmingi vaistai dėl ateinančiu į 
sveikatą ypatų. Labai rekomenduoti 
vaistai dėl nusilpnėtų ir delikatnų 
ypatų. Tam tikras sustiprinimo vais
tas dėl senyvu yptatų.
, Kaina 75 centai į 3 centai taksa, 

arba $1.50 ir 6 centai taksa.
Pardavinėtas Aptekose arba 

rašikite iki

W. F. Severą Co.Ceduwapids’

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą I Hbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, nmilavimus — ir viskas tas 
nieko nepayeįjįėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi /” C

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir lysti. O fui 
todėl, kad ai vartoju RUrFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolč? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintoji®,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas'gal būt Į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?K U F F E K S
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos | 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- | 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I1

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai^ 
pridėti prie kiekvienos bonkutės * Jęi negausite jūsų aptiekoje, ta< , 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar moncy order Šiokiu adresu: |

r. AD. RICHTER & CO„ 3X6-330 Broadway, New York

draugija negalės ištesėti, ’jei 
mes, draugai, nesukrusimo.

Ardyti ją mums nereikėjo 
Iruslis; tuo mat, pasidarbavo 
darbininkų llcladdinlojai, pri- 
kimšdami musų organizaciją vi
sokių judošių, kurie ir apardė 
draugiją. Bet budavoli ją ne
ateis, tai ne jų darbas; tą mes 
draugai turime padaryti.

Dabar kaip lik laikas pradėti 
darbą, stiprinti esančias kuo
pas, reorganizuoti pakrikusias 
ir tverti naujas, kairių nebuvo.

Visose juk lietuvių kolonijo
je randasi būrelis draugų, sim
patizuojančių L. D. L. D.; dabar 
jų skaičius dar padidėjo, te- 
čiaus, draugijos kuopos dar nc- 
visur atsteigtos.

Draugai! laukimas lai reiškia 
trukdymą pa tiems save. Tatai 
nelaukite, kad kiti rcorgani- 

* didžiausi stoka literatūros, gvil-^zuotų ar naujas sutvertų, bet

kų surišiu su griovikais L. D. 
L. D-jos. Tuo laiku taipgi pri- 
sižiurūjonie į kilų šalių darbi
ninkų judėjimą.

Vasaros alsilsys ir pasaulio 
nuolikiai, kurie kdlba už mus, 
suteikė mums daug energijos ir 
vilties dirbti stropiau darbinin
kų labui.

Draugai, matydami tų visų, 
pasistengkime ir1 mes truputį 
dauginus, kad sukurus musų 
draugiją stipresnę, kuri taip 
kiltą liksią turi: leidimą (kirbi
ni ūkiškos literatūros.

bininkas jųjų reikalus nušvie
čiančiu rastu, bet šiuo momentu 
jų dar labiau reikia.

Lietuvos draugai atsišaukė ne 
sykį, prašydami pagalbos iš 
amerikiečių. Jie nurodė, kad

■MM

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai pri- 

siųsk savo paveikslų, kad atgaivintų mu
sų širdis. Patarimas. Jei vertas meiles, tai 
yra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
čios ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 
be žodžio. O tamista užganėdinsi save ir 
savo draugus, kad atlankysi musų paveik-

J. P. RASHINSKI,
3202 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
l’alcnfrins akių Įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpeciaU atyda aG 
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
deldieniais nuo 10 ryto iki 1 po pleL 
Ofisas 1553 W. 47th SU Rampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 1660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia rydymaa yra chronii- 
kų, — nervišky ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

slų išdirbystę.
Atlas Art Studio

penki draugai randasi, sutin
kantys su draugijos liksiu, ga
lima tverti kuopa; kur nei tiek 
nėra, galima prigulėti pavieniai, 
kolei atsiras daugiau.

Netrukus bus paskirta nomi
nacija L. D. L. D. viršijiinkų 
1921 melams, kad su laiku ap
kalbėjus ir išrinkite draugijai 
tinkamų valdyba. Visoms kuo
poms ir pavieniams, kurie užsi
mokėjo už 1920 m. bus išsiun
tinėtos nominacijos blankus,

denančios bėgamojo momento- darykite lai jus patys. Jei nors Taipgi ir tiems'bus pasiųsta, ku

rie iki tuo laiku prisius savo na
rinę duoklę už šiuos melus.

Geistina, kad draugai pasi
skubintų tai padaryti.

Draugijos reikalais kreiptis j 
mane žemiau paduotu adresu, 
nes draugui Iškauskui, aplinky
bėms verčiant, reziganvus, aš 
sutikau laikinai padirbėti, kolei 
bus išrinkta nauja valdyba.

J. Valeika, 
Laik. LDLD. Sekr.

372 Washington St., Cambridge, 
Mass. »

s s
1 Nesikankykite savęs skaus- ■ 
H mais, Reumatizmu, Sausgėle, B 

Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu B 
lg raumenų sukimu; nes skau- ■ 

dėjimai naikina kūno gyvybę ■
B ir dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPSICO COMPOUNI) mo- ! 
“ stis lengvai prašalina viršmi- m 
“ nėtas ligas; mums šiandie dau- i 

gybė Žmonių siunčia padėka- | 
vonės pasveikę. Prekė 50c per b 

y, paČtą 55c arba dvi už $1.05. m

■ Justin Kulis ■
I 3259 So, Halstod St. Chicago, III, ■ 

S Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 
gg KATOS”, augalais gydyties, ■ 
m kaina 50 centų. į*
HBaBRnBMEBHBflR B gi



Atrodo kaip

Helis Piknikas
PEOPLES STQCK YARDS STATE BANKE

Kampa* I7tos ir Ashland Avė.

ATEIKIT IR PAMATYKIT
ki būriai žmonių dedasi savo pinigus į

Kiekvienas jaučiasi kaip namie
Nes čia yra kalbama Lietuviškai.

Jus jausitės kaip namie šitame Banke, kad jus ir nei žodžio ne
kalbėsi Angliškai. . x..

Jus galit išsiimti savo pinigus is šito Lanko, kada tik norit.

Dabar sakykit man, ar gali būti kur-nors gerės- 
nis Bankas.

PEOPLES = BANK
Bankas a iii Kampo

47tos ir Ashland Avė. .
Chicago.

.U

j ' 11 ! j

juga Padėtiems Pinigams
security Bank

Milwaukce Avė. cor. Carpenter Si.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM3?”pELNO ANT PADĖTŲ PINIQŲ

Saugios Depozitui IZJežes

Atdara panedeiiais ir subatomis iki 8 vai, vak

--------------- - , ..... ................ .........

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
111-th Place ir Michigan A ve.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, Presidcnt 

DAVID J. HARRIS, Vice-Prusident and Cashier
PAUL C. GLASHAGEN, Xsaistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James II. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spiker

\tidara Seredos Vakarais

Aurelius
W ai te r E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

YMA TVIRTAMEPADĖK SAVO ŠUTAU
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULUS
Tęs kalbame Lietuviškai

išskiriant, Suba
Bankas su Laikrodžiu
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Cicero State Sank
48th A VENŲ E AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources ........................................... $1,060,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piety. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

LICITACIJA.
Neatimti Storage rakandai. Taipgi išdirhėjų nauji rakandai. 

Specialis pasiūlymas vėliausio styliaus trijų šmotų seklyčios setai, 
pintiniai, skuros ir overstuffed, taipgi kaurai (rūgs) ir fonografai.

ŠIS SEKLYČIOS SETAS $125, VERTAS $200.
Tikros skuros, taipgi ir kitokių išdirbinių.

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

praleisk šj bargeną, ateik tuojaus. Dastatymas į namus dykai. Atdara 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj iki 4 v. 2810 W’. Harrison Street.

NAUJIENOS, Chicago, III
lF»

True translation filed vvith tho post- 
master at Chicago, III., Sept. .11, 1920 
as rcąuired by tho net oi' Očl. 6, 1917

Gorkio persergėjimas 
lenkams.

siu metų gegužės mėnesio

noreliam i

vielų valdžia pradėjo mobili- 
xuol su.vo kariuomenę. Mask
von buvo sumobilizuota dideli 
kariuomenės būriai, kuriems, 
prieš išeinant kautis su lenkais,

' al.sisveikinimo

“I Je i,ugai! Norvi
' jums keletą žodaių;

au tarti 
norėčiau,

sąžiningų

žuazinių Lenkų piliečių ausys.

su Rusų carais, trokšdami pa

bėgiu buvo atsilikimų, kad len

s;u Varšavą. Kova pasui 
tuo, kad carui laimėjo. Li 
viešpatij i buvo tris karius i 
mių rusų caru sudraskyta, 
nuo laiko tų 
musų, rusų, 

[pasiliko liti 
toks, kur ir
suteikia ypatingi

žiauriu kovu liek

šiol dar kažin-kas 
šiam karui gali 

ir no-

1 )abar

ai neprisiima atsakomybės už 
uloki dijos padarytas nuode-

nu
kausmai

\K

žmonių su toj 
jaučiami, šilą 
šiam karui si

visps karšto 
sus, nužiūrint 
priešinsimų.

“D. bar 
pasakyt jums 
apie tą kovą,

kurs sujungs 
ag'niu.ą ir kle
isti jų interesų

draugai, norėčiau

kuria jus šiandie 
vedate. Ant jūsų galvų krinta 
smūgis paskui smūgi. Ir kodėl?

(odei, kad gyvenimą jus 
naujais pamatais kurti.

tikroj visuomenes dalyj
norili 
Tam 
vyrauja nuomone, kad jus savo 
kuriamajame darbe darote pi- 
L cnvn l.'nvni ii»c

rtais vartojate nereikalingų 
lurumų ••• baisumu, 'rečiau ne 

tariamų žiaurumų ir bai- 
įie jūsų neapkenčia. Ne. 
mn buvo ir pirmiau, ir

aunu

1)1

•ia j ūsų lik < 
griovėte seną 1 
e v dslybę, o

nu

iškimo;

i, aš nepakenčiu ka- 
visų-baisiausio apsi- 

bet jeigu kas-nors 
smaugti už gerklės,

š ginsiuos iki paskutiniojo la- 
aujo. Lenkų ponai už
balinai kariauti su mu- 
iurint, kad Sovietų Bes- 
dare visa, idant ginčus 
gražumu, taikos įkelia.

Jie puol i mus už gerklės sniaug 
Ii. 'lai tebūnie gi karas! Už 
jūsų pečiu stovi visos sovietų

ubs, ne: 
publika

ėiai, ir jus išeisite pergalėtoji!! 
Brangus draugai, aš sveikinu 
jus!”

Darbo Laukas
Cinciinnati, O.

vekarių darbininkams 9 c. j v 
landą — iki 59 c. su pusantros 
mokesties už viršlaikį. Taipjau 
jvede 9 vai. darbo diena, vieton 
10 vai.

Chicago. Jewell Tca 
darbininkų streikas tęsiasi 
metai laiko. Sakoma, kad strei
kas t iip nusilpnino kompaniją, 
kad jos “eommon” Šerai, kurie 
pirmiau parsidavinejo po $68, 
dabar parsiduoda tik po $8.50, 
o “preferred” serai parsidavine- 
jusieji apie po $100, dabar par
siduoda po $22. Firma turėjo

jau

Ai'&dKsdteufcas
Kad nori keliauti į Lietuvą, tai gali laivakortę pirkti j LIEPOJ Ų (Liba- 

vą). Kad nori pirkti draftą, bile kokios šalies pinigų pagal kasdeninio kurso, 
tai mes jums geriausiai patarnausim.
TEISINGUMAS. — MANDAGUMAS IR PATARNAVIMAS, YRA MUSŲ

pamAtas.
Verta kiekvienam lietuviui susipažinti su pirmutine Lietuvių Valstijine 

Banka Amerikoj.

Metropolitan State Bank

Maso užsiėmimas
Perkame ir parduodame NA

MUS ir FARMAS, pampiname 
PASPOBTUS, LAIVAKARTES.

ir kitur. Padarome visus lega- 
liškus DOKUMENTUS Ameri
koj ir Lietuvoj. INSURANCE 
visose jos formose. Stojame į

L Zolp, A. M. Barčus

COMMEBCIAL BEALTY
BUREAU,

Tol. Yards 145

llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllilllll!N

Ant kampo 22ros ir Leavitt gatvių.

$125.00

Kapitalas ir perviršis $245,000.00.
Turtas daugiau kaip $1,350,000.00.

VALANDOS: — Kasdieną nuo 9 
vai. ryto iki 4 vai. vakare. Utarninkais 
ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

nų, kaina nuo $25.00 iki $250.00, parduodame ant 
lengvų išmokėjimų.

Kas atsineš šitą apgarsinimą, tas gaus 6 rekoj*- 
dykai pirkdamas gramafoną.

C. 2 — $50.00

E! Ibi

K

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina $1 vienas.
35 Jaunavedžio Pasiskundimas, mbnologas.

Girtuoklio Metavonė ir stebuklai.
Velnias No Boba, Dialogas.
Jonas šmikis ir Maušo Kelione.
Piemenėlis ir Pavasaris, Dainos.
LK Luva Tėvynė Musų ir Tykiai nenninėlis teka.
Spragilų Daina ir Strazdelis.
Mielaširdyste ir Vai Verčia Laužo.
Darbininkų Marseliete ir Sukeliam Kovę.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir Šia Naktelę.
Pasakik Mano Mylimas Krašte, Butėnas.
Pavasario Dainos, orkestrą.
Krakoviakas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias.
Ant Dunojaus Bangų ir Brangenybes Valcas.'
Stepano (lovotte Valcas. M
Juokdarys.
Cinderclla, šokis ant gitam.
Gražus šokis ir Fox Trot.

Rekordų mažiaus kaip G kitur nesiunČiamo.
utuve atdara Nedčliomis. Kataliogą pasiunčiam kožnam dykai.
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Juozapas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

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

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas

3518 So. Halsted St., Chicago, III.
Buvęs užveizda Irving Park Sanitariumo ir Medicinos Direkto

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

iškelti iš 7 a u.“šių namo į vi

Ottavva. Malorius
(Painter)

Malevoju, popieruoju ir darau viso
kius pagražinimus.

Imu visokius darbus į štorus, tea-
; ir visokius namus.

Kanados Darbo Partija. Federa
cija susideda iš darbininkų, ku-j 
rie netiki į internacionalines trus,"bažnyčias 
unijas ir sutvėrė unijas, nepri- Duodu geriausi patamivimą su že- 
klausančias prie Amerikos Dar
bo Federacijos.

miausiom išlygom. Už išpopieravimą 
kambario imu $8.00 ir augščiau su 
savo popiera. Dirbu visose dalyse 
Chicago.

Olympia, Wash. -
Logging Co. paskelbė lokautą 
prieš 75 darbininkus, kada tieji 
pasiskundė aut netikusio mais
to.

J.S. Rantančioms
8641 S. Union Avė 

Tek Drover 1566.

Chroniškos Ligos •
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa»« 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimusf abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTEBIO 
ir dčkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku- 
Duoar Pirma rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITLEBl ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abeinai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo iniluenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.5(1; 2 b.'$3.i)0; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tani panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salulcs Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikęjuoj prisiusi
me de! tamitij reikalaujamų gyduolių.

‘Pu saiga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 
suokit taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

Sveikam Runa Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

dalis gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie p 

•buvo nebetekę vilties pasveikti. Įj įĮįy U
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie N [ Y 

viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai \ 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy- | '7\ j

Dvasia

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai -r

žmonės sergantis taja biaurla liga
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
| gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutino.

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir motery. Patarimai dykai.

DIL D1CKSON
1645 West 47th Street.

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physician & Surgeon

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

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatoriy 

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

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

po piet.



Rugsejo 11 d., 1920 i
■1 firmos, vežimų ir automobilių

CHICAOOS1 
:: ŽINIOS ::

sią eiti pasiteisintų prieš komi
sionierių Leyvis Mason.

šiais
ui t s il

ŠERNO DRAUGŲ SUSIRIN-

Šiandie, rugsėjo 11 d., kaip 
10 vai. vakaro bus Šerno Drau
gų susirinkimas J. Kulio Ap-
tiekoj, Halsted, prie 33-čios 
gatvės. Visi užjaučiantys rašy
tojo Šerno reikalams kviečia
mi atsilankyti.

šerno Draugų Būrelis.

Tyrinėja misterišką gaisrą.

Max Kaufman, 3320 G-ren- 
sliaw gat. ir Phillip Korman, 
213 S. 14-tos avė., Maywoodc, 
viršininkai Kaufman ir Konnon

ti į gaisrų prokuroro McCobe’s 
raštine vakar po pietų. Jų klau
sinėta. kai dėl misteriško gaisro,

goj * 1100 S. Kedzic gat. Batalio
no viršininkas Lauby sako, kad 
jis suuodęs kerosino smarvę 
skiepe. McCabe taipgi žada iš
klausinėti ir viršininkus Victor 
Auto Bepair kompanijos prie 
Kedzie gat., kuri irgi tapo gais
ro sunaikinta.

Dalrymple’s agentai veikia.

Paskutiniu laiku Dalrymple’s 
agentai pradėjo uoliai darbuo
tis. Vakar jie padarė kratą Mis- 
sion Ikir’e, 217 W. Madison gat. 
laike pietų. Lawrence Simon, 
savininkas, ir Dennis Mitchell, 
bar tenderis, areštuoti,
užgriebę net pusketvirtos kvor
tos degtinės. Areštuotieji turė-

\,'geniai

f------- -------------------- ----------------- ---------------------------------- ------------------------------ ---- I

Susipažinkite su musų
I KANKA
i PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ-
j DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

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

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

tuva.
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams 

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

geriausiai.

MUSŲ B AN K A YR A PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

1 KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 
$6,000,000.00.

Ateikite ir susipažinkite su

Oepositors State Bank
j 4G33—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Naujas

Europos Žemlapis
SU

Lietuvos Kishžiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusija
I92O m.

Parodo

Nauja Europos Padalinima
Kaina 35c

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

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., Chicago, iii.

Lietuvon pinigus su pi!na atsakomybe siun-
č!a Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

Užsimušo darbininkas.

juos tinkamai nubausti.
metais jis jau patraukęs 
komybėn už girtokliavimą dau
ginu knin šimtą nolicistu. iš

Pranešimai PASEKMĖS SALDŽIOS.

Nelson Leavill, 23 metų am
žiaus, 3157 S. Woibash gat., dir
bantis prie Chicago, Mihvaukee 
A St. Paul geležinkelio, vakar 
nukrito nuo North Western ele
vatoriaus, prie Chase gat. ir už- 
siinušo ant vietos.
Pavogė septynis automobilius.

Chicagos policija raportavo, 
kad laike pastarųjų 24 valandų 
čia pavogta viso septyni auto
mobiliai. Policija patenkinta, 
kiad tiek mažai.

kurių vienas jau, patrobiu 
J. J. Daly, tapęs apkaltintu 
kur.

Duoda naują patarimų.

va-

no

Rado nušautą policistaą.

Aldermonas Oscar Olsen 
sutaupyti laiką gatvekarių 

konduktorių ir pasiažierių. At- 
siekimui to tikslo jis proponuo- 
ja ant visų kampų vidurmies- 
tyj pastatyti kolektorius, kurie 
išdavinėtų bilietus. Tas sutau
pytų laike susigrūdimų laiką 
kaip konduktoriams taip ir pa- 
sažieriams.

ri

Dr-stes Lietuvos Vėliava Ain. No. 1 
susirinkimas įvyks nedėlioj, rūgs. 12 
d., 1 vai. po plet, Davis Sųuare par
ko svet., prie 45 ir Paulina gatvių. 
Visi nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

— A. Tarvidls, nuta. rašt.

PaSelpinės Draugystes Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, rugsėjo 12 d., 1 va), po pie
tų, Fellopship svet. 33 PI. Malonė
kite visos narės atsilankyti, bus 
svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Lietuvių Moterų Apšvietos Draugy
stės teatro repeticija įvyks šiandien, 
rugsėjo 11, 8 vai. vak. Mark VVhite 
Sųuare engino room svet. prie Hal- 
stėd ir ““ ' ’ —
lonėkite

SOtos gatves. Lošėjai ma- 
visi susirinkti laiku.

— Valdyba.

Praeitą naktį Carl Erickson, 
specialia skerdyklų policistas, 
tapo nušautas netoli savo na
mų, 5748 Lonv gatvės.

Jo moteris, apie 10:30 vai. 
iš ryto, išgirdo revolverio šūvį, 
ir išbėgus laukan, rado savo 
vyrą ant šaligatvio visai be 
sąmonės paplūdusį kraujuose. 
Kulipka buvo perėjusi per sme
genis dešinoje smilkomo.

Engekvoodo stoties policija 
nesuranda priežasties, dėl ku
rios Erickson butų buvęs nu
šautu ir abejoja, ar tik jis ne* 
papildė saužudystę. Bet jo šei-

kių motyvų, pareinančių jų są- 
protavimų.

Policija pradėjo tyrinėti įvai
rius gandus, buk Erickson bu
vęs labai neapkenčiamu apie- 
linkės valkatų it] kitokių padau
žų. Jo kūnas nugabentas į na
mus ant 1006 W. 57-tos gat
vės.

Išmokės užsilikusią algą.

Ateinančią sąvaitę Bock Is
lando geležinkelio kompanija

darbį savo darbininkams pagal 
(Suvienytų Valstijų darbo tary
bos nutarimo. Algos bus išmo-

jos mėnesius. Sako, kad už
mokėjimas viršysiąs tris ir pu
sę miliono dolerių. Vidutiniš
kai, kiekvienas darbininkas 
darbininkas gausiąs tarp $70 ir 
$80. Boto, darbininkams pake- 

į liame alga, kuri atsieisianti 
■ kompanijai apie vieną milioną 
l ir du šimtu tūkstančių dolerių 
i j menesį.

Vijosi, tris mylias*kol pagavo.

Pasiuntė proto ligoninėn.

George C. Jeffers, Evanslono 
poetas, kuris kiek laiko atgal 
melde J. Ogden Armouro su
šelpti jį finansiškai poemų ra
sime, buvo areštuotu ir pat
rauktu tiesom Užkavar j dm 
perskaičius teisme savo vėliau
sius poetiškus “įkvėpimus,” ta
po pasiųstas sąvaitei laiko į 
psychopotišką ligoninę pasitai
sytų.

L. G. D. 47 skyriaus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 12 rugsėjo, 10 vai. ry
to, 1822 Wabansia Avė., "Liuosybės 
svetainėj. Visi nariai kviečiami būti.

— A. Vaitas, Rašt.

Jus žinot ką kartą pasakė 
voverė apie riešutą: “Keva
las yra kartus, bet branduo- 
lis saldus”, Sena pasaka, bet 
amžinai teisinga. Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras 
Karčiojo Vyno taipgi išrodo 
lyg biskį kartus, bet pasek
mės būna labai saldžios. Jis 
prašalina visą kenksmingą 
jūsų žarnas švarias ir sutei
kia jums sveiką aptetitą. Jus 
jaučiatės puikiai nuo ryto 
iki nakties. Tos saldžios pa
sekmės padarė Trinerio A- 
merikonišką Elixirą Kar
čiojo Vyno taipgi populeriš- 
ku, kad kas metai reikalin
ga didinti įstaigą, išdirban
čią tą vyną. Da ka tik nese- 

’ nai du kubilu — 25,000 ga- 
. loinų įtalpos kiekvienas — 

tapo įtaisyta naujai pri- 
. budavotame name; įrengta 

tapgi naujos supilstymo į

Fcderalės Agentūrų Bendrovės.
PINIGU TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 11, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

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

Draflais 5 nuošimtis mažiau
nant pinigą į pinigą 30 nuošimty 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiiikus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienoą 
kursą. Pinigus siunčiam į visut 
Lietuvos kraštus. •

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. 18th Street, Chicago

$2.50
$2.25
$2.50
$0.45

J. P. WAITCHES
LAVVYER 

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

Tel. Yards 1053

Pa j ieškojimai

Atrado kūdikį.

Ponia Ethcl Mc Knight, 154 
E. Superior gatves, praeitą nak
tį ant laiptų atrado vieno mė
nesio senumo kūdikį, suvyniotą 
į drobulę. Kūdikis atiduotas Šv. 
Vincento vaikų prieglaudom

Rado negyvą.

Poni Andrew An<lrows, 23 
'lietų amžiaus, 1235 Chicago 
gatves, Oak Parke, tapo atras
ti negyva jos namuose. Mano
mi, kad mirties priežastini yra 
iirdies liga.

Užeini ušo.

Elmcr Gctiry, ūkininkas, gy
venantis arti Melrose Parko, 
jŽsimušo praeito ketverge nak
tį, kuomet jo arklys su briku
te nupuolė nuo Nori h VVestern 
geležinkelio tilto, Bellyvoode.

Ketvirto Wardo Lietuvių Politikos .ir PaSelpos Kliubo mėnesinis susirin- t&Pgl HUU^OS SUpilstyiHO į 
kimas bus nedėlioj, rūgs. 12 d., kaip bonkas . ir užlipinamų ant
1 vai. po pietų, Mildos svet. ‘ -

Prie šio pastebėsiu, kad Kliubas sa
vo naujais įstatais padarė tris sky
rius: pašalpos, politikos ir apšvietos. 
Politikos ir pašalpos skyriun gali 
priklausyt moters ir merginos, be 
skirtumo partijų ir tikėjimo. Kliu
bo susirinkimai esti kas antras šven
tadienis po pirffiai.

Toj pačioj svet., 4 vai. po pietų 
bus repeticijos “fazdas naminio Liū
to”. Visi lošėjai bukite.

— M. M. Yuodis, Pirm.

bonkų kortelių mašinos, ir 
pats tos gyduolės išdirbi- 
mas žymiai padidėjo. Tik 
pamatinis musų šauksmas 
pasilieka tas pats: “Vien ge
riausia rūšis yra užtektinai 
gera musų kostumeriams”. 
Atsilankydami pas savo ap- 
tiekorių arba vaistų parda
vėjo griežtai reikalaukit, 
kad jus norit gauti tikrųjų 
Trinerio Amerikoniško Eli- 
xiro Karčiojo Vyno gyduo
lių, ir atsisakykit imti viso
kius kitus pamėgdžiojimus. 
Pardavėjas turi savo sande- 
’yf Trinerio Angelica Kar
čiojo ’ Tonikų, Trinerio 
Cough Sedative, Trinerio 

, Linimentą, ir tt. — Joseph
Nedėlioj, nigsijo 12, kaip 10 vai. Trinnr Cnmnnnvryto p. Meldažio svetainėj įvyks Liet. 1'DlOl UOmpdnj, looo-lo4») 

Laisv. Fod. Uno3 kuopos susirinkimas. So.' Ashland Avė., ChicagO, 
Visi nariai prašomi atsilankyti. Tu- Illįnnie 
rime daug svarbių reikalų aptarti. UiniUlb.

— Valdyba.

4tos kp. L. S. S. baliaus rengimo 
komiteto nariai malonėsite susirinkti 
nedalioj, rugsšjo 12, 10:30 ryto pas 
drg. Adomavičią, 3512 Emerald Avė. 
Turime daug svarbių reikalų dėl ba
liaus, kuris bus spalio 9 dieną, Mil
dos svetainėj kviečia. Kom. Narys.

L. S. S. VIII. Rajono valdybos po
sėdis bus panedėlyj, 13 d. rugsėjo, 
7:30 v. v. Naujienų name. Visi na
riai malonėkit būtinai atsilankyti.

— Organizatorius.

MOTERS, AR JUS ŽINOTE KAD 
DAUGELIS MOTERŲ,

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
vylas Grigaitis ir Franciška Grigai- 
Čiutė. Jau tris metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti Žinią 
šuo adresu:

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

ŽINIAI POVYLO BINGELIO.
Pranešu, kad aš nuo panedėlio gy

venu pas lietuvius, malonėk tuojau 
atvažiuoti.

ELZBIETA B1NGELIENG, 
3237 Limo St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tėvelio ir brolio, 
Jono Mikelaitis ir Jurgio Mikelaitis 
(angliškai save vadina John Mitchell 
and George Mitchell). Jie yra iš 
Užnugarių kaimo, Raseinių apskr., 
Batakių vals. Turiu labai svarbų rei
kalą iš Lietuvos. Malonėkite atsi
šaukti patįs, arba kas žino pranešti 
kuogreičiausiai.

SAM MITCHELŲ (MIKELAITIS), 
580 So. Superior St., Kenosha, Wis.

Banditas, kuris uždarė Frank 
Zboril užpakaliniam kambaryj 

į jo saliuno, 9301 Vaugan gat., ir 
paėmė iš registerio $902, tapo 
policijos pagautas laukuose, 
Burnsidėj. Policisbams prisiėjo 
jį vytis apie tris mylias kol su
čiupo. .Jis pasisakė esąs Benja- 
min Sellin iš Hamilton, Ont.

Zboril turėjęs $1,500 kišenėj 
ir $500 pakovotų cigarų skrynu
tėj, bet banditas1 užmiršęs jų pa- 
j ieško t i.

Pristatė prie darbo.

WASIUNGTON, rūgs. 10. — 
Gautomis žiniomis, deportuo
tieji iš Jungtinių Valstijų žmo
nes, jų tarpe ir paskubusioji 
anarchiste Ismma . Goldman, 
kaip tik pasiekė Rusiją, tuoj 

‘pristatyta prie atatinkamo dar-
bo.

Nepristatyti laiškai.

Atėmė daktarui laisnį.

Dr. M. A. Fach darydavęs 
gerą biznį likeriais. Kai kurio
mis dienomis jis išrašydavęs 
net po 300 receptą savo kostu- 
mieriams degtines nusipirktų. 
Užtai jis vakar neteko savo 
laisnio.

žemiau paduodame sąrašą 
'aiškų, atėjusią iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
lesu randa. Kam tię laiškai prl- 
tlauso, tegul kreipias^ į vyriau
si jį paštą, Clark ir Adams gt. 
įteikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dieną nuo paskelbimo.

« Lietuvos Mylėtojų Dr-stes susirin
kimas įvyks subatoj, rugsėjo 11 d., 
7.30 vai. vak. J. Urbono svot., 3338 Kurios vartojo Karšųjį Laxvinburnum 
So. Aubum Avė. Draugai malone- Compound, užreiškia, kad tai yra Lik
kite laiku atsilankyti. — Valdyba, ras vaistas moterims. Jis nuvarė gil

tinę nuo daugelio durių. Jis išgel
bėjo moteris nuo kankinančių ligų. 
Jis pergalėjo' jų silpndrbus.' Jis pa
taisė padėjimą, ypatingą tai lyčiai, ir 
daugelį išgelbėjo nuo chirurgo peilio; 
Kiekviena skaudi liga, kurios tykoja 
ant moterų, palieka savo ženklą. Jo,s 
išblyškina veidą, naikina išvaizdą, 
sugadina ūpą, sudžiovina ir padaro 
jus senomis pirm laiko. Kas-gi nori 
seną sudžiuvusią moterį? Jos gyve
nimas tik skurdas. Laxviburnum

*• T. Pullman 5432 Compound moterų ligose yra didelė 
A i)arama-
AląUuLlllin Jeigu jus kenčiate nuo netvarkių 

mėnesinių, nereguliariškumo, silpnu- 
ACjįl'VLjH mo> apsvaigimo, periodiškų skaudėji- 

♦ unUviiU nių, netvaikaus apetito, išgeltusios iš- 
Tariu patyrimu vciYlos.’ skausmo, šalJįo, šalti, 

moterų ligose; ru- raI?kų ir kojų, išpūtimo, karščio, svai- 
pestingai prižiu- Kulio, plakimo šmkės nerviškumo, 
riu ligone ir kuili chroniško galvos skaudėjimo, nėra- 
ki laike ligos mumo, neramaus miego, abelno skau- 

* * ’ dėjimo, spazmų, užliejimo širdies,
10929 S. State Str. virpėjimo ir skaudėjimo , strėnų " ir 

Chicago, 111. tarpmontėj, rugštumo iš pilvo, koktu- 
■ KilSISBEEIBSŠBIBEESSIBlBBEOHf mo> ncgromuliuvimo, sunkus atleidi- 
..................... .......................................... mas šlapumo su karščiu, arba peršen- 
S3BEIHK8Ž3SHHEHEB B! B B13 D KIS čių, deginančių ar aržinančių šlapumo 
SI ‘ .------- .  ‘-------------------------------------------- ' .......... .
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Chicago* Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rug. 12 d., Zvriązek Polek 
svetainėj, 1315 N. Ashland Avė. Drau
gai malonėkit atsilankyt laiku ir už- 
simokit mėnesinės duokles, kurių yra 
užsilikusios._^ Taipgi būtinai priduo- 
kit savo antrašus, jai persikėlėt į ki
tas vietas. X. Shaikus, Rašt.

Tel. CiceroJj9(>3
DR. A. P. GURSKIS

Lietuvis Dentistas
4847 W. 14 St. kampas 49 Are.

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

išskiriant nedėlias ir seredas.

k organų, apsisapnavimų, niežėjimo, nu-

Ii | kų trūkčiojimų, 
U 
Bf 
Ei

H. lt J.Ilk. L irt

aHtsniflBiaKaifiaaiHBnaBHai

Sako, ir policistai girtuokliaują

16.
17.
22.
26.
36.
38.
10.

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrą bei 

teisingų vaistą ar sanžiniškų 
patarimą kaslink gyduolių, teik
sitės kreiptis pas lietuvią ap- 
tiekoriu, kuris visokiame reika
le jus pilnai užganėdins.

J. J. SMAILIS, PH. G.
2210 Jos. Cantpau A ve., 

kampas Evaline,

Chieagos policijos viršinin
kas Garrity sako, kad policis
tai pradėję perdaug girtokliau- 
li ir ačiū tam neatlicką tinka
mai savo pareigą. Jisi žadąs

KUR
V • w _ ____

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

I Ten turime tų sekretą kurhtom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinokite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų Hiirašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

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

Ik Anulis Anton 
6. Arbatcauski Mat.

Capas Mikolas 
Cesna Irving 
Dapkevich Paul 
Domeika Petaras 
Gramųntas Jozupas 
Gudaicuis N 
Justin Malinauckas

11. Gustis Anton 
57. Kiselis Juozapas

Klekevich Katarina 
Laurinavicui K 
Lucas Lukosaiciui 

77. Maciulskis Juzapas 
80. Malonibei Painet Juisu 
85. Mažeikis Ciprijonas 
87. Meszkenas Miki 
94. Mureika Antanas 
106. 
109.

11.
119.
120. Tonisuni S.
123. Salemonas Wuosaitis 
127. Skardžius Jurgis 
130. Srubas Valter 
137. Strapakas Povilas 
141. Sokunas F.
141. Tolisis Jozapas
146. Ulita George
147. Uzumecki A.
148. Uzumecka Susana
149. Voloviv Adam
155. Yurgilu Jahni
156. Yuraitis Stanislav 
164. Zimontina Antanina
166. Zukauckas Joseph
167. Zukasus Juzapas
168. Zura Jakov.

59.
67.
73.

NUODAI

Prokupinas Volter 
Budoni Vladislavas 
Baranauskis Ludveka 
Sawcunaito Marė

Aš ANTANAS SAKALAUSKAS, 
jieškau Amerikoj savo seserų JfiVOS 
ir ROŽfiS SAKALAUCKIUČIŲ. At
gal metų 15 gyveno Pittsburge, da
bar nežinau kur. Jos vedė, bet jų 
po vyru pavardžių nežinau. Mano 
adresas: Antrinas Sakalauskas, Laz
dijų Paštas, LicUM.a.

(Jei Jčva ar Rožė Sakalauckiuto 
priduos Naujienų Redakcijai savo ad
resą, pasiusime joms jų brolib laišką. 
— N-nų Red.).

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Jei kas iš giminių ir pažįstamų no

ri su manim pasimatyti, tai lai pa
siskubina. Mane galės ' matyti ne
dalioj po piet ir panedėlio vakare. 
Aš išvažiuoju' utartiifkė,' 'f 4 rugsėjo.

S. PURVINIS,
\ 1916 Canalport Avė.

PAJIEŠKAU savo švogorio Jono 
Filipavičio, Kauno valščiaus, Ubiškių 
miestelio. Yra 2 laišku iš Lietuvos 
nuo moteries. Atsišauk arba kas ži
not praneškit.

K. SKIRKO,
5133 W. 12th St., Cicero, III.

DUKTC STEFANIJA SZUSTOWS- 
KA pajieško savo tėvo. Ji dabar la
bai serga ir nori savo tėvą pama
tyti.

STEFANIJA SZUSTOWSKA, 
3815 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU brolio Alexandro Se- 
minaviČiaus iš Zulickų sodos, Viekš
nių par., Šiaulių apskr. Lietuvoj dirb
davo melnyčioj, atvažiavo j Montreal, 
Canadą. Girdėjau, kad jieškojo ma
nęs per “Keleivį”. Brangus broli at
sišauk pats, ar kas jį žino praneškite.

ONA SEMANAVIČAITĖ- 
RAKAUCKIENĖ,

6400 Maryland Avė., Chicago, III.
j.’ Į siminimo, hysterijos, baltųjų, nerviš- 

.> vidurių sukietėjimo, 
išpūtimo, išpūtę ir nereguliariai vidu
riai, nutirpę ir skaudanti sąnariui, už- 
miršfmo, stokos energijos, kojų skau
dėjimo, netvarkių yščių, nerviško nu- 
vargimo, melancholijos, nėštumo, vė
mimo, didelių, skaudančių ar neregu
liarių 
jimo, 
r amą 
šit tą 
bimą. _________ „„
perioduose, kaip tai, keitimąsis iš mer 
gystės į moterystę, laike nėštumo, ir 
laiko “keitimosi gyvenimo”, Lasyibur- 
num Compound moteriškose ligose y- 
ra neapkainuojamas.

Pilnas gydymas su Laxviburnum 
Compound Ičšuoja $10.48, pusė gydy
mo $6.50, bet jis yra vertas milijo
nus sergantiems, dėlto kad jis atlie- 
ka savo užduoti. Laxviburnum yra 
parduodamas tiktai per The Laxal 
Medicinos Co., 9954 Laxal Bldg., 
2130' Forbes — Box 963, Pittsburgh,
Pa.

mėnesinių, ir abelno nedagalė- 
įgyk šito geriausio vaisto, pa- 
visai jūsų lyčiai ir jus garbin- 
diena, kada pamatėt šį apskel- 

Trijuose moteries gyvenimo

PAJIEŠKAU Edvardo ir Jono Ru- 
telionų, paeina iš Ramanavo kaimo, 
Krosnos valsčiaus, Kalvarijos apskr. 
4 metai atgal gyveno Waukegan, III. 
Atsišaukit arba kas-nors praneškit 
šiuo adresu:

JOHN MARTINKAVICZE
40 Manhatton St., Hamtramck 

Dctroit, Mich.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininko į kriaučių 

dirbtuvę ant naujo ir seno darbo, nes 
aš vienas negaliu apdirbt senų ir 
naujų. Arba kad norėtumėt galėčiau 
aš parduot, nes aš pats negaliu va
karais stovėt dirbtuvėj, lankau vaka
rinę mokyklą.
A. J? G., 1410 S. 49 Ct., Cicero, III.

Res. Telephone Arm itage 1658

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

Yra dąug visokių rūšių nuodų apie 
kuriuos mes žinome labai daug, bet 
dar yra labai daug tokių, kurių nuo
dinga kokybe nėra taip visiškai pa
žįstama. Kiekvienas žino, kad mais
tas yra reikalingas palaikimui musų 
gyvasties ir energijos, bet ne kiekvie
nas įsivaizdina, kad nesugromuliotas 
maistas, lėigu jis pasilieka žarnose, 
surugs, pagamins nuodingas medžia
gas iš palongvo,bet tikrai pagadins 
kūno celes, kaip ir bile koki nuodai, 
kad padaro. Nėra reikalinga taip 
kentėti. Jus galit lengvai apsisau
goti nuo to. Turėk po ranka SLA- 
VISH CR()WN BITTER WINE TO- 
NIC ir vartok reguleriai, kada tik 
jūsų laukan ėjimas yra netikęs, arba 
kada gromuliavimas neveikia kaip 
reikiant. šita ištikima gyduolė pa
taisys jūsų apetitą, reguliuos jūsų 
laukan išėjimą, sustiprins jūsų sys- • t • 1 . . . • __ •
jūsų dieninių parejgų. Parsiduoda 
vaistynėse arba rašyk J. B. Scheuor 
Co., 17 W. Austin Avė., Chicago, III.

I launuu invjjunf; .------ m c v
temą ir padarys jus tinkamais prie

PRANEŠIMAS

REIKIA kambario pietinėj dalyj 
miesto, tarp 54os ir 63os gatvių. Gei
stina, kad ,butų šviesus ir šiltas van
duo.
su.

Meldžiu praneškit Šiuo adre-

Viešas susirinkimas likos 
atidėtas, dėlto, kad mažai 
žmonių teatsilankė iš prie
žasties lietau^ perkūnijos ir 
užgesinimo elektros. Taigi 
kurie prijaučiate tvėrimui 
vienintelės panašios korpo
racijos, tai malevojimo šepe
čiu (brush) išdirbimo, malo
nėkite susirinkti nedėlioj 
12 rugsėjo, 7:30 vai. vakaro

P. P.' M-t., 
4601. S. Paulina St. 

Telephonas Drovėr 4497

PAMEČIAU bunčių raktų, suvertų 
ant rinkutės ant kertes Auburn Av. 
ir 34to Street. Jeigu kas ras ir su
gražins, gaus dęvanų.

‘ ALFONSAS MASIULIS, 
3400 Aubum Avė.,

' Tel.: Bolvd. 1765.

•ĮIEŠKO DARBO

į Liuosybės svetainę, 1822 šoferis, 
Wabansia Avė. Kviečia iš- leidimą, 
radėjas

Stan. Gasparaitis

PAJIEŠKAU vietos-darbo, esu 
turiu valstijos laisnį- 
Galiu važiuoti bile ka

ru. Atsišaukit į'Naujienų ofi
są po num. 140.
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DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ VYRŲ

R E I K IA DARBININKŲR E IK IA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲVYRŲ IR MOTERŲ

RAKANDAI NAMAI-žEMfi NAMALžEMft

iMBfEManBnnuT

I REIKIA - MERGINŲ

Pastovus darbas. Jaunesnių 
kaip 16 metų. Puiki čysta dirb
tuvė. Gera mokestis pradžiai.

i Karštas čokoladas ir užkandis 
duodama dykai. Taipgi mer
gaičių pasibaigus mokykloj lek
cijoms ir pusę dienūs subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

MNFG. CO.,
Cor. 20th St.1918 Prairie

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

Mes da turim kelis
raukiančius darbus užėmi-
mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit i Havvthorne

« I1

dirbtuves ir pasikalbėkit
daugiau apie šiuos darbus.

COIL WINDING

ASSEMBLING
Šie yra visi geri darbai ir 

visi gerai 
gal mylėsit vieną jų geriau, 1 • * A » •1 • 1 1

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

Murray & Niekei M f g. Co 
2612 Arthington St.

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

ROCK-ISLAND LINES 
124th St. & Ashland Avė.

Blue Island, 111.

Paprastų darbininkų —

$6 i dieną — f)

dos dirbti

REIKIA
MERGINŲ

VYRŲ
VAIKŲ

Lengvam dirbtuvės darbui su nors kiek paty
rimo prie

Assembling
Drill Pressing

Punch Pressing
Hand Screw Machines

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

1066 West Adams St.

valan

Nuolatinis darbas

i apmokami. Jųs|pRlCE IRON & STEEL CO.
67th St. & 18 Avė.

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.

RE’KIA — lietuvio pardavėjo par
davinėjimui giros (cidcr) ir daug ki
tokios rūšies lengvų gėrimų išdirbi
nių.
PATTERSON MJNERAL WATER 

A BEVERAGE CO., 
4600 Wentworth Avė., 
Tel. Boulcvard 2846.

REIKALINGA šeimyninkė į 
mus

arba
Jaus

prie mažos šeimynos 
is ir gera mokestis.
našlė bevaikė. Atsišaukit

na- 
tovus 

Mergina 
tuo-

PARDAVIMUI saliunas; vi
sokiu tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis geras. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

2744 W. 18th St.

U EI K1 A DAR IHN INKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ

REIKIA raštininko į pinigų siuntimo 

skyrių.

Mr. DRWENSKI, 

Peoples Stock Yard State Bank

47 St & Ashland Avė., 
Chicago, III.

“OREMUS” CHEMICAL
LABORATORY,

1718 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA groserne ir 
į bučeme — už cash.

G. C. BURBAęiI,
6010 So. Kedzie Avė.

REIKIA —■ moterų ir mergi-1 
nų kiek patyrusių su dirbtuvės i 
darbais,, nuolatinės vietos prie į 
lengvo mašinų darbo.

REIKIA vyrų, kurie mylėtų 
turėti sau geresnį gyvenimą. 
Mums yra reikalinga keletą ener
giškų ir ištikimų vyrų dirbti su 
mumi keletą valandų kas dieną, 
arba keletą dienų ant savaitės, 
be atitraukimo nuo dabartinio 
jūsų užsiėmimo.
bis. Atsišaukite nuo 10 v. ryto 
iki 1 vai. po piet bile kokią die
ną arba Ketvergo vakare nuo 
iki

REIKIA —

Vyrų šaldyklos darbui. 58c 
j vai., vai. j dieną. Ge
ros darbo sanlygos.

Ateikite pasirengę dirbti 
pas

UNITED STATES COLD 
STORAGE,

2101 W. 39 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas su barais 

ir visais įtaisymais, taipgi yra dvi 
svetaines mintingoms. Parduosiu 
urnai, nes apleidžiu Chicagą.

5324 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pieninę, jiei; dieną 
suvartojam 11 kenų pieno: Biznis 
išdirbtas per 5 metus. Lietuvių, 
lenkų ir kitokių tautų apgyventa vie
ta. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju iš Chicagos.1

K. K., 
2053 S. Cotilter Avė. 

arba 25 St.

Geras uždar-

REIKIA —
Anglių nešėjų ir metėjų. Pas
tovus darbas, gera mokestis.

SUNNER — ROME COAL CO.
1121 So. Fairfield Avė.

OPERATORKŲ

Georiret
Gera mokestis.

Nuolatinis darbas.

166 West Adams St.

REIKIA patyrusių mot 
sortavinmi skudurų.

DOUGLAS JUNK SIIOP
1012 S. Fairfiold Avė.

REIKALINGA —
Senyva moteris prižiūrėjimui 2 
valkų 6 ir 5 metų. Mokestis ge
ra, dirbti nereikės.

Atsišaukit (
2912 West 40 Place

1 flatas.

REIKIA — moterų lengvam 
darbui apdirbimo skyriui rakan
dų dirbtuvėj.

2331 Ogden Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —
Pardavėjo ir pardavėjos prie

Ooocls*. Ateilcit. >> renprę 
prie darbo.

BECKS DEPT. STORE,
3323 So. Halsted St.

Reikia — lietuvio mokyto
jo arba mokytojos davimui 
lekcijų angliškoj ir lietuviš
koj kalbose ir aritmetikoj. 
Ateikit pas 4735 S. Ashland 
Avė., ant antrų lubų, tarpe 
7 ir 9 vai. vakare.

8. Klauskite
ADAM MARKŪNAS, 

Sales Manager.
Randolph 7400

6

68 W. Monroe St., Chicago, III

Rankinių išdrožinėtojų ant 
fonografų kojų. Augi 
šia mokestis mokama, 
unijos dirbtuvė.

BRUNSWICK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
340 W. Huron St.

REIKALAUJU gero bučerio, kuris 
gerai žino savo darbą ir geistina, 
kad kalbėtų angliškai ir lietuviškai, 

i Meldžiu atsišaukti greitai į gro- 
sernę.

2958 Lowe Avė. .

PARSIDUODA saliunas su ba 
rais, lenkų, rusų ir lietuvių 
gyventoj vietoj.

734 So. Bunker St., 
Chicago, III.

ap-

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — barbemo pigiai.
Turi būti parduota greitu laiku.

Savinin-! $125.00 nupirks visą biznį, 
kas pirko didesnį biznį.

Atsišaukit 
“Naujienos” No. 138.

Ne'

Rankinių išdrožėjų ant fo-
nografų kojų.

Aukščiausia kaina mokama

Ne unijos dirbtuvė.
BRUNSWICK-BALKE-

COLLENDER CO.
340 \\

REIKIA — darbininkų j serap iron 
yard. Patirimas nereikalingas.

Pastovus darbas.
CHICAGO METAI. REFINING 

COMPANY
3000 So. Kedzie Avė.

REIKIA
PARANKIŲ
VYRŲ

Abelnam darbui musų dirbtuvėj — 
čystyti, šluoti ir prie trucko.

ALBAUGH-DOVER CO.
2100 Marshall Voul.

REIKIA —
Paprastų darbininkų, serap ge
ležies yade. C
Mokama $6.50 iki $7.00 į dieną. 
SAM COHEN AND SONS.

52nd Avė. & 16th

PALIKTA STORAGE’Y
—— Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai rej 
kordai. Gražus didelis 
phonographaa, 
naujas, 
už $42.

kaip 
vertas $155 

Gvarantuotaa 
IMI ftnt 10 metų. Taipgi

’į^ĮUĮl W] daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamu. 

__ ’urime labai gražių 
|H1__________ sulyg šios dienos ra-
jjW įa*ga^ū^||i kaadų seklyčioms 
V If l (parlor). Reikia ma

li/ tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

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

EDWAR1) J. BRADY, 
5457 So. Halsted St.

Blvd. 34,

DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA —

Trijų augštų namas

1627 So. Morgan St.

NEPRALEISKIT ŠITŲ PROGŲ.

PARSIDUODA — daržovių farmos 
123rd St. Išlygos:

52 akrų, senas namas, bamė ir 
tt......................................... $18,000

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

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

arba skyrius, 1760 West 95th St.

Extra Extra
Sampeliniai Rakandai.

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

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

Ik’ 4.
PARSIDUODA — 4 kambarių ra

kandai. Vienus metus vartoti, 
rame padėjimo. Manoma vai 
Lietuvon.
5:30 vakare ir subatoj visą po 
ir nedėlioj visą dieną.

MASIUNAS, 
2233 W. 23rd Place, 
2ros lubos iš fronto.

Galima matyti kasdien po 
piet

P ARSI DUODA rakandai visi sykiu 
arba atskirai, tik 4 mėnesius vartoti. 
Yra didelis karpetas, 4 valgomojo 
kambario krėslai, 2vi žalvarinės lo
vos, 2vi kamodos, 2 maži karpetai, 
kietoms anglimis pečius, gasu virtu
ves pečius, virtuvės stalas ir krėslai. 
Galinta matyti nuo 6 iki 9 vakarais, 
ant 2 lubų yarde, 2552 W. 63 rd St.

PARDAVIMUI rakandai. Sekly
čios setas, karpetai ir daugiau rakan-

Parduosiu visus sykiu.
DIKTAVIČIA

4445 So. Washtenaw Avė.
2 fl.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

PARSIDUODA — saliunas 
tarpe lietuvių. Gera vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant 
vietos.

1723 Jefferson St.

PARSIDUODA — Grosernė ir 
bučernė. Gera sena vieta. Įvai
rios Tautos. Parduosiu pigiai.

1834 Canalport Avė.

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

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

PAR!)AVIMUI Karčiartia-sa- 
siunas. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.
716 Bunker St., Chicago, III.

PARSIDUODA — grosernė ir 
bučernė, biznis išdirbta gerai.

Atsišaukite į Naujienas No.

PARSIDUODA saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Biznis ge
ras. Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

648 West 120 St. 
West Pullman.

PARSIDUODA — Geras pieno biz
nis su properte arba be. Lietuviais 
apgyventoj apielinkėj. Gera proga 
lietuviui.

2120 W. 24th St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 lovos ir ga- 
zinis pečius, sykiu galės gauti 4 
kambarius. Kreipkitės vakarais.

2706 Emerald Avė., 
2nd floor rear.

PARSIDUODA Wamers Encyclope- 
dia 25 vol. Ir The New American 
Encyclopedic Dictionery 5 Vol
gos yra kaip naujos.

Kaina $65.00.
3352 So. Halsted St. 

(Grosernė).

Kny-

PARDAVIMUI saliunas lietu
viu apjr.vventoj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgų laiką. Parduo- 

siu pigiai.
1401 Jefferson St.

Kampas 14 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukit į Naujienų ofisą po num.
139.*

PARSIDUODA — grocernė, saldai
nių ir mažmožių krautuvė. Lenkiška 
apygarda.

A. MULVER,
5357 So. Aberdeen St.

Blvd. 9911.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ai - 
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA — Automobilius, 
Studebaker, 5 pas., gerame 
me. 
tyti

Parduosiu pigiai. Galima 
po 5 vai. vakarais.

2217 W. 23rd Place, 
2Tros lubos iš fronto.

padSji- 
ma-

PARSIDUODA — rakandai 5 
kambariams ir Victrola. Pigiai. 
Apleidžiu miestą,

MRS. MANFIELD,
1849 Canalport Avė.

LABAI DIDELIS BARGENAS
Parduosiu Ford 1 tono trucką labai 

pigiai. Uždarytas, 2 duris solid ta- 
jerai ir daug extra daigių. Taipgi 
parduosiu kepyklos gazinį pečių duo
nos ir keksų kepimui, su 70 formų, 
lešavo $250, atiduosiu už pirmą pa- 
siulimą.

1082 N. Marshfield Avė.
Tol.: Haymarket 4500.

PARSIDUODA 2 automobiliai be
veik dykai, abu visai mažai vartoti; 
vienas ant 2 sėdynių 4 cilinderių, vi
si tajerai, parduosiu už $200. Ant
ras 5 , pasažierių, 6 cilinderių, skūra 
išmuštas, visai mažai vartotas, 17tų 
moti,. I’arcluosiii už $400.

Priežastis pardavimo reikia pinigų
1334 So. 48 Avė.

Cicero, III.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai (fur- 

niture) frontruimiui; setas ir 
karpetas.

827 W. 33rd St.

NAMALŽEMĖ
PARSIDUODA — medinis namas, 

2 augštų, 4 pag. — 2 po 5 kamb., o 
2 po 4 kamb. gazas, toiletai ir kiti 
parankamai. Iš priežasties važiavi
mo Lietuvon parduosiu pigiai.

4316 So. Hermitage Avė.

sų 
nuo

PARDAVIMUI.
Farmos ir miesto nuosavybė. Ju- 

pasirinkimui bile kur į vakarus 
Chicagos. Išlygos pritaikomos.

H. W. CHILDS,
“The Land Man” 

Lemont, III.

EXTRA — EXTRA.
T* a. x-s i cit* oda. lotas* pigriai, 30x125. 

Randasi Keroj vietoj. Parduosiu už 
cash arba mainysiu ant piano ar au
tomobilio.

Atsišaukit šiuo antrašu.
P. ŽELVIS,

1522 S. 49 Avė., 
Cicero, III.

PARSIDUODA - 
rių mūrinis namas.

Kreipkitės
3243 Lowe Avė.

7 kamba-

j FARMA 110 akrų, apie 30 akrų po 
plugu ir su javais, puikus 5 kamba* 
riU namas, geriausi staldai ir kūtės 
ir visi kiti geriausiame padėjime bu- 
dinkai apie 3 mylios nuo didmiesčio I PARSIDUODA arba pasirendavo-

I n arti mokslames, geriausi keliai, 4 fa mūrinis 2 augštų, 2 flatų po 6 
nriT?!?8 9 “u*®8!’-2 POra kambarius, su visais modemiškais

i ,llk’2rkl -U r>0 v,eži- įtaisymais namas, du lotai, ant kam- 
<., 4 , oges^ šlajos, šieno piau- pO) medinis namukas, garažius, višti-

nama mašina, grebiama mašina, plu- nyčja viskas aptverta. Namas tik 
' K F’ U i -°S’ i2 žer"c« draPa* ką pabudavotas ir da tuščias. Gera
kai (cultivatois) n daugel kitų pa- prOga norintiems turėti gerą* namą, 
dargų kas tik prie ūkio . reikalinga. Parduosi • iai ig priežatties senat- 
V.ršmineta farma yra apie trys my- včs< Vcrtas $2Q 00į N g
hos nuo miesto kur yra apie 7000 $100 j mgneg{.
gyvcntojų kur randas bankai, bažny- B RUTKAUSKAS,
ėjos, dirbtuves ir visokios krautuves. 7259 Ta]Iman A
Kaina tiktai $5500.00. Gali įmokėti 
$3,500.00 arba $4,000.00, likusius 
6%. Dabar kad pirksi, tai tuojaus 
už bulves ir javus imsi pinigus. Mes 
taiposgi turim mažesnių ir didesnių 
farmų su gyvuliais ir be gyvulių. 
Čionai yra seniausia LIETUVIŠKA 
KOLIONIJA Wisconsin Valstijoj. 
Jeigu rengiesi čionai važiuoti tai 
pirm poros dienų duokit mums ži- 
nę, kad mes galėtume pasitikti ant 
stoties. Imkit N. W. R. R.

ONEIDA LAND CO.,
McNaughton, Wis.

NAMU IR ŽEMĖS 
IŠPARDAVIMAS

Teisingas patarnavimas ir leng
vos išlygos. Jeigu jums reikia 
namo ar farmos pirkti arba grei
tai nori parduoti, nors ir 
nyti, taipat imam mažas 
vybes, lotus, bučemes an 
vimo arba išmainym.

C. P. SUROMSKI, 
REAL ESTATE BROKERS

3346 So. Halsted St., Chicago, III.

išmai- 
nuosa-

BARGENAT.

Parsiduoda 2 pagyvenimų mūrinis 
namas su 50 pėdų lotas, 
Brighton Parke.

Kitas mūrinis namas 4 
mų, yra elektra. Union 
33ios gatvės. Savininkas 
Chicaga. 
ba nedėlios 
landą, arba

maudynės,

4545

pagyveni- 
Ave. ir 
apleidžia 

Atsišaukit rytmečiais ar- 
ryte nevėliau kaip 10 va- 
adresuokit:

C. URNICH,
So. Tallman Avė., 

ant antrų lubų.

PARSIDUODA labai pigiai lotas 
36 pėdų pločio1 ir 125 pėdų ilgio, ran
dasi gražiausioj vietoj ant Bridgepor- 
to tarpe 33 ir 34 ant Lowe Avė.

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

Chicago, III.

GERIAUSIA proga įsigyti 80 akrų 
farmą Wis. valstijoj. Geriausia žeme, 
geriausia vieta, parsiduoda labai pi
giai, arba maino ant namo.

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

Chicago, III.

PARSIDUODA — 2 augštų medi
nis namas, 4 fintai, 1G kambarių iš
viso, randasi ant 2809 Lowe Avė. 
Bargenas, turiu parduoti iš priežas
ties ligos, tiktai $3,000. Smulkesnių 
informacijų pašaukit arba ateikit pas 
savininka

MR. S. COCO, 
6059 S. Kildare Av. Tcl.Prospect 8578

PASKOLOS

PARSIDUODA namas su Storu 
priekyj ir miegamais kambariais už
pakalyj. Gazas, eleketra ir maudy
nės. švarioj vietoj. Kaina $2600.

2443 W. 71st St.
Tel. Stewart 461

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS
NAMAI ANT PARDAVIMO

4 kambarių vieno pagyvenimo me
dinis namas su basementu, 39 PI. ir 
Rockvvell St. Kaina ............... $2.100.

1 pagyvenimo mūrinis namas, ba-
sementas cementuotas, 4 kambarių, 
vanos, randasi gražioj vietoj. Kai
na ’...................................... $4,000.00

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas, basementas ir visi įtaisymai 
pagal naujausios mados. Kaina $9,000.

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas, garu šildomas, 2 boileriai, ar- 
žuolo trimas, 6653 S. Marshfield Av. 
Kaina .................................. $10,500.00

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas, 4-4 kambariai, vanos, elektra, 
basementas, augšta pastogė, 89 St. ne
toli Kedzie. Kaina ...........  $6,800.00

2 pagyvenimų mūrinis namukas po 
4-4 kambarius, vanos, gazas, 2313 S. 
Kroli St. Kaina ............... $2,200.00

Mes tuos namus parduodam pigiai, 
taipgi mainome ant geresnių ar pra
stesnių namų ar lotų. Lotus imam 
Chicagoj ir apielinkėj Chicago, Gary, 
Ind.

JOKANTAS BROS., 
3934 So. Rockwell St., 
Phone McKinley 5277

PARSIDUODA — namas ir du_ lo
tai su delicatessen krautuve. 
derniški gyvenimo kambariai.

Atsišaukit greitai.
E. J. KRUD, 

5026-28 Archer Avė.

PIRK

Mo-

MAZ£ FARMA
Tik ką išleistos pardavimui mažos 

farmos naujame subdivision.
45 minutos iš miesto
70 trukių į dieną.

V2 akro......
Visas akras

. $270.00
$550.00

Išlygos: 15% Įmokėti 
$5.00 į mėnesi.

Arti mokyklų, bažnyčių ir krautu
vių.

Pirkit vieną iš šių farrmj dabar ir 
pavasaryj galėsite ten nusikraustyti. 
Galėsite auginti daržoves ir vištas ir 
tuomi numažinti gyvenimo lėšas ir 
jūsų šemyna galės gėrėtis tyru oru. 
Oras yra tyras ir kaimynai geri.

KUPONAS
A. Traube, 

1404 W. 18th St.
Prisiųskit man pilną informaciją 

apie jūsų priemiestines farmas neuž- 
dedant ant manės jokių obligacijų.

Pavardė

Adresas

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budo 
)ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. , , .

Mes turime didžiausius ir Keriau
žius kirpimo, designiug ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas Kauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mali* 
i os varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną eteili by-ku- 
, juo laiku, dieną pr vakarais, pasi- 
jiurGli ir pasikalbėti dėl sąlygų-

Patterns daromos sulig mieros, 
tsokio stiliaus ir dydžio iš bet kil
ios madų knygos.
MASTER DESIGN1NG SCEOOL

J. F. Kasnicka, Vedėjas
90 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tų hihu-

1 VALENTINE DBESMAKIi-G 
COLLEGES

6205 8. Hahted, 2407 IV. Madluoa, 
1850 N. WelU St.

137 Mokjkloa Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietoe duodamo* dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygeles. > 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dieninį 
darbą mokinanties. Šis amatas su
teiks jums amžiną neprigulmybę. 
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.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvi* 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietybės, dai- 
liarašystis ir tt.

Mokinfrrm am t ano I rytfl 
iki 4 -va.1. ,,<> pietį,. VHkarai^ r> > ■ o e
iki 10 vahiidni
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas j 
mokinanties.

i Nat. School of Garnient Designing 
i Room 323, 74 W. Washington St. 
k---------------------------------------------


