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Rusai pradėjo naują puolimą?
Norj paimti Varšavą

Lenkai traukias nuo Brest-Litovsk
Rusų delegacija atvyko Rygon

BOLŠEVIKAI PRADĖJO NAU- bus tęsiama konferencija, len-
JĄ PUOLIMĄ?

Norj paimti Varšuvą; lenkai 
bėgą nuo Brest-Litovsko.

PARYŽIUS, nigs. 13. šią
nakt čia gauta bolševikų ra
diograma, kuri sako, kad nau
jas Rusų ofensyvas prieš Len
kus jau prasidėjo ir kad len
kai jau traukiasi nuo Brest-Li- 
tovsko.

Pranešimas pažymi, kad ge
neralinė mobilizacija Rusuose 
jau užbaigta ir kad, reorgani
zavus armiją, Maskva Įsakė pra
dėti visatinį puolimą, kurio 
tikslas yra dar kartą pabandyti 
užimti Varšuvą.

kai todėl privalo paieikšti są
lygas, kuriomis jie galėtu rem
tis darant sutarti.

“Musu siu lynu s yra toks: da
ryli laiką tiktai tokiomis sąly
gomis, kurios duotų mums lai
do (gvaranci jos) jogei Lenkija 
daugiau mus nebeužpuls, negi 
musų pasieny knis nuolatinę 
karo padėtį.”

I rue translation filcd with thc post- 
master at Chicago, III., Sept. 15, 1920 
83 reųuired by the act of Oct. 6, 1917 j
BOLŠEVIKAI TURĮ DIDELĘ I 

ARMIJĄ.

Galį pastatyti mūšio lauke apie 
penkis milionus vyru.

True translation filcd with the post- ■ 
niaster at Chicago, 111., Sept. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (>, 19L7
KRIZIS ČEKO SLOVAKIJOJ.

Ministerių kabinetas nusitaręs 
rezignuoti.

X

Naujas puolimas ant Lvovo.

Iš Maskvos taipjau praneša
ma, kad Rusijos sovietų kariuo
menė pradėjo puolimą abiejuo
se Brody fronto šonuose, netoli 
senojo Galicijos rubežiaus, ir 
dabar eina linkui Lvovo.*

Pareiškiama, kad lenkų ir ulT- 
rainų kariuomenės vejama at
gal rusų kavalerija.

Lenkai taipjau turį laimėjimų.

VARSA VA, rūgs. 13 suvėlin
ta). — Darant pastangų ištie
sinti mūšio linijas į rytus nuo 
Bug upės, lenkai tūlose vietose 
užėmė visą eilė naujų pozicijų. 
Į šiaurryčius nuo Brest-Litovs- 
ko lenkai pasitiko stipru bolše
vikų priešinimąsi. Galų gale te- 
čiaus jie užėmė Kobriną, suė
mė tūlą skaičių belaisvių ir vie
ną apginkluotą vagoną.

Pi tuose lenkai pastūmėjo 
savo linijas dar toliau linkui 
Kovelio skyžkelės. Užimta Zam- 
szan ir Įrenki kiti miesteliai.

WASHINGTON, rūgs. 14.
Rusijos sovietų vuldžia paskel
bė skaitmenų, rodančių, kad 
sulig 1919 metų programo rau
donosios armijos spėka — vei
kiamoji ir potenciale buvus 
nužymėta 4,750,000 vyru. Ačiū 
lenkų kampanijai, šitas prog
ramas tapo pravestas.

Gautomis valstybės departa
mente žiniomis, visa tai pas
kelbta sąryšy su busimomis tai
kos tarybomis Rygoje.

Valstybės departamento ma
nymu, prįe kalbamųjų skaitli
nių veikiausia pridedama netik 
veikiamosios armijos skaičius, 
bet visi užregistruotieji milita- 
rinei tarnybai vyrai, kurie jau 
yra išlavinti ar dar tebelavina- 
ini.

Pranešimas sako, kad bolševi
kai daro visų galimų pastangų, 
idant padidinus savo militarines 
spėkas. Militarinis lavinimąsi 
padaryta privalomu kiekvie
nam tinkamam šitoms parei
goms eiti vyrui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSU DELEGACIJA ATVYKO 

RYGON.

I/enkai dar neatsakė į rasų pa
siūlymus, negi savo pasiūlymų 

davę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VRANGELIS SUMJJŠO BOLŠE
VIKŲ ARMIJĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimas
Petrograde

Sukilėliai paskandinę šešis bol
ševiku komisarus, s

LONDONAS, rūgs. 14. — Ex- 
cbange Telegraph agentijos pra
nešimas iš Berlino, datuotas pa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Sept. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Lietuva turi 40,000 
vyrų armiją

Vaaršava susi r u pinus.

VARŠAVA, rūgs. 14. — Lie
tuvos kariuomenė; susibarusi 
prie demarkacijos linijų, ku
rios skiria tą valstybę nuo Len
kijos, yra ytin stipri ir pilnai

nedely, sako, kad Vokietijos aprūpinta ginklais. Lietuva savą

RYGA, nigs. 14. — Rusijos 
bolševikų delegacija, kuri atvy
ko čionai, kad pasitikus Lenki
jos delegaciją ir sprendus apie 
paliaubą mušiu bei taikos su
tartį, šitą konferenciją skaito 
esant tąsa tos konferencijos, ku
ri buvo pradėta Minske.

“Lenkai,” pareiškė sovietų 
delegacijos pirmininkas Adol
fas Jo f fe, ‘‘į musų sąlygas, 
įteiktas jiems Minske, dar ne
atsakė. negi jie savo pasiuntimų 
davė. Lenkai musų sąlygas tik
tai kritikavo, bet nieko apčiuo
piamo nepasiūlė. Pirma negu

PRANEŠIMAS.

Kurie buvot palikę Nau
jienų ofise reikalavimus iš
gavimui pasportų, malo
nėkit atsiimti. Pasportai 
jau čia.

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius.

Ret... jo žygiai Kubaniu'j 
nepavykę.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
13. Netoli AleksandrovS’ko 
generolo Vrangelio kavalerija 
sumušo antrąjį bolševikų kava
lerijoj pulką.

Iš kitų šaltinių patirta, kad 
rugsėjo 8 dieną bolševikams 
pavyko išsodinti stiprių kariuo
menės burių Enzeli priplaukoj, 
prie Kaspijos juros, ir kad ka
zokai evakuavo Reštą. Jie da
bar traukiasi Rešto-Mengal 
vieškeliu.

Generolo Vrangelio ekspedi
cija, siųsta į Kubanių, pietuose 
nuo Azovo juros išrodo esant 
visai nepavykusia — ir utilitari
niu ir politiniu atžvilgiais.

TURĖS KO PARŪKYTI.

Pavogė 20,000 cigarų.

CHICAGO. — Nežinomi pik
tadariai vakar naktį įsilaužė 
vienon cigarų dirbtuvėn prie 
1218 Racine avė. Nusinešė dau
giau kaip dvidešimt tūkstančių 
cigarų.

Padėtis Italijoj
Samdytojai tariasi su darbinin
kų įgaliotiniais; darbininkai 

| dirbasii ginklų; užgriebė geležį.

MILANAS, rūgs. II. ši'an- 
' die čia laikė ilgą pasikalbėjimą 
samdytojų įgaliotiniai su darbi- 

' ninku įgaliotiniais. Kas nutar
ta, (Dar nežinia. Pasikalbėjime 
dalyvavo ir pats miesto prefek- 

I tas Lusignoli. Vaikšto gandų, 
kad darbininkų darbuotojai 
bandę įtikinti samdytojus, 
idant jie garumu nusilenktų 
taigi sutiktų su darbininkų siū
lymu, būtent, pravesti tam tik
rų įstatymų, kuriais industrijos 
butų paimtos iš privatinių ran
kų į visuomenės rankas.

Turine neramu.

TURINAS, rūgs. 1 1. — Fiatt 
automobilių fabriko dar
bininkai, kurie jau ge
roka valanda kaip laiko- 
tą bafriką, sako, turį pasida
rę 113 kulkasvaidžius, aštuonis 
apginkluotus automobilius ir 
daugybę šautuvų. Tikrinama, 
kad esant reikalui, darbininkai 
yra nusitarę panaudoti šituos 
ginklus - puolimui arba gyni- 
inuisi nuo užpuolimo.

Užgriebė daug geležies.

FLDRENCE, rūgs. 14. — 
Metalo darbininkai užgriebė tris 
t rokus, prikrautus neapdirbta 
geležimi. Viso tos geležies už
griebta už pusę miliono lirų. 
Geležies užgriebta Arrezzo sto
ty netoli nuo šio miesto.

Taipjau užgriebta keli t ro
kai su kviečiais.

Užgyrė balsavimo teisę 
moterims.

HARTFORD, Conn., rūgs. 1 I.
Connecticut valstijos legisla- 

turai didele didžiuma balsų šian
die ratifikavo priedą prie fede
ralinės konstitucijos, kuriuo 
suteikiama balsavimo teisių 
moterims. Tai jau trįsdešimts 
septinta valstija, kuri šitą 
priedą užgiriu.

[ ORAS ]

Gliicagoj ir apielinkėse. — 
Giedri ir šilta.

PRAGA, rūgs. 14. — Vietos 
laikraščiu žiniomis, Čeko-Slo- 
vakijos ministerių kabinetas 

| nusitaręs rezignuoti. Tai dėl ki
lusių kivirčių tarp socialdemok
ratų, nuosakiųjų ir radikalų, 
l^urie sudaro koalicijos kabinė
ta. C

Šalies prezdientas Masaryk 
esą skubotai vyksta sostinėn iš 
savo rezidencijos kaime.

Laikraščiai sako, kad čekai 
socialdemokratai tariasi dėl 

įleidimo ministerių kabinetan 
vokiečiu. C

Dabartinis ministerių kabi
netas, kurio premieru yra Vla- 
stimil T usa r, tapo sudarytas 
praeitą gegužes mėnesį.

METĖ BOMBĄ.

Du žmonės užmušta, keturioli
ka sužeista.

MIADRilDAS, nigs. 11. — Čia 
gauta žinių, kad vakar naktį 
viename Barcelonos miesto te
atre mesta bomba. Du žmonės 
užmušta, keturiolika sunkiai 
sužeista. Piktadaris pabėgo.

PLĖŠIKŲ SIAUTIMAS 
KYNUOSE.

VACOU, Kyinija, rūgs. 14.
Banditų gaujos, sukilusių karei
vių padedamos, tik šešiatą my
lių atstu nuo šio miesto. Vald
žios kariuomene jų nesuvaldo. 
Miesto gyventojai nusigandę. 
Tūli apleidžia miestą.

~ PINIGŲ KURSAS.

Vakar, rūgs. 13 <1. užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už I 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma I 
Amerikos pinigais šiaip: l

Anglijos 1 svaras ..................  $3.45
Austrijos 100 kronų ........... <$0.49
Belgijos už $1 ........... frankų 14.55
Danų, 100 kronų ............... $13.80
Finų 100 markių ..................  $3.20
Franci jos, už $1 ....... frankų 15.40
Italijos, už $1 .........1....  lirų 23.45
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.75
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ............ $30.6.”>
Norvegų 100 kronų ............ $13.90
Šveicarų, už $1 ......frankų G. t h
švedų i00 kronų ............... $20.25
Vokiečių 100 markių ........... $1.75

Amnestijos reikalu
Darbininkų reikalavimas at
mesta; valdžia svarstanti kiek
vieno politinio nusižengėlio rei

kalą atskirai.

WASIflNGTON, rūgs. -14. — 
BLirbininku darbuotojai, kurie 
kreipėsi į valdžią reikalavimu, 
kad ji paskelbtų visatinę am

nestiją politiniams nusižengė
liams, generalinio Jungtinių 
Valstijų prokuroro Palmęrio 
šiandie tapo painformuota, jo
gei jų reikalavimas negali būti 
išpildytas. Ir štai delko. Val
džia esanti nusitarusi prisilai
kyti senos savo pozicijos. O ta 
pozicija yra tokia: kiekvieno 
politinio nusižengėlio reikalą 
jo paliuosavimą ar laikymą ka
lėjime — valdžia išspręs atski
rai. Taip ji dariusi ligi šiol, ir 
taij) darysianti ateity.

Beje, generalinis prokuroras 
Palmeris dar pareiškė, kad už 
trijų mėnesių kalėjimuose be
paliks nedaugiau kaip apie šim
tas šešiasdešimts politinių nu
sižengėlių. Pasak Palmęrio, li
gi šiol valdžia prielankiai iš
sprendusi 180 politinių nusižen
gėlių reikalą. Tūli jų paliuosuo- 
ta pataisymui, tūliems visai 
dovanota bausmė, o dar kitiems 
bausmės atntfainyta.

Toks tai esąs valdžios nusis
tatymas, ir jis nemanąs, kad 
Vatai galėtų būt atmainyta.

Amnestijos paskelbimą reika
lavimą valdžiai buvo įteikusi 
Amerikos Darbo Federacijos 
valdyba. Kartu su ja buvo ir 
Ncw Yorko socialistų įgalioti
nis, buvusis kogresmanas Lon
donas.

sostinėj gauta iš Petrogrado ži
nių, jogei tame mieste (Petrog
rade) kilo ytin rimtas sukili
mas.

Pranešimuose tikrinama, 
kad šeši bolševikų komisarai 
tapo p.iskandinti Nevos upėj, o 
kili buvo priversti pasislėpti. 
Riaušės kilo, kada gauta žinių

apie pralaimėjimo fronte.
PARYŽIUS, rūgs. 14.— Fran- 

cijos užsienio reikalų ofisas 
gavo (per Kopenliageną) pra
nešimą, jogei Petrograde kilo 
riaušių po to, kada ten gauta 
žinių apie sovietų pralaimėji
mus fronte.

Riaušės, k;ii|> kad sako pra
nešimas, turėjo kontrrevoliuci
nio pobūdžio. Užmušta daug 
komisarų.

Užsienio reikalų ofisas, sako-, 
ma, Kopenhagenp pranešiną 
skaito eaant pamatingu, išski
riant vieną to pranešimo dalį, 
kur pažymima apie sukilimą 
bolševikų laivyne ir šaudymą į 
Kronstadto tvirtovę.

PRISIPAŽINO.

Gavo nuo penkių ligi dvidešimt 
penkių metų kalėjimo.

SPRINGFIELD, rūgs. 14. — 
Teisėjas E. S. Smilh šiandie nu
teisė nuo penkių ligi dvidešimt 
penkių melų kalėj i man tūlą 
John Kona, kuris kartu su ke
liais kitais ‘‘raudonaisiais są
mokslininkais” tarėsi išdina- 
mituoti vieną Illinois Central 
geležinkelio traukinį — plėšika
vimo tikslais. Kallinamasai pri
sipažino esant kaltu.

Apie šitą sumoksią Nau
jienose jau buvo rašyta. Skaity
tojai veikiausia atsimena, kad 
tarp kaltinamųjų buvo ir keli 
lietuviai. Ir jie turbut bus nti-

regulhrinėj armijoj turi ki* 
turiasdešimls tūkstančių vyrų! 
iš kurių trįsdešimts tūkstančių 
vynu yra suburta į puolamuo
sius burius.

Šitos armijos užpakaly dar 
esama keturiasdešimts tuksian
čių vyrų rezerve. Visi jie ap
rūpinti orlaiviais, šautuvais ir 
kanuolėmis. Kareiviai vilkį 
amerikiečių, anglų ir rusų uni
formomis.

Čia gautomis žiniomis, lietu
viai turi apie šimtą kanuolių ir 
pakankamai šautuvų bei kul- 
kasvaidžių.

Vietose, kur stovi vieni prieš 
kitus lietuviai ir lenkai, ramu, 
kadangi jau kelinta diena neesa
ma jokio , veikimo — ir vienoj 
ir kitoj pusėj.

True translation file<l with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
BOLŠEVIKAI PUOLA INDIJĄ.

Anglų {interesams grūmoja 
pavojus..

LONDONAS, nigs. 14. — 
Daily Mail gautomis iš Calcutta 
žiniomis, kurios kartoju prane
šimus iš Kabul ir Simla, Rusi
jos bolševikų kariuomenė eina 
linkui Afganistano rubežiaus. 
Eina iš Bochra (Turkestone). 
Afganistano kariuomenė sku
botai siunčiama talkon afganis- 
laniškojo Turkestano guberna
toriui, kad gymis rubežius.

[šitas pranešimas lig ir ro
do, kad ilgai laukiamasai puo- 
lipas ant Indijos jau prasidė
jo. Afganistanas yra skaitomas 
natūraliniu vieškeliu tarp cent- 
ra.linės Azijos ir Anglijos val
dybų. Per ilgus mėnesius bol
ševikai sumdkslininkavo su 

Afganistano musulmanais ir 
kaip skelbia, įsigiję šitų genčių 
simpatijos.]

ANGLIAKASIAI IR VĖL “BA- 
DERIUOJA” VALDŽIĄ.

Automobilių darbininkai taip
jau kreipėsi į Wilsoną.

CLEVELAND, rūgs. 14. — 
Metine Automobile and Ąircrafl 
Vehile Workers unijos konven
cija čia priėmė rezoliuciją, ku-
ria reikalaujama, <kad prezi
dentas Wilsouas paliuosuotų 
visus politinius nusižengėlius, 
kurie karo metu - tais ar ki
tais motivais besivaduodami — 
buvo nusižengę prieš esamuo
sius patvarkymus. •

/ ...................

CLFLVELAND, rūgs. 14.— Ne
toli Pemberville miestelio, Ohio 
valstijoj šiandie užsidegė bes- 
kraidantis orlaivis. Du orlaivi- 
ninkai mirtinai apdegė.

bausti. •
Laikraščiai tuomet skelbė, 

kad šitą sumoksią išdavęs “tū
las lietuvis,” kurio vardas tc- 
čiaus neskelbiama. Taipjau 
skelbta, kad tie sumokslininkai 
esą Komunistų Partijos nariai. 
Ar taip ištikro yra, sunku pasa
kyti, kadangi toji “partija” da
bar yra “požeminė.”

Deschanel rezignuos.

PARYŽIUS, rūgs. 14.
Vietos laikraščio Rckiir gauto- 
mis žiniomis, dabartinis Fran
cuos prezidentas Deschanel vei
kiausia rezignuosiąs. Tai dėl 
nesveikatos. Keli mėnesiai at
gal jisai mnt pavojingai susi
žeidė ir ligi šiol dar nepasveik-

Komunistai užvaldę kelis Mek 
sikos miestelius.

MEXIGO CITY, rūgs. 14. - 
Yukatan valstijoj komunistai 
užvaldė keliatą miestelių. Pa
siųsta kariuomenė tvarkai at- 
steigti.

HAZLETON, Pa., rūgs. 14.
Kietųjų anglių kasėjų unijos 
viršininkai ir vėl kreipėsi į val
džią paklausimu, būtent, ar ji 
sutiktų sušaukti arbitracijos 

j komisijos posėdį, jeigu anglia
kasiai gręžtų darban. Ką atsa
kys valdžia, dar nežinia.

LONDONAS, rūgs. 14. — 
Jungtinių Valstijų skraiduolis 
Pittsburgh, kuris praeitą sąvai- 
tę buvo užbėgęs ant seklumos 

' netli Latvių prieplaukos Liepo- 
jaus, jau paliuosuota. Jis dabar 
randasi Liepo j u j, iš kur neužil- 

j gio grįšiąs į Jungtines Valsti- 
■ jas.

HONOLULU, 14. —
Čia gautomis žiniomis' ant 
Japonijos karinio laivo Hariuna 
šiomis dienomis kilo ckspliozi- 
ja. Septyni žmonės užmušta, 
astuoni sužeista.

KETCHIKAN, Alaska, rūgs. 
14. — Čia gautomis žiniomis, 
ties Snow Passage užbėgo ant 
seklumos vienas Jungtinių Val
stijų laivas — minų gaudyto
jas, Swallow.
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ŠAKIAI.
Šakių miesto Tarybos posėdy 

liepos 17 d. nutarta įvesti mo
kestis už įvežamas prekes. 
Miesto Valdyba iki šiol neįsten
gia pavargėlių šelpimo sutvarky 
ti, o jų yra apie 40 žmonių. Ap
skrities seimelio buvo nutarta 
supilti tam reikalui po 1 sv. nuo 
margo ir jo nustatyta kaina per
duoti javai Miesto Valdybai, 
bet nutarimo nejvykdinta, — 
mat sotus alkano nesupranta. 
Kitiems metams M. Valdyba tu
rėtų pati užpirkti duonos, kol 
naujo derliaus kainos bus ma
žesnės.

Soeialės apsaugos skyrius šį
met veikia tvarkingai, nors ve
damas vadinamųjų! bolševikų. 

Pernai vedė džiakonas ir žmo
nėms teko vaikščioti dėl pro
duktų.

Silpnai veikia ugniagesių 
draugija, nes neturi su kuo. M. 
Valdybai įteikta 10 tukst. auks. 
sąmata gaisro įrankiams įgyti, 
bet vis vilkinama, o tuo tarpu 
iškilusi ugnis gali dideliausių 
nuostolių pridirbti. [“S-d.“]

Slėga.

KUPIŠKIS.
Per šį naujokų ėmimą atsi

rado vienas vaikinas, kuris dėl 
sąžinės įsitikinimų atsisakė ei
ti kariuomenėn. Tuojaus buvo 
suimtas ir visaip kaip pajuo
kiamas, niekinamas. Būtinai 
jį norėjo prisaikinti, bet jis šyp
sodamas atsakė, kad jis ta šven
tenybe jau nebetiki. Tada jį 
nuvedė kalėjiman ir liepė tol 
plakti, kol sutiks siekti. Nuvil
kę viršutines drapanas ėmė bi
zūnais plakti ir vis klausia “ar 
sieksi“? .Jis mušamas vis ty
lėjo ir tik klausiamas* atsako, 
kad jau jis senai prisiekęs Vie

nam ir kitiems nebėsieksiąs. 
Milicininkai, nors ir labai pri
pratę prie žmonių mušimo, bet 
susitikę su tokiu nepaprastu 
žmogumi, apsigando, susigėdo 
ir atsisakė toliau jį mušti.

Kelias dienas palaikę Kupiš
ky, jį dabar išvežė Panevėžio 
kalėjiman. Patys jo kankinto
jai, pripažįsta, kad nesulaifžys 
jo valios. Jaigi nuostabu, kam 
jį kankina? Ar gal kad paro
džius savo galybę. [“S-d.“].

Vijurkas.

PAŠVITINYS.
šį pavasarį Draugelių kaimo 

ūkininkas A. Mickevičius, par
davęs savo ūkį iš 40 deš.,‘nusi
pirko sau dvarelį Sostdvarį iš 
150 deš. ir pradėjo jį sklypeliais 
pardavinėti, žinoma, tiems, ku
rie tuojaus visus pinigus sumo
ka. Spekuliantui iš tokio veis- 
lo yra gero pelno. Bet kas pa
silieka' tiems dvaro darbinin

kams. kurie neturi pinigų že
mei nusipirkti? \

Taip pat šį pavasarį p. šikis 
ir Ko. (iš keturių asmenų) nu
pirko Daugalainių dvarą iš 200 
deš. Kadangi p. šikis nėra žem- 
dirbis, tai aišku, kad ir čionai 
žemė bus spekuliuojama.

[“S-d.”] P. Papartis.

Vidaus reikalų minis- 
teriui paklausimas.
delMažeikių Apskrities Virši
ninko Tučkaus veikimo.

1. Skuodo pilietis- (i. Malke, 
įgaliotas Melnico ir Matisono 
firmos, pirkinėjo sėmenis ir ga
beno juos į užsieni. Prekyba 
ėjo su žinia ir leidimu Finansų 
Prekybos ir Pramonės Ministe-

I rijos. Be to Mažeikių Apskri- 
1 ties Viršininkas Tučkis'. išdavė 
Malkei tokį lindynių:

“Mažeikių Apskrities Viršinin 
kas Nr. 2137 birželio 9;d. 1920 
m. šiuo liudiju kad įgaliotinis 
Klaipėdos firmos “Melnik ir 
Matison” G. Malke sulig Finan
sų Prekybos ir Pramonės Mi
nisterijos liudymo Nr. 1760 tu
ri teisę nekliudomai supirkinėti 
ir gabenti sėmenis“.

Už lindynių p. Viršininkas1 
Tučkus pareikalavo tuomet 
5000 auks., kurie ir buvo jam 
duoti. Bet neilgai pil. Malke 
naudojosi tuo lindynių. Įvykus 
nesusipratimams Viršininkas 
Tučkus pareikalavo iš jo liudy
mo ir liepos 14 d. pristatė 5000 
auk. Mažeikių Taikos Teisėjui 
su protokolu, sustatytu visu mė- 
nesiuNvėliau, bet pažymėtu bir- • 
želiu 9 d. patraukdamas p. Mal- 
kę atsakomybėn už kyšių davi
mą.

2. Bevežant š. Blindei padus, 
Apskrities Viršininkas Tučkus 
suėmė jį ir, pareikalavęs iš jo 
1000 rublių, kaipo valstybės mo
kesčio, sugrąžino jam padus.

3. G. Pelcas, gabendamas odas 
į Kauną sukrovė jas laikinai 
Mažeikiuose. Gabenti leidimų 
jis turėjo. Nežiūrint to, Apskri
ties Viršininkas Tučkus suėmė 
tas odas, be to da arklį ir briką. 
Už grąžinimų reikalavo pinigų, 
apie ką girdėjo Glikmanas ir Se- 
ba.

4. Pas Duchiną, Taimerį ir 
kitus Apskrities Viršininkas 
Tučkus konfiskavo sėmenis. 
Nesutikus duoti kyšių, jis neva 
pardavė juos iš turgų: Duchino 
105 pūdų. Taimerio 188 p., Pu
riu 1 16 p. (žiur. I VI. 20 kny
goje Nr. 9, 10, 17 ir k.). Ištiktų
jų gi viršininkas pats nupirko5 
juos per pastatytus tam reika
lui Balvočių, Kumpikevičių ir 
kitus. Pirko už neaukštą kainą, 
o pardavė už du kart aukštesnę 
Sebai po 80 auks. pūdui (Klai-
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pėda Biberio kontora); kvitą 
išdavų ant 65 a. pudui, ką matė 
Liudvikas Glikmanas, iš Mažei
kių.

5. Kai-kiiriems pirkėjams 
prašant, Apskrities Viršininkas 
Tučkus raštu leido pirkti ark
lius Leckavoje, kitiems žodžiu. 
Bet paskui jis suėmė visus ark
lius ir už didelę sumą juos |e- 
sugrąžino, ką žino G. Malke ir. 
kiti.

Panašių (aktų ir daugiau yra. 
Visais jais Apskrities Viršinin
kas Yučkus nusidėjo jstaty-

M. ARCIBAŠEV Vertė P. K AS

Pavydas^
Penkių Veiksmų Drama.

(T^a)
. . --- 7^*-----—TARNAS. — Malonėkit nusiraminti... Aš pats... 

Išstumia kunigaikštį į priekinį kambarį ir už
daro duris. Girdėt kova ir kunigaikščio bal
sas: Chamas!.. Kaip tu drįsti!.. Paskui trenks

mas durų ir viskas nutjlsta. Tarnas sugrįsta 
labai patenkintas savimi].

TARNAS. — Išmečiau!.. Atmins!..
IZMAILOVAS [valandėlę beprasmiškai žiuri į 

jį J. — Eikite laukan!..
TARNAS. — Aš...
IZMAILOVAS. — Laukan!..

Tarnas išbėga. Izmailovas linguodamas 
stovi vidury kambario, paskui žengia keletą 
sviruojančių žingsnių ir sunkiai sėdami kėdėn. 
Pauža. Izmailovas sėdi suspaudęs rankom gal
vą ir linguodamas iš vienos pusės į kitą, lyg 
nuo didelio skausmo, prarečiais vaitodamas 
pro dantis. Paskui nurimsta ir sėdi nekrutė
damas, uždengęs rankomis veidą. Elena bai
liai pakerai galvą, su pasibaisėjimu žiuri į vy
rą, paskui griebiasi už galvos ir atsistoja, grai- 
bydamosi rankoms, lyg jieškodama už ko nu
sitverti. Ilga tyla. Elena palengva, ptadeda 
judėti, tyliais žingsniais preina prie vyro ir 
klaupia prieš jį ant kelių’.

ELENA. — Petrai!.. [Nedrąsiai ištiesia ranką 
ir paliečia jį].

IZMAILOVAS [Žiauriai atstumdamas jos ran
ką taip, jog ji puola ant grindų abiem ran
kom . - - Eik sau!.. [Vėl užsidengia rankom 
veidą].

ELENA [atsikeldama ant kelių, maldaujamai tie
sia ranką, bijodama jį paliesti]. — Petrai!.. 
Aš nekalta!.. Išklausyk manęs!.. Aš tau vis
ką išaiškinsiu... Tai ne tas, ką tu manai!..

IZMAILOVAS [darydamas gestą pult ant jos]. 
-Eik s: u, arba aš tave užmušiu! — [Vėl sė

da pirmoje pozoje].
ELENA [valandėlei pasitraukus vėl slenka prie 

jo]. - • Bet išklausyk manęs, Petrai!.. Prisie
kiu fa u visu kuo, kas yra manyje švento, — 
aš nieko nekalta!.. Aš neapgaudinėjau tavęs!.. 
Petrai!.. .Juk aš myliu tave!.. Gerai; jeigu tu 
nori, aš išeisiu... visiškai... bet išklausyk ma
nęs!.. Jis visų laiką persekiojo mane! Aš pra
šiau jį palikt mane ramybėj, nepriėmiau jo, 
nesi mačiau, aš dagi norėjau pasakyti tau, tik 
bijojau. Nejaugi tu manai, k id aš galėjau ap
gaut tave su juo?.. Petrai!.. Tu klausai?.. Aš 
nekalta: jis pasaugojo kada tavęs nėra namie, 
įsiveržė čia, pamate mane pusiau apsirengusią

ir sužvėrėjo... [Izmailovas krustelėja]. —Bet 
aš nekalta!.. Aš nenorėjau to!.. Ašvniekados 
nemaniau... Tu juj< malei kaip aš kovojau? 
Aš rėkiau, saukiau dagi Miką... Jeigu butų 
buvę taip, kaip tu manai, argi mes būtume 
galėję... čia?.. Aš kalta tik dėlto, kad iškarto 
nepaprašiau tavęs apginti mane nuo jo. Bet 
aš bijojau, kad neišeitų d nelis... Juk lai toks 
pasibaisėtinas žmogus!.. Tikėk manim, Pet
rai!.. 1 ikėk!. . Aš visai nekalta!,.. Tu žinai, 
kad aš tikiu į priesaiką? Na, tai štai: Lai aš 
apsirisiu. visq -gyvenimą busiu nelai
minga, tegul raupai mane subiauroja. Aš tau 

nenusikaltau!... Tikėk manim!.. Paskutinį 
kartą, Petrai!..

IZMAILOVAS [po truputį pradėdamas klausyti 
jos žodžių]. — Aš perdaug'tikėjau tau!..

ELENA [beveik džiaugsmingai, griebdama jį už 
rankų ir spausdamosi prie jo kelių visu ku
nti]. — Na, patikėk dar sykį!.. Aš tavęs nie
kados nepriglaudinėjau, lai vis buyo mažmo
žiai!.. 'l'u pats viską įsisvajodavai!.. Aš tušti, 
vėjavaikė, aš dariau daug kvailybių, bet aš nie
kados nenii8idej.au tau, ir tu tai žinai!..

IZMAILOVAS [su skausmu]. — Iš kur aš ži
nau?.. Aš tikėjau tau!..

ELENA. — Ir tu neklydai!.. Aš visados sakiau 
tau tiesą!.. Aš mylėjau ir myliu tiktai tave vie
ną ir niekas daugiau man nereikalingas!.. 
Man tiesiog patikdavo, kad paskui mane sekio
ja, bet nieko rimta nebuvo!.. Mielas!.. Aš 
Žinau, jog padariau tau daug skausmo, bet ką- 
gi daryti, kad aš tokia vėjavaikis?.. Tu tvir
tesnis už mane, tu vyras, tu turėjai mane su
laikyti!.. Mielas, atleisk!.. Atleisk savo kvai
lai, biauriai lengvatikei Elenai!.. Aš neapgau
dinėjau tavęs!..

IZMAILOVAS. —■ Argi aš galiu dabar tau tikėti'} 
ELENA [apsidžiaugus, da labiau spausdamosi 

prie joj. — Gali!.. Prisiekiu tau, kad gali!..
IZMAILOVAS [liūdnai].,— Kaip tu galėjai leis

tis iki to?
ELENA [skubiai kabindamosi jo]. - Betgi aš 

nekalta, kad tas kvailys iš proto išėjo!.. O jei
gu mane chuliganai gatvėj butų užpuolę, ar ir 
tada tu kaltintum mane?

IZMAILOVAS. — 'Tu privedeLsavc iki to, jog su 
tavim elgiasi kaip su prostitute!..

ELENA [įžeista, pasitraukdama]. -- Su manim 
dar niekas niekados nesielgė kaip su prostitu
te!

IZMAILOVAS [atstumdamas ją]. — O tai dar 
kas?.. Nutilk!., l'u kokietavai.su visais, tu 
negalėjai ramiai maityti nei vieno vyro, visas 
tavo gyvenimas buvo pripildytas jais!.. Ir jei
gu tu neatsidavei visiems ir kiekvienam, tai tik 
dėl baimės!.. 'Tokios kaip tu, blogesnėm ir už 
prostitutes! Prostitutės atsiduoda1 dei duonos 
kąsnio, o tu dėl vienų nepažabotų geidulių!..

(Tolinus bus).

- ------ ■’ 1 
nuims apie nusikalstamus dar
bus, padarytus vailstybės ar vi-! 
suomenės tarnybą beeinant ir;
10 § įstatymų apie laikiną pro-j 
kybos suvaržymą (L. V. Ž. Nr. 
16). Dėstydamas tuos faktus,! 
aš klausiu Vidaus Reikalų Mi- 
nisterio:............

1) ar žino jis apie tai?
2) jei žino, tai ką yra daręs

ir mano padaryti, norint toliau . 
nebeleisti žalingo ir nusikalsta-; 
mo Apskrities Viršininko dar
bo. —V. Požėla,

St. Seimo narys.

Laimai iš Lietum
Stelai

e, rašo
Lietuvos

.. .Mes

Rustenienei, Chieiago- 
jos brolis, tarnaująs

visi kariškiai ir kiti 
žmonės balsavome už 

’.ocialislus liaudininkus de
mokratus, o kili balsiavo už 
krikščionių demokratų partiją, 
bet toji tai druktasprandžių 
partija ponų ir kunigų, kurie 
bijo, kad jų kapitalų nesuma
žintume, kad jų dvarų neišda
lintume bežemiams ir mažaže
miams. Alt' vistiek, jiegu su! bal 
ais nesumažinsims, lai kitokiu 

budo, o žemė turi būt išdalinta 
tiems, kur jos neturi ir kurie 
nori ją dirbti, visupirma karei
viams, o paskui šiiąip žmonėms 
bežemiams ir mažažemiams. Aš 
'egi gausiu žemės, jeigu neuž
muš, o jei užmuš, tai man už
teks ir sieksnio. Dabar kiti ka- 
eiviai jau galinai žemės iš dva

rų.—

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

►■H |

a; Lietuviai
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiauM aptieki:

Skaityk šita 
Tik Tada

Kada j ieškai didžiausios progos šiandien 
Chicagoj.

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

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

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

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

Kainos
Žemiausios - -

Išlygos 
$35 cash $10 į menesį

Šitą yra tikra proga, ir da puiki.

Rašyk informacijų šiaudeli:

KUPONAS.
A. Traube,

1401 VA 18th St.
Gerbiamieji: Be obligacijų ant manės, 

malonėkit pasiųsti man informacijas apie 
jūsų naują subdvision, kurią neužilgo ati
darysiu

/

Pavardė................................................
Adresas

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

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

1619 \V. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

Telophono Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
{Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš rylo ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St.. Chicago.' .

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, J1L
Valandos:
9—19 A

Ttficfonaa Palhtiaa 856
DR. P. p. ZALLYS

Liotuvia DentbdAR
111801 8. Michigan A v.. KoNeUnd 

Valandų*: 9 iki 9 rakara.

------ - - ..yi

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Wankegan, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoja Abstraktas 

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

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

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewich

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vSJai v

2)
3)

Ma-

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
A i-itmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų 
tematikų.

Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk 

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

Prisirašyti galima visada.
8001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno li- 

y-šeniui. Gvarantuojame, kad sutaup ■ 
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuji 
kiekviename pirkime. Kai kurio dal 
kai pigesni negu olselio kaina. Vv 
ir jaunų-vyi-ų gatavai pasiūti ir a H 
orderio užsakyti siutai ir overkotdi; 
st| diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservutyvio styiiai 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siūt is 
ir ovei kotus po $15, $17.50, $20. )0 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siūti; 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siut; 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų si 
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau, vy 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno sergė 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON
141R Sn. Halsted St.. Chicago. HL

S.

ai 
ai 

iu- 
yrų

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 v ii. 
__ ). Subatomis iki 10 vai. vakare.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantiojame 

Kalbame visas Europiškaa kalbas 
3804 S. Kedzie Are. Chicago, III.

Arti 88-th Street 
k-.......  ......... - . ■ . ,4

Tel. Canul 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienk 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare Į ?

nenii8idej.au
kokietavai.su
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KAIP ATPRATINTI NUO ŽINDYMO?

EAGLEBRAND
(COMDENSED M ILK).

Tas klausimas svarbus daugeliui moti
nų. Atpratinimas turi būti daromas 
laipsniškai — pradedant septintam mė
nesyj, duodant vieną ar du sykiu die
noj iš bonkos, patankinant bonkos mai
tinimą palengva, iki visai atpratinsi.

yra taip panašus motinos pienui sko
niu ir lengvai suvirškinamas, kad gali
ma ji duoti pamainant su krūties pie
nu, be jokios periškados atitraukiant.
EAGLE BRAND yra GERIAUSIAS stalui 
ir naminiuose reikaluose — jis sutaupo cuk
rų ir pieną — yra ekonomiškas ir prideda ge
rą skonį prie visų dalykų. Pirkit dėžę šian
dien ir bandykit jį su kustardo ir kornų mil
tų pudingu. Jus tikrai jį pamėgsit.
Reikalaukit musų dykai duodamos Kūdikių 
Knygelės jūsų kalboje, kur paaiškinama, 
kaip atitraukti nuo žindymo kūdikį.

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį Šiandien

Mrs....................................
Street ...............................
Kūdikių Geroves Knyga

City..................................
.... State............... . (8)

Nurodymų Knyga

Vienu Laivu Tiesiai 
į 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 j Lietuvą, Markėmis pagal die
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir čekius.

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

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Avė. Chicago, III.

Tel.: Yards 145.

PRANEŠIMAS.
Daktaras Makaras, Lietuvys.

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 Perry 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.

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

—» tikrojo p,lls
■M

1 i KORESPONDENCIJOS
RACINE, WIS.

Darbais.—Atgaivinama L. S. S.
124-ta kuopa. •

Darbai šiuom kart pas mus 
sumažėjo: vienos dirbtuvės dar
bininkai streikuoja,o iš kitų po 
dalį darbininkų atleidžia. Iš vie
nos atleido 2500 darbininkų. Ki
ton dirbtuvėm kad ir priima ko
kį darbininką, bet jau mažesnį 
užmokestį moka negu mėnuo 
laiko atgal mokėjo lokiam pat 
darbininkui. * * *

Vietos keikūnai sunaikino so
cialistų kuopą ir su tokiu pasi
sekimu jiems pavyko užnuodyt 
kitus draugus, kad dabar tie už- 
nuodintieji socialistai visai ne
turi energijos veikti.

Jokio veikimo, jokio judėji
mo lietuvių darbininkų tarpe 
nėra, kad nei į laikrašti nieko 
m parašoma, nebent apie tauti
ninkų bei klerikalų veikimą.

Kaikurie matydami šio meto 
svarbumą, ypač dėl rinkimų pre 
zidento, vis dėlto ima kentėt ir 
du’o pastangų atgaivinti Lietu
viu Socialistų Sąjungos 121 
kuopą.

fodei, kuriems rupi darbinin
kų būvio pagerinimas, kuriem 
brvngi socializmo idėja, kurie 
yra buvę LSS. nariai ar nebuvę,

gaivinimo pirmąjį susirinkimą 
rūgs. (Sept.) 16 d., kelvergo va
kare 7:30 vai. į Socialistų sve
tainę, 100 Sixth St. ir įstot į L.

DETROIT, MICH.

Rengiama didelė lietuvių 
protesto demonstracija.

Detroito lietuvių kolonija 
rengiasi didelei demonstracijai 
rugsėjo 19 dieną. Ta demonstra
cija rengiama protestui prieš 

Lenkų imperialistų besiveržimą 
Lietuvon, prieš grobimą Lietu
vos kraštų ir prieš visą, jų melų 
politiką, prieš jų skelbimus pa
sauliu, kad buk lietuviai juos 
užpuolę, kuomet ištikrųjų jie 
patys- Lietuvon briaujasi.

Tatai visi Detroito lietuviai, 
be skirtumo partijų ir srovių, 
jauni ir seni, vyrai ir moterys 
dalyvaukite toj milžiniškoj de
monstracijoj nedėlioj, rugsėjo

Demonstracija prasidės kaip 
2:30 vai. po pietų. Visi laiku 
susirinkite parke prie Wood- 
ward Avė., tarp 
Farnswort gatvių,
nuo Crosstown į šiaurę.

Penktą valandą po pietų pra
sidės prakalbos Harmony sa
lėj. Demonstracijos Komitetas.

Fredrick ir 
du blokai

AKRON, OHIO.

Darbai sumažėjo. Žmones 
kasdien atleidžia iš darbo ir be
darbių skaičius vis didėja.

Lietuvių čia yna daugiau kaip 
du šimtu gyventojų, bet šiek 
tiek labiau apsišvietusių '.labai 
maža. Daugelis užsiima nami
nės degtinės dirbimu ir parda
vinėjimu, bat girtybe dar aršes
ne dabar negu pirma kad buvo, 
kol nebuvo įvesta svaigalų 
drausmė. — G. R.

SCALP LEVEL, PA.

Auka Socialistų kampanijos 
fondui.

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

Mes turime pardavimui visokio didumo lotų ant lengvų išmokėjimų arti lietuviš
kos bažnyčios ir arti tuzino didelių dirbtuvių kur visada yra darbo.

Važiuok į rytus arba vakarus bile karais iki State St., paskui State St. karais 
(U9th & Morgan), nulipk ant Halsted St. eik vieną bloką j pietus j musų ofisą.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 iki 6; Panodėliais, Seredomis ir Suimtomis 
nuo 7 iki 9 vakare. Nedeliomis nuo 2 iki 4 po piet.

A. T. SMITU & SON
12000 So. Halsted St West Pullman, Chicago, III.

Phonc: Pullman 242.

Or. A. R. Blumenthal

U SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

kus. Vai.: nuo 
Nedeliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL

daryta $2.50, kuriuos siunčiu 
Naujienų Redakcijai, kad per
duotų kampanijos fondui. ($2.- 
50 gavome ir persiuntėme kam

—Martinas Karaliūnas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KRIAUČIŲ PROTESTAS.

Brooklyno lietuvių kriaučių 51 
ir 58 skyriai laikytame savo su
sirinkime 30 d. rugp. 1920, prr- 
ėmė sekančią rezoliuciją:

“Kadangi, po priedanga talki
ninkų apsaugos ir pagelbos, Len 
kijos kariumenė užpuola Rusi
jos valdžią suorganizuotą Jos 
(Rusijos) darbo žmonių, todėl |

“Protestuojame prieš Ameri-1 
kes valdžią už rėmimą ginklais, 
ir kitokiais kares reikmenimis 
imperialistinę Lenkiją ir gene
rolą Wrangel.

“Alės savo protestu pareiškia-; 
nie pasaulio darbininkams: atsi-| 
sakome siūti bile kokį,rūbą, ku
ri butų naudingas militariniui 
siekiui Lenkijai, Wrangel ar ki
tai valstybei.

“Taipgi mes reikalaujame A- 
merikos valdžios, kad atitrauk
tu savo rankas nuo darbininkų 1 
Šalies, Rusijos; kad duotų tai 
šaliai ramiai gyventi ir tvarky
tis kaip ji nori. Reikalaujame 
Amerikos valdžios nuimti blo
kadą nuo Rusijos; užvelti drau
giškus ryšius pirklybos reikalu.

“Atkreipiame domę Ameri
kos organizuotų darbininkų: 
protestuokite; jeigu protestų 
neklausys Amerikos valdžia, 
rengiamės prie generalio strei-j 
ko pastodami kelią imperialis
tiniams siekiams.

“Mes reikalaujame A. C. W. 
of A. generalės- valdybos, kad 
protestuotų prieš Amerikos val
džią už rėmimą visokių imperi- 
listinių šalių, kurios kėsinasi 
ant darbininkų šalies, Rusijos, 
kad tiems imperialistiniams sie
kiams pastojus kelią, rengtis 
prie visuotinio streiko ir strei-' 
ku atmainysime Amerikos po
litiką Rusijos klausime.

“A. C. W. of A. 54 ir 58 sky
riai (lietuvių):

Prezi. J. Buivydas, ' 
Sekr. J. A. Manelis.

BAM

Praktikuoja 15 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avc., 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. Nedeliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drezel 2880

DR. M. HJERZMAN
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 Laharatorija: 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:

Vaikaimyli ji ! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI NO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbčjų 
60c. su persiuntimu. Tčmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras.
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai BIdg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

DR. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai
Gyvenimas ir Ofisas • 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

Laivas

SAX0NIA
Išplaukia 

Rugsėjo 30 dienų

PLYMOUTH—CHERBOURG—HAMBURG 
Kreipkitės pas arčiausj Cunard Agentų.

DR. S. BIF/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

I Or. M. Stupnicki
• 3107 S. Morgan st. Chicago į

II I>) VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto į!
■j ir nuo 5 iki 8 vakare.

Jovarui per draugijas ir ypatas 
San Francisco, Cal. 
106 kuopa S. L. A 
V. Akrimavičia ....
A. Markuvėnas....

Berkley:
J. Jučas .................
J. Koblinas 2.......
P. Palšis...............
J. Kazeliunas........

$10.00
... 1.00
... 1.00

Čia ir Windber apiclinkėj lie
tuvių maža, viso gal suskaity
tum apie šešioliką šeimynų ir 
apie tiek pavienių. v Veikimo 
beveik jokio nėra, o apie socia
listų judėjimą nėra nei ka kal
bėti. Vos dėlto susiėjus pas 
mane porai draugų sumetėm 
nors mažą auką Socialistų Par
tijos rinkimo kampanijos fon
dui. Aukojo po 50 centų: Mar
tinas Karaliūnas, Fnanas Cika- 
nas it Ambrozas Packevičius, o 
i venas draugas (jis nepanorėjo, į ___ ~
kad jo vardas butų skelbia-1 
nias) aukojo $1. Tuo bildu su-1 - - - - - - - - -

$.00
1.00
1.0(7
1.00

Viso $20.00
Jokūbas Jučas.

irauuuiuuHuuHosouuBnni
1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone 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 pief

TIKRAS GELEŽINKELINIS LAIKRODĖLIS PAAUKSUOTAS, GRAŽIU 
IŠGRAVIRUOTAS. 21 AKMUO IR GARANTUOTAS ANT 25 METŲ. 

TIKTAI $10.75, TRUMPA LAIKĄ.
Tik vieną kartą savo gyveni

me jus galit turėt progos ant 
šitokio šaunaus pasiulimo, ku
ris yra duodamas jums dabar. 
Tik pagalvokit, 25 dolerių vertą 
tikrą geležkelinį laikrodėlį 
kiekvienas gali gauti pas mus 
tik už $10.75. Laikrodėlis, ku
ris čia yra parodytas, yra pa
auksuotas labai gražiai išgravi
ruotas ir stiprus, turi pirmos 
klcsos 21 akmenį, šveicariškus* 
vidurius, ir yra garantuotas 
ant 25 metų, šitie laikrodėliai 
yra žinomi pasaulyj kaipo ge
riausi, nes jie prilaiko akurat- 
numą iki minutai. Visi kon
duktoriai ir inžinieriai ant ge- 
ležkelių vartoja šituos laikrodė
lius ir visi traukiniai vaikščio
ja pagal šitų laikrodėlių. Kas 

nori turėti gerą laikrodėlį ir būti užganėdintu, tai mes 
patariame jums* pirkti šitą laikrodėlį, ir jus niekad nesi- 
gailėsit. šitie laikrodėliai yra parduodami labai augšto- 
mis kainomis, bot mes norime pertikrinti publiką, kad 
tiktai musų laikrodėliai yra geriausi už žemiausias kai
nas, ir mes nutarėm parduoti juos per labai trumpą lai
ką tiktai po $10.75. Jeigu jus nebūsit užganėdinti šiuo 
laikrodėliu po aplaikymui jo, tada jus galit sugražinti 
jį mums tuojaus, o mos sugrąžinsime jūsų pinigus.

DYKAI. Kas iškirps šitą apgarsinimą ir prisius jį 
su užsakymu, tam mes duosim VISAI DYKAI vieną pui
kų fobą ir skarfinę špilką. .

NES1ŲSKIT PINIGU Lš KALNO, iškirpkit šitą ap
garsinimą ir pasiuskit jį su 25c. supakavimo ir pasiūli

jus užmokėsit už daiktus, kada juos gausit savo namuose.

iiBirtimiiiiiiiiii 
g DR. YUšKA ■ 
: 1900 S. Halsted St. i
M Tel. Canal 2118 ■B BB Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 įy vakare.
« Rezidencija: 2811 W. 68 St 

Teh Prospect 3466
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PRANEŠIMAS

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

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

6 iki 8 vak. NedM. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street
- , Nuo ryto iki piet.

Tel. McKinley 263
----------«............. ........................»

timo lėšoms.
Pasiskubėkit ir pasiuskit užsakymą tuojaus — pirma negu kainos ant ši
tų laikrodėlių pakils.
VARIETY SALES CO

Iiitiikos ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louia Avo. 

CHICAGO, ILL.

Rašykit tuojaus:
, Dept. 232 D., 1016 Milwaukee A v., Chicago, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

>■888889888888888888
J Tel. Boulevard 2160

£ Dr. A. J. KARALIUS 5
(gydytojas ir Chirurgas

J VALANDOS: 9—12 ryto 5 
2—9 vakaro

g 3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

f1IBIIIIIIBIIBB3IIII
Tel. Pullman 342 ir 8180.

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė. Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Ma“th. mTaVthe^t^\Darbininkai ir par- 
undetth,,ct ol\lamentas Italijoje.

darbininkams kovą už sočia- desnė —bolševizmui. Sindi- 
lizmo tvarką. Svarbiausias kalizmas-gi ir bolševizmas 
dalykas yra tinkamas že- Į parlamentą atmeta, 
mes ūkio sutvarkymas. O 
liaudininkai šitame klausime 

įeina išvien su aršiausiais 
darbininkų suvedžiotojais, 
klerikalais.

Socializmo vardą jie, reiš
kia, vartoja tiktai, kaipo 
skraistę, kad, prisidengus 
ja, butų lengviau tarnauti 
savininkų reikalams. !

».......—
PRIPAŽĮSTA, KAI) RUSI

JOJE SKURDAS.

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 ..............—-------
Trims mėnesiams-----------
Dviem mėnesiams----------
Vienam mėnesiui-------------

Chicagoje — per nešiotojus!
Viena kopija ------------- —
Savaitei ---- ------------------
Menesiui ...------------------- -

$8.00
$4.50

2.25
1.75
1.00

03 
18

_______  ____________ 75
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

pustu: . ~
Metams ________________
Pusei metų .........-—..... —— 4.00
Trims mėnesiams-------—------ 2.00
Dviem mėnesiams _—-----—. 1-50
Vienam mėnesiui ------- ---------

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams---- ---------- ------ —— $8.00
Pusei metų ...... — 4.50
Trims mėnesiams ..................  2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kodėl jie vadinasi 
'‘socialistais”?

Musų korespondentas 
Kaune parodo, kad pirmuti
nėje savo sesijoje Lietuvos 
Steigiamasis Seimas dau
giausia laiko sugaišino, “be- 
rišdamas” žemės klausimą 
taip, kad biednuomenė ne
gautų žemės. Krikščionys 
demokratai kartu su liaudi
ninkais demokratais pe?trls 
mėnesius mulkino Lietuvos 
darbininkus ir mažažemius 
valstiečius, kad išsisukus 
nuo tų prižadų, kurie buvo 
duoti laike rinkimų į Stei
giamąjį Seimą.

Kad taip elgiasi klerikalai, 
tai nėra nieko nuostabaus. 
Apgavingais prižadais penė
ti žmones yra jų speciališ- 
kumas. Kunigai juk ir dan
gų žmonėms prižada už pi
nigą !

Bet kad liaudininkai de
mokratai nepildo savo žo
džio, tai Lietuvos biednuo
menė turi nemažai stebė- 
ties. Juk jie dedasi liaudies 
užtarėjai ir dagi vadina sa
ve “socialistais”! JKame-gi 
yra jų socializmas, jeigu jie 
rūpinasi pasiturinčios kle- 
sos reikalai^ o dar b 
nes skriaudžia?

Kaikurie žmones,
pfantantys socializmo reikš
mės, įsivaizdina, kad sociali
stas turi stengties visur vyk- 
dinti socializmą, neatsi
žvelgdamas į jokias aplinky
bes. Jeigu tai butų tiesa, 
tai nė Marksas su Engelsu 
nebūtų socialistai, nes juodu 
niekad nemėgino įvykdinti 
socializmo tvarką.

Socializmo vykdinimaa 
reikalauja* tam tikrų sąlygų. 
Lietuvoje tų sąlygų šiandie 
dar nėra, todėl tenai įvyk
dinti socializmą kolkas dar 
negalima. Ir joks išmintin
gas žmogus negali to reika
laut iš liaudininkų.

Bet Lietuvoje galima jau 
dabar žymiai pagerint be
turčių būvį ir galima pada
ryt daug atmainų šalies u- 
kyje, kurios palengvintų

zmo-

nesu-

Italijos darbininkų judė- 
. jime įvyko krizisas.

Kada darbininkai užėmė 
šimtus dirbtuvių ir ėmė pa
tys jas vesti, tai jie susidūrė 
su klausimu: kas daryti to
linus ? Nes buvo aišku, kad 
tokie santykiai industrijoje 
negali būt sutaikyti su ta 
tvarka, kuri yra šalies poli-j 
tikoje.

Jeigu dirbtuves valdo dar
bininkai, tai šalies valdžia 
negali būti buržuazijos ran
kose; ir atbulai—kol buržu
azija turi savo rankose val
džią, tol industrija •ne
gali pastoviai būt darbi
ninkų rankose. Reškia, ar
ba buržuazinė valdžia turi 
pasitraukt, arba dirbtuvės i 
turės ankščiaus ar vėliaus 
išsprūsti iš darbininkų ran
kų.

Šitokia padėtis susidarė 
Italijoje, ir darbininkai su
prato ją. Jie sušaukė visų 
savo organizacijų — unijų, 
partijos ir kooperacijų — 
kongresą ir ėmė j ieškot išė
jimo iš tos padėties.

Išėjimąs galėjo būt dvejo
pas: arba nuverst įiuržuazit- 
nę valdžią, arba tarties su 
ja (ir su savininkais) delei 
dirbtuvių sugrąžinimo į sa
vininkų rankas.

Kongreso didžiuma nuta
rė pasirinkti antrąjį kelią. 
Ji atrado, kad šioje valan
doje valdžią nuverst butų 
slinku; o jeigu ir pavyktų to 
atsiekt, tai kova, kuri kiltų 
tarpe darbininkų klesos ir 
valdžios, atvestų prie indu- 
strijos suirimo, prie bedar
bių ir bado. Darbininkai 
nenorėjo to susilaukti ir nu
tarė eiti ramiu keliu.

Darbininkų kongresas pa
reikalavo, kad valdžia tuo- 
jimą, kuris žymiai paleng- 
kuris turės nuspręsti, kurias 
dirbtuves reikia paimti iš 
privatinių savininkų ir ko
kias teises reika duot dar
bininkams dirbtuvių vedi
me.

Suprantamas yra dalykas, 
kad valdžia gali išpildyt tų 
darbininkų reikalavimą ar
ba ne; taip pat gali būt ir 
su parlamentu. Bet jeigu 
darbininkai laikysis solida- 
riškai, tai valdžiai, lygiai 
kaip ir parlamentui, teks nu
sileisti. Ir tuomet darbinin
kai bus iškovoję tokį laimė
jimą, kuris žymia paleng
vins jiems kovą už įgijimą 
pilnos kontrolės ant indus
trijos.

Pastebėtinas tečiaus yra 
dalykas, kad Italijos darbi
ninkai nutarė panaudot par
lamentą įvykdinimui savo 
reikalavimų.

Didelė dalis tų darbinin
kų, kurie dalyvavo minėta- 
me'kongrese, pritaria sindi- 
kalizmo idėjoms, o dar di-

Sindikalistai (aidoblistai) 
sako, kad darbininkai visai 
neprivalą vartot politikos 
priemonių savo kavoje už 
pasįliuosavimą. Jie pataria 
darbininkams eiti prie savo 
tikslo “tiesioginiu” keliu, 
valdžios ir parlamento visai 
nepaisant.

Dabartinio Italijos darbi
ninkų judėjimo pradžia ta
rytum ir ėjo pagal šitą pie
ną. Bet kaip tiktai jie paė
mė dirbtuves, tai pasirodė, 
kad nepaisymu toli nenuva
žiuosi. Sindikalistiškas pie
nas pasirodė netikusiu. I

Tuomet buvo pasiūlyta 
bolševikiškas (komunistiš-1 
kas) pienas — 
valdžią ir steigt

verst 
sovie

tų diktatūrų. Bet, visapu
siškai apsvarstę šitą pieną, 
darbininkai turėjo ir jį at
mesti. Tuo budu prisiėjo, 
pagalios, kreipties prie par
lamento.

Italijos darbininkų atsto
vai nesenai buvo Maskvoje 
ir dalyvavo komunistų In
ternacionalo suvažiavime, 
kuris nutarė, kad darbinin
kai privalo naudoties parla
mentais tiktai agitacijos tik
slams, o taip pat ir tam, kad 
parodžius, jogei iš parla
mentų negali nieko gera iš
eiti. O štai dabar Italijos 
darbininkai nutarė pavartot 
parlamentą tam, kad įgijus 
teisių industrijoje.

Jeigu komunistišką pa- 
žvalgą į parlamentą priver
sti buvo atmesti net Italijos 
darbininkai, kurie buvo įti
kėję į bolševikų idėjas la
binus, negu kurios kitos ša
lies darbininkai vakarinėje 
Europoje, tai aišku, kad ta 
pažvalga neišlaiko jokios 
kritikos.

Apžvalga
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DUNDULIS BUVO 
SUSPENDUOTAS.

“Tėvynėje” tapo paskelbta 
Skundų ir Apeliacijų Komisijos 
raportas delei S. L. A. nario, T. 
Dundulio, suspendavimo. Komi
sija, peržiūrėjusi 129 kuopos ir 
centro mokesčių lakštus, atrado, 
kad 1919 m. T. Dundulis buvo 
neužsimokėjęs už rugpjūčio, 
rugsėjo, spalių ir lapkričio mė
nesius, ir todėl buvo suspenduo
tas. Raporte skaitome:

“Tadas Dundulis S. L. A. 
narys 129 kp. buvo 1919 me
tais suspenduotas už nemo
kėjimą mėnesinių mokesčių už 
virš paminėtus mėnesius. Ir 
kaipo suspenduotas narys ne
turi teisės kandiduoti ar kan
didatu būti j by kokią Centro 
Valdybos vietą”.
Tuo “Dundulio klausimas” už

sibaigia. Nors S. L. A. seime ji
sai ir užsigynė “komunizmo”, 
bet “džabo” vistiek negavo.

M. PETRAUSKAS KAUNE.

Kompozitorius Mikas Petraus
kas rašo “Naujienų” redakto
riui :

“Esu Kaune. Baisenybių ir 
bado nesimato, — badas Ru
sijon išėjo. Vokietijoj ir sun
ku gyventi, nors žmonės tru
putį gražiau išrodo, negu An
glijos. Pas vokiečius, Ham
burgo prieplaukoj, neišpasa
kytai smarkiai dirbama ir tai
soma laivai, 
ant kojų”.

Brooklyno keikunSlių laikraš
tis sako darbininkams, kurie tei
raujasi, ar važiuot Lietuvon, ar 
ne:

j “Lai nevažiuoja ne tik Lie
tuvon, bet ir Tarybų Rusijon, 
kur patys darbininkai valdo

I šalį. Paprasti darbininkai-
j rankpelniai nei vienoje Euro-
j pos šalių dabar neras ekono-

- miniu žvilgsniu geriau, kaip
i čia, Amerikoje. Reikia atsi

minti, kad visose Europos ša-
I lyse europinis karas daugiau 
I atsiliepė, negu Amerikoj. Gi 

apie tas šalis, kurios kariavo, 
! neguli būt nei kalbos. Ten 

viskas išgriauta, viskas išnai- 
| kinta, pinigų vertė nesvietiš- 
j kai maža, produktų- stoka, ža- 
i lios medžiagos taipgi. Ir pa- 
i kol viskas įeis į normališkes- 
I nes vėžes, darbininkų padėtis 

bus gana sunki. Nereikia 
persistatyti, kad Tarybų Ru
sijoj, kur patys darbininkai 
šalį valdo, darbininkų padėji
mas dabartiniu laiku yra ge
ras..... Rusijos darbo žmonių 
klesos padėtis kur kas sunkes
nė, negu kitų šalių darbinin
kų. Ir kas dabar iš čia nu
važiuotų Rusijon, manyda
mas, kad ten suras geresnę 
ekonominę padėtį, tas stam
biai apsiviltų”.
Šituos dalykus senai žino vi-,, 

sas svietas, tik “Laisvės” pase
kėjai ne, ir jai dabar reikia per- 
tikrinėti juos, kad jie netikėtų, 
jogei Rusijoje esąs rojus. Bet 
tai pareina nuo to, kad ji per il
gą laiką apgaudinėjo savo skai
tytojus, pasakodama apie tą “ro
jų”. Kuomet “Naujienos” nuro
dinėdavo, kad Rusijoje viešpa
tauja skurdas aršesnis, negu ki
tose šalyse^ tai Brooklyno keikū
nų organas plūsdavo jas ir šauk
davo, kad tai esąs “buržuaziš- 
kas melas”. y

Bet da ir dabar “Laisvė” ne
siliauja apgaudinėt savo skaity-

tojus ir sako, kad Rusijos šal 
“valdo patys darbininkai”. Visas 
svietas žino, kad Rusiją valdo 
vadinamoji komunistų (arba 
bolševikų) partija, kuri turi na
rių ne dauginus, kaip pusę mi- 
liono. Argi ir Rusijos darbinin
kų kl%sa susideda tik iš pusės 
miliono? žinoma, kad ne. Dar
bininkų klesa yra daug skaitlin- 
gesnė. Komunistų-gi partijoje 
yra daugybė ir nedarbininkų.

Tie darbininkai, kurie nepri
klauso komunistų-bolševikų par
tijai, neturi teisės nė savo orga
nizacijas tverti, nei savo laikraš
čius leisti, nei kalbėt susirinki
muose be bolševikiškų komisarų 
Ifeidimo, nei, pagalios, pasirinkti 
darbą, kuris jiems patinka; jie 
t^uri dirbt ten, kur juos pastato 
valdžia, ir turi dirbt tiek valan
dų, kiek paliepia valdžia. Už 
prasišalinimą ‘iš darbo darbinin
kas yra baudžiamas, kaip karei
vis, pabėgęs iš kariuomenės, t. 
y. pagal kariškus įstatymus.

Butų, žinoma, smagu, jeigu 
butų ne taip. Bet ar mes turi
me apgaudinėt save, kad turė
jus dą smagumą? Ar turime 
prasimanyt nebūtys dalykus ir 
užginčyti tiesą, jeigu ji yra ne
maloni? Doras laikraštis to ne
darys, o ypatingai laikraštis, ku
ris pretenduoja būti darbininkų 
mokytoju.

Kunigai, norėdami nuramint 
jiednus žmones, kurie kenčia 
vargą, pasakoja, kad Dievas už 
;ai atlygins vargšams danguje, 
o turtuolius degins pekloje. Bied- 
nam žmogui tokios pasakos ga- 
i būt malonios girdėti, ir dau

gelis biednų žmonių delei to ti
ri kunigams. Bet mes visviena 
sakome, kad kunigai mulkina 
žmones, kadangi jų pasakos apie 
dangų ir peklą yra melagingos.

Taip pat yra ir su toms pasa
goms apie Rusiją. Nežiūrint 
tokiais tikslais jos yra pasako
jamos, jos klaidina darbininkus; 
ir todėl tų pasakų autoriai yra 
darbininkų mulkintojai. Darbi
ninkams reikia tiesos, o ne me- 
o!

joratus, lenus, caro gyminės 
dvarus ir t. t. ir padaryti žemės 
savininkais visus smulkius že- ✓ 
mes nuomininkus. Tuo pačiu 
įstatymu norėta buvo grąžinti 
servitutai, duotos nuosavybės 
teisės činšininkams ir papildyti 
esamas įstatymas kariškiams že
me aprūpinti. Kuomet tasai įsta
tymas pasiekė Seimą, pakako 
opozicijai — socialdemokratams 
— išrūdyti jo nerimtumą, ir įsta
tymas buvo sugrąžintas komisi
jai. Pabuvojęs Seimo komisijo
je įstatymas vėl grįžo į Seimą, 
bet ir antru kartu jam nepasi
sekė. Tuomet trečiu kartu ta
sai pats skubaus reikalo įstaty
mas trimis atskiromis dalimi: 
grįžo Seiman naujais antgal- 
viais. Dvi Jo dalys šiaip bei 
taip buvo priimtos Seimo, — vie
na, kaipo papildymas įstatyme 
aprūpinti žeme kariškius, kita 
kaipo įstatymas nusavinantis 
majoratų, lenų, caro giminės ir 
tt. žemes. Visa šita komedija 
su žemės klausimu atėmė nema 
ža laiko ir veik nieko nedavė 
nes įstatymas visai nepalietė pri
vačių žemių, kurias valdo Lie- 
tuvos dvarininkai, nepalietė tų 
kardinalių klausimų, kurie suriš 
ti su žemės įstatymu, būtent, — 
kaip nusavinamos žemės: su iš
pirkimu, ar be jo, kam jos pir
moje eilėje tenka ir kokiais pa
grindais rišamas žemės klausi
mas apskritai.

Veltui socialdemokratai nuro
dinėjo, kad reikia rišti žemo: 
klausymas, pradedant nuo jo pa 
matinių dėsnių, reikia eiti prie 
viso klausimo, bet ne prie atski-’ 
rų jo dalių ir tt. Seimo daugu
ma mažai bojo (ų nurodymų ii 
su pasitenkinimu gaudė praskle

kad 
Šei- 

bent 
pri

mas. Aišku tik viena, 
kontrabanda keliu Seimo 
mininkams kol kas pavyko 
viename minėtame įstatyme 
pažinti pirkimą žemės. To|kiuo 
budu pasiteisina pasaky: 
kad laike tų trijų mėnesių 
čiota ant vietos vieną svarbiau
sių musų gyveninio klausimą 
bęrišant ir bendrieji, pamat 
dėsniai to klausimo norėta 
vesti kontrabandos keliu.

Pirmuoju po atostogų klausi
mu beabejones bus tas pats že
mės klausinius, šį kartą ir Sei
mo dauguma turės jį statyti vi
soje jo plotinėje. Tai suprato Ir 
liaudininkai ir krikščionys; 
prato, kad nieko dar tuo klau
simu nepadaryta ir kad gyveni
mas nelaukia. Musų, sočiįde- 
mokratų uždavinys bus gint 
tik musų poziciją JSiuo klausi
mu, bet spausti daugumą, kad 
žemė butų paimta be išpirkimo, 
kad rišant klausimą vietose irle 
to darbo butų pritrauktos Ir 
gyvosios krašto jiegos, pirmojo
je eilėje žemės ūkio darbininkai, 
kad žemės perdavimas tiems, ku
rie ją nori dirbti, eitų per ( va
rų komitetus, apskričių žetnes 
ūkio tarybas ir tt., būtent: k 
patsai žemės perdavimas į ran
kas ją dirbančiųjų butų pavesta 
ne valdžios agentams.

Kitais Seimo darbais tuo 
pu neprisieina plačiau susi 
mėti, nes tai buvo daugiau 
įvairus einamieji klausimai.

Kunigai.

nas, 
tup-

tilai
Pra

Šil

an

ar
do
mai

liauji muzikos leidiniai.

šie muzikos leidiniai:
Kas man darbo. Durias ant

Steigiamajam Seimui atostogoms nuėjus.
[Nuo nuolatinio Naujienų 

bendradarbio Kaune]

KAUNAS, VIII. 16.
Pirmoji Lietuvos Steigiamojo 

Seimo sesija pasibaigė. Padary
ta pertrauka vienam mėnesiui, 
būtent, iki 15 d. rugsėjo. Seimo 
komisijos turės susirinkti 1 rug
sėjo ir griebtis darbo, kad pa
ruošus Seimo plenumams įvairių 
įstatymų projektų. Išeina, Sei
mas padare pertrauką tik tam, 
kad neturėjo darbo — paruoštų 
svarstymui įstatymų projektų. 
Antroji darbų pertraukos prie
žastis gludi tame, kad dalis ak
tyviausių Seimo žmonių esanti 
pailsusi ir turi reikalo ne tik pa
silsėti, bet laike atostogų nori 
pasiruošti busimajam darbui, 
bent taip kalbėjo daugumos ly
deriai, kuomet atostogų klausi
mas buvo pastatytas Seimo svar
stymui.

Jei pailsimas yra didelio ir 
sunkaus darbo rezultatas, turi
me pripažinti, kad kiekvienas 
po tokio darbo turi teisės poil
siu* Bet šitame atvejyje reikia 
labai ir labai paabejoti. Seimo 
dauguma
“liaudininkų” blokai po trijų mė
nesių Seimo darbų pailso ne de
lei didelio ir pasekmingo darbo, 
bet delei to, kad tuodu bloku vi
są laiką tūpčiojo ant vietos. Be
tūpčiodami pailso, betūpčiodami 
išsiskirstė atostogoms. Paimsi
me pavyzdį ir juo vaduodamies 
išrūdysime, kad tai įvyko delei 
išvardytosios priežasties.

žemės klausimas, rodos, vie
nas svarbiausiųjų Lietuvos gy
venimo klausimų. Seimo daugu
ma, — tuodu išvardytuoju blo
ku, turi šiuo klausimu savo nu
sistatymą ir, reikia pripažinti 
.jiems teisybe, tasai jų nusista
tymas ir griežtas ir aiškus ir 
n e iššaukia tarpusaviu prieštara-

Vieni ir antri nori likvi
duoti stambųjį žemės ūkį Lietu
voje. Krikščionys ir liaudiniu-

krikščionių ir

Lietuva stoja vinių.

kai mano ir protauja, kad žemė 
turi būti paimta arba nusavinta 
su atlyginimu buvusiems žemės 
valdytojams ir atiduota nau
jiems valdytojams nuosavybėn, 
ir tik nuosavybėn. Aišku, kad 
tarpusavio ginčo tiedvi galybi 
šituo klausimu nekelia ir nekels. 
Šioks toks, skirtumas galima bu 
vo pastebėti tik normos klausi
mu. Krikščionys norėtų, matyt 
palikti norma iš 70 dešimtinių 
(140 margų), liaudininkai 50 de
šimtinių (100 margų), t. y. nieks 
Lietuvoje be ypatingų priežas
čių negalėtų turėti žemės virš 
vienos ar kitos normos. Bet ii' 
šituo klausimu Seimo šeiminin
kai susigiedos ir reikalui esant 
susitars be didelių ginčių delei 
vienos kurios nors normos.

Nežiūrint pažymėto vienodu
mo, SU Seimas po trijų mėnesių 
darbo žemės klausimu nieko rim
ta nepasakė ir nepadarė. Atsa
kymas aiškus. Įvyko tai todėl, 
kad šeimininkai tūpčiojo vieto
je, ir dar todėl, kad jiems rūpė
jo tuo klausimu padaryti “šmu
gelis”, arba geriau pasakius, 
kontrabandos keliu pravesti per 
Seimą savas nusistatymas, bū
tent — kad žemė butų imama su 

• v.išmokėjimu buvusiems savinin
kams ir kad žemės gauna tas 
kurs turi kišenėje pinigų. Vadi 
naši, visi tie, kas dabar dirba 
dvaruose kaipo kumečiai ir or- 
dinarninkai ir neturi nei pinigų, 
nei inventoriaus turėjo būti ap 
vilti, arba pasilikti prie kokių 
nors kitų sugalvotų iliuzijų.

Kad taip buvo sugalvota ir 
taip norima buvo padaryt aišku 
iš to, kokiais įstatymų sumany
mais penėjo Seimą daugumos 
atstovai. Buvo įneštas Seimai 
“skubaus reikalo žemes įstaty
mo projektas”. Autorius to pro
jekto, liaudininkas Rimka, ne
liepdamas privačių žemvaldžių 
Žemių, siūle nusavinti visus ma-

šio įstaty- 
Kiekvienas 

70 dešimt, 
be valdžios

Tuo pačiu laiku daugumus Šu- 
as, krikščionių vadas kun. Kru
pavičius vardu Seimo žemės re
formos komisijos įnešė “įstaty
mą žemei perleisti, įgyti ir įkei
sti.”

Šitą įstatymą Seimas priėmė, 
išlaikęs didelę kovą su socialde- 
mdki'&tų opozicija, 
n^pj-asmė sekanti. 
;urįs daugiau kaip 
(140 margų) žemės
eidimo negali jos nei parduoti, 

nei įkeisti? Su valdžios gi leidi
mu galima parduoti ir įkeisti tik 
10% visos žemės ploto, nedau
giau 100 dešimtinių.

Tolinus įstatymas kalba apie 
tai, kad toji žemė, kuri bus lei
sta- valdžios privaliems žemes 
savininkams parduot, turi Imli 
parduodama bežemiams, mažaže
miams žemės ūkio darbinin
kams ir tt. Įsigyti gi tos žemes 
galima nedaugiau-^, kaip 20 de
šimtinių, skaitant ir tą, kurią 
mažažemis jau turi nuosavybėj.

Visa šio įstatymo esencija ta
me, kad su valdžios leidimu že
me gali būti parduodama už pi
nigus bežemiams, darbininkams, 
mažažemiams. Vadinasi, vaduo
jantis tuo įstatymu, visi turin
tieji pinigų darbininkai gali 
pirkti sau žemes iš tų dvarų, 
guriuose jie gyvena, arba maža
žemiai, kurių žemės prieina pi:«j 
dvaro, gali jos įsigyti tokiu pa> 
judu.

Išeina taip, kol mes, Seime 
dauguma, sugalvosime tam tik
ri įstatymą, apimantį iš pama- 
;ų žemes klausimą, turintieji pi
nigų bėdnuoliai pirkite sau že
mės, norintieji parduoti žetnę 
dvarininkai — parduokite ją su 
valdžios leidimu ir imkite už tai 
savo kišenėn pinigus.

Teisybė, įstatymas sako, kac 
leidimai parduoti žemę bus duo
dami tik ūkio įkūrimui, vadina
si, dvarininkas turės suvartoti 
gautus pinigus likusiam ukiui 
pagerinti...

Svarbu čionai tas, kad Seimo 
dauguma neišrišus visoj plotino
je žemės klausimo jau pripažino 
išpirkimo teisę, arba geriau pa
sakius, priėmė žemės pirkimo ir 
pardavimo dėsnį!

Žinoma, svarstant žemės klau
simą iš pamatų, delei šio'klausi
mo turėsime aštrių susirėmimų, 
ir kas laimės tojo kovoje: ar Sei
mo dauguma, ar jo mažumą — 
opozicija, tai dar didelis klausi-

piano.
Solo Įant

piano.
O Lietuva numylėta. Duetas 

ant piano.
Sudiev, gimtine. Solo 

piano, žodžiai L. Šilelio.
Be paskutiniojo leidinėlio, 

visiems kitiems žodžius ir mu
ziką sutaisė J. A. Žemaitis, 
S. \Vest Slr., Shcnandoah, 
.Jis pats juos ir išleido.

Redakcijos Atsakymai į
Vietiniam Parapijonui, So. 

Omaha. — Kun. Alcknavtčia 
turėjo teises padaryti su Rev. 
S. B. Kryszczunu taip, kaip to
mistą rašai jį padarius. Mat 
Hcv. S. B. Kryszczunas yra ki
tos sektos kunigas ir “Ryniskas 
katalikiškas arciwiskupas E

Ii kunigu šv. Antano parapijai.

Kazimieras Gugis
LVeda visokius reikalus, kaip kriminatiikuosb 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokias dokumentus ir popieras j j
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3323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310
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Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 20 
Rezidencijos telef. Albany 871(

A. Petrulis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-1NSURANCE 
Buropean American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

•NOTAR1JUŠAS
809 West 35th St., Chicago; 111. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

10

52Telephone Drover 50

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 Su. Halsted St., Chicago, (11.



lietuviu Rateliuose
Masinis rubsiuvių 

susirinkimas.

teikdavo gerinusių nurodymų 
darbininkams kaip laimėti ko
vą. Jis todėl ragino visus dar
bininkus balsuoti už Socialistų 
Partijos kandidatus,* kaipo vie
nintelius darbininkų kandida

tus.

giau laimį kovoje už darbinin-

10 tijos kandidatas į valstijos pro
kurorus Wm. Cunnea, rubsiu- 
vių advokatas. Jis nurodė da
bartinio prokuroro Hoyne dar
bus, kada jis kartu su rūbų 

i pasiinoję.' 
listų partiją ir paagituoti už los1 neteisingai apkaltinti rubsiuvių 
pirtijos išstatytus kandidatus unijos viršininkus ir sunaikin- 
Eugene V. Debs į prezidentus, Ii pačią rubsiuvių uniją. Te- 
Seymour Stedman j vice pre-į čiaus visą tą reikalų pasiėmė į 
zidentus, Wm. Cunnea į valsti- Savo rankas socialistai, 
jos prokurorus ir k. 

• *Atidarydamas susirinkimą 
pirmininkas paaiškino kokią 
nauda darbininkai dabar turi I 

t

Praeitą pčtnyčią, rugsėjo 
dieną, \Vicker Park svetainėje 
įvyko masinis Amalgamated 
Clothing Workers of America 
unijos masinis susirinkimas, 
surengtas tikslu paremti Sočia-1 fabrikantais buvo 
i: »........ u....x •...

kurie 
suokalbį iškėlė aikštėn ir Hoy
ne su kapitalistais pasimpji- 
mas prieš rubsiuvių organiza
ciją liko sutriuškintas. Darbi-

liauna uai Miiinmai ucu/cu • i • • i i • i.... . , .... .. • ■ mukai išrinkdami savo draugusis valdžios ir kapitalistinių de- . i; t . . U1 . 7
mokratų ir republikonų parti
jų valdininkų ir kokia 1_____
butų, jei tose vietose butų socia
listai. Jis priminė pereitą rub
siuvių streikų, kada buvę mies
to valdvietėse socialistai visuo
met kiek galėdami stengėsi ap- i 
ginti darbininkų i

T. Pullman 5432

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

. socialistus į įvairias valdvietes, 
nauda sukž kalbėtojas, įgyja daugiau 

spėkų kovai su naudotojais ir 
prieina arčiau prie valdžios.

Trečias kalbėjo rubsiuvių 
unijos viršininkas Levin. Jis 
taipgi priminė, kad kapitalistai 

reikalus ir daug., sykių kėsinosi suardyti 
rubsiuvių unijų ir jiems visados 
tame dalyke gelbėdavo kapi
talistinė valdžia. Jis kvietė to
dėl darbininkus laikvties kuo- 
didžiausios vienybės ir visur iš
vien kovoti prieš savo naudoto
jus.

Paskutiniuoju kalbėjo maši
nistų unijos atstovas Frenke!, 
taipjau Socialistų Partijos kan
didatas. Jis nurodė, kad maši
nistų unija vis daugiau ir dau-

Naujas
Europos Žemlapis

su

Lietuvos Rūbeliais
Kokie buvo prieš taiką • 

Lietuvos su Rusija 
1920 m.

Parodo

Nauja Europos Padalinima
Kaina 35c

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

Reikalaukit tuojau

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

Lietuvon pinigus su pilna atsakomybe siun
čia Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

. ... Žmogue kasosi galvą,
’ kad palengvint niežėjimų.

■ - j Kasjmasi pasidaro papro-
> Į į čiu, ir tuomet žmogus ka-

\ j - a)/ s?s* aejučioms. Bet jis
' žino, kad jam niežti, ir

' t v*si k’** ‘*1 *’no- ‘
Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimų nuo pleiskaną, 
/V ’ ° kenčia bereikalingai,

Ii \/ ) nes D niežėjimų galima
' lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų. įR UF F K E S |
panaikins visu^ niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
Paskui tik retlįaj^iais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleišką- ’ 
nų atsinaujinimo: I

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i
/» Jus aptiekininka^ parduos jums už. 65c. bonkutę. Mes taipgi j 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75'centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: ® |

F, AD. RICHTER O CO., 326-330 Broadway, New Yjrk

kų būvio pagerinimą. Tečiaus 
jos nariai kovoja ne tik ekono
miniai, bet ir politiniai — jie 
visi balsuoja už darbininkų, tai
gi socialistų kandid^Įus į visai! 
valdvietes.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Daug išplatinta laikraščio “Chi
cago Socialist.’’/

—šapos Darbininkas.

Dvi merginos susiėmė su 
plėšiku.

Vakar naktį dvi Park Ridge 
jaunos merginos susiėmė su 
plėšiku, privertė jį pašauti sa
ve, atėmė iš jo revolverį ir pa
leido vaitojantį bėgti.

Tos vidurnakčio avanturos 
didvyrės yra paneles Olive Hur 
ley ir Estclla Cu m m ings, gyve
nančios ant 116 Fairview gat
vės Park Ridge.

BandUas sustabdė automobi
lių, kuriuo jos važiavo namo 
Automobilių operavo Hurley’s 
sužbaolinis, George L. Pcarson 
vicc-prezidentas ir sekretorių- 
Pearsou Pure Food Stores.

Jas atitiko art sąjunginė.: 
Higgins kelio ir Cumber 
land gatvės. Banditas prišoko 
prie aulonmjiliaus, užkaman 
davo sustoti ir ii< pė panele. 
IIurl'7 atidaryti du-(les ir iš 
lipti laukan. Ji janr : 'sakė esti.j 

ti įs rji'us. Tada banditas puolė 
si atidaryti dureles, •> tuo tarnu 
Ilurley nutvėrė už jo revolve 
rio. Banditas pradėjo šaudyti 
Panelė Cunimings pasisiekė V 
automobiliaūs ir savo nagais 
įsikabino ])lėsikui veidan. Tud 
momentu Hurley sulenkė, bau 
dilo ranką ir jis persišovė sau 
petį. Tuomet merginos atėmė iš 
jo revolverį ir žibintuvą.

25 metai kaip Ženoti — mi,rė 
kartu.

Užvakar buvo apvaikščioji- 
mas dviejų laidotuvių, kad ati
davus paskutinį patarnavimą 

i Michael C. Cusack ir jo mote 
I rei, 1321 S. Washtenaw gatvės
šv. Agotos bažnyčioj.

Per paskutinius tris mėne
sius jie abu sirgo gretimuose 
kambariuose Šv. Lukošiaus Ii 
goninėj. Abiejų liga buvo sun
ki. Ponaą Cųsack pasimirė p ra' 

j po operacijos 
apie jo 

jis negalė-

eitoj pėtnyčioj 
Jo moteris . sužinojus 
mirtį tarė: — Kodėl 
jo pablukti manęs.

mirė. Jiedu išgyveno 
dešimt penkis metus.

ir ji pasi 
kartu dvi

Nušovė policistą.

, Vakar anksti iš ryto, George 
C. Wine, įlydė parko stoties po 
licistas, tapo mirtinai pašauta: 
jam mėginant sučiupt tris nu 
žiūrimus negrus. Ellis ir 40-to.c 
gatvių apielinkėj. Mirštantis po 
licistas greita j nugabentas Mi
elinei Reese ligoninėn. Užpuoli 
kai nesuimti.

Policistas dar pajiegė paaiš
kinti, kad patčmyjęs tris negrus 
arti namo netoli nuo Ellis gat
vės kampo. Vienas jų žiūrėję: 
per langą. Kuomet policista: 
pribėgęs juos kamantinėti, kita: 
negras, stovėdamas šalymais, 
paleidęs tris šūvius į jį.

Wine yra 35 melų amžiaus 
vedęs ir gyvena prie 1111 Ber

Esą reikalnnga 10,000 
tojų.

slaugin

Ateinančią žiemą 
tuksiančių slaugintojų 
kalinga prižiūrėjimui sergančių 
influenza, kuri manoma, sug-

dešimts 
bus rei-

I kur
SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA L1ETU- 

VlfcKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos metodą nuo vi sokių ligų.

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARA9 Š’M COMPANY
PROF. .L BALTRENAS,

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

rjš šį žiemų. Taip paskelbė svei
katos komisionierius, John Diel (
Robertson. Jis ragina visas na- I 
mų šeimininkes įsirašyti astuo
nių sųvaičlų slaugintojų kursan, 
kuris jau atsidarė praeitą pa- 
nedėlį. Vieta randasi ant 1360 
Fulton gatvės. Viso 4,231 jau 
užbaigė slaugintojų kursus, in
korporuotus po vardu Chicago 
Trainnig School of Home and 
Public Nussing. Kursyi tapo 
uždėti per Dr. Bobertsoną lavi-1 
nimui slauginimui dėl patarna
vimo laike epidemijų.

Persipiovė sau gerklę.

William Keatūig, 49 metų 
amžiaus, neregys, per paskuti
nes kelias savaites kaž-ko buvo 
nepatenkintu. Poni Clara Milės, 
namo savininkė ant 333 S. 
Campbell gatvės, kur Keatingas 
gyveno, netikėtai tapo nustebin
ta jo keistu elgimąsi ir dėl tos 
priežasties išpirko “varantą” jo 
areštavimui. Kuomet policistai 
atvažiavo ir įėjo jo kambarin, 
jau buvo pervėlu. Kcating su 
perplauta gerkle gulėjo ant 
grindų. Jį gretai nugabenta pa
vieto ligoninėn. Sako, jis mirs.

Rengiasi pakelti telefonų kainas

Chicagos telephone kompa
nija kreipėsi j Public Utilities 
komisiją, prašydama leidimo 
pakelti telefonų kainas nuo 24 
iki 42 dolerių Frankfort, Su- 
gar Grove, Big Rock, Lilly La
ke Plato Center, Mokena, Cre- 
te ir Elburn miesteliuose. Kom
panijos advokatai tvirtina, kad 
aukščiau minėtuose miestuose 
kompanija nepadaranti jokio 
uždarbio. Priežastis to esanti' 
modemiška patarnavimo siste
ma.

Itandilai užpuolė mergaitę.

Keturi banditai iššoko iš au- 
toinobiliaiis ant 32-ros ir Mor
gan gatvių ir užpuolė panelę 
Bose. Jai pasipriešinus, jie su
mušė ja revolveriais ir atėmę 
$60 nuvažiavo. Panelė Rovak 
(?) eina kasierio pareigas mėsi- 
nyčioj. Ji buvo atgaivinta ir nu
gabenta į namus.

Pavogė už $11,000 degtinės.

Peter Cabb, advokatas ponios 
Katherine Kopieliski, likerių 
šinkorės ant 1101 Noblc gatvės, 
pranešė policijos viršininkams, 
kad iš jos krautuves nežinia 
kur dingo 100 bačkų - degtinės 
už $140,000 vertės. R. W. Stone, 
federalis jiroribicijos direkto
rius tyrinėja vagystę.

Jieško negro.

Polici ja j ieško negro,Polici ja j ieško negro, kuris 
sukapojo Beach McVeigh, 2114 
W.abasli gatvės, arti elevatorių 
stoties ant 26-tos gatvės. 
Veigh’o perkirsta gerklė ir

Areštavo šovuką.

Atrodo kaip

Didelis Piknikas
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANKE 

Kampas 47tos ir Ashland Avė. 
Kiekvieną Subatos vakarą.

ATEIKIT IR PAMATYKIT
Milžiniški būriai žmonių dedasi savo pinigus į 

šitą Seną ir Stiprų Valstijinį Banką.
Kiekvienas jaučiasi kaip namie 
Nes čia yra kalbama Lietuviškai.

Jus jausitės kaip namie šitame Banke, kad jus ir nei žodžio nc- 
kalbesit Angliškai.

Jus galit išsiimti savo pinigus iš šito Banko, kada tik norit.

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

PEOPLES 3 BANK
Bankas ant Kampo 

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rūšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Viktroios yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir veltos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra molina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ha seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos, pro

gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite bent 75 nuošimčius. 
Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyje.

Atdara kasdien iki 9'v. v. Ncdėliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
* NATIONAL STORAGE CO.,

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.

tomobilistas nepagautas

Wiliiam *Cornakc, 50 melų 
amžiaus, 2018 Allport gatvės, 
buvo mirtinai sužeistas patekus 
jam po automobiliaūs tekinių 
ant Ali lipo r t ir 20-los gal. Nol- 
vern šoferis paleistas jam pa
aiškinus policijai, kad nelaimė 
buvus neišvengiama.

Šiandie Balsavimai

Mc- 
kai-

Charles Jizak tapo areštuo
tas sanryšy su nušovimu Stan
ley Sadar, 2053 W. 19-tos gat
vės. Policija sako, kad Jizak na
muose buvo girtokliaujaina, 
kuomet šovinius įvyko.

Užgriebė du troku “munšaino.”

Roche ir Friend, resžentai 
detektyvų biuro, netikėtai už
griebė du troku “munšaino” 
name ant 129 W. 31-mos gat
ves. Iva L. Baker savininkas
areštuota.

Pasimirė senas advokatas.

Isaac Nevvton Basselt, 95 me
tų amžiaus, sakoma seniausis 
advokatas lllinois’e ir narys 
Illinois Bar asociacijos, pasimi-

(Primanęs).
Kuriais balsuotojai nomi

nuos kandidatus i val
džios įstaigas.

Šiandie, rūgs. 15 d., yra taip 
vadinami “praimeriai”, taigi bal
savimai, kuriate .balsuotojai pi
liečiai nominuos kandidatus į 
krašto valdžios įstaigas, kurių 
rinkimai bus ateinančio lapkri
čio 2 d.

Senosios politines partijos, 
Demokratų ir Republikonų, ve
da stipriausią agitaciją už sa
vuosius kandidatus. Bet kas 
yra tos dvi partijos ir jų kandi
datai, mes žinome gerai. Tai 
didžturčių partijos, kurios tik 
kapitalo interesus gina, o visą 
dirbančiųjų visuomenę kapitalis
tų reikalams naudoja. Nežiū
rint, kad Demokratu partija * • IV* • 'varžosi dėl valdžios ir 
viešpatavimo su Republikonų 
partija, abidvi jos viena antros 
vertos: Meška su Ko^kiu abudu 
tokiu, u . . t

Dirbančiosios visuomenes, dar 
bo .žmonių klesos reikalus gina 
vien tik Socialitų partija. Ta
tai reikėtų, kad “praimerių” bal
savimuose šiandie, rūgs. 15 die
ną, lietuviai, kaipo darbo žmo
nės, savo balsus t duotų tik už 
Socialistų partijos statomus kan
didatus. Kiekvienas pilietis, 
kaip vyrai taip ir moterys, daly
vaukite balsavimuose.

Šiais melais Socialistu Parti
jos kandidatai yra šie: 
For President: — Eugene V. Debs. 
For Vice-President: — Seymour Sted- 

mun.
For President <al Electors: IT. L. 

Bolinger, Salem, 111.; Georgė Chanr, 
Ehnhurst, III.; E. H. Coe, Port Byron,
II. ; Henry H. Dickhoener, 1300 Madi- 
son St., Quincy, 111.; Charles Elbrech- 
ter, R. R. No. 1, New Athens, III.; S. 
'P. Hinckley, R. R. No. 6, M t. Vernon,
III. ; C. M. Honey, R. R. No. 2, New-

Clpriano Zanellie, 55 metų 
amžiaus, 885 N. La Saite gatvės, 
pasimirė Passavant ligoninėj 
anksti šį rytą nuo sužeidimų 
užgavus automobiliui ant Lo* 
rust ir N. Clark galvių. Ji pali
ko nelaimę ei(|ama į. darbą. Au- ton, 111.; J. S. Johnson, Norris City,

III.; D. W. Kennedy, R. R. No. 8, 
Box 16, Du Quoin, 111.; Earl F. Nali, 
Brovvstovvn, 111.; Lynn P. * Parker, 
Harmon, 111.; Daniel Plummer, 210 
20th St., Cairo, 111.; W. II. Spaulding, 
Lavvrcnceville, 111.; C. M. Sweet, 265 
W. Walnut St., Cantpjų, 111.; Ray 
Wollmer, Edwards, Iii.; Wm. Tutlis, 
Divemon, III.; Č. E. Wilson, 1221 
Pitt Avė., Glencoe, III.; Charles A. 
Cifrtiss, Manteno, III.; Chas. Erick-' 
son, 3029 Armitage Avė., Chicago, 
III.; John M, Stevvait, 509 N. Lara- 
mie Avė., Chicago, III.; Wm. C. Rcu- 

; ter, 4345 W. Monroe St., Chicago, 
Ilk; George H. Krueger, 1820 North 
Albany Avė., Chicago, III.; Abraham 
K. Ziskind, 1452 N. Fairfield Avė., 
Chicago, 111.; Harold O. Forsberg, 
242 W. 113 St., Chicago, III.; George 
J. Kluskens, 10916 S. State St., Chi
cago, 111.; Ernest R. Bcrgner, 10906 

! S. Wabash Avė., Chicago, III.; Fred 
i W. Gilbert, 253 Devo Avė., Congress 
Park, III.; John T. Caulfield, 6549 
University Avė., Chicago, III.
For United States Senntor: — Gus

tavo T. FracnckeI, 5532 S. Kimball 
Avė.

For Congresamen at Largo: — Frank
II. Hali, 1706 Sixth St., Rockford
III. ,
John Hubert, Mt. Olive, III.

For Governor: — Andrevv Lafin, 724 
Langdon St., Chicage, III.

For Lieufenant Governor: — Georgo 
Koop, 4023 N. Leamington Avė., 
Chicago, III.

For Secretary of State: — Clarence 
H. Owens, 14601 Kentucky Avė., 
Chicago, III.

For Auditor of Public Accounts: 
A. M.Brooks, 514 Park Avė., Rock
ford, III.

Fdr State Treaaurer: — Chas. Peeb- 
les, 828 W. Leafland Avė., Chica
go, III.

For Attorney General: — Leopold 
Saltiel, 938 Margate Terrace, Chi
cago, 111.

For Clerk of Supreme Court 
Bryan, 34 E. Daniel St. 
paign, 111.

For Trustees of The University oi 
Illinois’: — Mary O’Reily, 
Montrose Avė., Chicago, iii.; 
Peršons, 2116 Jackson Blvd., _
rago, 111.; Caroline F. Urie, 800 S 
Halsted St., Chicago, III.

FOR CONGRESS
The Socialist Party Candidates for 

Congress so far nominated in the 
statė are as follows: 
District — Candidatc and address.

1. Willis E. Davis, 721 S. State St., 
Chicago, III.

Barney Berlyn, 6044 Prairie Avo., 
Chicago, III.

Kellan Foster, 9832 Charles St., 
Chicago, 111.
Charles Beranek, 3505 
St., Chicago, 111,

William Nevvman, 2022 Hastings 
St., Chicago, UI.

Daniel Uretz, 1641 So. 
Avė., Chicago, 111.

Samuel Holland. 2915 W. Division 
St., Chicago, III.

8. Henry C. Stockbridge, 112 S. Mor
gan St., Chicago, Ilk

Evar Andcrson, 1584 Wicland 
Avė., Chicago, Ilk.

Charles Lorch, 2104 Waveland 
Avo., Chicago, 111.

11. F. L. Raymond, 78 N. Wicw St.,
Aurora.

12. Charlęs Fv Johnson, 1626 lOth
Avė., Rockford, Ilk

13. Gco. W. Wright, 29 Harrison St.,
Freeport, 111.

- Wm. 
Cham-

O’Reily, 5412
I.; Eilėn

Chi-

2.

3.

4.

5.
6.

7.

9.

10.

... -v

W. 26th

Trumbull

Federalės Agentūrų Bendrovė.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, SEPT. 15, 1920. Pinfgąi 
dėl siuntimo į užsienius su pasiu: 
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ....... $
LATVIJOS 100 rublių ........... $
VOKIETIJJOS 100 markių .... $ 
LENKIJOS 100 markių ....... $ .

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

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

mti-

2.25
b.45

Pinigus Lietuvon 
Siunčiama 
Greičiausiai 

Per '
CENTRAL I 

MFG. DISTRICT 
BANK

H12 West 35th Street 
Galite siųsti šį vakarą nuo 6 

iki 8 valandai.
Banko turtas virš 

$6,000,000.00 I

Remkite savo sandarbininkus

CO-CI-MA CIGARAI 
Nuo išdirbėjo tiesiai vartotęjui

sučėdins jums pinigus.

Pa reikalaukit sau Co-Ci-Ma Ci
garus skrynutėmis

iš dirbtuvės, cigarų išdirbėjų 
nuosavybės.

Co-operative Cigar Makers, Ine. 
1448 W. Madison St. 
Phone: Monroe 3774.

■—-—"i- --------------------- -------------
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PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ............................
Čystos baltos žąsų sanitariškos 

plunksnos svuaas ............
Čysti balti žąsų pūkai sv.
Geriausi čysti balti pūkai sv

3323 So. Halsted St.

98c.
41.39 
5 1.98

__  ____ ___  S 2.98 
BECKS DEPARTMENT STOEE

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c Į 
♦Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbiniAkų klausymą. 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.
14. Fred O. Hartline, 119 12th 

Silvis, III.
Carl W. Nass, R. R. No. 
wanee.

Ray Vollmcr, Edwards.
John Fairchild, R. F. D.
Kansas.

John Russell Heffner,
colio. i ,

F. W. Wenschoff, Mount Olivjė. 
Joseph M. Maisch, Caseyvillel 
Fred A. Cavvley, 218 W. N. 2nd
St., Centralia, III.

Daniel Weldy, Mounds, III.
COUNTY CANDIDATES

For States Attorney: — V/illiam A. 
Cunnea, 3708 W. 62nd Place.

For County Judge: — Samuel Bbck, 
6312 Kenvvood Avė.

For President of The Board of Trus- 
tees, Sanitary District of Chicago: 
— Adolph Dreifuss, 4838 N. Cent
ral Park Avė.

For Trustees Sanitary District (Tl ree 
to be eleeted): — Max Silverman, 
3426 Greenshavv St.; Adolph Drei
fuss, 4838 N. Central Park Ace.; 
John C. Flora, 6728 Champ ain 
Avė.

For Members of The Board of Asies- 
sors (Two to be eleeted): — Jo
seph Ilortick, 3579 McLean Avė.;

A 1 V ■» ■»'» ------------

15.

16.
18.

19.

21.
22.
23.

25.

5, Ke-

No. 13,

Monti-

sars (Tvvo to be eleeted): —

Adolph Bayer, 2754 W. North 7.vc.
Membor of the Board of Review: 

Frank Kimber, 4342 W. Madi 
St.

For County Surveyor: — A. II. l^ell, 
1741 Warren Avė.

For Rocorder of Deeds: Robt.
Hovve. 2741 Hampden Court.

ilson

n.
For ( lerk of The Circuit Čourt: įAl- 

bert-ft. Kalk, 4832 N. Troy St.
For Clerk of The Superior Coųrtt 

Henry E. Wickwire, 3334 W. Ma
li i son St.

For Coroner: Dr. A. J. Dubin, 3^30 
Congrcss St.

Candidates for State Representative.
L—Jesse Suniręs, 204 E. 22nd St.

2. —Kiram E. Aklrich, 1459 Jackson
Blvd.

3. —Georgą E. Moody, 3G25 Prince-
ton Avė.

4. —Joseph A. Ambroz, 5007 South
Wcstern Avė.

5—Abe Basofin, 603 E. 43rd St.
6. —Le\vis W. Hardy, 1645, Beimant

Avė.
7. —AVilliam Van Bodegraven, Lais-

ing, III.

bert«< Kalk, 4832 N. Troy St
• (\nirt

(Tąsa aut 6-to pulsp.)



šiandie balsavimai
(Tąsa nuo 5 pusi.).

9.—Joseph Novak, 2714 S. Homan. 
lt.—Henry Grocnicr, 6447 S. May St. 
13.—Harold O. Forsbcrg, 242 W.

113th St.
15.—John Joseph Jelinck, 1920 Blue 

Island Avė.
17.—Moses J. Herman, Jr., 1456 W. 

Polk St.
19.—E. Conrad Carlson, 5115 W. 22na 

PI., Cicero, III.
21,_H. W. Harris, 3722 Ferdinand St.
23.—William Mack, 1326 N. Harding 

Avė.
25.—Walter Schuth, 3318 N. Kildare 

Avė.
29.—Walter W. Rihl, 56 Goethe St.
31.—Maxwell H. Mason, 3522 Broad- 

way Avė.
Candidates for

STATE CENTRAL COMMITTEE
Dist. Name. Addres?

1. Willis E. Davis, 721 S. State St.. 
Chicago, TU.

2. Charles V. Johnson, 11355 Steph 
cnson Avė., Chicago, UI.

3. C. P. Hunting, 3300 W. 60th St. 
Chicago, III.

4. Louis A. Ceyka, 2827 S. Spauldinp 
Avė., Chicago.

5. Michael Sambrowski, 1701 South 
Peoria St., Chicago.

6. Henry E. Wickwirc, 3334 Mad- I 
ison St., Chicago.

7. Thos. L. Slatfr 648 N. Leaming- I 
‘ ton Avė.. Chicago.
8. Liuhvig Miller, 1119 W. Adam: | 

St.. Chicago.
9. Kari Kissling, 216 Florirnont 

Chicago.
10. Victor Koehler, 1802 Byron 

Chicago.
11. .F. I . Raymond, 78 N. Vicw 

Aurora.
12. Frank H. Hali, 1706 6th St., Rock- 

ford.
H. H. Franks, 737 N. Ottawa Avė. 

Dixon.
Fred O. Hartline, 119 12th St. 
Silvis.

John C. Siodin,
Avė

Chas
land Avė., Docatur.

F. W. Wenschoff, Mount Olive. 
VVilliam Price, Caseyville.

ELECTION CALENDAR
Sept. 15—State and County Prim- 

ary.
Oct. 2—First General Rcgistratior 

Day.
I Oct. 12—Sccond General Registrą 

tion Day. .
Oct. 13 and 14—Canvass of Pre 

cincts.
Oct. 16—Revision of Registry.
Nov. 2—Prcsidential, State ano 

County Election.

13.

14.

15.

• 19.

St.

st.

1274 Florencr 
Galesburg.
E. Peebles, 828 W. Leaf

21.
22.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas

Deki Amerikos lietuvių 
veikimo.

Rugsėjo 3 dieną, kuomet Lie
tuvos Atstovybė yra įteikusi Lie 
tuvos Valdžios notą dėl Lenku

Amerikos piliečiai, lietuviai Am- 
brosas, Kulikauskas ir Lazdy
nas, Ne\v Jersey Lietuvių Tau
tinės Tarybos atstovai, prašė 
pasimatymo su Valstybės t'Ekre
toriniu Colby ir jom ypatiškai 
įteikė tam tikrą rezoliuciją, ku
ri buvo priimta šios Tarybos 
narių susirinkime rugsėjo 2 die
ną. šioj rezoliucijoj buvo iš
reikšta karštas protestas dėl ne
teisėto Lenkų kariuomenės įsi
veržimo Lietuvon ir tvirtai rei
kalauta, idant Lenkijai nebūty 
duodama ir pristatoma amuni
cija ir ginklai, kad tuo nebū
tų teikiama pagclba Lenkijai 
veržties Lietuvon, ir pagalinus 
prašoma, kad Amerikos Valdžia 
paragintų Lenkus pasitraukti iš 
Lietuvos teritorijos.

Kaipo Amerikos piliečiai, ku
rie moka taksas ir atlieka visas

stovai galėjo, pristatyti savo rei- 
kahiviinus savo valdžiai. Kiek

rius Colby yra pažadėjęs pa
siųsti tam tikrą kablegramą 
Varšuvon Amerikos Pasiunti
niui. Lietuvos Atstovybė į to
kius pačių Amerikos piliečių 
reikalus, žinoma, negali ir ne 
sikiša. Tokių protestų yra ir 
daugiau. Kaip matyti iš laikraš
čių, A. L. B. K. Federacijos de
legatai, laikytame

AVaterbury, Conn., 
kad Lenkai veržiasi 
vienbalsiai nutarė

kongrese 
sužinoję, 
Lietuvon, 
atsišaukti, 

kad kievienas Amerikos lietuvis
ar lietuvė nešiotų gedulę, kol 
“nė vieno gyvo lenko kareivio 
Lietuvoje nebus”. Be to tapo 
išnešta rezoliucija šaukti visose 
lietuvių kolonijose mass-mitin- 
guvir skirti delegatus Wash- 
ingtonan pas Prezidentą Wilso- 
ną Lietuvos reikalais. Nuo bu
vusių kongrese žmonių teko 
girdėti, jog buvo nutarta rinkti 
aukas Lietuvos Valstybės reika
lams, atsižadėjus laikinąjį nuo

kitų rinkimų, ir padidinti dvi
gubai energiją prie Lietuvės 

Paskolos hunų pardavimo.
Taip reagavo Amerikos lietu

vių visuomenė, išgirdus apie pii 
mnosins šūvius Lenkų pafron*

Bo to, dei paskelbimo Valsty-

ambasadoriui rugpjūčio 11 die
ną, kurioj notoj Amerikos Val
džia neigiamai išsitarė apie Lie
tuvos nepriklausomybės pripa
žinimą. Amerikos lietuviai yra 
pa-iunlę visą eilę raštų ir pro 
lesių Amerikos Valdžiai. I’aip 

[Chicagos Lietuvių 'taryba yra 
pagaminusi ilgesnį apie tat raš
tą formoj knygutės ir ją išsiun- 
tinėjusi visiems kongreso na
riams, įvairiems veikėjams, 
'aikrašlininki’ims ir 1.1., A. L. R 
K. Federacijos Kongresas yra 
pasiuntęs tam tikrą telegramą 
Prezidentui VVilsonui.

Rugsėjo 5 dieną Worcestery 
ivyko septynių lietuvių draugijų 
milingas, kmiaine lygiai tapo 
i?n šia kiek pilčiau pamatuo
ta rezoliucija dėl Lietuvos ne- 
l»r klausomybės'ir pasiusta Pro- j 
zi<!< ntui Wilsonui, kongreso na- 
’’iams ir 1.1.

Panašių rezoliucijų išnešta ii 
vai’iose kitose kolonijose. Šian

dien j iu visų jų nebesuskaitysi. 
žmonės užsidegė ir visur veikia, 
dilba, kaip jiems rodos yra ge
niausiai. 'lai gyvas musų tau
tos sielos apsireiškimas.

Teeinu, kad ir p.girtinas vi
sas šis Amerikos lietuvių aktua- 
'is darbas, bet jame matyt vie
nas trukumas, kurį prisieina 
•ion pažymėli. Visos šios at
skiros įstaigos ar organizacijos 
kiekviena veikia atskirai, sulig 
savo nuožiūros, Aškiai trūksta 
kokios nors organi/zicijos, kuri 

visų Amerikos 
Jeigu norima 

aukų Lietuvos
Valstybės rtikalams, tat svar
bu. jog toksai s u manymas, butų 
kiek galima palaikytas visų 
srovių, o ne vien tik kokios vie
no. organizacijos, nes tik t no
nų t galima pasitikėti didėlesnių 
pa < kmių. Delei šių priežasčių 
yra didžiai svarbu sutverti ko
kia nors bendra organizacja, 
kur galėtų rūpintis įvairiais 
valstybiniais reikalais Ameriko
je, taip ir reikalui atsiradus, 
sušelpti Lietvos iždą. Tokios 
irganizacijos negalima suklijuo 
ti iš įvairių partijų, kurios tur

lietuvių vardu 
sulinkti kirk

( ikia, kad priderantieji prie jos 
žmonės, nežiūrint, prie kokios 
kas partijos priklauso, galėtu 
p’vtdti ir vystyti nors keletą rei
kalu, kurie jiems visiems lygiai 
yra brangus. Tokios rūšies or
ganizacija ir ga’ėtu Imti Valsty
binis Amerikos Lietuvių Fon
das. Laikraščiuose jau yra pas
ilipęs Lietuvos Atstovybės pra
nešimas dėl sutvėrimo šios or
ganizacijos ir patilpęs ir šio 
Valstybinio Fondo statuto pro
jektas. Tasai sumanymas yra 
radęs pritarimo ir pasilikiama 
artimiausiu laiku sušaukti vi
suotinas šio Fondo steigėjų bu
bu i ūkimas.

J. Vileišį?,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

ATYDAT, 
PINIGŲ SIUNTĖJAMS LIETUVON.

Aš esu siuntęs pinigus Lietuvon 
savo artimiems giminėms ir drau
gams nuo karo nukentėjusioms po- 
įvairias pinigų siuntimo įstaigas, bet 
nekurios iš tų įstaigų jau antri me
tai kaip neišsiunčia Lietuvon mano 
siustus pinigus. Viena pinigų siun
timo įstaiga nuo pereitų metų, tai 
yra, 1919 m. gegužės mėnesio da ne
išsiuntė, o antra pinigų siuntimo įstai
ga pereitais 1919 m. gruodžio mėne
syje siustus pinigus neišsiuntė ir 
kuomet aš nuėjau j tas įstaigas rei
kalaut tų pinigų atgal, tai gaunu iš 
jų tokį atsakymą. — Mes išsiuntėme 
per kokį tai New Yorko banką, Ir 
nežinau ar gavo jus pinigus ar ne. 
Todėl, kad tas bankas neduoda 
mums nė jokios žinios, o nekuria tų 
ištaigų nežinau ar savininkai ar dar
bininkai, liepė mą eiti pas advoka
tą, jeigu norių pinigus atsiimt. Ge
riausiai žmonėms patarnauja pinigų 
siuntime tai “Naujienų” Pinigų Siun
timo Skyrius. štai jums prirody
mas. Balandžio 1920 mct. išsiun
čiau per “Naujienų” pinigų Siunti
mo Skyrių j Naumiestį, M. B. gavau 
atsakymą, kad pinigus priėmė, gegu
žio 27 d., 1920. Antrąsyk siunčiau 
per “Naujienų” Pinigų siuntimo Sky
rių į Kauną M. S. gegužio 16 d., 
gavau atsakymą, kad gavo pinigus 
mėnesį vėliaus negu turėjo gaut. To
dėl, kad Lietuvos valstybinis bankas 
neišmokėjo dėl banko priežasčių.

Trečias mano pinigų siuntinys buvo 
siustas gegužio 18 d„ į Mcištus, pas 
Naumiestį O. P. S., gavau atsakymą, 
kad pinigus gavo vėliaus, todėl, kad 
buvo išvažiavus i Vilkaviškio pavie
tą pas gimines, ir tonai prabuvo dau
giau kaip mėnesį laiko. O pinigai 
gulėjo Naumiesčio pašte ir laukė par
važiuojant jų savininko. 
kaip sanžiningai 
viams “Naujienų 
Skyrius, , 
“Naujienos'

. 'lai matot, 
patarnauja lietu- 

Pinigų Siuntimo 
jei jus norite žinot, kodėl 
•s” taip gerai patarnauja 

lietuviams pinigjų siuntimo, tai todėl, 
k;
ga, kokio vieno
<41

kų šėrininkų savastis ir jie kontro
liuoja ir įsako savo biznio vedėjams, 
kaip geriausiai ir teisingiausiai siųs
ti pngus Lietuvon. Tai lietuviai dar
bininkai žinokit, kad “Naujienų” Pi
nigų Siuntimo Skyrius patarnaus san- 
hningai, nes aš tai patyriau.

Andrius Kemėža.

letuviams . ... .
<d “Naujienos” nėra privatinė jstai- 

» žmogaus rankose, 
Naujienos” yra tūkstančio darbinin-

Pranešimai
Pranešimas Draugijoms.

Nedėlioj*, 27 d. vasario (Fcb- 
ruary), 1921, “Naujienos” ren
gia pavo metinį koncertą. Pra
nešame draugijoms, kuopoms ir 
rateliams, kad tą dieną nieks 
niekur nerengtų jokių vakarų, 
nes į “Naujienų” koncertą Vi
suomet suvažiuoja visi Chicagos 
lietuviai.

“Naujienų” koncertas bus pui
kiausioj Chicagos darbininkų 
svetainėj, Ashland Boulovard 
Auditorium (Carmen’s Hali).

Naujienų Koncerto rengimo
Komisija.

Rncine, Wis. — Liet. Soc. S-gos 124 
kuopos atgaivinimo pirmas susirin
kimas įvyks rugsėjo 16 d., ketvergo 
vakaro, 7:30 va!.. Socialistų svetainė
je, 400 6th St. Visi lietuviai darbi
ninkai/ kuriemh brangi socializmo 
idėja ir kurie nori darbininkų judė
jimą remti: kviečiami būtinai atvyk
ti ir įstoti į socialistu kuopą.

— • N. P. Nielsenas, org.

Visoms Chicagos draugijoms. ■*— 
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chica- 
izos kuopos paėmė National G rovė 
dėl liepos 4 d., 1921, pikniko. Todėl 
visu pažangiųjų draugijų prašome ne
imti daržu tai dienai. — Komitetas.

Pa j ieškojimai
i • ■ i m—* y>w i i ■

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

ONA SEMANAVIČAITe- 
RAKAUCKIENŪ,

6400 Maryland Avė., Chicago, III.

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

JOHN MARTINKAVICZE
40 Manhatton St., Hamtramck 

Detroit, Mich.' t

NAUJIENOS, Chicago,. Dl.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI

MOTERŲ VYRŲ

i

Sereda, Rugsėjo 15 d., 1920

NAMAI-ŽEMĖ

reikia — Merginų
Pastovus darbas. Jaunesnių 

kaip 16 metų. Puiki čysta dirb
tuvė. Gera mokestis pradžiai. 
Karštas čokoladas ir užkandis 
duodama dykai. Taipgi mer
gaičių pasibaigus mokykloj lek
cijoms ir pusę dienos subatoj. !

Gera mokestis ir bonai ••
THE HUMP HAIR PIN !

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

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

Mes galime panaudoti kelis 
inteligentiškus darbininkus ir 
vvarehousemenus. Gera mokes
tis.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Homan Av. and Arthington St.

■

KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

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

COILWINDING
PAPER INSULATING

ASSEMBLING

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

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th Avė. & 24th St.
į na- 

Pastovus 
Mergina 

našlė bevaikė. Atsišaukit tuo-

REIK ALINGA šeimyninkė į 
mus prie mažos šeimynos, 
darbas ir gera mokestis, 
arba 
jaus

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY,

1718 So. Halsted St., 
Chicago, III.

REIKIA —
Merginų kepykloj.
Turi turėti patyrimą.

Y. M. C. A. IIOTEL
22 So. Wabash Avė.

REIKIA — demonstratorės, kal
bančios lenkiškai ir angliškai, parda
vinėjimui “Hindu” tualetinių reikme
nų Klein Bros Dpt, .Krautuvėj. Gera 
mokestis ir bonai. Ateikit pas 

.HINDU MFG. CO.,
5 W. Van Buren St., Room 26, arba 

Phone Wabash 4579.

REIKIA —
Merginos abelnam namų darbui. 
Gera vieta ir gera mokestis. 
Atsišaukit

GOLDMAN, 
3641 Douglas Blvd.

REIKTA —
Merginos abelnam namų dar

bui. $15. —- Maža šeimyna.
IIERBST, 

5616 S. Park Av. 
Phone Normai 4207

REIKALINGAS patyręs lietuvys 
bučeris.

Kreipkitės
WORKERS CONSUMERS ASSN.

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

Phone Melrose Park 1740

TEMYKITI! 
DIDELIS

— Apsivalymo Išpardavimas.
Mums reikalinga vietos naujiems au
tomobiliams. Mes turime skaitlių at
darų ir uždarytų vaitotų karų par
davimui ant lengvų išlygų jums pri
taikintų. Šitie karai yra paimti j 
mainus ant naujų Mitchellių. Jie yra 
gerame važevimo padėjime ir musų 
pertaisyti Mitchelliai neša tokia pat 
garantija kaip nauji. Mes turime 
išleisti juos į 15 dienų idant pada
ryti vietos naujiems karams, Štai 
jums proga įgyti karą už jums pa
geidaujamą kainą ir pageidaujamas 
išlygas.

Pirmiaus atėjusiems pirmesnis pa
tarnavimas.

Ateikit šiandien.
Mes paimsim jūsų 

mainus, jeigu jis yra 
lesnio modelio.

— Lengvų išlygų 
Kaina

*****... ■utį luini

FARMA! FARMA!
Parsiduoda šita Farma labai pi

giai iš priežasties — locnininkas iš
važiuoja Lietuvon, labai dailioj vie
toj, tiktai 1 mylia 
budinkais, aptverta, upelis bėga skėr
iai farmą, jaunų 
tarpe lietuvių.

nuo miesto, su

medelių sodas, 
Parduosiu aš pats, 

be agento, tik už $3600.00 — $800.00 
įmokėti, o likusius ant 5 metų išmo
kėjimo. Kreiptis laišku šiuo adresu: 

ADOMAS BALUKEVIČIUS,
596 Trow Bridge Avė., Detroit, Mich.

senąjį karą į 
1912 arba ve-

medinis
Privatiška vania ir guzas.

Rendos neša $40.00.
Išmokėjimo sanlygos la-

REIKTA — 2 vyrų skalbyklos 
plovimo kambaryj. Gera mokes
tis valgis ir kambarys. Ateikit į 
skalbyklą .

CHICAGO BEACII IIOTEL 
51st ir Cornell Avė.

DAILYDŽIŲ ant tavorinių

vagonų t- 100. Plieno dirbėjų

ir padėjėjų ant tavorinių vago
nų — 25, ant naktų.

ROCK ISLAND LINE, 
124th St. & Ashland Avė. 

Blue Island, III.

REIKIA — Siuvėjo (kriaučiaus) 
prie kostumeriško darbo. Gera 
ga; geros darbo sąlygos.

F. DAGI MAS, 
832 West 33 St. 

Phone Boulovard 905.

al-

REIKTA — Vagonų taisytojų 
dirbant 9 vai. į dieną. Ateikit 
į ofisą.
Belt Railroad Co. of Chicago

6900 S. Central Avė.

REIKTA — Dešrų dirbėjų, 
bučerių , smok e house vyrų, 
sklepinių vyrų ir paprastų dar
bininkų.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Greep St.

PARDAVIMUI

įmokojimas

$400
600
750
900

1000

pienas — 
mėnesinis 

mokėjimas 
$35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
60.00

PARSIDUODA 3 augštų 
namas.
Kaina $3400.00.
mėnesiui.
bai lengvos.

J.
1825

J. GOMANEK, 
Blue Island Avo

RENGKIS PAVASARIUI

$150.00
200.00
250.00
300.00
400.00

MITCHELL
2328-2334 So. Michigan

2 pardavimo kambariai. 
Atdara dienomis — naktimis ir nedė- 

liomis.
Telephone Victory 3805

RAKANDAI

Avė Pirk lotą arba mažą ūkę

PARDAVIMUI rakandai (fur- 
niture) frontruimiui; setas ir 
karpetas.

827 W. 33rd St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
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.

GRAŽIAUSIAME DF.SPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Hk 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Mo, 54 traukiniai kas dien.
•4 akro ..................................... $275
•4 akro ..................................... $425
I akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
uojau ir kraustykis i ,|o pavasaryj. 
kalėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
i, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
wvo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Boheipų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gorų lotų, 
airi išeina į upę arba į ištaisytas jau 
laives, kinius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 181h St. Chicago, III.

Phone Ganai 6296

PAJIEŠKAU savo pačios Onos Vai
neikienės. Ji apleido mane liepos 9 
d. š. m., pasiėmė 3 vaikus: Juozapas 
12 m., Petras 8 m. ir Amelija 6 m. 
Girdėjau, kad dabar gyvenanti Det
roit, Mich., po No. 90 Barber St. Su- 
gryšk, pasigailėk vaikelių, juk išgy
venom 15 metų, tai kodėl negalėtume 
ir toliau gyventi ir užauginti vaikus 
kaip reikia. Sugrįžk da kartą pra
šau. Jeigu kas ją žino malonėkit 
pranešti, už ką gausit $10 dovanų.

K. VAINEIKIS, 
Douglas, W. Va.

P. O. B. 63 Albert, W. Va.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių ir 
pusseserių Mačiulių ir Lukšių. Su
valkų redybos, Marijampolės pavieto, 
Juraičių kaimo arba Jadriškių.

M. A. KISIELIUS, 
Box 206, Cherry, Ui.

PAJIEŠKAU brolių Juozapo ir 
Kastantino Rudžių, jie yra Kauno 
rėd., Panevėžio ap., Miežiškių kaimo. 
Kada gyveno apie Pa. valstiją, dabar 
nežinau kur. Atsišaukite, nes tu
riu svarbų reikalą, arba kas apie juos 
žinot meldžiu pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

JUSTINAS RUDIS, 
830 Houhton St., Rockford, 111.

PAJIEŠKAU savo puseseres Onos 
Yzganiutės. Pirmiau gyveno Chica- 
goj, 111., 3253 So. Lime St. Rašiau 
laišką ant to antrašo, bet sugrįžo ir 
dabar nežinau kur. Taigi meldžiu 
atsišaukti, arba žinančių pranešti.

ONA KAZAKEVIČIENE,
P. O. Box 426, Clinton, Ind.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
kambarys 

su
IŠSIRENDAVOJA 

dviem vaikinams, ar merginoms, 
valgiu, ar be valgio.

S. S.,
2004 Canalport Avė., 

2ras augštas užpakalyj.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA —

Rankinių iŠdrožejų ant fo
nografų kojų.
Aukščiausia kaina mokama 
Ne unijos dirbtuvė.
BRUNSWICK-BALKE-

COLLENDER CO.
340 W. Iluron St.

Pamatykite
Mr. Mooney.

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

52nd Avė. & 16th

REIKIA —
Vyrų šaldyklos darbui. 58c 
į valandą. 9^ valandos į 
dieną. Geros darbo sanly- 
gos.
Ateikit tuoj aus

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO.,

2101 W. 39th St.

REIKALAUJU gero bučerio, kuris 
gerai žino savo darbą ir geistina, 
kad kalbėtų angliškai ir lietuviškai. 
Meldžiu atsišaukti greitai į gro- 
semę.

2958 Lowe Avė,

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

Bondsai. Veltui pristatoma; į 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.

vertas $155 
Gvarantuotaa

PARSIDUODA — vienas iš geriau
sių kampų ant Bridgeporto, mūrinis 
namas 3 augštų, 4 pagyvenimų, 2 Sto
rai.

J. P. RASHINSKl, 
3200 So. Halsted St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS

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

• EXTRA
Parsiduoda Saliunas ir Restau- 
ranas labai geroj vietoj, tarpe 6 
dirbtuvių, biznis išdirbtas per 
22 metu. Geram darbščiam 
žmogui galima pasidaryti gerai 
pinigų. Priežastis pardavimo —. 
turiu du bizniu ir vieną esiu pri
verstas parduoti. Parduosiu už 
teisingą pasiulimą, 716 W. 22 St.

PARSIDUODA — pekamė ir gro- 
sernė. Senas biznis. Visokių tau
tų apielinkėj. Pardavimo priežastis 
— savininkas turi ir kitą biznį, turi 
parduoti, nes abiejų negali apeiti.

552 W. 37th St.
Savininkas galima matyt po 5 vai. 

vakare.

PARSIDUODA delicatessen, gro- 
sernč ir buČeme krūvoj. Ant vieno 
iš bizniavų blokų ant Madison St. ar
ti Paulina St. Savaitinė apyvarta 
tarpe $800 ir $900; virš 5 metų re
putacija. $2950. Priverstas par
duoti tuojaus. Agentų nereikia.

1640 W. Madison St.

PARSIDUODA poolruimis, cigarai, 
cigarčtai ir kendės. Gera vieta dėl 
saliuno, jeigu kas norėtų. Pelno at
neša suvirš $200.00 į savaitę.

D. G.,
2026 So. Washtenaw Avė. 

Chicago, 111.

PARSIDUODA krautuvės 
rengimai (fixtures) pigiai.

637 W. 43rd St.
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Chan- 

dler, 7 pasažierių, self starter, 3 me
tų senumo. Labai gerame stovyje. 
Arba mainysiu ant Fordo. Aš namie 
visuomet.

J .G., 
408-410 West 61 St.

PARSIDUODA Cole Automobilius, 
5 pas., gerame stovyj, self-starter 
elektros šviesa, bėga ir išrodo kaip 
naujas $550.00. 
žiuoju Lietuvon, 
karais nuo 5 iki 
nuo 12 dieną.

1414 So. 50th Avė., Cicero, III.

Extira 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 rnieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fcd. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2!02 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
Atdcra nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

'0 4

MA5TER 
SYSTEM

Vyru ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designlng Mokykla.

Musų sistema ir mokvmo budo 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. ... .

Mes turime didžiausius ir gerian
čius, Kirpimo, dcsigning ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St., aut 4-tų lubu.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

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

PARSIDUODA RAKANDAI
Su dideliu paaukavimu. Trijų šmo

tų seklyčios setas ,fonografas, kaurai, 
valgomojo kambario ir miegkamba- 
rio setai, visi kaip nauji.

5221 Michigan Avė., 
lst Apt.

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI.

Farmos ir miesto nuosavybė. Jū
sų pasirinkimui bile kur į vakarus 
nuo Chicagos. Išlygos pritaikomos.

H. W. CHILDS, 
“The Land Man” 

Lemont, III.

I VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

8. Halstco, 2407 W. Madlso*, 
1850 N. Well» St

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterąų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygėlės. 
Jpiejf. keeley 1641.

SARA PATEK. Pirmininke
S-.................■ ■ - ■■............. '

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.

RUBSIŲVYSTE
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 323, 74 W. Washington St.

■...... -- - ___

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Priežastis — va-< PARSIDUODA — 3 kambarių na- liarašystis ir tt. 
Galima matyti va-' mėlis su įtaisytais pastogės kamba- 

9 valandai, subatoj riais. 5 lotai, vištinyčia. Kaina 
tiktai $2,400.

4446 So. Komensky Avė.

Mokinama: anglišlcos h- lietuviš 
kos kalbų, aritmetikos, linntredys- 
.ės, stenografijos, typevvriting, pii ■ 
klybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, 

{ čbelnos istorijos, geografijos, poli. 
J tikinės ekonomijos pilietystės, dal-

Mokiumao valandos: nuo V ryts 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
31D6 SO. HALSTED ST, CHICAGO.
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