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RINKIMAI NEW YORKE

g ■ a g « i aa re(lu,ret’ )y thc uct Oct* 191Lenku imperialistai kesi- Krizis Lenkijoje
Demokratai ir republbkonai 

susivienijo.

naši ant Lietuvos Nacionalistų partija vaidijasi 
su Pilsudskiu, kuris nepritarta 

susivienijimui su VrangeMu.

NEW YORK, rūgs. 17. — Va
kar čia buvo specialiniai rinki
mai. Penkiuose distrikluose, 
kur pirma buvo išrinkta socia
listai
vakancijus.
iaus p;tvarkymu, rinkta nauji 

atstovei.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as re<|uircd by the act of Oct. 6, 1917

Albanija prašo 
pagalbos

Norima išvyti Gerbti^.

Perėjo Cursono liniją
Kalvarijos konferencija atidėliojama

Didele ekspliozija New Yorke
LENKŲ IMPERIALISTAI KĖ

SINASI ANT LIETUVOS.
jėgos nei dinamitas), kuri vež
ta kokiu tai treku. Kiti vėl sa-

Perėjo Curzono liniją; Kalvari
jos konferencija atidėliojama.

PĄRYŽIUS, nigs. 17. — Lie
tuvių-Lenkų derybos sienų 
klausimui išspręsti, kurios bu
vo nutarta pradėti šiandie Kal
varijoje, tapo atidėta. Tai dėl
to, kad lenkai įsiveržė teritori- 
jon, esančion už Curzono lini
jos.

Lietuvos^

bas: buvus padėta bomba. Visa 
tai bandoma jungti dagi su 
“raudonųjų“ sumoksiu...

Nuostolių busią daugiau 
kaip už vieną milioną dolerių.

Beje, dėl ekspliozijos ir New 
Yorko birža tapo uždaryta. Bir
žos triobūsis mat randasi ties 
Morgano banku.

kreipėsi i 
veržimąsi 

sulaikytų ir pradėtų tarybas.
Lietuvos pasiūlymas.

KOPENHAGEN, rūgs. 13. — 
Berlingske Tidende korespon
dentas Varšavoje patyrė, jogei

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI SUMU&O RUSUS.
f

Suėmė 3000 belaisviu.

kijai, būtent, noro dalyvauti 
taikos konferencijoje, kuri 

Įvyks Rygoje. Lenkijos valdžia 
tečiaus nesutiko, ’ nurodydama, 
kad Lenkų-Rusų ir Lenkų-Lie
tuviu konfliktai turi būt rišami 
atskirai.

cagos Daily News koresponden
tas, Issac Don Levine, rašo:

Pilnai patikėtinomis žinio
mis, kurių gauta iš Varšuvos, 

• Lenkija draskoma didelio vidu
rinio valdžios kriziso. Vakarų 

j Europai ir Jungtinėms Valsti- 
I joms nedaug teleidžiama suma
tyti tą atkaklų frakcioninį susi
kirtima, kuris eina lenku sos- 
t i nė j. Naci on a I i sM ų-d c m ok ra t ų 
partija, ponų I)mowskio, Pade- 
riAvskio, Stanislowo ir Grabs- 

j kio vadovaujama, veda stiprią • 
i kampaniją prieš lenkų valsty
bės galvą, generolą Pilsudskį. 
Nacionalkstai-deinokratai mat 
remia franeuzų nusistatymą, 

kad susivienyti -su generolu 
Vrangeliu bendrai prieš sovietų 
Rusiją kampanijai, kuri, jų 
manymu, pv.blokštų Rusiją 
pirma negu prisiartins žiema. 
Jie priešinasi taikai su Rusija 
ir daro visa, kad neleidus Ry
gos konferencijai įvykti.
Pilsudskis prieš susivienijimą.

Generolas Pilsudskis nūdien 
galutinai nusistatęs prieš An
tantę. Jis priešinasi by ko
kiam bendram veikimui su 
Vrangeliu ir stoja uŽ| nepriklau
somą lenkų karo bei taikos po
litikas.

Trečioji ir pati silpniausioji 
frakcija, vadovaujama socialis
tų vadu ir vice-preinieru Da- 
šinskiu, reikalauja nevilkinant 
daryti taikę su Maskva.

Tuo gi tarpu taikos delega*- 
cija, kuri vyksta Rygon, su

juos pašalinus, pasidarė 
'Podel, gubernato-

Socialistai, kurių atstovus 
senųjų partijų politikieriai bu
vo pašalinę, ir,vėl juos nomi
navo. Šį kartą prieš socialistus 
susivienijo abidvi kapitalistinės 
partijos ropublikonai ir de
mokratai. Nesusi vienijusios 
mat jos nesitiki nugalėti soc:a-

Rinkimų daviniai dar nežino
mi. Telegrafo agpntijos tečiaus 
skelbia, kad “kova yra labai at
kakli’’ ir “gal vienas-kitas rau-

i ron.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917
TAUTŲ LYGOS POSĖDIS BUS 
PARYŽIUJE — RUGSĖJO 18.

PARYŽIUS; rūgs. 16. —Se
kamas tautu lygos posėdis bus 
čia, rugsėjo 18 diena. Posėdžiui 
pirmininkaus Leon Bourgoois.

Price 3c No. 220

ta, žinia sako, jogei Lenkijos 
valdžia Lietuvos valdžiai atsa
kiusi, kad ji sutinka pradėti 
taikos derybas ta sąlyga, jeigu 
pamatau bus dedama tos de
markacijos linijos, kurias nus
tatė talkininkai 1919 metais ir 
tuo supratimu, kad Lietuva 
išlaikys pilną neutralumą da
bartiniame Lenkų-Rusų ginče.

VARŠAVA, rūgs. 16. — Gau
tomis šiame mieste žiniomis, 
lenkų operacijom prieš sovietų 
kariuomenę, esančią Bug upės 
kryptyje, tapo užbaigtos sėk

mingai. Beto, sovietų kariuo
menė koncentruojama puoli
mui ant Lvovo, tapo sumušta. 
Oficialiniai skelbiama, kad len
kai suėmę tris tūkstančius be
laisvių, užgriebę dvidešimt še
šias kanuoles, penkis orlaivius, J savim nesiveža jokių 
du apginkluotu vagonu ir pen
kiasdešimts 'kulkosvydžių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI BIJOSI RUSŲ.

Sako, jie nepasitiki Maskvos 
valdžia.

WASHINGTON, nigs. 16.
Albanijoj komisionierius Jung- 
tinū’C Valstijose, C. A. Cbekre- 
zi, šiandie pareiškė, jogei Alba
nijos valdžia įteikė prašymo 
prezidentui Wilsonui ir premic- 

i rams Lloyd George bei Mille- 
randui, kad jie darytų atatin
kamų žingsnių, idant privertus 
Serbiją ištraukti alavo kariuo
menę iš Albanų teritorijos.

Chcktezi sako, kad šitokių 
prašymų įteikta todėl, kad pas
taruoju laiku Albanų-Serbų 
konfliktas sukūrė ytin rimtų 
painiavų, kurios stato pavojun 
taiką Balkanuose.

Įteiktasai prezidentui Wilso- 
nui pareiškimas sako:

“Musų valdžios mes esame 
painformuoti, jogei Serbai jau 
atsidūrė Mali srytyje, tuo budu 
pereidami ribas, kurias jie pa
tįs buvo nirsista.tę 1918 metais. 
Jie sunaikinę apie keturiasde
šimta kaimu.

“Albanai šiluos įsiveržėlius 
atmušo. Bet būdami pavargę ir 
nestiprus įsavo skaičiumi jie 
nepajiegia pilnai atsilaikyti 
prieš milionus jugo-slavų, ku
rie aiškiai nusistatę patremti 
musų šalį. Tamsta: todėl malo
niai prašomas daryti ūmių 
žingsnių tuoju liksiu, kad už
tikrinus serbų pasitraukimą iš 
Albanijos ir išgelbėjus musų 
šalį nuo sunaikinimo. Priešin
gai, Balkanuose visa tai sukurs 
begalo rūsčių davinių.“ '

Italijos kaimiečiai atima 
bažnyčios žemes

*
Vatikanas rengiasi protestuoti

Francijos prezidentas rezignavo
ITALIJOS KAIMIEČIAI ATI

MA BAŽNYČIOS ŽEMES.

Vatikanas rengiasi protestuoti; 
reikalaus, kad valdžia išlaiky

tų jo savastį.

Valdžia suskubo.
ROMA, rūgs. 17. — Premje

ras Giolitti paskyrė specialinę 
komisiją, kuri turės patiekti 
pienę'kilusiam industrijos kri- 
zisui pašalinti.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA NEW 
YORKE.

Apie dvidešimt žmonių užmuš
ta; daugiau kaip du šimtai 

sužeista.

NEW YORK, rūgs. 17. — 
Vakar, pietų metu, ant Wall 
gatvės ties J. P. Morgano ban
ku kilo milžiniška ekspliozija. 
Nepilnomis žiniomis, apie dvi
dešimt žmonių užmušta, o dau
giau kaip du šimtai sunkiau ar 
lengviau* sužeista. Tarp sužeis
tųjų yra ir pats finansininko 
Morgano sūnus, Junius Spen- 
cer Morgan.

Ekspliozija buvo taip stip
ri, kad visas žemesnysai Man- 
batan (taip vadinasi ta miesto 
dalis, kuri prasideda nuo pajū
rio ir eina tolokai už Central 
parko) tapo sukrėstas. Pats 
bankas ir keli kiti triobėsiai 
labai apgriauta.

noma. Vieni sako, kad eksplio- 
davus taip vadinama TNT me
džiaga (turinti daug stipresnės

kadangi mat pati 
pajiegia susitarti, 
galimas daiktas, 
konferencija pairs.

Rust! reakcininkai verbuoja 
armiją.

Rusų anti-bolševistų vadai, 
Savinkov, Radičev ir taipjau 
generolo Vrangelio įgaliotinis, 
generolas Machov, remia fran
euzų pastangas. Tie patįs vadai 
Lenkuose verbuojasi rusų sava
norių armiją, kuri turėtų veik
ti Ukrainoj, suprantama gene
rolui Vrangeliui vadovaujant. 
Pirmasai savanorių būrys, viso 
tūkstantis vyrų, apleido Lenki
ją ir vyksta pietų link. Bet juos 
sutaikė Rumanija, kuri iki šiol 
vis dar neleidžia jiems pereiti į 
generolo Vrangelio teritoriją.

Joffre’o misija nepavyko.
Maršalo Joffre’o misija Bu- 

charestan, kuri jau1 užbaigta, 
sakoma ivsai nepavykusi. Ru
manija atsisako veikti kartu su 
Vrangeliu ir Lenkija. Neveizint 
to, kad Rumanijos užsienio rei
kalų ministeris Jonascu šitam 
susivienijimui ir pritaria, libe
ralų vadas Bratiano ir premie- 
ras Avercscu palinkę daryti su 
sovietų Rusija taikę.

Maskvos užsienio reikalų ko
misaras čičerinais, atsakydama* 
į generolo Averescur’o pasiųs
tą taikos pasiūlymą, užtikrino.

BERLINAS, rūgs. 14. —(su- 'kad Rumanijai bus sugrąžinta 
vėlinta) — Penki tūkstančiai aukso už apie šešis šimtus mi- 
bedarbių šį rytą čia surengė de-, lionų lei’jų (apie 120 mil. do- 
uonstraciją. Matės! daug raudo- lerių). Kalbamasai auksas bu 
nų vėliavų. *vo nugabenta Rusuosna 191f

True translation filed with tha post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai pralaimėjo prie 
Baku.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
17. — Pranešama, kad anti-bol- 
ševistinė revoliucija Baku apie- 
linkėj, Kaukaze, nuolat stiprė
ja. Rusai (kurie nesenai prisi- 
jiažino apleidę Bakų), sakoma 
vis dar traukiasi.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as reųuUed by the act of Oct. 6, 1917
Naujam Čeko-Slovakijoa kabi
netui vadoviausiąs Jan Černy.

PRAGA, rūgs. 16. — Mano
ma, kad naujojo ministerių ka
bineto ir vidaus reikalų minis- 
terio vietą užims Moravijos 
gubernatorius Jan černy. Se- 
nasai ministerių kabinetas šian
die dar laikė savo posėdį, kad 
atlikus reikiamų rezignacijai 
formalumų.

NEDARBAS BERLINE.

Penki tūkstančiai bedarbių įsi
veržė darbo parupinlmo biuran 

ir Išvijo valdtainkuS.

/aršava ne- 
Todel labai

VARŠAVA, rūgs. 16. — So
vietų Rusijos delegacija jau 
atvyko Rygon. Nūdien ji laukia 
atvykstant lenkų delegacijos.

Lenkų šalies gynimo taryba 
ir seimas per kelintą dienų ne
pertraukė posėdžių — ruošė 
lenku reikalavimus taikos ta
ryboms.

Lenku, miil tariniai valdinin
kai nereiškia didelio taikos ta
ryboms pasitikėjimo. Nemano
ma, kad Rygos konferencija 
tikrąją padėtį atmainytų, ka
dangi nė vienas neturi jokio 
Dusi tikėjimo sovietų prižadais. 
Pasirašytoji taika kažin ar 
reikštų daugiau kaip tiktai pa
liaubą mūšių. O todėl Lenkija 
nebus tokioj padėtyj, kad ga
lėtų demobilizuoti savo armi- 
ią ir pradėti reikiamą šalies at
statymui darbą.
I^aukiamd sekamo puolimo.

J

lenkų fronte, bolševikai jaustų
si esant laisvais kreipti visą 
savo energiją prieš Vrangelį. 
Po to jie lengvai gali surasti 
oriežasties dar kartą užpulti 
Lenkiją. Nors sovietų armija 
taipo galutinai perblokšta len
kų, bolševikai tečiaus turi neiš- 
•emiamo žmonių jėgos ištek
laus. Sovietų Rusija reikalitiga 
iktaj kanuolių, medžiagos ir 
amunicijos. ) O lenkai neturi 
'iek žmonių jėgos, kad galėtų 
usilyginti su Rusija.

GUDRUS BANDITAI.

Bet šoferis buvo dar gudresnis.

CHICAGO. — Du jauni vyrai 
vakar pašaukė šoferį, John Mi- 
llerį, kad jisai nuvežtų juos li
gi Polk ir La Šalie gatvių. Nu- 
vežus juos ties New York Cent
ral “verause,“ jiedu iškūlė 
langą, pasigrobė už 3000 dol. 
drabužio ir grasindami revol
veriais privertė šoferį vežti jų 
tavorą “kur reikia.“

Šoferis, matyt, apsukrus vy
ras. Kely jis pamatė bestovintį 
policijos automobilių, ir pasuko 
tiesiog į jį. Automobiliai stip
riai susikūlė. Vagiliai nespėjo 
nei pagalvoti kas čia atsitiko, 
šoferis urnai iššoko iš susika
lusio autopobiliaus ir sušuko į 
policislus: “Areštuok juos!’’

Banditai bandė pabėgti, ir 
vienam tai parvyko. Bet kitas 
sučiupta. Jis pasisakė esąs Jo- 
sophSimonitis, gyvenąs, 1703 
So. Halsted st. Jo sėbras, kuris 
pabėgo, vadinusis Walter Kaz- 
lauke. Gyvenąs kur tai 35 gat
vės apielinkėj.

NAUJAS SKANDALAS.

Kas ten dėjosi Marylando 
kalėjime.

PRANEŠIMAS.
Kurie buvot palikę Nau

jienų ofise reikalavimus iš
gavimui pasportų, malo
nėkit atsiimti. Pasportai 
jau čia.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius.

vo nugabenta Rusuosnae. !vo nugabenta Rusuosna 19U
Demonstrantai atėjo ties ^ar-* metais —- bijant, kad jis nepa-

• • « • i _ ___ ' J rnnlrncbo parupinimo biuru ir pa- tektų į vokiečių rankas, 
reikalavo, kad biuro taryba 
butų pašalinta. Vėliau demon
strantai įsiveržė tarybos ofisan 
ir prievarta išvaikė tarybos na-( 
rius. Reikėjo šaukti [ 
kad tvarką atsteigus.

■milu

ORAS.

Cbicagoj ir apielinkėse. — 
policiją, Giedri; maža atmaina tempera 

turo j.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs. 16 d., užsienio pinigų 

aina, perkant jų ne mažiau kaip už 
5.000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
'merikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.49
Austrijos 100 kronų ........... $0.48
Belgijos už $1 ........... frankų 14.45
Danų 100 kronų .................... $13.80
Finų 100 markių ..................
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenku 100 markių .. 
Olandų 100 guldėnų 
Norvegų 100 kronų 
šveicarų, už $1 ......
švedų 100 kronų .... 
Vokiečių 100 markių

WASHINGTON, rūgs. 17.
Justicijos departamente vakar 
paskelbta, kad visi federalinės 
valdžios kaliniai busią perkelti 
iš Maryland valstijos kalėjimo. 
Tai dėlto, kad tyrinėjimai paro
dę, jogei tame kalėjime butą 
brutalumų, taigi žiauraus elgi
mosi.

I Smulkmeningesnių žinių te
legrafo agentija nepaduoda.

$3.20 
15.27 
23.40 
$1.75 
$0.45 

$30.70 
$13.80 

frankų 6.18 
.......  $20.30 
.......... $1.75

JURININKŲ STREIKAS 
KANADOJ.

SAULT STE. MARIE, rūgs. 
17. — Kanados laivų, plaukio
jančių didžiaisais ežerais, 
rininkai metė darbą,
komunikacija suparalyžuota. I

ju- 
Laivų

PARYŽIUS, rūgs. 17. — Fran
cijos užsienio raštinėj gauta ži
nių, kad Italijos kaimiečiai pra>- 
deda sekti metalo industrijos 
darbininkus. Jie atiminėja dva
rus.

Būrys kaimiečių ir buvusių 
kareivių lygos narių netoli Al
bano užgriebė didelį dvarą, 
priklausantį žymiam katalikų 
bažnyčios perdėtiniui.

Dar kitoje vietoje, netoli No- 
mentana miesto, buvusieji ka
reiviai, tūlo Darbo Konfedera
cijos delegato vadovaujami, 
atėmė didelį ūkį, priklausantį 
tūlai katalikų bažnyčios kon
gregacijai.

Manoma, kad Vatikanas delei 
to įteiki Italijos valdžiai pro
testą ir reikalaus, kad ji išlaiky
tų jo (Vatikano) savastis. Bet 
ar valdžia panorės laužyti sa
vo “neutralumą,“ kurį ji pas
kelbė metalo darbininkams už
imant dirbtuves — dar klausi
mas.

Kaimiečiai atiminėja netik 
bažnyčios, bet ir šiaip dvarinin
kų žemes. Tomis pačiomis ži
niomis, netoli Gardolfo kai
miečiai atėmė didelį kunigaik
ščio Torloniaus dvarą.

Pranešama, kad šitas judėji- 
pas sparčiai plėtojasi. Ir tai, 
girdi, yra “raudonosios agitaci
jos davinys.”

Taipjau gauta žinių, kad dar
bininkai vis dar stengiasi nau
jų dirbtuvių užgriebti. Pav. Ve
ronoj užgriebta vieną kurpių 
dirbtuvė. Gi Iganac, Butoari- 
zic’c ir Galtrate užgriebta trįs 
dideles medvilnės dirbtuvės. 
Biola mieste darbininkai taip
jau užgriebę dirbtuves ir patįs 
žadą jas tvarkyti.

Karo laivai Genoa mieste.

FRANCIJOS PREZIDENTAS 
REZIGNAVO.

šauks parlamento posėdį, kad 
naują prezidentą išrinkus.

RAMBOUILLET, Francija, 
rūgs. 16. — Francijos preziden
tas, Paul Deschanel, šiandie 
įteikė savo rezignaciją.

Laiškas ir prezidentinis pa
reiškimas įteikta premierui Mi- 
llerandui vietinėj prezidento 
rezidencijoj. šitą dokumentą 
premjeras perskaitys atstovų 
butui ir senatui sekamą utar- 
ninką.

Šitoji prezidento Descbanel 
rezignacija, kurią, kaip mano
ma, jisai įteikė savo gydytojų 
patariamas, renio, jogei nuo to 
taiko (praeitą gegužės mėnesį), 
kuomet jis išpuolė iš vagono, 
jo sveikata vis dar nepavelija 
prezidentines pereigas eitų.

šauks parlamento posėdį.

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Francijos 
parlamentas susirinks Vensai- 
lles’an subatoj, rugsėjo 25, kad 
pasitarus dėl įtrinkimo naujo 
prezidento. 1

Premjeras Millerandas ryto 
laikys konferenciją su senato ir 
atstovų buto pjnl’jnmkais. Tar
sis dėl parlamenti posėdžio su
šaukimo. \

šiandie j)o pietų\ oficialiai 
paskelbta, kad ryto, prieš pie

štus įvyks ministerių kabineto
I posėdis, kuriame bus svarsto-
; ma susidėjusi padėtis.

BANDYS ORGANIZUOTI 
PLIENO INDUSTRIJOS 

DARBININJKUS.

WASHINGTON, rūgs. 16. —
PARYŽIUS, rūgs. 17. -Gnu- Amerikos Darbo Federacijos 

tomis žiniomis, Genoa priep- valdyba nutarė pradėti naują 
laukon atvyko karinių laivų es- kampaniją, k<\i suorganizavus 
kadronas. čia darbininkai yra plieno industrijos darbininkus, 
užgriebę visus pirklybinius lai- Kampanija bu4 pradėta seka- 
vtis. Padėtis darosi rusti. | mais metais. \

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
1739 S. Halsted St„ Chicago, III.

____________
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RINKIMAI NEW YORKE.
as required by thc act of Oct. 0, 191Lenku imperialistai kesi- Krizis Lenkijoje

Demokratai ir republikonai 
susivienijo. 1

naši ant Lietuvos Nacionalistų partija vaidijasi 
su Pilsudskiu, kuris nepritaria 

susivienijimui su Vrangeliu.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, 111., Sept. 17, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Albanija prašo 
pagalbos

Italijos kaimiečiai atima 
bažnyčiosjemes

Vatikanas rengiasi protestuoti

NEW YOBK, rūgs. 17. — Va
kar čia buvo specialiniai rinki
mai. Penkiuose dist rikiuose, 
kur pirma buvo išrinkta socia
listai, juos pašalinus, pasidarė 
vakancijos. Todėl, gubernato
riaus p«tvarkymu, rinkta nauji 
atstovei.

Norima išvyti serbui.

VVASHINGTON, rūgs. 1G. —, 
Albanijos komisionierius .Jung
tinėje Valstijose, C. A. Chekie- 
zi, šiandie pareiškė, jogei Alba
nijos valdžia įteikė prašymo 
prezidentui Wilsonui ir premie- 

I ranis Lloyd George bei Mille- 
randui, kad jie darytų atatin
kamų žingsnių, idant privertus 
Serbiją ištraukti tfavo kariuo
menę iš Albanų teritorijos.

Chcktczi sako, kad šitokių 
prašymų įteikta todėl, kad pas
taruoju laiku Albanų-Serbų 
konfliktas sukūrė ylin rimtų 
painiavų, kurios stato pavojun 

įtaiką Balkanuose.
Įtciktasai prezidentui Wilso- 

nui pareiškimas sako:
“Miksų valdžios mes esame 

painformuoti, jogei Serbai jau 
atsidūrė Mali švylyje, tuo budu 
pereidami ribas, kurias jie pa
tįs buvo nusistatę 1918 metais. 
Jie sunaikinę apie keturiasde- 
ši.mts kaimu.

“Albanai šiluos įsiveržėlius 
atmušo. Bet būdami pavargę ir 
nestiprus savo skaičiumi jie 
nepajiegia pilnai atsilaikyti 
prieš milionus jugo-slavų, ku
rie aiškiai nusistatę patremti 
musų šalį. Tamsta todėl malo
niai prašomas daryti ūmių 
žingsnių tuoju tikslu, kad už
tikrinus serbų pasitraukimą iš 
Albanijos ir išgelbėjus musų 
šalį nuo sunaikinimo. Priešin
gai, Balkanuose visa tai sukurs 
begalo rūsčių davinių.” 1

BERLINAS, rūgs. 10. Chi- 
cagos Daily Ne\vs koresponden.. 
tas, Issac Don Levine, rašo:

Pilnai 'patikėtinomis žinio
mis, kurių gauta iš Varšuvos, 
Lenkija draskoma didelio vidu
rinio valdžios kriziso. Vakaru 
Europai ir Jungtinėms Valsti
joms ncd'iug teleidžiama suma
tyti tą atkaklų frakcioninį susi
kirtimą, kuris eina lenkų sos- 
t i nė j. N a c i on a 1 i sM ų-i 1 v m o k ra t ų 
partija, ponų Dmowskio, Pade- 
rewskio, Stanislowo ir Grabs- 
kio vadovaujama, veda stiprią ■ 

bas: buvus padėta bomba. Visa į kampaniją prieš lenkų vaisty
tai bandoma jungti dagi ja* 
“raudonųjų” sumoksiu...

Nuostolių busią daugiau 
kaip už vieną milioną dolerių.

Beje, dėl ekspliozijos ir New 
Yorko birža tapo uždaryta. Bir
žos triobesis mat randasi ties 
Morgano banku.

Perėjo Cursono liniją
Kalvarijos konferencija atidėliojama

Didele ekspliozija New Yorke
LENKŲ IMPERIALISTAI KĖ« 

S1NASI ANT LIETUVOS.

Perėjo Curzono liniją; Kalvari
jos konferencija atidėliojama.

PĄRYŽIUS, rūgs. 17. — Lie
tuvių-Lenkų derybos sienų 
klausimui išspręsti, kurios bu
vo nutarta pradėti šiandie Kal
varijoje, tapo atidėta. Tai dėl
to, kad lenkai įsiveržė teritori- 
jon, esančion už Curzono lini-

Lietuvos valdžia kreipėsi i 
Varšuvą, kad ji šitą veržimąsi 
sulaikytų ir pradėtų tarybas.

Lietuvos pasiūlymas.
KOPENHAGEN, rūgs. 13. — 

Berlingske Tidende korespon
dentas Varšavoje patyrė, jogei 
Lietuvos valdžia pareiškė Len
kijai, būtent, noro dalyvauti 
taikos konferencijoje, kuri 
įvyks Rygoje. Lenkijos valdžia 
tečiaus nesutiko, ’ nurodydama, 
kad Lenkų-Rusų ir Lenkų-Lie
tuvių konfliktai turi būt rišami 
atskirai.

Kita, iš tų pačių šaltinių gau-

valdžia Lietuvos valdžiai atsa
kiusi, kad ji sutinka pradėti 
taikos derybas ta sąlyga, jeigu 
pamatan bus dedama tos de
markacijos linijos, kurias nus
tatė talkininkai 1919 metais ir 
tuo supratimu, kad Lietuva 
išlaikys pilną (neutralumą da
bartiniame Lcnkų-Ru§ų ginče.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA NEW 
YORKE.

Apie dvidešimt žmonių užmuš
ta; daugiau kaip du šimtai 

sužeista.

NEW YORiK, rūgs. 17. — 
Vakar, pietų metu, ant Wall 
gatvės ties J. P. Morgano ban
ku kilo milžiniška ekspliozija. 
Nepilnomis žiniomis, apie dvi
dešimt žmonių užmušta, o dau
giau kaip du šimtai sunkiau ar 
lengviau sužeista. Tarp sužeis
tųjų yra ir pats finansininko 
Morgano sūnus, Junius Spen- 
cer Morgan.

Ekspliozija buvo taip stip
ri, kad visas žemesnysai Man- 
hatan (taip vadinasi ta miesto 
dalis, kuri prasideda nuo pajū
rio ir eina tolokai už Central 
parko) tapo sukrėstas. Pats 
bankas ir keli kiti triobėsiai 
labai apgriauta.

Ekspliozijos priežastis neži
noma. Vieni sako, kad eksplio- 
davus taip vadinama TNT me
džiaga (turinti daug stipresnes

vež-jėgos nei dinamitas), kuri 
ta kokiu tai troku. Kiti vėl sa
ko. kad tai sąmokslininkų dar-

Socialistni, kurių atstovus 
senųjų partijų politikieriai bu
vo pašalinę, ir ,vėl juos nomi
navo. Šį kartų prieš socialistus 
susivienijo abidvi kapitalistinės 
partijos respublikonai ir de
mokratai. Nesusivienijusios 
mat jos nesitiki nugalėti soc;a-

Francijos prezidentas rezignavo
ITALIJOS KAIMIEČIAI ATI

MA BAŽNYČIOS ŽEMES.

Vatikanas rengiasi protestuoti; 
reikalaus, kad valdžia išlaiky

tų jo savastie.

Valdžia suskubo.
ROMA, rūgs. 17. — Premje

ras Giolitti paskyrė specialinę 
komisiją, kuri turės patiekti 
pieną'kilusiam industrijos kri- 
zisui pašalinti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI SUMU&O RUSUS.

f Suėmė 3000 belaisviu.

VARšAVA, rūgs. 16. — Gau
tomis šiame mieste žiniomis, 
lenkų operacijos prieš sovietų 
kariuomenę, esančių Bug upės 
kryptyje, tapo užbaigtos sėk

mingai. Beto, sovietų kariuo-

mųi ant Lvovo, tapo sumušta. 
Oficialiniai skelbiama, kad len
kai suėmę tris tūkstančius be
laisvių, užgriebę dvidešimt Šc-

bes galvą, generolų Pilsudskį. 
Nacionalistai-demokratai mat 
renVa franeuzų nusistatymą, 

kad/ susivienyti su generolu 
ngeliu bendrai prieš sovietų 

Rusiją kampanijai, kuri, jų 
manymu, pc.blokštų Rusiją 
pirma negu prisiartins žiema. 
Jie priešinasi taikai su Rusija 
ir daro visa, kad neleidus Ry
gos konferencijai įvykti.
Pilsudskiu prieš susivienijimą.

Generolas Pilsudskis nūdien 
galutinai nusistatęs prieš An- 
tantą. Jis priešinasi by ko
kiam bendram veikimui su 
Vnangeliu ir stoja už| nepriklau- 
somą lenkų karo bei taikos po
litikas.

Trečioji ir pati silpniausioji 
frakcija, vadovaujama socialis
tų vadu ir vicc-premieru Da- 
šinskiu, reikalauja nevilkinant 
daryti taiką su Maskva.

Tuo gi tarpu taikos delega- 
ei j a, kuri vyksta Rygon, su

i Rinkinių daviniai dar nežino
mi. Telegrafo agentijos tečiaus 
skelbia, kad “kova yra labai at
kakli” ir “gal vienas-kitas rau-

PARYŽIUS, rūgs. 17. — Fian- 
cijos užsienio raštinėj gauta ži
nių, kad Italijos kaimiečiai pra>- 
deda sekti metalo industrijos 
darbininkus. Jie atiminėja dva
rus.

FRANCIJOS PREZIDENTAS 
REZIGNAVO.

šauks parlamento posėdį, kad 
naują prezidentą išrinkus.

laisvių, uzgneiię uviutauui vija, auu ,

šias kanuoles, penkis orlaivius, j savim nesiveža jokių sąlygų, 
kadangi mat pati Varšuva ne
pajiegia susitarti. Todėl labai 
galimas daiktas, kad Rygos 
konferencija pairs.

Rusų reakcininkai verbtfoja 
armiją.

Rusų anti-bolševistų vadai, 
Savinkov, Radičev ir taipjau 
generolo Vrangelio įgaliotinis, 
generolas Machov, remia fran
euzų pastangas. Tie patįs vadai 
Lenkuose verbuojasi rusų sava
norių armiją, kuri turėtų veik
ti Ukrainoj, suprantama gene
rolui Vrangeliui vadovaujant. 
Pirmasai savanorių būrys, viso 
tūkstantis vyrų, apleido Lenki
ją! ir vyksta pietų link. Bet juos 
sutaikė Rumunija, kuri iki šiol 
vis dar neleidžia jiems pereiti į 
generolo Vrangelio teritoriją.

Joffre’o misija nepavyko.
Maršalo Joffre’o misija Bu- 

charestan, kuri jau užbaigta, 
sakoma ivsai nepavykusi. Ru
munija atsisako veikti kartu su 
Vrangeliu ir Lenkija. Neveizint 
to, kad Rumunijos užsienio rei
kalų ministeris Jonascu šitam 
susivienijimui ir pritaria, libe
ralų vadas Bratiano ir premie- 
ras Avercscu palinkę daryti su 
sovietų Rusija taiką.

Maskvos užsienio reikalų ko
misaras čičerinas, atsakydama* 
į generolo Avcrescur’o pasiųs
tą taikos pasiūlymą, užtikrino, 

BERLINAS, rūgs. 14. (su- 'kad Rumunijai bus sugrąžinti’ 
vėlinta) _  Penki tūkstančiai aukso už apie šešis šimtus mi-
bedarbių šį rytų čia surengė de- . lionų lei jų (apie 120 mil. do- 
Donstraciją. MalSsI daug raudo- lerių). Kalbamasai auksas bu 
nų vėliavų. vo nugabenta Rusuosna 19U

du apginkluotu vagonu ir pen
kiasdešimts kulkosvydžių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai pralaimėjo prie 
Baku.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
17. — Pranešama, kad anti-bol- 
ševistinč revoliucija Baku apie- 
linkėj, Kaukaze, nuolat stiprė
ja. Bušai (kurie nesenai prisi
pažino apleidę Bakų), sakoma 
vis dar traukiasi.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917
Naujam Čeko-Slavakijoa kabi
netui vadoviausiąs Jau černy.

PRAGA, rūgs. 1G. — Mano
ma, kad naujojo ministerių ka
bineto ir vidaus reikalų minis- 
terio vietų užims Moravijos 
gubernatorius Jan černy. Se- 
n&sai ministerių kabinetas šian
die dar laikė savo posėdį, kad 
atlikus reikiamų rezignacijai 
formalumų.

NEDARBAS BERLINE.

Penki tūkstančiai bedarbių įsi
veržė darbo parupinlmo biuran 

ir išvijo valdiininkua

vo nugabenta Rusuosna 19R
Demonstrantai atėjo tled $Iar- metais — bijant, kad jis nepa- 

biuru ir pa- tektų į vokiečių rankas.bo parūpinimo 
reikalavo, kad biuro taryba 
butų pašalinta. Vėliau demon
strantai Įsiveržė tarybos ofisan f 
ir prievarta išvaikė tarybos na
rius. Reikėjo šaukti [ 
kad tvarkų atateigus.

h

ORAS.

Chicagoj ir apielinkėse. - 
policiją, Giedri; maža atmaina tempera 

turo j.

ron.I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TAUTŲ LYGOS POSĖDIS BUS 
PARYŽIUJE — RUGSĖJO 18.

PARYŽIUSį nigs. 1G. —Se
kamas tautų lygos posėdis bus 
čia, rugsėjo 18 diena. Posėdžiui 
pirmininkaus Lemi Bourgcois.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI BIJOSI RUSŲ.

Būrys kaimiečių ir buvusių 
kareivių lygos narių netoli Ah 
bano užgriebė didelį dvarą, 
priklausantį žymiam katalikų 
bažnyčios perdėtiniui.

Dar kitoje vietoje, netoli No- 
mentana miesto, buvusieji ka
reiviai, tūlo Darbo Konfedera
cijos delegato vadovaujami, 
atėmė didelį ūkį, priklausantį 
tūlai katalikų bažnyčios kon
gregacijai.

Manoma, kad Vatikanas delei 
to įteiks Italijos valdžiai pro
testą ir reikalaus, kad ji išlaiky
tų jo (Vatikano) savastis. Bet 
ar valdžia panorės laužyti 11 sa
vo “neutralumą,” 'kurį ji pas-

RAMBOUILLET, Francija, 
rūgs. 16. — Francijos preziden
tas, Paul Desclianel, šiandie 
įteikė savo rezignaciją.

Laiškas ir prezidentinis pa
reiškimas įteikta premjerui Mi- 
llerandui vietinėj prezidento 
rezidencijoj. Šitą dokumentą 
premjeras perskaitys atstovų 
butui ir senatui sekamą utar- 
ninką.

Šitoji prezidento Deschanel 
rezignacija, kurią, kaip mano
ma, jisai įteikė savo gydytojų 
patariamas, rodo, jogei nuo to 
laiko (praeitą gegužes mėnesį), 
kuomet jis išpuolė iš vagono, 
jo sveikata vis dar nepavelija

Sako, jie nepasitiki Maskvos 
valdžia.

VARŠAVA, rūgs. 1G. — So
vietų Rusijos delegacija jau 
atvyko Rygon. Nūdien ji laukia 
atvykstant lenkų delegacijos.

Lenkų šalies gynimo taryba 
ir seimas per kelintą dienų ne
pertraukė posėdžių — ruošė 
lenkų reikalavimus taikos ta
ryboms.

Lenkų miiltariniai 
kai nereiškia didelio 
ryboms pasitikėjimo, 
m a, kad Rygos 
tikrąją padėtį atmainytų, 
daugi nė vienas neturi 
nusitik ėjimo sovietų prižadais. 
Pasirašytoji taika kažin ar 
reikštų daugiau kaip tiktai pa
liaubą mūšių. O todėl Lenkija 
Riebus tokioj padėtyj, kad ga
lėtų demobilizuoti savo armi- 
ią ir pradėti reikiamą šalies at- 
datymui darbą.
įraukiami! sekamo puolimo.

J

Turėdami užtikrintą padėtį 
lenkų fronte, bolševikai jaustų
si esant laisvais kreipti visą 
savo energiją prieš Vrangelį. 
Po to jie lengvai gali surasti 
oriežasties dar kartą užpulti 
Lenkiją. Nors sovietų armija 
lapo galutinai perblokšta len
kų, bolševikai tečiaus turi nciš- 
■emiamo žmonių jėgos ištek
laus. Sovietų Rusija reikalihga 

’iktąį kanuolių, medžiagos ir 
amunicijos. ) O lenkai neturi 
’iek žmonių jėgos, kad galėtų 
usilyginti su Rusija.

GUDRUS BANDITAI.

Bet šoferis buvo dar gudresnis.

CHICAGO. — Du jauni vyrai 
vakar pašaukė šoferį, Jobu Mi- 
llerį, kad jisai nuvežtų juos li-

kelbū metalo darbininkams už- prezidentines pereigas eitų, 
imant dirbtuves — dar klausi
mas.

Kaimiečiai atiminėja netik
bažnyčios, bet ir šiai]) dvarinin
kų žemes. Tomis pačiomis ži
niomis, netoli Gardolfo kai
miečiai atėmė, didelį kunigaik
ščio Torlomaus dvarą.

Pranešama, kad šitas judėji- 
pas sparčiai plėtojasi. Ir tai, 
girdi, yni “raudonosios agitaci
jos davinys.”

valdinin- 
taikos ta- 
Nemano- 

konferenci ja 
ka- 

jokio

vežus juos ties Ne\v York Cent
ral “verause,” jiedu iškūlė 
langą, pasigrobė už 3000 dol. 
drabužio ir grąsindami revol
veriais privertė šoferį vežti jų 
tavorą “kur reikia.”

Šoferis, matyt, apsukrus vy
ras. Kely jis pamatė bestovintį 
policijos automobilių, ir pasuko 
tiesiog į jį. Automobiliai stip
riai susikūlė. Vagiliai nespėjo 
nei pagalvoti kas čia atsitiko, 
šoferis ūmai iššoko iš susika
lusio autopobiliaus ir sušuko į 
policistus: “Areštuok juos!”

Banditai bandė pabėgti, ir 
vienam tai parvyko. Bet kitas 
sučiupta. Jis pasisakė esąs Jo- 
sophSimonitis, gyvenąs, 1703 
So. Halsted st. Jo sėbras, kuris 
pabėgo, vadinusis Walter Kaz- 
lauke. Gyvenąs kur tai 35 gat
vės apielinkėj.

Taipjau gauta žinių, kad dar
bininkai vis dar stengiasi nau
jų dirbtuvių užgriebti. Pav. Ve
ronoj užgriebta vieną kurpių 
dirbtuve. Gi Iganae, Butoari-

Šauks parlamento posėdį.
PARYŽIUS, rūgs. 16. — Ofi- 

J daliai paskelbta, kad Francijos 
i parlamentas susirinks Vensai- 
; lles’an subatoj, rugsėjo 25, kac 
pasitarus dėl išrinkimo naujo 
prezidento.

Premjeras Millerandas ryto 
t laikys konferenciją su senato ir* 
1 atstovų buto pirmininkais. Tar
sis dėl parlamento posėdžio su
šaukimo.

šiandie po pietų oficialiai 
paskelbta, kad ryto, prieš pic- 

kabinetų
posėdis, kuriame bus svarsto
ma susidėjusi padėtis.

BANDYS ORGANIZUOTI 
PLIENO INDUSTRIJOS 

DARBININKUS.

zic’e ir Galtrate užgriebta trįs. 
didelės medvilnės * dirbtuvės. 
Biola mieste darbininkai taip
jau užgriebę dirbtuves ir patįs I 
žadą jas tvarkyti.

Karo laivai Genoa mieste.
PARYŽIUS, nigs. 17. —Gau-' 

tomis žiniomis, Genoa priep- 
laukon aitvyko karinių laivų es
kadronas. Čia darbininkai yra 
užgriebę visus pirklybinius lai
vus. Padėtis darosi rusti.

n i i ———

NAUJAS SKANDALAS.

Kas ten dėjosi Marylando 
kalėjime.

įvyks ministerių

WASHINGTON, -rūgs. 16. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
valdyba nutarė pradėti naują 
kampaniją, kad suorganizavus 
plieno industrijos darbininkus. 
Kampanija bus pradėta seka
mais metais.

Kol Markės Dar

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rūgs. 16 d., užsienio pinigų 

aina, perkant įų ne mažiau kaip už 
5.000 dolerių, bankų buvo skaitoma , 

X morlkos pinigais Šiaip: 
Anglijos 1 svaras .... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos už $1 ........
Danų 100 kroniĮ ........
Finų 100 markių ......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ..............
Lietuvos 100 auksinų 
I.enku 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų . 
Norvegų 100 kronų .. 
Šveicarų, už $1 .......
švedų 100 kronų .....
Vokiečių 100 markių

WASHINGTON, rūgs. 17.
Justicijos departamente vakar 
paskelbta, kad visi federalinės 
valdžios kaliniai busią perkelti 
iš Maryland valstijos kalėjimo. 
Tai dėlto, kad tyrinėjimai paro- 
dę, ijpgci tame kalėjime butą 
brutalumų, taigi žiauraus elgi
mosi.

i Smulkmcningesnių žinių te-
........... $3.49 
........... .$0.48 
frankų 14.45 
.........  $13.80 
..........  $3.20 
frankų 15.27 
... lirų 23.40 
..........  $1.75 
........... $0.45 
........  $30.7h 
......... $13.80 
frankų G.18

......... $20.30 

........... $1.75

JURININKŲ STREIKAS 
KANADOJ.

SAULT STE. MARIE, rūgs. 
17. — Kanados laivų, plaukio
jančių didžiaisais ežerais, ju
rininkai metė darbą. Laivų 
kom unikacija suparalyžuota.

Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon j vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami j lenkų užimtas vie
tas lenkiškonlis markėmis. »
Naujienų Phrigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinijjų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigŲ Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntinio Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietums, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.— r,
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

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



Kas Dedasi Lietuvoj
TYTAVfiNAI, Raseinių apskr.

Tytuvėnų bažnyčioj ligi Šiol 
tebesakomos lenkiškos -evange
lijos.

Žmones už tai ant vietinio 
klebono pyksta; o kiti stačiai 
sako, kad klebonas norįs patai
kauti dąvarininkani, kurių čia 
keletas yra. [“L-va**]. V. A.

VILNIUJ SUŠAUDYTI 
7 ŽMONĖS.

Raudonosios armijos tam 
tikro skyriaus nusprendimu, 
Vilniuj sušaudyti 7 asmenys, jų 
tarpe 2 dvarininkai — Vytau
tas Vagneris ir Liudas Minie- 
ka. u J a.

ŠIAULIAI.
Šiaulių apskrity buvo manyta 

dar šįmet įkurti penkias savi
valdybės ligonines, bet dabar 
veikia Hk dvi Radvilišky ir Šau
kėnuose, kitos trįs — Pakruo- 
jui Papilėj ir Jonišky, — netu
rėdamos tinkamų namų ir 
trūkstant gydytojų, negali pra
dėti veikti. Apskrities Savival
dybe deda visas pastangas, kad 
ja> kuogreičiausiai sutvarkius 
ir kad galėtų patenkinti reika
lingus gydymo ligoninėse.

— Su Statybos Departamento 
projektu pieningai atstatant 
Šiaulius, skirti Savivaldybės na
mam aikštę — šiaurės rytų šo
ne nuo Joniškio plento ligi Tur
gaus g-vės ir Turgavietės, Ap
skrities Savivaldybė •sutiko.

Liepos 30 d. Šiauliuos bu
vo šios rinkos kainos maisto 
produktam: rugių pūdas 24 -30 
auks.: miežių p. 22—25 auks.: 
avižų p. 20—24 auks. p. lašiniai 
8v. 12 aukis.: mėsa kiauliena 5 
—6 auks., jautiena 1,50 — 3. 
auks.; košerinė — 4 auks.; tau
kai 12 auks.; kiaušinis 60 sk., 
sviestas sv. 12 auks,; Smetonos 
kvorta 6 auks. suris štuka 4 14 
auks.; sūrio svaras 2—2,50

auks.; pieno kvorta 1,40 auks.;

PJ anka.: vnėlvu&a 1—1.20 auks.

PILVIŠKIAI.
Savivaldybės ir vietos inteli

gentų rupesniu biri. 19 d. buvo 
sušauktus susirinkimas Ugne- 

geeių draugijai steigt. Visi su
sirinkę karštai pritarė tam rei
kalui ir išrinko iš savo tarpo 6 
žm. komisijų, kuriem ir pave
dė apžiūrėt esamus gesinimo į- 
rankius, pad:#yt sumalu reika
lingiem įtaisam pirk ir pataisyt 

sugadintuosius ir paskirsty 
tam reikalui mokesnį. Išrink
tu komisija iki liepos 3 d. pa
baigė pavestų jai darbų ir patai- 
sydino sugedusias mašinas iš 
paskolintų pinigų, nes gresiant 
ugnies šmėklai, darbas buvo 
pripažintas skubotu. Liepos 8 
d. Pilviškių valse, valdyba pa
tvirtino paskirstytus mokesnius 
ir pradeda rinkti.

Bet... čia ir prasideda amži
nis lietuvių “liet”. Pilviškių 
piliečiai, karštai pritarę ugne- 
grsių dr. reikalui, atsisako dėti 
paskirtus tam reikalui mokes
nius. Kol ėjo organizacijos dar 
bas, paklausus, ar reikia ugneg. 
draugijos visi vienu balsu rėkė 

reikia, reikia! O kaip parei
na mokesniai mokėt, tai visi— 
nereikia, nereikia!

Kas dar n uosi ibiau, kad mo
kesnių pirmi atsisakė dėt Pil
viškių turtuoliai, kurių neap
draustas judomasai ir nejudo- 
masai turtas skaitomas dešimti
mis ir šimtais tūkstančių. Vi
sa tai gerai parodo, koks apsi
leidimas ir kokia vergų dvasia 
tebeviešpatauja Pilviškių pilie
čiuos.

Visam reikalui likviduot, kad 
užmokėjus skolas už mašinų 
taisymų, komisija ketina jas į-i 
keisti. [“L-va”].
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Koperacija.
Musų koperacijos skaitme

nys. Liet. Koperat. Sų jungų 
Biuras skelbia tokių žinių iš 
musų koperativų darbuotės. 
Prieš karų Lietuvoje buvo apie 
300 įvairių rūšių koperativų. 
Daugelis jų karo meto dėl tų 
ar kitų aplinkybių iširo. Pradė
jus joms dabar vėl tvarkytis, 
jų skaičius jau bus išaugęs į 400 
daugiausiai vartotojų bendro
vių. Kiekvienas koperativas, 
vidutiniai imant, turi 300 na
rių; į koperativus susijungę yra 
išviso apie 120,000 Lietuvos pi
liečių. Pereitais metais kope- 
ratlvtoi padarė apie 110,000 

auks. apyvartos kiekvienas, visi 
gi bus jos padarę apie 44 mili
jonus auks. Sričių sąjungos 
praeitų melų pusmety padarė 
apyvartos 10 mil.. auks. šįmet 
per 3 mėnesius jos padarė 11 
mil. auks. apyvartos.
Gaminimo b-vė “Minija” įsikū
rė nesenai Žemaičiuose vartoto
jų b-vių pamatai?. Ji turi tiks
lo išnaudoti Minijos upės jėgas. 
Jis statysianti ant jos turbino
mis’ varomus malūnus, laidokus 
lentoms dirbti ir įvairiems sta
lių ir žemės ūkio reikalams, (li
ninio mašinas elektros šviesai 
gaminti. Kretingoje ir apylin
kės! taip pat steigsianti moto
rais varomas verpyklas linam 
ir vilnom verpti, audžiamąsias 
ir kuliamąsias mašinas. Pir
miausiai žadama statyti ties 
Garždais prie Minijos verpyk- 
la, audyklų, lentpjūvę. Elektros 

I mašinos stovėsiančios prie Me- 
šucių dvaro. Bendrovės pajus 
nustatytas 200 auks. Jos val
dyba — Kretingoje Grudzinkio 
vaistinės namuose.

Pušalotas, Pasvalio ap. Puša
loto Vart. B-vė įsikūrė pereitų
jų metų liepos mėn. Iki galo 
metų ji turėjo šių apyvartų.

Aktivas (Turtas): 
Pinigų kasoje 1920 m.

sausio 1 d......... 429.39 auk.
Prekių krautuvėje 11.695.39 ”

Pajus są-je ir kit. 2046.60
Inventorius .......... 3759.10

Balansas 17930.48
Pasivas (Neturtas):

Skolos įvair. asmenims 
auks.

ir įstaigoms .......... 7147.66
Narių įneša (pajai) 7570 — 
Atsargos kapitalas .... 339 — 
Grynas pelnas .... 3073.82 —

Balansas 17930.48

Pėtnyčia, Rugsėjo 17, lfl 20

PASTŲ arba KABELIU

nejudinąjam apyvartos kapita
lu — 10%, dividendo už pajus 

5%, aukštesniems kursams 
100 a. Meno Kūrėjų Draugijai 

100 a., vienam nariui kopera- 
cijos kursams lankyti — 150 a. 
ir likusieji 1195 auk. į nejudi
namąjį apyvartos kapitalą.

B-vė turi įsteigusi savo vaisių 
džiovyklą, kurioje dirbo 2—3 
darbininkai. Jos įtaisymas ap
siėjo 2951 auks., darbas 4695 
auks.

Pernai valdyba sudarė A.
RepČis (pirm., ižd.), Rudavi- 
čius (sekr.), J. Jasinskis (na- 
rys-pardavėjas). Pradžioje šių 
metų jie visi išėjo iŠ valdybos 
•r sudaryta nauju: K. Petraus
kas (pirm.), K. Rutkauskas, 
kun. Jaskevičius, R. RepČis ir 
I. Davidonis.

Koperacijos Dep-tasl skelbia 
v m. gegužes mėn. įregistravęs 
šių koperativų įstatus: Varto
tojų b-vių — Slabados, Leliū
nų, Antalieptės “Vilties”, Kau
no Ūkiu. “Sindikatas”, Joniškio 
Velykių, Prienų darbininkų 
“žvaigždė” ir Šiaulių gamina
mųjų b-vių Aukštosios Pane
munės “Branda”, Šakių “Vieny
be”, Seirijų “Energija” ir Žydų 
iaudies bankų šėlos, Bietavos, 
Mažeikių, Veviržėnų, Tverų, Tel 
šių, Sedos, Luokės, Darbėnų.

Mes prirengėm būdų, kuriuomL^lini-a siųsti pinigus į visas dalis Lietu
vos paštu arba kabelių (telegramų):

Musų įgaliotinis Kaune ypatiškai prižiūrės kiekvieną užsakymą ir pini
gai įus dastatyti tiesiog į namus.

Pagelbėkit Savo draugams Dabar!
Jie reikalauja jūsų pašelpos ir per mus galite sušelpti juos. Musų įga

liotinis Kaune perduos jiems pinigus be jokių numušimų ir greitai.
Musų pinigų siuntimo skyrius suteiks jums reikalaujamas informacijas 

su džaugsmu.

L

KRAUSE SAVINOS BANK
1341 MILVYAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Turtas apie $4,000,000.00. Atdara Utarnike ir Subatoj iki 8 vai. vak.

sanaosK

PIRMAS MILŽINIŠKAS RUDENINIS

SU PROGRAMŲ
— Rengia —

DRAUGIJA APŠVIETOS BROLIŲ 
Subatojc, 18 Rugsėjo-Sept., 1920, 

M. MELDAŽIO SVET., 
2242-44 W. 23rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Jnžanga 35c ir 50c.

MOTERS, AR JUS 11 NOTE KAD 
DAUGELIS MOTERŲ,

M. ARCIBAŠEV Vertė P. K-AS

Pavydas.
Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)

IZMAILOVAS atydžiai žiūrėdamas į ją].
Pirmiau t usakei, kad tai taip... poetiškas pa
tosas, kuomet prisipažįsta meilėje... o dabar 
pasakoji, kad gėrei bruderšafto!..

ELENA. Na, taip... Aš nepasakiau iškarto dėl 
to, kad bijojau tavęs... Juk tu pasiutęs*!.. Tai > 
buvo tik juokai... ir aš pati paskui galėjausi...

IZMAILOVAS. Kaipgi tu galėjai eiti taip toli, 
jog kompanijoje kaž kokių girtų niekšų gert 
su visais bruderšafto?..

ELENA. — Bet tai buvo vien juokai... Visi gė
rėm, .. Ir Vanda gėrė...

IZMAILOVAS. — Tavo Vanda prostitutė, ištvir
kusi, biauri boba!..

ELENA. — Dagi ir Sonė gėrė.
IZMAILOVAS su pasibiaurėjimu]. — Kam tu 

meluoji?
ELENA. — Aš tikrai nepamenu... Aš neprida- 

vįau reikęmės... Bet tu matai, aš viską pasakiau!
IZMAILOVAS. — Dar kaip!..
ELENA. Aš senai bučiau pasakius, tik neno

rėjau suteikt tau nemalonumo.
IZMAILOVAS. — Ir privedei iki peštynių su ta-’ 

vo meilužiu?.. Ak, Elena, Elena!.. Kaik galė
jai tu taip žemai pulti?. . Ir kam tau tas buvo 
reikalinga?..

ELENA. Kam tu man šlykštumus kalbi? Aš 
□iries tave, nekilta ir tu neturi teisės...

IZMAILOVAS griebdamas ją už rankos, dūkda
mas1. Aš turiu teisės užmušt tave!

ELENA pasistatydamaj. — Užmušk!.. Bet į- 
žeisti, kalbėt šlykštumus nedrįsk!

IZMAILOVAS tvirtai suspausdamas ranką]. — 
Aš viską galiu!.. 'Elena raitosi iš skausmo; 
staigu jis atmeta jos ranką ir užsidengia akis].

ELENA i tyliai judindama nutirpusius pirštus].
Man taip skaudu! [Izmailovas tyli, Elena ap

kabina jį . Na, mielas... atleisk?'.. Aš dau
giau 'nedarysiu... Tau neramu, kad žmo
nės šnekės?.. Mes išvažiuosime iš čia!.. Aš 
kvaila, biauri, bet aš myliu tave!..

IZMAILOVAS [žiuri į ją su karčįtyų^^iu^UMk 
tinėjimu], — Ak, Elena, Ele4 -,r*.
na ją]. — Kad tu žinotum, kąj skauda...

ELENA [tyliai ir švelniai glosto^. — Na,, pa
kaks ! Pakaks!..

IZMAILOVAS. — Vistiek, visas musų gyvenimas 
suardytas!.. Aš negalink, šiandie aš patikė
siu, o ryt kankinsiuos vėl!.. Abejosiu, žemin

ai uos, šnipinėsiu... manysiu, kad visi aplin
kui žino tiesą, ir juokiasi iš manęs, tik aš vie
nas nieko nematau!.. Ir niekad, niekad aš ne
žinosiu tiesos!.. Geriau pati baisioji tiesa, ne
gu tas ilgėsis... Sakykt tiesą?..

ELENA : skaudžiu nepasitenkinimu].—
Kokią liesą?.. Ko tu nori žinoti?..

IZMAILOVAS [atstumdamas ją ir žiūrėdamas 
jai į akis beveik beprotišku žvilgsniu]. — Aš 
noriu, kad tu pasakytum tiesą!

ELENA. — Aš viską pasakiau.
IZMAILOVAS. — Netikiu! — [Su skausmu at

meta jos ranką].
ELENA į nuobodžiai]. — Tai Ras gi man daryti? 

Galvą mušt į sieną, ar ką?..
IZMAILOVAS [pašokdamas]. — Aš žinau, kas 

man daryti!.. Aš eisiu pas jį ir priversiu jį pa
tį pasakyti man viską!

ELENA [išsigandusi]. — Tu tai nepadarysi!
IZMAILOVAS. — O tu bijai?..
ELENA. — Aš nebijau... gali eiti, jeigu tu taip 

nori. Tik vistiek jis tau nieko nepasakys.
IZMAJLOVTS. — Pažiūrėsim!
ELENA [stengdamasi sulaikyti jį]. — Bet jis 

tyčia gali Dievas žino ko prišnekėti!..
IZMAILOVAS [su pašaipa]. — Taip?..
ELENA [be spėkų paleisdama jį ir sėsdama ant 

sofos]. Na, eik!.. Man vistiek!.. Tiktai 
perdaug tai kvaila.. . Aš nesuprantu, kam?

IZMAILOVAS. — Kad sužinojus liesą!
ELENA. — Tu netiki maniui, bet patikėsi kaž

kokiam kunigaikščiui?. .
IZMAILOVAS. - Tai pasakyk pati!.. Juk aš ma

tau, kad tu bijai! Pasakyk!.. Vistiek, aš su
žinosiu!

ELENA. — Aš pasakiau.
IZMAILOVAS. - O aš netikiu tau!..
ELENA nerviškai, pailsus]. Tai ir netikėk... 

Man vistiek!
ZIMA1LOVAS. 7— Tau vistiek?! Kaip tu drįsti 

sakyt, kad tau vistiek?
ELENA [blaškydamosi nerimasty]. — Ak, Die- 
♦ ve mano, Dieve?/. Ir ką aš begaliu tau paša-' 

kyt ant galo?.. Aš sakau: niekados neapgau- 
dinėjau tavęs... Ko gi daugiau?..

IZMAILOVAS. - O jeigu tu meluoji?.. Jeigu 
aš negaliu tikėti?. . ’

ELENA [pailsusi]. — Patikėsi!..
IZMAILOVAS. Patikėsiu?.. Tu, rodos, dar 

jįpjiumęs?.. nejaugi tu taip įsitikrinu- 
sj savo gntia, jog manai, kad gal>priveikti ma- 

tikėk (<Įim tik tu nori?
ELENA. — Aš,to nesakiau... Aš norėjau pasa

kyti, kad dabar tu susijudinęs, bet kada nusi
raminsi — pats paima lysi, kad tai lik mažmo

žiai!. .
(Tolinus bus).

KOVA SU SPEKULIACIJA 
LATVIUOS.

Ryga. — latvių Steigiamasis 
Seimas rugpjūčio 13 d. vienu 
balsu priėmė vyriausybes pa
tiektą įstatymų projektą kovoti 
m spekuliacija, anot kurio, visi 
svarbiausių produktų ištekliai 
privalo būt registruojami. Tuos 
išteklius ininistcrįj'ai gali supirk 
i pačių savininkų kainom, p ri
tėdama pelno nuošimtį, kurio 
lidumą nustatys Kabinetas.

laiškai iš Lietas
...J. Kazlauskas, grįžęs iš Ame-
J. Kazlauskas, grįžęs iš Ame

rikos Lietuvon, rašo* savo drau
gui J. Kastenui ,Chicagoj:

Lietuvoj gyvenimas dabai 
smagus, žmones iš po karo jau 
truputį atsigavę, nors šiaip dar 
viskas labai brangu. Arkliams 
moka nuo 4000 iki 10,000 auks 
nų, karvėms nuo 2000 iki 5000 
auks.; rugių pūras 160-200 auk
sinų, miežių 120-150 auks. To
kios kainos yra Mažeikių apskri
ty]; kitur pigiau; mat iš Ma
žeikių apskrities gabena kontra
banda į Latviją, tai turbūt dėl
to ten ir brangiau... Vokiečiai 
okupacijos laiku išleido Lietuvai 
dviejų rūšių pinigus: vieni pa
vardyti ost-markiais, kiti ost- 
rubliais; ost-rublis yra lygus 
dviem ost-markiam arba dviem 
auksinam. Bet Lietuvos žmo
nės yra pripratę skaityti rub
liais, tai ir šiandie jie skaito 
rubliais, o ne auksinais, ir tuo 
labai klaidina amerikiečius. [Man 
esant Amerikoj giminės rašyda
vo, kad, pavyzdžiui, arklys mo
ką 4000 rublių; o tai turėjo būt 
tiek auksinų (markių)... Važi
nėjant po Lietuvą teko pastebė
ti labai keistas dalykas: Kaune, 
pavyzdžiui, įvairiose valdžios I- 
staigose visur vartojama rusų 
ir lenkų kalbos. Bet tas pats ?r 
kituose miestuose ir miesteliuo
se. Kariškiai gatvėse dažniau
siai kalbas rusiškai arba len- 
kiškiai. Iš Amerikos sugrįžęs 
lietuvis kartais nežinai, kur at
sidūręs, Lietuvoj, Rusijoj ar 
Lenkijoj. Tiesa, valdžios įstai
gose matyt iškabos, kad varto
tų liet, kalbą, bet valdininkai 
kur tokius įsakymus duoda, pa-

Bus statoma vieno akto komedija
“ŽILĖ GALVON, VELNIAS UODEGON”.

Ant iio milžiniško baliaus yra kviečiami visi West Side ir apie- 
linkes lietuviai, vaikinai ir merginos, seni ir jauni be skirtumo atsi
lankyti, o pilnai galite būti tikri, kad busite užganėdinti. Smagiai 
pasišoksite ir linksmai laiką praleisite, nes bus skanių gorimų ir 
užkandžių.

Todėl, visi URA! ant rudeninio baliaus, nes tai yra pirma to
kia proga.

Kviečia visus širdingai atsilankyti, KOMITETAS.
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Gerbiama Visuomene ir . . . . £Nepraleiskit šios progos, kur bus 2 sykiu atkar- ■ 
totą 4 veiksmų drama >

i “BEDARBĖ”,
« Spalio (October) 10 dieną, 1920, M. Meldažio svet., ■
® 2242 West 23 Flace. Pradžia 6:30 valandą vakare. S 

a
Ją atvaizdins Chicagos geriausi artistai, kaip ■ J tai yra visuomenei žinomi: P. Kukutienė, P. Felicija b 

g Deninikė, Rartancov, Jančius, Motiejūnas ir kiti ■ 
s tam panašus artistai. Režisorius P. Sankunas.
S vr- H

Visuomenė labai reikalavo pamatyti 2rą sykį J 
® “Bedarbę”, tai ir pamatys. Mes buvome priversti ■ 

atkartoti ir įiesuvilioti visuomenę su pilna užduo- g S tinti. Su prielankiu užkvietimu, is
s . . ®Lietuvių Laisvės Kliubo Komitetas. EM
S13BIEEafflBEiaRWHiifl32SBlfflainM2iBiain®EB8BiaMC3E3E!ia3i^aZ

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rųšies 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. 
Viktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eiles yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra molina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jus pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandu eilės, nepraleiskite šitos pro- 
gvarantuojame, kad sučędysite bent 75 nuošimčius, 
dykai bikur mieste ar priemiestyje.

gos, mes tikrai
Mes pristatome

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedčliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
NATIONAL STORAGE CO.,

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.
7------------------ -- 1 —---------------------- 1-------------- -

... ..... .i., ■ - 

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas virlurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

'Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
k Panedėliais iki 8 vakare. 

Nedaliomis ofisas uždarytas.
X..  .... Į Į ... ............................................................................../

:------- ------- ------------ - -------------------- ----

fys letuviškai nekalba... Namai 
gana brangus miestuose. Mat 
lipikas naują niekas nestato, o 
kurie išlikę karo nesunaikinti, 
tai savininkai prašo kiek never
tu... Labai išsiilgau Amerikos 
lietuvių laikraščių, ypač dien
raščio Naujienų ir Keleivio. — 
J. Kazlauskas, Nereikonų kai
mas.

Šilkinės Pančekos.
GERIAUSIOS RŪŠIES.

DEL MOTERŲ IR VYRŲ 
Parsiduoda labai pigiai. Prisiunčia
mo kiekvienam tiesiai iš dirbtuves.

■ Galima matyti vakarais ir Subatojc 
per diena.

MRS. E. WASIL,
615 Ceųter Street, 

Diversey 4853.
I— — . — —-II. y ..i.n. . » -JĮ.   A- - —   Į. * l-l ■ įlį' Į į ||> ~i L.

Res. 1139 Ipdependence Biyd. Cbicago
Teiephona Vbjb Buren 294

DR. A.A.RO7H
Į RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
! Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visą thtoni^kų ligų
Ofisas: 3354 So. Halstcd St. Chicago

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10- -12 dieną

IMPERFECT IN ORIGINAL

Kurios vartojo garsųjį Laivinburnum 
Compound, užreMkia, kad tai yra tik
ras vaistas moterims. Jis nuvarė gil
tinę nuo daugelio duriu. Ji* ifegel- 
bejo moteris nuo kankinančių ligų. 
Jis pergalėjo jų silpnumus. Jis pa
taiso padėjimą, ypatingą tai lyčiai, ir 
daugelį išgelbėjo nuo chirurgo pailio, 
Kiekviena skaudi liga, kurios tykoja 
ant moterų, palieka yavo ženklą. Jos 
išblyškina veidą, naikina išvaizdą, 
sugadina ūpą, sudiiovina ir padaro 
jus senomis pirm laiko. Kas-gi nori 
seną sudiiuvusią moterį? Jos gyve
nimas tik skurdas. Laxvibumum 
Compound moterų ligose yra didelė 
parama.

Jeigu jus kenčiate nuo netvariau 
mėnesinių, nereguliarilkumo, silpnu
mo, apsvaigimo, periodiškų skaudėji
mų, netvarkaus apetito, išgeltusios iš- 
veizdos, inkstų skausmo, Šalčio, šaltų 
rankų ir kojų, išpūtimo, karščio, svai
gulio, plakimo širdies, nerviškumo, 
chroniško galvos skaudėjimo, nera
mumo, neramaus miego, abelno skau
dėjimo, spazmų, užliejimo širdies, 
virpėjimo ir skaudėjimo strėnų ir 
tarpmentėj, rugštumo iš pilvo, koktu
mo, negromuliavimo, sunkus atleidi
mas Šlapumo su karščiu, arba peršen-
čių, deginančių ar artinančių šlapumo 
organų, apsisapnavimų, niežėjimo, nu
siminimo, hysterijos, baltųjų, nerviš
kų trūkčiojimų, vidurių sukietėjimo, 
išpūtimi, išpūtę ir nereguliariai vidu
riai, nutirpę ir skaudanti sanąriai. už
miršimo, stokos energijos, kojų skau
dėjimo, netvarkių yščių, nerviško nu- 
vargimo, melancholijos, nėštumo, vė
mimo, didelių, skaudančių ar neregu
liarių mėnesinių, ir abelno nedagalė- 
jimo, jgyk šito geriausio vaisto, pa
ramą visai jūsų lyčiai ir jus garbin
si tą dieną, kada pamatot šį apskel
bimą. Trijuose moteries gyvenimo 
perioduose, kaip tai, keitimąsis iš mer 
gystės j moterystę, laike nėštumo, ir 
laike “keitimosi gyvenimo”, Laxvibur- 
num Compound moteriškose ligose y- 
ra neapkainuojamas.

Pilnas gydymas su Laxvibumum 
Compound lešuoja $10.48, pusė gydy
mo $G.50, bet jis yra vertas milijo
nus sergantiems, dėlto kad jis atlie
ka savo užduoti. Laxvibumųm yra 
parduodamas tiktai per The Laxal 
Medicinos Co., 9954 Laxal Bldg., 
2130 Forbos — Box 968, Pittsburgh, 
Pa.

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

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

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halstcd St., 

Chicago, III.

Tel. Yards 3654 f 1 r, , 
Mrs. A. Michniewich

AKUSERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Penn- 
šilvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims It 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v
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Skaitytoju Balsai
[1/4 i irę ik it as ii ame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.)
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Del komunistiškŲ 
šmeižtu.

Frainos vaikai per savo or
ganų “Laisvę” nuolatos plauŠ- 
kia ant socialistų, buk juos 
skundžia policijai, (ūma-, kad 
laikraštyje suminėjo kas komu
nisto vardą, tai ir “išdavystė”. 
Ypatingai VVatcrbury’o frainin- 
kai labui daug pliauškia ant vie- 
tiniu sociii 1 i- s t tj, ‘Icnric l>nl< j 11 

prakalbas skundžių policijai, jų 

piknikus, net ir apie jų L. 1). L. 
D. 28 kuopų policijai stotyj in
formavę, kad esanti komunistiš
ka (matyt komunistai su polici
ja labai sugyvena, taip jiems 
viskų ir “pasako”). Bet iki šiol 
dar nei vienų prakalbų nesustab 
dė, nei pikniko neišvaikė nors, 
kas nedėldienis laiko; nei L. D. 
L. 1). 28 kuopos veikimo nekliu
do. Anot komunistų išsireiški
mo “Laisvėj” policija tik nusi
juokia ir nueina sau’.

Kad policija žino komunistų 
veikimų, tai nėra abejonės, tik, 
žinoma, ne iš socialistų įskun
dimų, nes socialistai tokiais 
judošiškais darbais neužsiima. 
Kadangi šiandien kiekvienas 
žmogus žino, kurios organizaci
jos komunistiškos ir kų jos vei
kia, tatai žino ir policija. O ko

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbalenkll* uireg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų,

• į

Tėmyk Įkaro (Anchor) Vaiibaženklj.

nežino policija, tai jei praneša 
tam tikri jos šnipai. Bet ma
tyt šios šalies viešpačiai gabi 
gale įsi tikrino, kad komunistų 
“revoliucija” su “proletariato 
diktatūra” ne tik nepavojinga, 
bet dar jiems naudinga. Ir iš
lietų naudinga. Ar ne puikiau
sias kapitalistams pasi tarnavi
mas suardymas Socialistų Par
tijos, ardymas darbininkiškų 
unijų, aplamai ardymas darbi
ninkų vienybės, be kurios dar
bininkai negali nieko laimėli? 
Ar ne puikus kapitalistams pasi- 
tarnavimas šmeižimas Socialis
tų Partijos, tos vienintelės dar
bininkų politinės organizacijos? 
Ai,t kiek jie pajiofls SU savo 
šmeižimais •susilpuit Socialistų 

Partiją, ant liek jie sustiprina 
kapitalistus. Kapitalistai šitų 
komunistų veikimų genai žino, 

žino, kad jis jų, darbininkų 
išnaudotojų naudai neina.

Ne abejoju, kad savu laiku pa 
aiškės, jog ir tarp lietuviškųjų 
komunistų lyderių randasi lo
kių, kurie ima algas iš jusitici- 
jos departamento kaipo jo ap
mokami agentai.

Draugai darbininkai, apsi
žiūrėkite! — Igno Draugas.

MOTERŲ PADĖTIS ŽEMES 
UKYJ.

Buržuazinė spauda visokiais 
budais stengiasi paslėpti nuo vi
suomenės akių tuos faktus, ku
rie parodo kaimo ir miesto mo
terų darbininkių, o kartu ir vi
sų darbininkų sunkias gyvenime 
sąlygas. Bet, kartais ima ir 
prasprūsta pro jų pačių dantis 
nors truputėlis tų faktų, iš ku
rių ir sužino visuomenė, kik y- 
ra sunki padėtis vienos ar kitos 
srities darbininkų bei darbinin
kių.

Štai, pavyzdžiui, anglų dien
raštyje “The Moming Sun”, ku-

GUNARO LINIJOS
Laivas

SAXONIA
Išplaukia Rugsėjo 30 dieną

STAČIAI Į HAMBURGĄ 
Trečia klesa $115.00 ir $5.00 VVar Tax. 

Kreipkitės pas arčiausj Cunard Agentą.

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.

%

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptieką

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114.

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS. Pre».

1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chlcago, IU.

. k-

12th STREET 
TeL Kedsie 8902. 

8514-16 W. 12th ST.
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I Rusiškos ir Turkiškos Vanos

|rį leidžia batų karalius George 
F. Johnson, ir kuris savo darbi
ninkams skelbia “square deal 
policy”, Walter I. Rabinson tarp 
kitko rašo:

“...Agrikultūros Departamen
tas pabaigė tyrinėjimus sunkios 
padėties žemės ūkio moterų. 
Tarp daugelio gerų dalykų ras
ta ir tai, kad žemes ūkio mote
rys dirba daugiau kaip po vie- 
ruoliką valandų kiekvieną dieną 
per metus. Vasaros laiku Jos 
dirba po tryliką valandų per die
ną. Aštuonias-dešimts septin
tas nuošimtis negauna vakacijų 
(pasilsio laiko). Be namų dar
bo, daugelis ūkininkų pačių ir 
dulctei-ų <li,-l>ji sunkų lauko 
ba. Aštuonias-dešimts vienas v

nuošimtis naminių paukščių yra 
priežiūroje moterų, vienas ket
virtadalis moterų padeda prižiū
rėti naminius gyvulius, ir dvi
dešimts ketvirtas nuošimtis dir
ba mažiausiai šešias savaites 
metuose lauko darbus.

“Ukyj namų trasas ypatingar 
sunkus. Mažai kaip pusė jų tu
ri vandenį virtuvėse. Penkias
dešimts antras nuošimtis turi 
eit prie pompos arba prie šalti
nio su viedru atsinešti vande
nio.

“Tegul nepatenkintosios mies
tų moterys apsvarsto padėtį 
kaimo sesučių ir pamėgina jų 
vietoj pabūti, ir tuojau pasakysi 
“Su tokia tenai jų laime.”

Tai tokiose sąlygose gyvena 
amerikietės žemės ūkio mote
rys. Ir kas augščiau pasakyta, 
be abejonės, nėra perdėta. Nes 
juk Agrikultūros Departamente 
nėra nei vieno socialisto — visi 
ištikimi piliečiai.

Bet, matyt, p. Rabinson nieko 
nežino apie miestų darbininkių- 
moterų gyvenimo sąlygas. Jei
gu tas ponas žinotų, kad dauge- 
’is miestų darbininkių moterų 
turi eiti dirbtuvėn ir dirbti 10 
valandų per dieną, o padėjus ts 
dirbtuvės turi atlikti namų dar
bą, tai jis gal ir ant miesto dar
bininkų poterų gyvenimą pasa
kytų: “Su tokia tenai jų lai
me. — A. B. Vargšas.

Iš Įvairių Sričių.
Mokyklos Bolševikų Rusijoj. 

Vokiečių' laikraštis “Grenzbo- 
!en” išspausdino raštą iš Rusi
jos vokiško ten ateilankiošio 
delegato apie bolševikų mokyk
las Rusijoj dabartiniais laikais. 
Iš to rašto matyt, kad ypač mo
kyklomis ištikro labiau negu 
kuo kitu rūpinasi bolševikų vai 
džia, tik jos pasistengimus 
trukdo ekonominis viso krašto 
suirimas ir nupuolimas. Labiau
siai rūpinamasi mažų, nuo 4 iki 
8 metų vaiku reikalais. Tame 
bolš- vilai susirūpinime vaikais 
ne visuomet klausiama vaikų 
levų noro. Vaikai sugabenama 
i tdin tikrus “vaikų daraus”. 
Duodama jiems valgyt juoge- 
riausiai, duoda kaviaro, dešrų, 
sviesto, mėsos, kas Rusuose la
bai Į rangų. Ir rėdo vaiku-, ge
riau negu ką kitą Rusijoj. Iš 
dvarų konfiskuoja brangius 
drabužius ir gabena juos į vai
kų prieglaudas, nors daugelis 
konfiskuotų ir į prieglaudas 
sugabentų daiktų vaikams visai 
netinka. Be jokio užmokesnio 
aprūpina vaikus kurpėmis ir 
batais — o tie dalykai Rusijoj 
dabar begalo brangus. Vaikai 
prieglaudose gauna dvaruose 
konfiskuotus brangius skalbi
nius. Prieglaudos iš dvarų gau
na brangius porceleninius indus 
ir visokius dailės daiktus. Prie
glaudų prieveizdos t ios bran
gius daiktus apmaino arba par
duoda senų daiktų supirkėjams. 
Brangius, net istorinius! devo
nus, kad juos galėtų sunaudoti, 
tiesiog į gabalus sukarpo ir kaip 
išmano, taip susiuva. Taigi 

bolševikai iš materialinio 
atžvilgio mokyklas aprūpina 
viskuo kuogeriausiai, tik gaila, 
kad brangiais daiktais aprūpin
tose mokyklose mokslas neve
damas kaip reikėtų, nes apie 
mokinimą Rusijoj dabar men-; 
kai kam terūpi, o daugelis tokių 
mokyklų vedėju apie tikrą mo
kinimą palys n3 ką teišmano,

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 

dauginus. Gaunamas visose vaistinyčiosc arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

Kaina 50c. butęlis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 St.

Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma
ne su receptais, ar su vaistų reikalais, o aš užtikri
nu teisingu ir maloniu patarnavimu.

Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American 
Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
Fountain’as.

A. KARTANAS, APTIEKORIUS
523 West 120 St., W. Pullman, III.

i Tel. Pullman 169.

į DATRIJOTIZMAS
( * Pavėdumas tun būt

pasargos žodis
10WA STATE į

SAVINAS BANK 3
$ Kapitalas ir Pervirši* -* j

$120,000.00o |

E. Cor. Fourth anų į
Jacks<m Sts. J

SIOUX CITY, LA. į

u

♦

s.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

A REAL BARGAIN

Self-Rebucing
n-360

moterims.
Lengvi bet 

’ stiprus, išpar-

Geriausia 
gorsetas 
diktoms

'davimui trum-
laikui. Mieros
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuviun 
kas neturi, pri-
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

!S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

KIMO BYCIENIC.FABtlTON INSTITUTE
Dįpt. M. 23 Irvine Pl.t. N«w York

PLUNKSNOS.
Čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ......................1.......  98c
Čystos baltos žąsų sanitariškos 

plunksnos svaras ............... $1.39
Čysti balti žąsų pu vai sv.......... $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv......  $2.25

BECKS DEPARTMENT STORE 
3323 So. Halsted St. 

. ...... ■■■■■ « '■——■'***■*»............. .
arba ir visai supratimo neturi. 
Ypač mažai tesirūpina apie prie
glaudose patalpintų vaikų svei
katą. Nesirūpinama taipjau 
a-pie švarumą, nors tas prie 
veika tos išlaikymo labai svar

bu. Vieni vaikų daržų vedėjai 
visai to reikalo nesupranta, ki
ti tuo nesirūpina, nes tai labai 
brankiai atsieina; vaikų tėvai 
rūpintis švarumu patys taipjau 
neįstengia, neturi tam ištekliaus 
(svaras muilo atsieina 1500 
rublių), nors tą reikalą ir ge
riausiai suprastų. — šernas.

I DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257
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Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki- 

fioniui. Gvarantuojame, kad sutaupy
kime jums nuo 10 nuoi. iki 50 nuoi

■ kiekviename pirkime. Kai kurie daly- 
I kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
I ir jaunų«• vyrų gatavai pasiūti ir anl 
1 orderio užsakyti siutai ir overkotai;
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami. ir konservatyvio styliaus 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutui 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 

l $22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu 
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės M ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

j Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek- 
i vienam pirkiniui, kuris turi būti siun-
■ čiamas Europon.

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chlcago, UI,

lllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllN

Pinigai Ii 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
taia, tegul kreipiasi pas 

Fakšj ir Fielj, 552 Grand 
Avė.. Kenosha. Wis.

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

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
552 Grand Avė., 

Kenosha, Wis.

Waukngano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptieki:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

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. 
Egzaminuoju Abstraktas 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą 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 State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tol. Canal 2552.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—-Dentistas—
3331 S. Halsted SU Chicago, III
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M

Telefonas Pallmaa 856
DR. P. P. ZALLY8

Lietavte Dentistas
108111 8. Michigan Av., Roselaad 

Valandos: 9 Iki 9 vakare.

■ r ' .. 1 1 “3
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. G1NDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvaranteojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street
.............................   -i i .i m

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
Ž201 W 22nd & So. Leavitt Sts.

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
8325 So. Halsted SU Chlcago.' l

Cr. A. R. Blumentlial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
A v. kam p. 47 St. 
Yards 4317

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

Telephone
Boulevard 6437

I>K. eiIARI.KS SEOAL 
Praktikuoja 15 metaiOfisas

4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonai:

Itf. 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. Nedėliomis nuo 9—2 
• po piet.

* Telephone Yards 687

DR. S. BILAIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032 

l! Dr. M. Stupnicki 
[į 3107 S. Morgan st. Chicago

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

- —...-H- . ........... ..... .

IHHBHKIBBBBaOBiaBBBaHaa 
g DR. YUsKA : 
g 1900 S. Halsted St. S
H Tel. Canal 2118 ■m ■
jjį Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 g
U vakare.
u Rezidencija: 2811 W. 63 St. 

Tel. Prospect 8466
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PRANEŠIMAS
I Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Bosi. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
• Tel. McKinley 263

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

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street,

Chicago, III.
"bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

z 11 1 -- ---
Tel. Pullman 342 ir 3180.

DR. L 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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Metams . .....-......r........................$8.00
Pusei metų ____ ....____ _____ 4.60
Trims mėnesiams____ _____  2.25
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Chicagos Mayoro 
laime/imas.

Partijų kandidatų rinki
muose (nominacijose), ku
rie įvyko seredoje, atkak
liausia kova Chicagoje ir Il
linois valstijoje ėjo tarpe 
dviejų frakcijų: mayoro 
Thompsono ir gubernato
riaus Lowdeno. Toje kovo
je laimėjo Thompsono frak
cija.

Mayoro šalininkai milži
niškoms didžiumoms laimė
jo nominacijas kone į visas 
miesto ir pavieto vietas ir 
paėmė viršų nominacijose į 
didžiumą vietų valstijoje.

Kad Lowdenas prakišo, 
tai yra gerai, nes jisai re
prezentuoja aršiausius reak 
cionierius ir žmonių išnau
dotojus. Bet iš Thompsono 
ir jo pasekėjų žmonės irgi 
negali tikėties nieko gera.

Tie patys reakcionieriai, 
kurie iki šiol spietėsi aplink 
gubernatorių, dabar ims 
glausties prie mayoro frak
cijos. O ji mckės su jais su
sitaikyti, kadangi vieninte
lis jos tikslas yra pelningi 
“džiabai”.

Kapitalistų politi
kieriai susivienijo.

Penkiuose New Yorko di- 
striktuose, kurių atstovai 
socialistai tapo išmesti iš 
valstijos legislaturos, vakar 
buvo specialiai rinkimai už
pildymui pasidariusiųjų va- 
kansijų.’ Socialistų Partija 
pastatė kandidatais tuos pa
čius žmones, kurie buvo pra
šalinti iš legislaturos — Sa- 
muel A. Dewitt, Samuel Orr, 
Louis Waldman, Augusi 
Claessens ir Charles Salo- 
mon.

Rašant šiuos žodžius, dar 
nėra žinios apie tų rinkimų 
rezultatus. Bet praneša
ma, kad kapitalistų partijos 
tuose distriktuose susivieni
jo ir pastatė bendrus kandi
datus prieš socialistų kandi
datus.

Šitas faktas dar kartą pa-

rodo, kad tarpe socialistų iš
vienos pusės ir kapitalisti- kos, reikia neužmiršti dar I Apžvalga 
nių patrijų iš antros pusės | vienas labai svarbus daly- Į Į  ___.. 
yra grieštaą priešingumas.
Kapitalistų partijos pešasi 

I tarp savęs tiktai toliai, ko- 
liai socialistai nėra pavojin
gi joms; bet kaip tiktai soči-. 
alistai pasidaro pavojinga 
joms spėka, tai jos užmiršta 
savo nesutikimus ir eina 
prieš socialistus išvien.

Komunistai, anarchistai, 
“adoblistai” ir kiti gaivalai, 
kurie pasakoja, kad sociali-1 
štai esą “ 
gai”, patys padeda buržua-1 žiaus skaudi visuomenei, 
zijai, nes klaidina darbinin- kaip darbininkų išnaudoji- 
kus ir trukdo jų kovą prieš mas. Kad tai yra taip, tai 
kapitalistines partijas. nė prirodinėt nereikia: pa- 

- kanka tiktai nurodyt į ne-
Demokratija politi- pakenčiamą brangenybę, ku- 
\koje ir industrijoje. ri Šiandie apsireiškia visa-

Italijos darbininkai, kaip Aiškus dalykas, kad šita 
jau rašėme, nutarė reika- blogoji kapitalizmo siste- 
laut, kad tuojaus butų su- mos pusė turi būt taip pat 
šauktas parlanąentas ir kad prašalinta. Panaikinę auto- 
jisai išleistų įstatymus, su- įratiją gaminimo srityje, 
teikiančius darbininkams darbininkai negali palikti 
balsą industrijos vedime. | tuos santykius, kurie yra ka-

Tas reikalavimas turi tik-1 pitalizmo sistemoje tarpe | 
slą įvykinti vadinamą indus
trinę demokratiją. Indus
trija kapitalizmo sistemoje 
yra vedama autokratiškai. 
Privatinis dirbtuvės savi
ninkas skatosi neapribotas 
jos viešpats. Jisai savo va
lia nustato darbo tvarką Ir 
darbo sąlygas. Darbininkas 
jam yra tiktai įrankis dary
ti pelną. Publika, kuri var
toja dirbtuvės produktus, 
savininkui yra taip pat tik
tai pelno šaltinis.

Jeigu dirbtuvės savinin
kui išrodo, kad darbininkas 
nepadaro jam pakankamai 
pelno arba šiaip negerai jam 
tarnauja, tai jisai atstato jį 
ir palieka be uždarbio.

Jeigu kapitalistui išrodo, 
kad žmonės, kurie perka Jo 
prekes, permažai duoda jam 
pelnyt, tai jisai pakelia kai
nas arba visai neparduoda 
savo prekių. Žmonės gali 
delei to kad ir da čia taip 
vargti — kapitalistui tatai 
nerupi.

Darbininkai kovoja prieš 
šitokią tvarką. Pirmiausia 
jie stengiasi apribot kapita
listo savavaliavimą darbo 
sąlygų nustatymo strity, 
nes tai labiausia paliečia Jų 
būvį. Jie susiorganizuoja į 
unijas ir priverčia kapitali
stą pripažinti jas — tarties 
su jomis apie darbo valan
das, apie atlyginimą už dar
bą, apie darbininkų priėmi
mą ir atstatymą ir tt. Ka
da darbininkai atsiekia to, 
tai neapribota autokratija 
industrijoje yra sulaužyta.

Po to seka antras kovos 
laipsnis. Darbininkai ima 
reikalaut, kad ir dirbtuvės 
vedime butų suteiktas jiems 
balsas. Iškovoję šitą teisę 
darbininkai įgyja progos su
sipažint su industrijos vedi
mu ir prisirengti prie to, 
kad visiškai prašalinus ka
pitalistus — panašiai, kaip 
kad esti prašalinamas kara
lius, įsteigiant valstybėje 
respubliką: vietoje monar
cho, valstybės reikalus ima 
vesti žmonių išrinktieji at
stovai.

Šitokia tvarka dirbtuvėse 
reiškia pilną demokratybės 
jvykinimą industrijoje. Už 
tokią tvarką stoja socalis- 
tai.

kas. Augščiauš mes minė
jome, kad kapitalistas iš- 

I naudoja ne tiktai darbinin
kus, o ir šiaip žmones, ku
rie yra priversti naudoties 
kapitalistų gaminamomis 
prekėmis, trumpai sakant, 
vartotojus. Jisai gamina ne 
tą, kas vartotojams reikia, o | 
tą, kas jam neša daugiausia 
pelno. '

Šita kapitalistiškos auto- 
buržuazijos drau-| kratijos pdsė yra nema-

gamintojų ir vartotojų. Ko
kias prekes gainint, kiek jų 
gamint, kokiomis kainomis 
pardavinėt ir tt., ^šiandie 
sprendžia vien tiktai kapita
listai, o žmonės, vartotojai, 
čia neturi jokio balso. Jiems 
turi būt suteiktas balsas ši
tuose klausimuose.

Sekantis-gi žingsnis šito
je srityje yra toks, kad var
totojai paima į savo rankas 
visą industrijos produktų 
distribuciją (paskirstymą) 
ir kartu su produktų gamin
tojais, darbininkais, nusta
to, kas reikia gamint, kiek 
gamint ir kokiomis kaino
mis pardavinėt.

Tiktai kada šitokia tvar
ka bus įvykinta, tai kapita
listiškai autokratijai bus pa
daryta galas.

Taigi industrinė demo
kratija reiškia tokį suorga
nizavimą industrijos, kuria
me dalyvaus darbininkai 
kartu su visuomene.

Šitokią tvarką industrijo
je tečiaus turi atitikti ir pa
naši tvarka valstybėje. Val
stybė, reiškia, negali būti 
rankose vienos tiktai rųšies 
žmonių. >Ne tiktai gamin
tojai turi dalyvaut-valdžio
je, o ir visa visuomenė. To
kią valdžią yra patogiausia 
sudaryt, išrenkant visuotinu 
balsavimu parlameptą.

Štai delko socialistai nesu
tinka su ta nuomone, kad 
parlamentai jau esą atgyve
nę savo amžių. Tokią nuo
monę išreiškia žmones, ku
rie nesupranta, kas yra in
dustrinė demokratija.

Industrinė demokratija 
reikalauja demokratijos ir

Italijos darbininkai tatai 
suprato ir pasiryžo eiti prie 
industrinės demokratijos, ne 
atmesdami parlamentą, o su 
parlamento pritarimu.

Žinoma, šiandie, kol par
lamentai da yra buržuazijos 
rankose, tai je daro visokių 
kliūčių darbininkams. Bet 
iš to gali būti tiktai vienas 
išmintingas išvedimas: dar
bininkai privalo paimt par
lamentus į savo rankas.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

TAI DA “RAZUMAS”.

Brooklyno keikiančiųjų bro
lių organas dar kartą parode, 
kad jisai yra niandriausias už 
visą svietą. Sako:

“Kapitalistų spauda die
na dienon rašo po kelias skil- 

j tis apie airio MacSwiney 
j (miesto Cork mayoro badą- 
i vinių. Ir jis badauja jau 

čielas mėnuo. Ar tai ne mul- 
I kių mulkiams pasaka? Ir kas 
r gali tikėti, kad žmogus, ap

skelbęs kalėjime bado strei
ką, gali išgyventi čielą mė
nesį ir dm- pajiegli vesti su 
administracija derybas? Stip
riausia žmogus gali išgyven
ti vienuolika dienų. Kada ca
ro laikais Rusijoj badavo po
litiniai prasikaltėliai, tai 
penktoje dienoje jie jau ne
galėdavo kalbėti, o tūli jau 
septintoje dienoje mirdavo; 
jeigu išgyvendavo devynias 
dienas, tai tuos skaitydavo 
gana stipriais. Dabar a i rys 
MacSwiney jau rengiasi ant
rų menesį pradėti badauti. 
Teisybė, jis buvo miesto ma
joras ir daugiau lašinių tu
ri ant pilvo, negu darbinin
kai, todėl galima daleisti, kad 
galėjo išgyventi vienuolika 
dienų, bet ne daugiau.

“Matomai MacSwiney ba
das lyginasi darbininko kas
dieniniu! valgiui, tuo tarpu 
kapitalistinė spauda kelia ter
mą ir pasakoja apie jo ‘kar
žygišką kovą’ — apie ‘bado 
istreiką’, kuris jau čielą mėne
sį tęsiasi. Tik mulkiai gali 
tikėti tokioms pasakoms”.
Cork’o mayoras kovoja už 

savo šalies nepriklausomybę. 
Brooklyno keikunoliųf laikraš
tis nesupranta tokios kovos, to
dėl jisai mano, kad tai yra vien 
“mulkinimas”.

To laikraščio redaktorius įsi
vaizdina save' didžiausiu medi
cinos ekspertu visame sviete, o 
tuo tarpu jisai yra ekspertas 

tiktai chamizme.

THE SOCIALIST \VORLD’.

lo laikraščio nunie-

Morris Hilų ui to
Diktatūrą ir Inlev-

Amerikos Socialistų Partija 
leidžia mėnesinį laikraštį “The 
SocialUt World,” vietoje pir
miau ėjusio “The Young 
Socialiste’ Magazine”.

Antrame 
ryje, kuris 
spausdinta 
kalba apie
nacionalą, pasakyta partijos su
važiavime, įvykusiam New 
Yorke. Hillųuit’iąis atmeta dik
tatūrų tokioje prasmėje, kaip 

ją siūlo bolševikai, kaipo visai 
priešingą murksimam socializ
mui ir Socialitstų Partijos prin
cipams. Tarp kitko jisai pasa-

“Jeigu mes priimsime pro- 
lelairialo diktatūrą toje pras
mėje, kad musų priešai turi 
būt sunaikinti, nuginkluoti ir 
palikti be teisių, tai mes ne
turėsime ką pasakyt, kuomet 
viešpataujančios klesos var
tos prieš mus tuos metodus, 
kuriuos mes įsakome, kad 

mes vartosime prieš jas.

met nestojo už tokius meto
dus. Marksinis socializmas 
niekuomet nepritarė jiems”.
Kalbėtojais, be to, nurodo, 

kokioje prasmėje suprato “pro
letariato diktatūrų” Marksas su 
Engelsu. Jisai sako, kad En
gelsas vadina “proletariato dik
tatūra” tą tvarkų, kuri buvo 
Paryžiaus Komunoje, 1871 m. 
(ir kurią Marksas aprašė vie
noje knygelėje).

“Bet”, sako Hillųuit, “kas 
buvo toji Paryžiaus Komu
na? Paryžiaus Komuna bu
vo įstaigą išrinkta visuotino 
balsiarvimo pamatu, Pary
žiaus parlamentas, kuris ne
atmetė balsavimo teises nė 
vienai klcsai ir susidėjo iš 
socialistų visų srovių ir net iš

* nesocialistų.”

“Naujienos” šitą dalyką jau 
senai yrą nurodžiusios. Jisai 
yra žinoma kiekvienam žmo
gui, kuris Kkaitč Markso Engel
so raštus. Bet šiandie yra to
kia mada, kad apie Markso ir

visokie ignorantai, kurie nie
kuomet nėra matę jų. Jie tai 
ir tiki, kad Leninas esąs tik
riausias miaiksizmo skelbėjas.

KLAIDOS PATAISYMAS.

irStraipsnyje “Darbininkai 
parlamentas Italijoje” (rugsėjo 
15 d.) septintam paragrafe, tai
sant klaidą statyme, tapo įdėta 
ne ta eilutė, kuri reikėjo įdėti, 
kas sugadino viso sakinio pras
mę. Tas sakinys tirtėjo skam
bėti sekamai: “Darbininkų/ kon
gresas pareikalavo, kad valdžia 
tuojaus sušauktų parlamentą, 
kuris turės nuspręsti’, ir 1.1.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas

ČECHO-SLOV AKIJA.

Priešinasi priverstinam 
kareiviavimui.

Praga, rugp. 17 (krasa). — 
Tautiniai nesutikimai dar la
biau padidino keblumus, pasi
dariusius keliose Čecho-Slova- 
k i-jos dalyse bandymai paimti 
jaunuomenę priverstinam ka
reiviavimui. Iš kelių miestų 
pranešama apie smarkius susi
rėmimus tarp vokiečių, kurie 
priešinasi draftui ir čeclių le
gionierių, kurie bando įkynyti 
jį. Zuckmantel
paskelbtas prieš draftą genera
linis streikas ir kada legionie
riai užpuolė streikierius, suvis 
iš streikierių minios buvo atsa
kytas papliaupa, kurioj trįs 
žmonės liko užmušti ir 50 su
žeista.

Iš Bruenn gi pranešama, kad 
ten legionierių pulkas atėjo iš
kėlęs vėliavą su užrašu: “Tre
čias čeclių komunistų pulkas”. 
Kareiviai paliepė benui griešti 
Marsalietę vieton tautinio him
no.

ANGLIJA.
Anglijos darbininkai siųs savo 

atstovus į Rusijos-Lenkijos 
taikos tarybas. 

[Federuotoji Prt*a].
Londonas, rūgs. 10. — Angli

jos darbininkai nenori daugiau 
remties ant propagandos prane
šimų, išleistų Rusijos-Lenkijos 
mūšių paliaubos • konferencijos, 
nėgi ant oficialių pranešimų ir 
aiškinimų tų tarybų, teikiamų 
Anglijos užrubežinių reikalų mi
nisterijos.

Veikiamoji darbininkų tary
ba, kuri grąsino Anglijos vald
žiai generaliniu streiku, jei bus 
stengiamąsi sukurti karą su so
vietų Rusija, dabar nutarė pa
siųsti William Adamson ir 
James Purcell į Rygą, kad jie 
sektų musių paliaubos ir taikos 
tarybas.

Anglijos darbininkai neužsiti- 
ki lenkais jų paliaubos tarybose 
su sovietais. Nurodoma, kad 
pirmesniose dviejose konferen
cijose Varšavos diplomatai siun
tinėjo pranešimus, kaltinančius 
rusus už vilkinimą paliaubos. 
Betgi vėliau pasirodė, kad patįs 
lenkai darė vilkinimus, laukda
mi talkininkų pagelbos, kad su
stabdžius sovietų besi veržimą ir 
pradėjus naują ofensivą.

Lenkijos užrubežinių reikalų 
ministerija nuolatos veidmai
niauja ir prigaudinėja savo ofi
cialiuose pranešimuose, taipjau 
vedant tarybas su sovietų Rusi
ja ir kitomis valdžiomis.

Anglijos dirblnlnky kongresas 
" Ir angliakasiai.

kus. Susitaikimas be streiko 
yra pageidaujamas, bet darbi
ninkai yra nusisprendę būti pri
sirengusiais kovai.

Perstatydamas kongresui an> 
gliakasių reikalą, Frank Hodge$ 
parodė nuolatines angliakasią 
pastangas nupiginti anglis ir iš
gauti teisingą padalinimą pelno 
naudai visos bendruomenės. Jis 
paaiškino, kaip angliakasiai at* 
sisakė pasinaudoti egoistine pro
ga, kokią galėjo teikti pasauli
nis anglių trukumas ir kaip jie 
atmetė pakartotinai daromu^ 
jiems pasiūlymus, kad jie ir ka
syklų savininkąi pasidalintų tarp 
savęs labai padidėjusius tos in
dustrijos pelnus.

Smarkių susikirtimų ištiko 
svarstant rezoliuciją, kad kon
gresas išreikštų didelį pasipikti
nimą ir grieštą protestą prieš 
Anglijos valdžios atsisakymą įsi
leisti į Angliją Rusijos unijų de
legatų. Havelock Wilson prie
šinosi įnešimui ir pasmerkė re
zoliuciją remiančią Robert Wil- 
liams kalbą.

Kongrese kįlo didelis triukš
mas, kurį vienok' numalšinę 
Smillie, pasakydamas kalbą už 
rezoliuciją. Po to rezoliucija bu
vo priimta kaip vienu balsu ir 
vienas Wilsonas balsavo prieš. 
’ Ryto angliakasių d*elegatai pa
simatys su pirklybos taryba ir 
galbūt su pačiu premieru Lloyc 
George tolimesniam apsvarsty 
mui jų reikalavimų.

---- ----------- Z----- -----------  

Socialistų Partijos rinkimų
Kampanijos Fondas.

mieste tapo

Reikalauja nacionalizacijos.
Praga, rugp. 1 (krasa). —Pa

kartotini ir griežti gyventojų 
protestai prieš Valdios vilkini- 
mvąą prižadėto nacionalizavimo 
svarbiausiųjų industrijų galinus 
priverto valdžią išleisti patvar
kymą, atimantį iš kasyklų sa
vininkų kontrolę, ir pavedantį 
ją valdžiai.

Nuo liepos 15 d. jokia ka
sykla negali būti parduota, už
daryta ir padidinta išlaidos jos 
operavtiino be viešųjų darbų 
ministerijos. Ministerija taip
gi gali peržiūrėti visus kontr
aktus, pasirašytus prieš liepos 
15 d., o jei jie nėra įregistruoti, 
turi būti ministerijos patvirtin
ti, pirm negu jie bus surišan- 
čiais.

W. N. EWER 
[Federuotoji Presą].

Londonas, rūgs. 9. — šiandie
ninė konferencija tarp angliaka
sių ir Anglijos valdžios buvo ne
sėkminga. Valdžia sutinka tar
ties apie algų reikalavimus, bet 
yra nusistačiusi prieš reikalau
jamą sumažinimą anglių kainos.

“Tai yra politinis klausimas ir 
neapeinantis angliakasius”, to
kia yra oficialė pozicija. Tai pa
rodo, kad valdžia vien tik gina 
samdytojus, kurie bando išsi
sukti nuo kontrolės ir pakelti 
kainą namie suvartojamų anglių 
iki kainos eksporto anglių.

Bet angliakasiai atsisako at
skirti savo reikalavimą, sumaži- 
rimo kainos nuo algų “reikalavi
mo, kadangi tai yra vienatiniu 
)udu nupiginti pragyvenimą.

Taigi padėtis pasilieka ta pa? 
J, kokia buvo prieš konferenci-

AUKOJO

True translation filed vvith the post- 
mastor at Chicago, III., Sept. 17, 192C 
as required by the act of Oct. G, 1917

VOKIETIJA.

• Unijų stiprėjimas.
\ Bėdinas, liepos 20 (krasa).— 
Pereitą sųbatą Hanoveryj užsi
baigę .400 delegatų kongresas, 
atstovavęs visus organizuotus 
Vokietijos dirbtuvių darbinin
kus. Jie vienbalsiai priėmė re
zoliucijas, kviečiančias daryti 
smarkią opoziciją kokiems nors 
nedraugiškiems aktams prieš 
Rusijos sovietų valdžių jos ko
voje su talkininkų ir Lenkijos 

imperializmu ir raginančias 
visas Vokietijos unijas pagelbė
ti veikmingam internacionali

niam boikotui prieš reakcinę 
Vengriją.

Kongrese buvo atstovaujami 
700,000 ‘organizuotų darbinin
kų. Atidarydamas konvenciją 
prezidentas Plrey nurodė, kad 
unija Hanoveryje tapo sutverta 
30 metų atgal. Unijos didžiau
sia spėka buvo pasiekia 1912 
m.. Itada ji turėjo 207,587 na
rius. Po nuvertimui kaizerio 
unijos augimas buvo labai 

spartus, kaip ir visų kitų unijų.

Pats kongresas yra išraiš- 
to krizio. Jame dalyvauja

Anglijos darbininkai gi remia 
angliakasius jų kovoje ųž pake- 
imą algos ir negrąžinimą kasy
čių nevaržomam privatiniam 
įaudojimui.

Anglijos unijų kongresas 
Portsmouth šiandie priėmė prin- 
ipą generalinio darbininkų sta
ro. Kaip dabar stovi, samany
nas nesuteikia didelės pildomo
sios galės generaliniam štabui, 
rot tikimąsi, kad kada viskas 
uis sutvarkyta, ta gale bus pra
plėsta.

Reikėjo laukti trečios dienos 
kongreso, kad supratus Angli
jos darbininkų judėjimo kryp
snį šiame industrinio krizio lai
ke, 
ka
)<)() delegatų, atstovaujančių 6- 
500,000 darbininkų.

Jis susirinko, kada angliaka
sių streiko paskelbimas tapo iš
siuntinėtas, kada didžiosios pra
mones grąsina generaliniu lo
kautu ir kada antras svarbiau
sias laikraščių miestas Man- 
chester yra, delei streiko, be 
dienraščių. Suprantama todėl, 
kad šalies domč dabap.’ yra at
kreipta į Portsmouthą.

Nežiūrint to, iki šiandie, kon
grese nebuvo minima apie ang
lių krizį, nors galima buvo pri
duoti reikšmės kongreso entuzia
stiškam priėmimui angliakasių 
vado Robert Smillie, kada jis 
kalbėjo kitu dalyku.

Kongreso parėmimas anglia
kasių reikalavimų, galutinai pa
šalina kapitalistinių laikraščių 
pasakas apie skilimą darbininkų 
judėjime šiame klausime. Susi
rinkimo nusistatymas buvo aiš-
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Viso $44.t
[Aukų $44.50 priimta ir p: 

siųsta Socialistų Partijos Rinki
mų Kampanijos Fondui. — “N- 
nų” Red.]
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Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoslt 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas:

$321 S. Halsted 1L
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas J
127 N. learborn M 

1111-13 Unity Bldt.
Jsh Central 441)

d

______ SJ

DR. A. MONTVID
4 CHICAGO

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

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spindulyii. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

A. Pctratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE 
Europeau American Bureau 

Siunčia Pinigu*. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARUŲ6AS

809 West 35th St., Chicago, Iii. 
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaką- 
re. l^edeliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III
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Socialistų Partijos nominuotie
ji kandidatai.

Užvakar kandidatų nomina- 
vimo balsavimuose tapo nomi
nuoti sekami Socialistų Partijos 
kandidatai:

Suvienytų Valstijų senato
rius — Gustave T. Fraenckcl.

Gubernatorius— Andre w La- 
f iii.

Leitenantas gubernatorius — 
George Koop.

Valstijos sekretorius — Cla- 
vcnce H. Owen.

jai — Max Silverman, John C. 
Flava ir Adolph Dreifuss.

Valstijos prokuroras — Wi- 
lliam A. Cunnea.

Pavieto registratorius — Ro- 
bert H. Howe.

Apskričio teismo sekretorius
- Albert C. Kalk.

Aukščiausiojo teismo klerką
- Henry E. Wickwire.

Kosonierius Aaron J. Du
biu.

Užvcizda asesorių — Josepli 
Hortick ir John McGill.

Peržvalgos tarybon (Board 
of revievv) Frank Kimber.

Pavieto matininkas — Aud
rųjį. Keli.

Užpildymui vietų Municipa
liniam teisme — Daniel Unotz, 
Kazimeiras Gugis, Luois R. 
Uolines, Christian Meier ir 
Mordecai Shulman.

valstijos ir pavieto rinkimų ti- 
kietų, išskyrus kandidatus Ap- 
pellate teismo klerką ir pavieto 
teismo teisėjų.

Privalo gauti $50 algos 
sųvaitėj.

John Kennedy iš New Yorko 
miesto, reprezentantas Amalga- 
muted asociacijos mūsos įkapo
toji] ir bučerių darbininku, už
vakar liudijo prieš federajį tei
sėjų, Samuel Alschuler, Į sker
dyklų darbinįnkų algų pAeli- 
po klausime. Jis pareiškė, kad
darbininkas privalo gauti nuo 
$40 iki $50 algos sųvaitėj, jei 
jis nori su savo šeimyna pra
gyventi.

Neteko visko, išskyrus galvos 
skaudėjimo.

Valstijos auditorius — Ansel 
M. Brooks.

Vyriausias prokuroras — L.e-
opold Saltiel.

Aukščiausiojo teismo sekre
torius — VVilliam Bryan.

Reprezentantai į kongresų — 
Frank H. Hali ir John Hubert.

Sanitarinio diMrikto globė-

T. Pulhnan 5482

AKUŠERKA 
» SHUSHO

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

Chicago, III.
■ ■acBiKBBBBiisaKfiesaci

Socialistų Partijos nomina
cijose nebuvo jokių varžytinių 
tarpe kandidatų už vietas, kaip 
kad republikonų ir demokratų 
partijose. Mat socialistai darbo 
žmonės, stato savo kandidatus 
ne tam, kad suteikus jiems 
šiltų vietelių, bet kad apgynus 
darbininkų klesos reikalus. 
Kapitalistų partijų kandidatai 
visuomet dedasi didžiausiais 
darbininkų draugais laike rin
kimų kappanijos. Bet taip 

greit, kaip jie tampa išrinkti, 
nusiima kaukę įr parodo savo 
veidų tikroje šviesoje. Darbi
ninkai visuomet privalo remti 
savo partijos —• socialistų par-

I lijos kandidatus.
Rinkimuose antro lapkričio 

socialistų partija turės pilnų

Naujas

Europos Žemlapis
SU

14 ietavos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusija 
1920 m.

Parodo 

faja Europos Padalinimą 
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
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cagos Real Estate anglių už- 
veizdos komiteto narys. Jis 
ragina miestų daryti didžiausių 
pastangų atgabenimui anglių 
iš kasyklų.

“Jei tanpvalstijinės prekybos 
komisija neparupins savo ang
lių patvarkym ųir nesuteiks jų 
kitiems reikalams, tai anglių 
krizisas yra neišvengtinas,” jis 
tarė. “Didelė dalis pagyvena
mų namų neturi nė biskį ang
lies. Didelės industrijos buvo 
operuojamos su užtektinai ang
lies. vienam mėnesiui. Jo* taip
gi vr; entes.”

Kas išdrįs paliesti tave— 
Kam nemiela yr’ gėlė!..
Tu žydėki, tu bujoki, 
Skleisk! žiedą vis platyn— « 
Gal prieąiu aš artyn.
Ir darže be laiko gėlę 
Skint yr* bloga ir žiauru, 

f Kuomet ji skaistumo savo
Nepaspėja dar išplėšt.
Tu žydėki, tu bujoki, 
Skleiski žiedą vis platyn — 
Tad’ prieisiu aš artyn.

Prometėjus.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Duonkepių Darbininkų su

sirinkimas įvyks subatoje, rūgs. 18 d., 
7 vai. vak., prie 3301 S. Aubum Avė. 
Visi duonkepiui būtinai atsilankykite, 
nes ketina būti daugiau draugų iš sve
tur. Išvežiotojai (draiveriai), kurio 
prisirašote prie 408 lokalo ir dar ne
prisirašę, taipjau prašomi pribūti.

— J. T.

Užvakar Charles Page pabu
do iš saldaus miego vienoj tam
sioj vietoj ant S. Halsted ir Ha- 
rrkson gatvių. Jis žiovaudamas 
apsidairė ir pasigedo švarko ir 
marškinių. Jis jautė neišpasa
kytų galvos skaudėjimą, kur j 
pagamino “munšainas.“ Jo 
nieks neėmęs, bet visus kitus 
daigius balamutai plėšikai nu
sinešę. k

Atidarė žuvavimo sezonų.

Praeitų seredų šimtai žmo
nių pasinaudojo* atidarymu žū
va vi m o sezonu west saidos 
parkuose. Nekurie žuvuninkų 
gyrėsi sugavę net kelių svarų 
juodąjį ešerį Garfield parko 
tvenkiny, žuvavimas prasideda 
nuo septyntos valandos ryto 
ir tęsiasi iki tamsai. Norintieji 
žuvauti nereikalauja jokių lei
dimų. Žuvis gaudyti leidžiama 
vien iš laivelių.

Suėmė banditus.

A. Saubo grocernč ant 2701 
\V. 3 8-tos gatvės šįmet buvo 
išplėšta net tris kartus. To, ži
noma, negalėjo pakęsti savinin
kas. Taigi jis paprašė savo kai
mynų, kad jie, kuomet tik pa
matys nužiūrimus asmenys be- 
sibastant apie jo krautuvę, 
greitai pranešti jam.

Sercdos rytų, trečių valandų, 
vienais kaimynas pranešė gro- 
cerninkui juanius, kad kaž
kas įsilaužo jo grosernėn. Saul 
skubiai apsirengė ir su savo 
pačia išdūmė krautuvėn. Pake-I 
lyj jis patėmyjo du ar tris 
jaunus vyrukus arti kampo; 
jie išrodė dabotojais. Jis įbėgo 
į tamsių grosernę ir sugriebė 
vienų vyrų. Jo pati susiėmė su 
antru įsiveržėliu.

Saul yra 60 metų amžiaus, 
o jo pati 57 molų. Jie išsigrūdo 
su savo nelaisviais ant šaligat
vio. Banditai iššovė du šūvi u 
Iš automatiško pistoleto, abu 
kartu pataikydami Saul u i į vir
šugalvį. Vienok jis su savo pa
čia sėkmingai išlaikė plėšikus 
iki pribuvo policija. Brighton 
Parko policijos stoty vagiliai 
pasisakė esantįs Mike Rogers 
ir James Dumi.

Perscrgti žiemos šalčių.

Jei Chicagos anglių parupi- 
ninie jarduose nebus ganėtinai 
pristatyta anglių iki Kalėdų, 
tai chicagiečiams prisieis per
leisti didžiausius žiemos šal
čius be kuro. Taip pareiškė pra-
eitų seredų Luois T. A it, Chi-

\
“Policistas” padėjo banditams.

Dvi likerių abnditų gengės, 
viena jų po vadovyste žmo
gaus apsirengusio policisto uni
forma, ištruko su degtine ir 
vynu, kurių vertė siekė $37,000 
Penki vyrai užpuolė “warehou- 
sc” ant 2622 N. Clair ir laimė
jo 190 baksų degtines. Kiti trys 
vyrai pavogė 60 baksų degtinės 
iš Bnand Brewing kompanijos, 
2530 Elston gatvės.

Plėšiai apiplėšė lietuvio 
dirbtuvę.

Užpcrcitų naktį plėšikai įsi
laužė per priekines duris į lie
tuvio Jono Laucaičio kriaučių 
šapų, 306 S. Western Avė. ir 
išnešė už tarp $1,400 ir $1,500 
įvairių audmenų. Plėšikai kul
kas nėra sugauti ir apie juos 
nieko nežinoma.

Penki vyrai užpuolė kabareto 
savininkų.

Praeitos seredos ryla penki 
apsiginklavę vyrai įėjo Luois 
Hcnjis kabaretai!, 2101 S. Wes- 
tern gatves. Jie apstojo savinin
kų revolveriais, įstūmė jį užpa
kaliniu kambarin, surišo ir 
užkimšo jam burną.

Nelaimės.

Rudolf L. Kalz. 19 metu am
žiaus, nuo 848 Roscol gatves, 
lapo pavojingai sužeistas, kuo- 
ir< i jo mo-orcyklius susiduiė 
su motoriniu troku.

Du plėšikai motoriniame au- 
'•'.jobily užnuolč <Hlci Bladon 

tomobiPn taisytoją ir atėmė 
š jo $300 pinigais ir laikrade- 

Ii-

Herman Jackobson, 1518 N. 
Rock.well gatvės, Yellow Cab 
oferis, neteko $19, kuomet ji 

užpuolė du pasažieriai ant 
Washtenaw ir Lexington. gal- 
vių.

- ............v ■■■ ■—1 —

McKenzie Richardson, svič- 
menas, gyvenantis Bangor vieš
buty, ant VVichigan bulvaro ir 
13-tos gatvės, tapo suvažinė
tas inžino Santefe jarduose 
uit 14-tos ir State galvių. Jo 
kairioji koja sulaužyti.

TU ŽYDĖK DAR ILGIAU.

[Iš L. P. Balso]
Aš norėjau tart tau žodį, 
Ne tik vienų, bet daugiau, 
Apie meilė tau kalbėti, 
Pasakyti, jog myliu.
Bet drąsos man ilgai truko: 
Negalėjau prasitari, 
Jog mylia tave — ištart .
Tu gėlė daržų puikioji,
Tu lyg rožė — taip graži.

JUOKELIAI.
Advokatas (savo klientui, po 

teismo): — Pats matei, kad nie
ko daugiau tamstai padaryt ne
galėjau.

Klientas: — Na; daugiau nei 
nereikia. Pakaks man ir pen- 
kerių metų.

Pranešimai
Pranešimas Draugijoms.

Nedčlioj, 27 d.' vasario (Feb- 
ruary), 1921, “Naujienos“ ren
gia savo 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 Boulevard 
Auditorium (Carmen’s Hali).

Naujienų Koncerto rengimo
Komisija.

Visoms Chicagos draugijoms. — 
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chica
gos kuopos paėmė National Grove 
dėl liepos 4 d., 1921, pikniko. Todėl 
visų pažangiųjų draugijų prašome ne
imti daržų tai dienai. — Komitetas.

Kenosha, Wis. — Šiuomi pranešu 
gerb. “Birutės” nariams, kad metinis 
susirinkimas atsibus nedėlioj, rūgs. 
19 d., paprastojo vietoje ir laike. Vi- 
sf nariai malonėkite susirinkt ir nau
jų narių atsivest.

— A. Kvedaras, Pr. Rašt.

L. S’. S. 37 kp. mėnesinis susirinki
mas, įvyks nedėlioję, rūgs. 19, 3:00 
vai. po piet Naujienų name, ant ant
ro aukšto, iš priekio. Draugai, būti
nai atsilankykite, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Norintįs pri
sirašyti meldžiami ateiti. — SitaviČia.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 
Choro dainininkai malones atvykti re
peticijai pėtnyčioj, rūgs. 17 d. Kai- 
kurie nariai buvo paliovę lankyti dėl 
bandymo mokyklos ketvergų vaka
rais; tat dabar kiekvienas galės at
vykti pėtnyčių vakarais.

— F. Mazola, Org.

PRANEŠAME apielinkės lietu
viams, kad mes užlaikom puikią už
eigą pasilinksminimui ir pakeleiviai 
gali gauti puikią nakvynę. Patarna
vimas pirmos klesos.
ALEX ARMON IR JOE POCIUS 

936 W. 33rd Street, 
Telcphone Yards 2750.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
Dram. Sk. repeticija veikalo “Salo
mėja” įvyks pėtnyčioje, rūgs. 17 d., 
7:30 v. v., A. Pociaus, svet., 3824 S. 
Kedzie Avė. Visi lošėjai malonėkite 
pribūti laiku. — Organizatorius.

L. S. S. 158 kp. susirinkimas įvyks 
subatoje, rugp. 18 d., 8 vai. vak., d. 
N. Vilimaičio buto, 3154 Douglas 
Blvd. Visi nariai prašomi atsilankyti.

, —Valdyba.

Leb.-Gvardijos D. L. K. Vytauto, 1 
div. raitelių, mėnesinis susirinkimas 
|vyks nedėlioj, rūgs. 19 d., 1 vai. po 
piet, šv. Jurgio parapijos svet., 32 Pi. 
ir Auburn Avė. Visi nariai malo
nėkit pribūti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti ir malo
nėkite užsimokėti posmertines, nes 
yra du nariai mirę.

— Rašt. S. Kunevičius.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės visuotinas ščrininkų 
susirinkimas įvyks nedėliojo, rugsėjo 
19 d., kaip 2 vai. po pietų, J. Neffo 
svetainėj, 1500 S. 49th Avė. Prisi
dėjusių Kliubų, Draugijų bei kuopų 
attsovai ir visi šėrininkai būtinai 
atsilankykite, nes daug turime naujų 
svarbių reikalų.

— Jonas Maržas, Sekr.

Ateities Žiedo Vaikų draugilėlės 
pirma reepticija {vyks nedSlioj, rug
sėjo 19 d., 10 vai. ryto, Mildos sa
lėj, ant antrų lubų. Visi nariai su
sirinkite laiku. Kviečiame ir naujų 
ateit prisirašyt. — Komisija.

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėlioję, 
rugsėjo 19 d., paprastoje svet., 3925 
So. Kcdzie Avė. Pradžia ligiai 1 po 
piet. Drauges (ai) malonėkite visi 
laiku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

— Pim. J. Sholteman.

i
Federalis Agentūrų Bendrovi®.

PINIGŲ TIKRAS KURSAS
ŠIANDIE, SEPT. 17, 1920. Pinigai 

dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
nio kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.25
LATVIJOS 100 rublių ........... $2.00
VOK1ETIJJOS 100 markių .... $2.25 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigų į pinigų 80 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti i Europą 
tą pačių dieną pagal tos dienos 
kursų. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

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

J ■JĮ,1* "L1 ..................... ..

ASMENŲ J1EŠKOJ1MA1
PAJIEŠKAU brolių, Antano, Juo

zapo, Augusto ir Franciškaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Tauragės miesto. 
Atsišaukite šiuo adresu:

PETRAS LAZDAUSKIS, 
851 W. 122 St., 

West Pullman, III.

c Aš BALTRAMIEJUS MAŽEITLS, 
pajieškau Petro Zilono, Suvalkų rčd., 
Seinų vals., Seirijų par., Rusonų kai
mo. Malonėkite atsišaukti ant ad
reso.

BEN. MAŽETIS,
Box C2, Hendersonville, Pa.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės tik be vaikų, nesenesnės 

j kaip 35 metų, aš esu 35 metų vaiki- 
* nas. Meldžiu merginą atsiliept, at

sakymų duosiu kiekvienai. Vaikinų 
meldžiu nerašyti.

J. B. SMULKUTIS, 
3404 Lowe Avė., Chicago, III.

Negirdėtas balius. — Dar iki šiol 
nebuvo girdėta, kad lietuviai rengtų 
savo balius didmiestyj. šį nepapras
ta pramoga bus rugsėjo 29 d., 8:30 
vai. vakare, La Šalie Kotelio Raudo
najame Kambaryj ant 19tų lubų. Ren
gia Lietuvos Dukterų Amerikoje 
Kliubas. Prie šio kliubo priguli čia- 
gimės darbščios lietuvaitės, kurių 
širdise dar neužgeso ugnelė meilės 
link Lietuvos ir jos žmonių. Tai bus 
žygis ytin svarbus, kadangi Čia mė
ginama pasirodyti Amerikos publi
kai, jog lietuviai yra tiek kultūringi 
ir pribrendę, jog gali lygintis su bet 
kuria tauta. Jaunuomenė nuošir
džiai kviečiama skaitlingai dalyvauti.

— Lietuvos Dukterų Ame. Kliuba^.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
moteries, ne jaunesnės per 30 metų, 
ne senesnės per 40 metų, ne daugiau 
kaip su dviem vaikais. Aš esu naš
lys, turiu 40 metų, turiu du sūnūs 
10 ir 11 metų. Gyvenu ant ūkio, ne
toli miesto. 'Kas myli gyvent ant 
ūkio kreipkitės šiuo adresu:

POVYLAS TUKUNAS,
R. 1, Box 37, Luther, Mich.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
—ii- l- .; lr urrunj~Tj~-ij-^riun-—_-Įjr^j-iį_rv~ur-j~u-Tj7ir^^n.

PAJIEŠKAU kambario vienam, 
vaikinui be valgio, arba labai Yetkar- 
čiais vakarienę padaryti. Tik pas to
kius žmones, kurie gerai stubą užlai
ko ir turi gerą kambarį South Sidėj, 
ar West Sidėj. Užmokesnis 10 dole
rių į mėnesį. Kas turi kambarį mel
džiu pranešti laišku.

PETER L.
726 W. 18th St., Chicago, III.

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

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

JIEŠKAU 4 ar 5 kambarių flato 
Cicero arba apielinkėj. Geistina kad 
butu moderniškas. Tik du Šeimynoj, 
be vankų. Kas turi tokius kamba
rius malnėkit atsišaukti.

J. L.,
1322 So. 50th Ct., Cicero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšRENDAVOJU du kambariu* dėl 

trijų vaikinų arba dėl dviejų merginų 
arba ženotai porai, su valgiu ar bo 
valgio. Abudu kambariai šviesus, 
ant 2ro flooro iš fronto.

J. B.,
703 W. 21 PI., Chicago, III.

M r John Ruzela blogame padėji
me, labai sužeistas, randasi Marcy 
Hospital, 12 dieną kaip serga, nėra 
kam prižiūrėti, daktaras be operaci- 
cijos negali sugydyti. Norėtų kad 
giminės, arba draugai atsišauktų. Jo 
antrašas

JOHN RUZELA, 
Marcy Hospital, Chicago.

$5.00
$5.00 duosiu tam kas pirmas 
man praneš kur gyvena 
Lionginas Matiukas.

F. TVERIJONAS, 
3422 So. Emerald Avė.

UŽSI RANDUOJA du kambariai 
šviesus, dideli ir švarus (kuknia ir 
bedruimis). Taipgi rakandai parsiduo
da.

Atsišaukite bile kada
3112 S. Union Avė.

Chicago, III.

RAX[)AI -

IŠRENDUOJU ofisą dėl daktaro 
lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Atsišaukite bile laiku.

11853 Michigan Avė.
Phone Pullman 4337

’.mm—Mgm- n ■
J IEŠKO DARBO

REIKALAUJU darbo, esu seny- 
vas žmogus, galiu pridaboti namą ir 
apšildyti boilerį, jei kas turi. Kam 
reikalingas toks žmogus, malonėkit 
atsišaukt Irile kada.

1746 N. Lincoln St.,
1 fl. iš užpakalio.

KUR
SEKRETAS

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

Mes turime tą sekretą kuriuotn PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musu PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS ?rhu2£ COMPANY
1 11,1 PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St Tel. Canal 6417 Chicago, III.
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v REIKIA DARBININKŲ
IOTERU MOTERŲ

JAUNU
MOTERŲ.

Mes da turim kelis pat

raukiančius darbus užeini-1I 
niui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit i Hawthorne 
dirbtuves ir pasikalbėkit 
daugiau apie šiuos darbus.

COIL WINDING 
PAPER INSULATING L

REIKIA — MERGINŲ
Tarpo 1-1 ir i G metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pusę dienos 
subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

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

NAUJIENOS, Chicago, UI Pėtnyčia, Rugsėjo 17, 1920

ASSEMBLING

REIKIA — demonstratorės, kal
bančios lenkiškai ir angliškai, parda
vinėjimui “Hindu” tualetinių reikme
nių 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 DARBININKŲ | R E IKI A DARBININKŲ 
VYRŲ

AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA -
Rankinių isdrožėjų ant fo
nografų kojų.
Aukščiausia kaina m 
Ne unijos dirbtuvė.

BRUNSWICK-BALK
COLLENDER CO.l
310 W. Iluron St/

Pamatykite /
Mr. Mooney.

VYRŲ

atna

REIKIA — Siuvėjo (kriaufeiaus) 
prie koštumeriško darbo. Gera 
ga; geros darbo sąlygos.

F. DAGIMAS, 
832 West 33 St. 

Phone Boulevard 905.

REIKIA 
dirbant 9 vai. į dieną, 
j ofisą.

al-

PARSIDUODA automobilius CJian-1
dler, 7 pasažierių, self starter, 3 me-l - ....
tų senumo. Labai gerame stovyje, hitui C) 1 roiltruiIBlUl J 
Arba mainysiu ant Fordo. Aš namie karpetas.
visuomet.

J .G., 
408-410 Wost GI St.

Vagonų taisytojų
Ateikit

Beit Railroad Co. of Chicago
6900 S. Central Avė.

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

52nd Avė. & 16th

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.

REIKIA —
Merginų kepykloj.
Turi turėti patyrimą.

Y. M. C. A. IIOTEL, 
822 So. Wabash Avė.

KEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJU gero bučerio, kuris 
gerai žino savo darbą ir geistina, 
kad kalbėtų angliškai ir lietuviškai. 
Meldžiu atsišaukti greitai 
sėmę.

2958 Lowe Avė.

REIKIA — vyrų 
vvarehouse. Gera vieta ir

gro- gera mokestis — 
darbas.

naktinis

TĖMYKIT!! 
DIDELIS

— Apsivalymo Išpardavimas.
Mums reikalinga vietos naujiems au
tomobiliams. Mos turime skaitlių at
darų ir uždarytų vartotų karų par
davimui ant lengvų išlygų jums pri
taikintų. Šitie karai yra paimti į 
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

senąjį karą j
1912 arba ve

įmokėjimas

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

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

Atsišaukit pas
JAS. P. RYERSON & SONS

16th & Rockwell
Door 3. -

Sts

$400 
000 
750 
900 

1000

pienas —- 
mėnesinis 

mokėjimas 
$35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
60.00

$150.00
200.00
250.00
300.00
400.00

MITCHELL
2328-2334 So. Michigan

2 pardavimo kambariai.
Atdara dienomis — naktimis ir neda

liomis.
Telephone Victory 3805

Avė,

REIKALINGA mergina1 
prie namų darbo mažoj šei
mynoj. Užmokestis $15 | 
savaitę ir pragyvenimas.

Atsišaukite:

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

P. K. BRUCHAS
11256 Lothair Avė.
, Beverly 943.

Polišiuotojų, patyrusių 
ant mažų cores. Gera 
mokestis, pastovus dar
bas.

DAILYDŽIŲ ant tavorinių
vagonų — 100. Plieno dirbėjų
ir padėjėjų ant tavorinių vago-
nu — 25, ant naktų.

REIKTA MERGAIČIŲ.
Pastovus darbas. žemiau 16 
metų. Puiki, Čysta dirbtuve. I 
Gera mokestis pradžiai. Karš
tas šokoladas ir užkandis dy-,1 
kai. Taipgi mergaičių po lekci
jų ir pusei dienos subatoj. Gera 
mokestis ir bonai.

Ateikit tuojaus
STROMBERG MOTOR 

DEVICES CO.

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

Blue Island, III.

REIKIA Ledo traukėjų ir ki
tokių darbininkų didelėj ledo 
dirbtuvėj. 60c į vai., 9% vai. į 
dieną. Laikas ir pusę už virš 
8 vai. darbo. Gera darbo vieta. 
Ateikit pasirengę dirbti.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO.

2109 W. 39th St.

PARSIDUODA Cole Automobilius, 
5 pas., gerame stovyj, sclf-starter 
elektras šviesa, bėga ir išrodo kaip 

Priežastis — va- 
Galima matyti va- 

9 valandai, subatoj
I naujas $550.00. 
žiuoju Lietuvon, 
karais nuo 5 iki 
nuo 12 dieną.

1414 So. 50th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI

Monroe naujas automobilius parsi
duoda už $750.00 cash ir lengvais iš
mokėjimais.

Chandler 1917 kaip naujas uz $650 
ir lengvais išmokėjimais.

Overland 5 pasažierių, self starter 
elektros šviesos, labai gerame padė
jime už $250.00. Visai kaip dovanai. 
Nepraleiskit progos.

A. JANUŠAUSKAS, 
5445 So. West‘ern Avė.

THE HUMP IIA1R PIN 
MFG. CO.

1918 Prairie Av. Cor. 20th St.'

Reikia
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

sernė; biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukit į Naujienų ofisą po num. 
139.

RAKANDAI

REIKIA

REIKIA — t
Merginų lovų springsų dirbtu-; 
vėj. Assembling. Mokama ge-! 
riausios algos.

INDEPENDENT BEI) SPRING | 
FACTORY,

3819 So. State St.

Paprastų darbininkų — 
$5.00 į dieną. 
Nuolatinis darbas.

Darbininkų į žalvario 
liejyklą. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas.

MERGINŲ
LENGVAM
DARBUI —

i idiališką kavos dirbtuvę, 8 
vai. į dieną, nuo 8 iki 4:30 ir pu-
sę dienos subatoms.
duodama dykai. Kavos ir arba
tos duodama dykai. Gera pro-i

dant.

CHASE & SANBORN
76 E. Lake St.

REIKIA —

Knygų apdarymui merginų
patyrisių ant Smyth siuva-

Kreipkitės:
1710 S. Peoria St.

Kreikties:

STROMBERG MOTOR

REIKIA — vyrų dirbti šaldy
mo sandelyj (cold storage). 58 
centai į valandą ,9% valandos į

Geros darbo sąlygos.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO.

\Vest 39th St. and South

REIKIA — Dešrų dirbėjų, 
I bučerių , smoke house vyrų, 
Isklepinių vyru ir paprastų dar
bininkų.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

REIKALINGAS draiveris važinėti 
troku prie grosemės. Darbas leng
vas ir gera užmokestis. Gali dirbti 
ser.as

mos mašinos, operatorkų,1

ar jaunas.
CHAS SCHACIUS, 

2219 Lake St.
Melrose Park, III.

Tel. 745 Melrose Park

augščiausia mokestis moka REIKIA — darbininkų j deš-

ma, geriausi darbo vieta.

IIILL BINDING CO.
1056 VV. Van Buren St.

REIKIA —

Merginų skalbykloj darbui
ant moglių. Valandos 8 a.
m. iki 5 p. m. Pastovus
darbas ir gera mokestis.

CENTRAL STEAM 
LAUNDRY, 

315 West Grąnd Avė.

REIKALINGA — moteris ar mer
gina pridabojimui vaikų. Pragyve
nimas ir mokestis. Galima matyti.’ 
vakarais ir nedėlioj. Du vaikai abu 
eina į mokyklą, darbas nesunkus.

1417 — 49th Avė., 
Cicero, III,

DEVICES CO.

REIKIA —

Paprastų darbininkų j
šapą ir liejimo skyrių.

Pastovus darbas.

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamentas 

40th St & So. Kedzie Avė.
arba

15th and Canal Streets

rų dirbimo kambarį.
J. B. BEIERSDORF, 

932 W. 38th PI.

REIKIA — 2jų vyrų ir šešių mo
terų į Wholesale skudurų dirbtuvę. 
Ateikit ryto ryte į darbą. Gera mo
kestis.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA

MALIORIŲ

1917 So. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, ge
ram bučeriui darbas nuolatinis. 
Atsišaukit tuojaus

1949 Canalport Avė.

Punch press operator- 
kų. Gera vieta dėl pa
tyrusių merginų. Augš
čiausia mokestis. Gera 
darbo vieta. Atsišaukit 
tuojaus:

STROMBERG MOTOR 
DEVICES CO.

• 64 E. 25thSt.

REIKIA vyrų ir moterų dėl 
sortavimo skudurų. Gera 
kestis.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

mo- REIKIA — pirmos klesos offpre- 
sserių. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Jeigu negali atlikti darbą 
visai neatsišauk.

BUKAUSKAS TAILORING CO., 
> 814 W, 83rd St.

PARSIDUODA — pekarnė 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.

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-sprcn- 

Į 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.
PARSIDUODA delicatessen, gro- 

semo ir bučernė 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, 
cigaretai ir kendės. Gera vieta 
saliuno, jeigu kas norėtų. Pelno 
neša suvirš $200.00 į savaitę.

D. G., 
2026 So. Washtenaw Avė.

' Chicago, UI.

dei 
at-

žium pianu. Geriausioj vietoj visų 
tautų apgyventoj, prie pat dirbtuvių. 
Pardavimo priežastis — turiu greitai 
išvažiuoti Lietuvon.

2535 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pianas, dvi lovos, 
frontinis setas, elektros lempa, kar- 
petai. Parduosiu greitai ir pigiai. 
Mane gali matyt 6 vai. vakare.

ONA EŽERSKIENfi, 
3256 So. Union Avė.

Phone Canal 5466, 3 lubos

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
phonographaą ■U naujas,

4 už $42.
ant 10 

M <laugellEM | pigiai
HOl I Turime _Įajfl sulyg šios dienos ra-
iHl rTPųr kandą seklyčioms 

(parlor). Reikia mali1 $ tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiamo por C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti xvi3STr*sjftr^

STOBAGE,
2810 W. Hnrrison St., Chicago.

. Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 
ir nedeliomis iki 4.

jhas, kaip 
vertas $155 

Gvarantuotaa 
metą. Taipgi 

kitą daiktą 
parduodamą, 
labai gražių

Extra Extra
Sampcliniai Rakaudai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 

---------  „ . visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos
5 kambariais pagyvenimui. Lietuvių baronai Goriausiam netirštai apggyventoj vietoj; yra viso-> b b. 5^ , ; Gcr.iausi^n Pas\ 
kios rųjšies mašinų. Kaina $5,000. rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
Mainau ant gero namo; priežastis 
turiu kitą biznį.

KAZ. STAS1UKAITIS,
4605 So. Paulina St.

BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir bučernė su

5 kambariais pagyvenimui- T’*'L......

PARDAVIMUI grosernč ir saldai
nių krautuvė; penki metai kaip biz
nyje; lietuvių apgyventoj vietoj. Par
duosiu greitai ir pigiai, todėl, jęad 
važiuoju į Lietuvą.

4545 So. Pauliu st.

EXTRA!
Parsiduoda saliunas ir bovvling 

alley su elektros švieso. Gera vieta, 
lietuviui, apgyventa visokių tautų, 
daugiausia rusų. Turi būt parduota

didelės mieros phonographas už $42. 
t su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros'sek 
lyčios setai, cano, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2’02 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdr.ra nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

’ G iki 4.
PALIKTI STORAGE’JUJE 

RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai.
į trumpą laiką —■ važiuoju ant savo. Stebėtina proga porai pradedančiai
farmos. Parduosiu labai pigiai.

2744 W. 18th St., 
Chicago, III.

SALIUNAS 
parsiduoda labai pigiai, 
lietuvių apgyventa ir išdirbta, 
saliunas buvo toj vietoj per 
tų. Priežastis — savininkas 
žiuoja ant farmos.

Atsišaukit j 
Naujienų Ofisą.

827 W. 33rd St.
i paiusiduoda’ rakandai-----

Su dideliu paaukavimu. Trijų šmo
tų seklyčios setas .fonografas, kaurai, 
valgomojo kambario ir iniegkamba- 
rio setai, visi kaip nauji.

5221 Michigan Avė., 
_________ Ist Apt.

RAKANDŲ BARGENAI
Visada pas seną ištikimą

CURTIS’ FURNITURE EXCHANGE 
6201-3-5-7 Wcntworth Avė.

Mes siūlom per šią savaitę seka
mus bargenus:

3 šmotų pintiniais užpakaliais 
raudonmedžio ir valour seklyčios se
tas vertas $185.00 už ........... $147.00

3 šmotų over stuffed mėlyno va
lour, išimamoms sėdynėms, seklyčios 
setas vertas $325.00 už ....... $225.00

3 šmotų mediniais rėmais seklyčios 
setas, pilnai skūra apmuštas nuo $35 
ir augščiau.

Valgomojo kambario setai Wm. & 
Mary ir pintais užpakaliais krėslai 
verti $150.00 už $125.00, kiti setai 
nuo $50.00 ir augščiau.

Miegkambario ištaisymai Mahoga- 
ny ir Walnut nuo $117.00 ir augščiau.

Didelis' pasirinkimas kaurų augštos 
vertės nuo $22.50 ir augščiau.

Dresseriai, chiffonieriai, kukninės 
šėpos, lovos, springsai ir matracai la
bai pigus, šimtai kitų bargenų, per- 
skaitlingi paminėjimui.

Visos augščiau minėtos kainos mu
sų naujojo tavoro yra šiandie žemes
nės negu lėšavo padirbimas.

Mes taipgi turim didelį pasirinki
mą vartotų rakandų ir pečių bargeno 
kainomis.

Mes parduodam už cash tiktai.
Atdara Utarniko, Ketvergo ir Su- 

batos vakarais iki 9 vai.

PARSIDUODA puiki nuosavybė 
Pilsenc ant 20th St., ten yra 1 štoras 
ir kambarys ir šalę 3 kambariai, ron- 
dos neša $42.00, kaina $4,500, toile- 
tai ir gazas viduryj.

Atsišaukit pas
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
ir 19th St.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI.

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

H. W. CHILDS,
“The Land Man”

Ix?mont, III.__________
PARSIDUODA — 3 kambarių na

melis su įtaisytais pastogės kamba
riais. 5 lotai, vištinyčia. Kaina 
tiktai $2,400.

4446 So. Komensky Avė.
PARSIDUODA 6 kambarių mūri

nis namas. Modemiški įtaisymai. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į 
Lietuvą.

3203 So. Lowe Avė.
Chicago, III.__________

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

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

Chicago, III.

ANT PARDAVIMO 4 pagyvenimų 
mūrinis budinkas ant 2 lotų, 2 pagy
venimai turi po 5 kambarius ir 2 po 
6 kambarius. Budinkas tiktai 9 me
tų senumas, geroj vietoj, visada iš- 
randavotas, turi būt parduotas labai 
greitai. Priežastis — apleidžiu Chi- 
cagą. Randos neša $1296 į metus. 
4 pečiai basemante, savininkas netu
ri jokio iškaščio apšildimui. šis yra 
labai geras pirkinys, jeigu supranta
te vertę budinkų. Del platesnių pa
aiškinimų ir kainos atsišaukite prie

JUOZAS J. SZLIKAS,
5433 S. Halsted St.,

Tol. Drover 824.

ANT PASOAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dviem 

pagyvenimais mūrinį namą ir taipgi 
,-crni l.iznį, I’irmos klesos
knygynas ir cigarų krautuvė. Na- 
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elektros 
įvedimai, maudynes abiejuose pagyve
nimuose, basementas, akmens pama
tas 2 pėdų ir 18 colių Storas. Grindis 
basemente cementines. Garu šildomas 
visas namas. 'Suros naujausio įtaisy
mo. 1-mas pagyvenimų — pirmos 
klesos knygynas ir cigarų krautuve, 
kampas 47-tos ir Wood gatvės. Grin- 
dįs muro, durįs, langai aržuoliniai, 
2-ąie pagyvenime durįs ir langai taip- 
pat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kad išvažiuoju į Europą.

Atsišaukit tuojaus į

P. MAKAREVICZ, 
1757 W. 47 gatve, Chicago, III.

2 ir keturių pagyvenimų. Naujas 
mūrinis namas, visi jtaisimai pagal 
naujausios mados. Gražus Sunpar- 
lor Elektra vanos, garu apšildomas 
cementuoti basementai, laundry tubs 
aisbaksai geso pečiai, aržuolinės pad- 
lagos, triming idark Mahagany, Prlce 
$12,500, įnešti 1500, likusius random. j

1 pagyvenimo naujas mūrinis G 
ruimų, šiltų vandeniu apšildomas, ce
mentuotas basementas, laundry tubs 
sunparlor didelis gerret, aisbaks, gas 
nerius, viskas po naujausios mados 
įtaisyta, $7000, įnešti $1000, likusius ; 
kaip renda.

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis 
namas po 6, ruimus, štimu šildoma, 
Storas ir garadžius. po naujausios ma- 
dos, visi jntaisimar, $12,500, įnešti j 
$2500. likusius kaip vendą.

Penkių ruimų Stucko Furnace Heat 
namas cementuotas basementas laund
ry tubs, aisbaksis, elektra, boileris va
nos, didelis garret, $6250, įnešti 700 
likusius kaip renda.

Dviejų pagyvenimų naujas mūri
nis namas po didelius keturius rui
mus, maudynės, šiltu vandeniu ap
šildomas sunparlor, elektra, vanos, 
cementuotas basementas, laundry tubs 
$12.500, įnešti $1000, likusius karp 
renda.

Ant šito special bargeno pasisku- 
binkit kas norite turėti gerų namų 
namai randasi ant 79th St. ir Ash
land Avė. ir ant 95th St. ir Michigan 
Fores ir Calumct Avė. Tai yra 
smagiausios Chicagos vietos ir ge
riausios transportacijos.

Gausit su kiek vienu namu apdrau
dimo raštą gvarantuojantj visoj A- 
merikoj žinomos Chicago Title ant 
Trust Companijos.

Atsilankvkit greitai pas
ADAM MARKŪNAS,

847 First National Bank Bld, 
Chicago, III.

Telephonc Randolph 7400,

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

. $27i

. $42)

. $55)

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
irti Dės Plaines upės ir Didžioj 
Cook County Auginamojo miškyne. 
I'ik 35 minutės nuo pat vidurmiesį- 
To, 54 traukiniai kas-dien. 

akro ........................
% akro ...............................
I akras ............................. .

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčioj, 
įkrovos. Nusipirkt vieną šių ūki J 
uojau ir kraustykis i ją pavasary j. 

Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
li, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky- 
’i. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, Jo 
,avo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybe 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau nš- 
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemeh. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotu, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins meš parduodame la- 
>ai pigiai. Platesnių žinių delei r 
švkite, telefonuokite arba ateikit

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, 1 

Phone Canal 6296
401

MOKYKLOS

e.

/ yru
mo ir Designing Mokyklą

u
Musą sistema Ir mokymo bu 

jus trumpu laiku išmoksite viso 
mato.

Mes turime didžiausius ir gerinu 
ilus kirpimo, desiguiag ir siuvimo 
.kyrius, aur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mari
nos varomo* elektroa jiega.

Kviečiame kiekvieną atdti by-lpr- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasb 
Hurėti ir pasikalbėti dėl sąlygą-

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

MASTER DESIGNING SCHOOĮL
J. F. Kaanicka, Ved^j 

190 N. STATE STREET, CH 
Kampas Lake St., ant 4-tu

PARSIDUODA 5 akrų vištų farma 
netoli Chicagos. žemė yra gera, 
juodžemė, gali augiti daržoves ir gali
ma dirpti miešti. Trainai eina kas % 
valandos iki stoties 5 blokai, priežas
tis pardavimo, noriu važiuoti į Lietu
vą. Galima mane matyti nuo 7 vak.

A. RAUGELIS,
3251 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA nuosavybė Pilsene, 
2 augštų po 4 kambarius .rendos ne
ša $40.00 į mėnesį. Kaina $4,500.00. 
Tolctai ir gazas viduryj.

Atsišaukit prie
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
ir 19th St.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valuti jone.
Moko Siuvinio, Pat temą Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais ąf- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygeles. . 
įeiti. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į sku- 

| rą, cane, velour ir overstuffed. Taip- 
Vieta gera, gj rugsų, lovų ir 25 phonographus vi- 

”®s šokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
l tuoti ant 10 metų. Už $39 galinga nu
pirkti didelj phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui,

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki*4 v. y.

20 me- 
išva-

PARSIDUODA saliunas, arti dvie
jų bažnyčių, rusų ir checho-slovakų, 
lietuvių rusų ir lenkų apgyventoj a- 
pielinkėj, biznis išdirbtas per ilgus 
laikus ir gerai biznis eina.

4959 So. Paulina St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA nuosavybė ant Ra- 
cine Avė ir 18th St., ten yra 6 kam
bariai, neša rendos $55.00, kaina 
tai $4,000.00.

Atsišaukit pas
JOHN V. KAVAN 

1852 So. Racine 
ir 19th

tik-

St.

& CO., 
Avė.,

VYRAI—IŠMOKIT BARBERK 
AMATO

Vakarais — laikant savo die 
darbą mokinanties. šis amatas 
teiks jums amžiną noprigulm 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
kad darbininkus dabar atleidžia. (Tai- 

j gi prisirengk ateičiai tuojaus. 
I delis reikalavimas ir algos.

ninį 
su- 

ybę-

Di- 
Š i hitai

PARSIDUODA 5 kambariu 15?PH !?ukfa darbininkų pasimokinu- 
v 1 SIU koliUS Spvniroa AtAikif ar mačv.

namas, 8 pėdų basementas, kit tuojaus.
maudynė.

4319 So. Mozart St.

J šių kelias savaites. Ateikit ar itašy- 
Atdara vakarais. Die

nines ir vakarinės klesos.
MOLER BARBER COLLEGIC 

105 South Welis St.


