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Lietuva pasiryžusi griūti Vilnių
Reikale tarsis su Rusija

Bet nori taikos su Lenkija

tomis žiniomis, Terni miesto, 
pietų Italijoj, darbininkai 
apie trįsdešimts tuksiančių vy-J niausią 
rų užgriebė, to miesto dirbtu- Į 
ves. Nepaliesta tik viena t 
tuvė, kuri priklauso Jungtinių 
Valstijų interesams.

Terni miestas skaitoma svar
biausiu industrijos centru pic

Lenkai išplčše Seinus
KAUNAS, rūgs. 19. (Rašo 

Chieagos Daily News korespon
dentas Tssac Don Levine). — 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisterio p. Purickio pareiškimu, 
Lietuva jokiu budu neatiduos 
Vilnių, ir, jeigu Lenkija spie
sis reikalauti jo, Lietuva bus 
priversta daryti karinį susivie
nijimą su sovietų Rusija.

Kadi aš atklausiau jo apie 
Lenku kaltinimus, busią Lietu
va savo teritorijoj leido raudo
najai armijai operuoti, pildant 
tūlos slaptos sutarties sąlygas,

šė krautuves, užpuldinėjo mo
teris ir daugeli sužeidė bei su-
kaneveikė.”

Tulus pranešimus 
patikrinti. Sakoma, kud 
tame pogrome Raltstogėje už
mušta penki šimtai žydų.

Bolševikų šeimininkavimas 
Vilniuje bėgių šešių sąvaičių 
lapo pažymėtas netvarkingu
mu. Dirbtuvėse ir krautuvėse 
bolševikai rekvizavo visa, kas 
tik buvo galima ir, patikėtinų 
lindynių, išeidami miestą jie 
palikę visai tuštutėlį. Šimtai 
žmonių buvo nubausta ar su
areštuota, o keliata net nužu
dyta.
Tautų lyga svarsto Lietuvių- 

Lenkų ginčą.

PARYŽIUS, rūgs. 18. — Pir
mu dar kartu, tautų lygai susi
kūrus, josios tairyba tapo pap
rašyta patarpininkauti dviem 
valstybėm tuoju tikslu, kad iš
vengus karo. Vakar po pietų 
taryba svarstė Lenkų-Lietuvių 
ginčą.

Buvusis Lenkijos premieras, 
Ignac Jau Paderevvski, pareiškė 
lenkų nusistatymą šitame gin- 

j če, o profesorius Voldemaras—
gas pildo. Ji jau atidavė keturis ; lietuvių. 1 *
IK'nktadalius mums priklauso-. Leon Bourgeois, Fnancijoš 
mos teritorijos, ir jra gatasa ; niįnįs|erįs taryboje, paprašė, 
gnjžint. likusi, dali, jeigu mes ; ka(| įr paderewski9 jr 1)rofeao. 

rius Voldemaras paruoštų spe
cialių memarandumų apie tai, 
ką jie pareiškė tarybai žodžiu. 
Nemanoma, kad nuosprendis 

i seko 
| mą sąvaitę, o gal ii’ vėliau.

Lyga savo sprendimus daro

“Anglų valdžios atstovai šitą 
dalyką jau tyrinėja. Aš turiu 
griežtai užginčyti tai, buk esa
ma slaptų sutarčių su Maskva. 
Negi kada nors mes buvome ką 
sutarę, išskiriant Lietuvių-Rusų 
taikos sutartį, ratifikuotą rūg

viešai.
Bolševiką? išpildo prižadus.

“Ta sutartimi sovietų Rusija 
prižadėjo atiduoti mums Len
kų okupuotąją Lietuvos terito
riją, kada Rusijos armija ją 
bus paliuosavusi. Iki šiol Mas
kva sąžiningai tas savo parei-

sunku
sureng-

programas.

19. Chi-

urtifikalinius krizisus industri
joj, kuriuos samdytojai duž- 

sukuria ar tai norėda- 
■ mi nugalėti savo konkurentus 

dirb-■ ar dėl to, kad nebeturi kur kiš
ti savo prekes.

13. Taryba stengsis neprileist 
gamini perdaug prekių ir žiū
rės, kad turgus nebūtų užtven
kiamas “pigiomis prekėmis”— 
kas irgi yra konkurencijos da
vinys.

Metalo darbininku

MILANAS, rūgs, 
cagos Tribūne korespondentas, 

i George Seldes, savo laikraš- 
I čiui praneša sekamą:

Italijos metalo darbininkų 
federacija per savo sekretorių
Guarnieri man įteikė pilną pro-j 
gramą, kurį darbininkai pie
nuoja pravesti, kuomet jie įsi- 
gys teisės kontroliuoti industri
ją. Tai yna Italijos darbininkų 
keturiolika punktų. Mat, meta
lo darbininkų federacijos sek
retorius man pareiškė, kad me
talo darbininkus paseks ir kilų 
industrijų darbininkai, pir
miausia t m būt medvilnės in
dustrijoje.

Jeigu visa tai jiems pavyks 
pravesti
darbininkai pasidarys stipriau
sia organizuota jėgai visame pa-

Italijos

Metalo darbininkų progra
mas yra sekamas:

liuos žaliąją medžiagą.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 20, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Nauja “respubliką'’
Minske susikurusi Baltgudijos 

valdžia.
KOPENHAGEN, rūgs. 19. — 

Suvėlintomis žiniomis, kurių ' 
čia gaubi iš kaimo, 
pascklbta sovietų

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Sept. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Čičerino pareiškimas dėl 
Colby’o notos

Amerikos Valstybes Sekre- ne, by-tik ne sovietų; jo pajž
Baltgudija t torius atstovaują tarptauti- valga į ekonominį pasaulio 
respublika.i niam kapitalui prieš sovietų!h'fihiimą tokia, 1

14. Tarybos įgaliotinis kont
roliuos dirbtuves administraci- 
ją-ofisus, seks visas transakci-■ 
jas ir žiūrės, kad nebūtų leidr 
žiaunų pinigai propagandai 

darbininkus ir kiliems

apsiimsime išlaikyti ją prieš 
Lenkus.

“Nė vienas colis Lietuvos že
mės, kurią mes kontroliuoja
me, niekada nebus ] 
kaipo bazdi raudonosios armi
jos operacijoms.

‘Rugsėjo 1 I dieną Lietuvių-. jaĮjttį atsargiai, kadangi esama 
Lenkų fronte buvo padaryta ženklų, jogei Lietuva josios 
paliauba mūšių, laikos kon- j nuosprendžiui gali nenusileisti, 
ferencija pasienio mieste, Kai-. jeigu jis bus nepatenkinantis.

Taryba, kaip pareikštai, nusi
mano, jogei šitas klausimas 
yra vienas svarbiausių, kokių 
ji kada nors yra turėjus. Ne
norima todėl rizikuoti tuo, kad 
josios autoritetas vėliau butų 
ignoruojamas. Lietuva nėra 
tautų lygos nariu, ir taryba pir
ma nei darys galutiną nuspren
di, nori turėti užtikrinimo, kad 
abidvi pusi jam nusilenks.

panaudota ^us j§ne§tas greičiau nei

iną dirbinių-prekių.
3. Darbininkai nustatys paga

mintiems produktams kainas.
Paslamsai punktas, kaip 

man paaiškinta, turi dvigubo 
tikslo. Pirma, jisai užtikrins 
prieinamas kainas pirkėjams, 
neprileidžiant lobiu inka ms 
krautis didelių pelnų. Antra, 
tuo bus regi liaujama ir algos. 
Prie dabartinės dalykų padėties 
yra kaip tik priežingai: samdy
tojai pakelia kainas produk
tams, bet darbininkų algos pa
silieka tokios jau mažos kaip 
ir pirma.

varijoj, dabar nužymi demar- i 
kacijos liniją, kad padarius pra- ; 
džią taikos taryboms, kurias I 
mes norime pradėti taip greit 
kaip galima.

žydų klausimas išspręsta.
“Lietuva tuo tarpu turi neto

li keturius milionus gyventojų, 
jų tarpe ddugiau kaip deširhtį ( 
nuošimčių žydų. Žydų klausi
mą mes sėkmingai išsprendė
me, ir norėtume* duoti pamokos 
lenkams kaip visa tai padaryti. 
Lietuvoje nėra žydų skerdynių, 
nors tarp Lenkijos ir Lietuvos 
žydų neesama jokių skirtumų.

“Suteikdami lygių teisių žy
dams gyventojams ir pripažin
dami jų mažumoms teisę, mes 
įsitikinome, kad žydai yra to
kie jau lojalingi musų valdžiai, 
kaip kad visi kiti žmonės. Iš 
daugelio pasienio miestų žydų 
deputacijos mus prašo suvie
nyti jų kraštą su Lietuva.

Protestuos pri<eš pogromus; 
lenkai išplėšė Seinus..

“Mes jau rengiamės pasiųsti 
Lenkijai notą, kad užprotesta- 
^įis iHtfč'š tuos pogromus, kurių 
nSc^ai buvo surengta Suval- 
kuose ir 
Seinuose 
savasčių

F

Seinuose. Vienuose tik 
išplėštų ir sunaikintų 
įkainuojama daugiai! 
dviejų milionų mar- 
traukiantįs lenkai plė-

Padėtis Italijoj
Samdytojai nusileidžia; Terni 
mieste užgriebta visos dirbtu
vės; Italijos darbininkų “ketu
riolika punktų;” Romoje buvo 

užgriebta gatvekariai.

MIKANAS, rūgs. 19. — Me
talo industrijos savininkai pri
ėmė rezoliuciją, kuria sutinka
ma su darbininkų reikalavimu, 
būtent, duoti jiems sprendžia
mojo balso dirbtuvių menadž- 
mente — tvarkyme. Bet tik ta 
sąlyga, kad jų organizacija ne
bandys pasidaryti viešpatauja
ma, taigi kad ji bendrai tarsis 
su samdytojais ir nevaržys sa
vininkų laisvės, kuri jiems yra 
būtina plėtojimui industrijos.

Užgriebė visas dirbtuves.

ROMA, rūgs. 19. — Čia gau-

darbo 
iš dar-

darbo

abel-

darbininkų algų skalę.
5. Darbininkų taryba spręs 

kokios rųšies darbui koks dar
bininkai geriau tinka, ir to
kiam darbui jį paskirs.

6. Taryba spręs apie 
darbininkų (atstatymas 
bo.

7. Taryba ■spręs apie 
sąlygas dirbtuvėje.

8. Taryba kontroliuos
nąsias dirbtuves išlaidas, ypa
čiai žiūrės, kad butų sumažinta 
savininkų ir direktorių išlaidos, 
kurios dabar prilygsta profite- 
riavimui-pelnagaudystei.

9. Taryba spręs kur ir kada 
reikalinga naujų mašinų įvesti 
ir kur senosios mašinos jau ne
betinka ir tuo stato pavojun 
darbininkų gyvybę arba maži
na produkcijų.

10. Taryba prižiūrės eugeni
kos bei sveikatingumo sąlygas. 
Darbininkų darbuotojai pripa
žįsta, kad šituo klausimu jau 
ir dabar yra išleista daug įst> 
tymų, tik valdžia nesirūpino 
juos pravesti — priversti sam
dytojus, kad įstatymai butų 
pildomi.

11. Tairyba žiūrės, kad visi 
reikalingi prie darbo įrankiai 
butų parūpinami samdytojų, d 
ne darbininkų. Mat daugely vie
tų samdytojai verčia darbinin
kus pirktios tūlų įrankių, ir 
tuo budu dar daugiau pasipelno 
darbininkų atsakomybe.

12. Taryba stengsis pašalinti

Samdytojai sujudę.
MILANAS, nigs. 19. — Itali

jos parlamento narys ir di 
džiulės 'automobilių dirbtuvės 
savininkas, Gino Olivetti, be ki
ta čia pareiškė, kad tie ketu
rioliktai pinklų, kuriuos paskel
bė metalo industrijos darbinin
kai, samdytojams yra nepriim
tini, ir jie jų nepriimsią. Visa 
tai, girdi, reikštų nieko dau
giau kaip tiesioginę ekspropria- 
ciją. “šilo mes neprileisime,” 
pasakė jisai. “Per penkiasde
šimts melų mes dirbome, kol 
šitą industriją sukūrėme, ir 
štai dabar reikalaujama, kad 
musų šeimynou butų priimti! 
ir darbininkai, kurie kontro
liuos musų ofisus, nustatys 
kainas, patirs musų vaizbos 
paslaptis ir taipjau slaptuosius 
tarpusavinius samdytojų rei
kalus. Prieš šitokią ekspropria- 
ciją mes kovosime.”

Darbininkai buvo užgriebę 
gatvekarius.

PARYŽIUS, rūgs. 19.— Bran- 
cijos užsienio reikalų ofise gau
tomis žiniomis, darbininkui už
griebė gatvekarius, kurie vaik
što tarp Romos ir Tivolis’o. 
Direktoriai ir superintendentai 
tapo pašalinti. Jų vietas užėmė 
darbininkai. Ant gatvekarių 
plevėsuoja raudonosios vėlia
vos. Komunikacija tečiaus ne- 
suparaližuota.

Taipjau gauta žinių, kad 
darbininkai užgriebę gatveka
rius Milane ir BoTogne. Gatve
kariai priklauso belgų sindika
tui.

gudžių ir lietuvių komunistų, o 
kartu ir “Bundu” (žydų orga
nizacijos) įgaliotinių. Proklia- 
macija buvusi paskelbta rug- 

? sėjo 7 dieną.
Socialrevoliucionieriai atsisa- 

" kę dalyvauti naujosios respub- 
liko kūrimo darbe, pareikšda- 
mi, kad visa tai neužtikrins 
tikrosios nepriklausomybės

Vyriausioji naujosios respub
likos revoliucinė taryba suside
da iš komunistų ir žydų “Run
ku” narių. Oficialiniai pripažin
tosios kalbos yra: rusų, baltgu-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Sept. 20, 1920 
as roquircd by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAĖMĖ LUTSKĄ.

kariuomenė einanti 
240 mylių fronte.

Rusją.
W. N. EWER’O 

Londoniškio Naujienų ir Federuotosios 
Presos koreskondento kablegrama.

LONDONAS, rūgs. 18. +- 
Leonidas Krasin, Rusijos taikos

i is- 
, kad Rusijos 

valdžia turi būt surišta su vieš
pataujančiomis finansinėmis 
pasaulio grupėmis, kurių galin
giausia už visas šiandie yra 
Amerikos finansininkų grupe.

“Tatai p. Colby’o statoma
pasiuntinis Londone gavo nuo sęlvĮfa yra lokia kad Amerik| 
Sovietų Užsienių reikalų komi- kapitalizmas
saro čičerino bevieliu j praneši
mą, kur jis sako, kad Jungtinių 
Valstijų valdžiai visai nepajie- 
gianti, ar nenorinti, suprasti, 
ko Rusų Sovietų Respublika 
norinti ir besistengiaiti atsiek-

pataptų Rusijos 
viešpačiu. Jo noros išlaikyti 
carinės Rusijos neliečiamypę 

I yra betgi grięštai priešin JS 
politikai. Matyt, kad 

atsto-’ tos grupės, kurioms jis 
vauja, nusimano, jog Anglijos 
interesai sugebėjo jau įsteigti 
naujus santykius, ir ponas C(ri
ky, norėdamas kovoti su jais, 

i nerandi^ dabar kitokio kovęs 
'budo, kaip griaunant tų naujų-

Manoma, kad darbininkai 
bandys užgriebti gatvekarius vi
soje Italijoje, ir patįs juos ope
ruoti. O po to gal seks užgrie
bimas geležinkelių.

ROMA, rūgs. 19. — Gatveka
riai, kurie vaikšto tarp Romos 
ir Tivolio, tapo sugrąžinti jų 
savininkams. Samdytojai suli
ko padidinti darbininkams al
gas.

Grąžino dirbtuvę.
(NEAPOLIS, rūgs. 19. — Ci- 

rio dirbtuvės darbininkai grą
žino tą dirbtuvę savininkams. 
Samdytojai sutiko išpildyti 
reikalavimus. Nuo dirbtuvės 
nuimta raudonoji vėliava.

Palermoj neramu.

PARYŽIUS, rūgs. 19. —

Varšavos
priekyn
VARšAVA, rūgs. 19. — čia 

išleista oficialiais pranešimas, 
kuris sako, kad Lenkų kariuo
menė atsiekusi laimėjimo apie 
210 mylių fronte, užėmė svar
bų forlifikuotą miestą, Lutską, 
esantį keturiasdešimts mylių į 
rytus nuo Vladimir-Volynsko.

Lenku kariuomenė tebetę 
šia veržimąsi į rytus nuo Vla
dimir-Volynsko ir į pietryčius 
nuo Brest-Litovsko. Ji jau už
ėmusi Porežkovo i.r Chorostovo 
miestus.

Taipjau paimta Kamien ir 
Kaspirzki miesteliai, esanlįs 

į šiaurę nuo Kovelio. Rusai ne
teko tukstanties belaisvių.

Lenkai, savo besiveržime iš 
Pripelo įsryties pietuose nuo 
Dniepro upės, stumiasi rylų 
link. Įvairiose vietose jie nus
tūmė atgal sovietų kariuome
nę ir surinko 
medžiagų bei

Į Čiauryčius 
sko lenkai 
vo , linijų 
metus n
buvusieji Rusijos 
Gi į rytus nuo Kobryno lenkai 
pasiėmė savo kontrolėn Goro- 
decki kanalą, kuris jungtai

didelę daugybę 
šimtus belaisvių, 
nuo Brest-Litov- 
gavo už sa-

dalį per ilgus 
davo medžioti 

carai,

a:Čia 
gauta žinių, kad darbininkai 
pienuoja užgriebti visą indust
riją Palerme.

LONDONAS, nigs. 18 čia 
gautomis žiniomis, Gcnoa 
miesto biržoje, Italijoje, neži
nomi piktadariai vakar padėjo 
bombą. Pridaryta nemaža nuo
stolių, bet užmuštų nėra.

upę.
Persikėlė per Stochodo upę.
Lenkų kariuomenė, po to 

kaip tapo paimta Lutsk, persi
kėlė per Stochodo upę ir dabar 
eina geležinkelio kryptimi lin
kui Roziszcze. Paimta Turesk 
(?), keturi lokamatyvai, 180 
vagonų, vienas apginkluotas 
traukinys ir aštuonios kanuo- 
lės.

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Oficialiais Maskvos praneši
mas, paskelbtas pareitą pelny
čių, sako:

“Azovo juroje musų flotila 
sumušo priešo (Vrangelio) flo
tilę, susidedančią iš septynių 
laivų. Vienais torpėdininkas 
paskandinta, du kitu sugadin
ta.

“Orianchovo sryty, po atkak
laus mūšio mes pasitraukėme, 
už Tokmak-Pologos geležinke
lio, kur mušis tebesitęsia.”

Tas čičerino pranešimas yra 
tai viešas atsakymas į Jungi. 
Valstijų valstybės sekretoriaus 
Bainbridge Colby notą Italijos 
ambasadoriui. Savo pranešime ! jų valstybių nepi iklausomybę. 
čičerinas sako: < “Sovietų Rusijos politika

“Valstybės Sekretorius Colby grięštai skiriasi kaip nuo Am> 
savo notoj daro lokių diplomą- rikos taip nuo Anglijos polili- 
Hjoj visai nepaprastų užpuoli- kos; Sovietų Rusija visai atsi- 
mų ant Rusijos politikos ir jos sako vergti ir išnaudoti kitas 
politinės sistemos, kad Rusija tautas. Mes pripažįstame kie c- 
jokiu budu negali praleisti tatai vienos tautos darbo žmonėms 
be atsakymo. Visų pirma. Ame. teisę patiems spręsti apie s i- 
rikos* valdžia stoja už principą, I vo kmšto likimą, taigi ir teisę 
kad carinė Rusija išliktų ne- I atsiskirti ir įkurti atskirą val- 
paliesta ir nedalinama. Antra, ■ stybę.
Jungtinių Valstijų valdžia 
sprendžia, kad (baugingų san-

“Tai ir yra pats pagrindas, 
ant kurio Rusija stengiasi tviįr- 

tikių ji galėsianti turėti su Ru-į tinti draugingus sentikius su 
naujosiomis valstybėmis ir kar
tu ta sistema, kur darbo žmo
nės pašalinę savo išnaudoto; 
viešpatavimą, patys paimi 
į savo rankas valdžią kaipo vi 
nintėle priemonę gintis ir nuo 
■svetimų išnaudotojų.

ir yra priežastis, dėl ko p. Cc I- 
by toks nepermaldaujamas so
vietų valdžios priešas ir dėl ko 
jis daro jai tokių neteisingų 
kaltinimų.

P-nas Colby tikrina, kad so
vietų sistema neesanti paremia 
minių atstovybe, o tik brutiue 
jėga. T nogi tarpu sovietai yra 
vienintelė sistema, kur darbi
ninkiškos minios yra atliup- 
suotos iš po kelių priveliguoių 
asmenų kurkos. C

“Brutalė jėga ištikro viešph- 
tuja visos parlaemntinio re
žimo šalyse. Vyriausioji jų ypa
tybė yra — neorganizuotos 
darbininkų minios, paklusnios 
stipriai organizuotoms politi
nėms partijoms, kurios vėl 

pilniausiai priklausomos vado
vaujamoms finansininkų gru
pėms.

(Pabaiga bus ryto).

sija, jeigu jos valdžia nebusian
ti sovietų valdžia.

“Vieninteliai išėmimui, kurių 
ji daro iš tos savo Rusijos ne
liečiamybės doktrinos, tai Len
kija, Suomija ir Armėnija. Po
nas Colby sprendžia, kad tų 
tautų reikalavimai nepriklauso
mybės tai esą teisėti, kadangi 
carų Rusija juos buvus gink
luota jiega pasiglemžus. Jis,

kitos 
spė- 
troš-

pavergtos tautos nebuvo 
ka paglemžtos ir todėl jų 
kimas ir reikalavimai sau ne
priklausomybės yra neteisėti.

“Taip kad, ar Gruzija, Azer- 
hiidžianas, Lietuva, Latvija ir 
Ukraina visai atsiskirtų, ar pa
darytų federaciją su Sovietų 
Rusija, ponas Colby vistiek tam 
nepritarsiąs.

“Visai negalima suprasti, 
kodėl ponas Colby daro tokių 
skirtumų. Greičiausia, kad ne
pakankamai susipažinęs su da
lykais. Kaipo sąlygą draugin
gumo Rusijai p. Colby reika
lauja, kad musų valdžia butų 
nesovietų valdžia — vistiek ko
kia: buržuazinė ar kapitalisti-

100% Patriotas
tai naujausia garsaus Amerikos rašytojo U p t o n S i n - 
clairo apysaka, kurią Naujienos įsigijo ir šiomis dieno
mis pradės savo skiltyse spausdinti. Apysaka “100% Pa
triotas” parašyta iš einamojo laiko gyvenimo. Joje vaizdi- 
nama visa ta socialinė, industrinė ir politinė kova, kuri, ypa
tingai su karo pradžia užvirus, virė ir verda Amerikoj tarp 
dviejų milžiniškų krašto jiegų: Darbo ir Kapitalo. Visi 
apysakoj aprašomieji įvykiai nėra prasimanyti, bet gyvi 
faktai, nors dalyvavusieji asmenys paduodami pramanytais 
vardais. <

u

ii

Ta nepaprastai įdomi apysaka bus spausdinama tik 
Naujienose; ji ilga, užimtų daugiau kaip 300 puslapių kny- ' 
gos; bet atskira knyga ji nebus išleista. Tatai kviečiame 
skaitytojus sekti ją dienraštyj, nepraleidžiant nė vieno 
Naujienų numerio. — Redakcija.

J.
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Ekonomija stipres
ni už religiją.

Lietuvoje klerikalai su 
liaudininkais padarė bloką ir 
išvien valdo šalį. Jie kartu 
kontroliuoja valdžių ir Stei
giamąjį Seimų. Tiek užsie
nių, tiek vidaus politikoje 
jie, kaip broliai, sutaria tarp 
savęs.

Bet kaip tai galėjo įvyk
ti? Juk klerikalai sakosi, 
kad jiems labiaus už viskų 
rūpinti religija. Žmonės, 
kurie atmeta religijų, jie 
dažnai net prie gyvulių ly
gina. Tuo-gi tarpu liaudi
ninkai yra bedeviai. Jų va
dų, Dr. K. Grinių, kuris da
bar užima ministerių pirmi
ninko vietų, kunigai skel
bia esant net “fanatišku be
dieviu”.

Jeigu klerikalams religija 
rūpėtų labiaus už viskų, tai, 
žinoma, jie negalėtų veikti 
išvien su bedieviais liaudi
ninkais. O jeigu jie eina su 
jais išvien, tai, reiškia, 
jiems rupi kas-nors labiaus, 
negu religija.

Klerikalai yra turtingųjų 
klesų reikalų gynėjai, išnau
dotojų sėbrai. Jie užtaria 
dvarininkų reikalus prieš 
dvarų darbininkus Jie užta
ria pasiturinčiųjų ūkininkų 
reikalus prieš mažažemius 
ūkininkus ir • bežemius; jie 
užtaria fabrikantų ir pini
guočių reikalus prieš miestų 
biednuomenę. Visur, kur 
susiremia turtuolio reikalai, 
su beturčio reikalais, pono 
reikalai su darbo žmogaus 
reikalais, kunigai remia tur
tuolio, pono pusę.

Pradžioje Lietuvos valsty
bės tvėrimosi Lietuvos dar
bo žmonės dar buvo silpni, 
nes karo padėtis ir vokiečių 
okupacija nedavė jiems susi
organizuoti. Buvo įsigalėję 
dvarininkai ir poneliai mies
tuose, kurie kitusyk mokė
davo gerai • sutikti su caro 
biurokratais. Todėl tuo lai
ku Lietuvos klerikalai ėjo 
išvien su jais. Lietuvos pre
ridentu jie tuomet pastatėlį

dvarininkų berną Smetoną.
Vėliaus dvarininkų jiega 

ėmė smukti. Kovoje už savo 
nepriklausomybę Lietuvai te 
ko susiremti s« Lenkija. 
Dvarininkai stojo už Lenki
ją, todėl jie pasidarė žmo
nėms dvigubai nepakenčia
mi, kaip išnaudotojai ir kai
po Lietuvos priešų bičiuo- 
liai. Dvarininkų įtaka nu
puolė. Senlemsieme carizmo 
sėbrams taip pat išsprūdo 
dirva iš po kojų, kada išny
ko viltis, kad Rusijoje gali 
sugrįžti senoji tvarka. Atė
jo proga pakilti ūkininkams. 
Ir klerikalai Lietuvoje šian
die daugiausia remiasi ūki
ninkais.

Jie gina stambiųjų ūkinin
kų, “storkaklių”, reikalus.

O liaudininkai gina vidu
tinių ir smulkesniųjų ūki

ninkų reikalus.
Dabartinė Lietuvos Val

džia yra ūkininkų atstovų 
valdžia.

Tarp stambiųjų ūkininkų 
ir mažesniųjų ūkininkų yra 
šiokių-tokių reikalų priešin
gumų. Todėl ir klerikalai 
su liaudininkais ne visame 
kame sutinka vieni su ki
tais.

Bet tie priešingumai tarpe 
ūkininkų nėra klesiniai prie
šingumai. Tiek stambus 
ūkininkai, tiek smulkus, yra 
žemės savininkai, ir jie su
daro vieną klesą. Jų tiks
las yra įgyti dauginus žemės, 
daugiaus nuosavybės, o ne 
panaikinti privatinę žemės 
nuosavybę. Kada kyla priva
tinės nuosavybės gynimo 
klausimas, tai visi ūkinin
kai eina išvien.

Šito paprasto dalyko, deja, 
nesupranta net daugelis tų 
žmonių, kurie vadina save 
socialistais, ir net marksL 
ninkais. Rusijos bolševikai, 
pavyzdžiui, skelbia, kad ma
žažemiai ūkininkai ir betur
čiai priklausą vienai “bied- 
nuomenės” klesai, kurią jie 
tolygina su “proletariatu”. 
Klaidingesnės nuomonės ne
gali būti. Kaip fabriko 
darbininkas nėra vienos eko
nominės klesos žmogus su 
smulkiu biznierium, taip ir 
dvaro darbininkas nėra vie
nos klesos žmogus su smul
kiu ūkininku.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

nesustokite, žygiuokite pirmyn 
ir mes busime pergalėtojais”.

JUNGTINAS VALSTIJOS. 
Leis savo dienraštį.

[11 Federuotosios Presos]

Denver, Colo. — Colorado Lea- 
der, organas Nonpartisan Lea- 
gue, paskelbė, kad gal neužilgo 
Colorados darbininkai įsigys 
nuosavų dienraštį. Įvairios dar
bininkų grupės nusprendė, kad 
darbininkų dienraštis yra būti
nai reikalingas ir kartu su ūki
ninkais susitarė įsteigti tą dien
raštį dar prieš rinkimus.
Siųs rusų vaikus į Copenhagcną.

[Ii Federuotosios Prcsosl
Nevv York. — 780 rusų vaikų, 

kuriuos Amerikos Raudonasis 
Kryžius gabena iš Vladivostoko 
į Petrogradą, pas jų tėvus, da
bar yra New Yorke ir neužilgo 
išplauks į Copenhageną. Išpra- 
džių Raudonasis Kryžius manė 
juos siųsti į Franciją, o jau pas
kiau, kada pasidarys patogios 
sąlygos — išsiųsti juos į Rusi
ją. Vaikai prieš tokį sumany
mą grieštai užprotestavo ir at
sisakė važiuoti Francijon. Jie 
reikalavo, kad juos greičiausia 
siųstų Rusijon. Delei to kelios 
dešimtįs vaikų buvo pabėgę, bet 
vėliau vėl sugrįžo į savo stovyk
la. c

Vaikų ir kitų įstaigų protes
tas prieš siuntimą jų Francijon 
pagelbėjo ir Raudonasis Kryžius 
nutarė juos siųsti į Copenhage
ną, o iš ten jau Rusijon.

Duoda vaikams užkandžių.
Į Iš Federuotosios Presos]

Chicago. — Pereitais metais 
mokyklų taryba duodavo už 1c 
užkandžius vaikams 45 mokyk
lose. Šiemet kaina bus 5c ir 
kiekvienas vaikas gaus biskutį 
mėsos, bulvių, makaronų ar pu
pelių, duonos su sviestu, pieno 
ar kakao ir pudingo.

Skolina pinigus Europai.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — New Yorko ban- 
kieriai yra labai patenkinti, kad 
jiems pasisekė greitai surinkti 
$100,000,000 paskolą Francijai, 
kuri neš 8 nuoš. palūkanų. Tiki- 
mąsi, kad dabar buS priimamos 
paskolos ir nuo kitų šalių. Tik 
skolintojai vis dar abejoja apie 
niekurių šjJių išgalėjimą užmo
kėti skolas.

Pamatiniai klesiniai reika
lai stambiųjų ir smulkiųjų 
ūkininkų yra vienodi.

Štai delko Lietuvos kleri
kalai, kurie gina “storkak
lių" ūkininkų reikalus, ir 
laudininkai, kurie gina vidu
tinių ir mažųjų ūkininkų rei
kalus, susivienijo. Jie šian
die išvien “riša” žemės klau
simą taip, kad apgavus so
džiaus beturčius; jie išvien 
vartoja kariuomenės ir poli
cijos jiegą prieš darbininkų 
organizacijas, ir išvien veda 
visą šalies politiką priešingo 
je darbininkų reikalams dva
sioje.

Krikščionis demokratus ir 
liaudininkus demokratus su
vienijo ekonominiai reikalai, 
nežurint priešingumų, kurie 
tarp jų apsireiškia religijos 
klausime.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

True translatlon filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., Sept. 20, 1020 
as rcųųired by the act of Oct. 6, 1917

Transportacija ir Ru
sijos rekonstrukcija

[Iš Federuotosios Preso*}

Berlinas, rugp. 28 (krasa).— 
Sovietų komisams Georgi Lo- 
monosovv. pasikalbėjime pasakė 
ką tik padarytasis kontraktas, 
sulig kurio Vokietija pabūda
vęs 26 garvežius dėl Rusijos, pa 
žymią pradžią atnaujinimo Ru
sijos-Vokietijos ekonominių ry
šių. Jis pa rieškė, kad Rusijos 
rekonstrukcija dabar priguli iš
imtinai nuo transportacijos sis
temos ir Vokietijos koorpomvi- 
mas šiame darbe turi didelės 
reikšmes. !
Prof. Lomonosov,, kuris pada 

re kontrauktus čia varde sovie
tų valdžios, buvo galva Rusijos 
geležinkelių misijos, pasiųstos 
Kerenskio valdžios į Jungt. Val
stijas 1917 m. Jį pašalino 1918 
m. vadinamasis Rusijos am
basadorius Borid Baclunetjev Į 

už jo pritarimą! sovietams. 19191 
m. Lomonosov sugrįžo Rusijon, 
išmainytas už amerikiečius be
laisvius. |

A pi I > u di ndamaą • vatb u m ą 
Rusijai gauti garvežius, prof. 
Lomonosov pasakė:*

“Rusijos maistas ir žalioji 
nudega gali būti ekspbrtuoti 
tik, jei mums pasiseks atsibu
do voti transportacijos (susisie
kimo) sistemą, kuri dėlei karo 
yra labai blogoj padėtyj. Pieti
nėj Rusijoj, Kubaniau-s distrik- 
te, taipjau ir Siberijoje, yra di
deli grudij sandėliai, bet delei 
blogos transportacijos, jų net 
negalima atgabenti Maskvon, 
nekalbant jau apie eksportavi
mą į vakarinę Europą. Nors 
mums tuo pačiu laiku pasisekė 
biskį pagerinti transportacijos 
padėtį musų pačių išgalėmis, 

tai Į) kad šiandie kasdie vaigšto 
du pasažieriniai ir vienas grei
tasis espreso traukiniai tarp

Tikimasi, kad neužilgo galbūt 
atsikreips j ieškodamos paskolos 
Skandinavijos šalįs, niekurie 
Šveicarijos miestai ir niekurios 
Pietinės Amerikos respublikos.

Kalinės džiaugsmas.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Mollie Stimer, 
jauna rusė, kuri yra nuteista 15 
metų kalėjiman už jos protesta- 
vimą prieš talkininkų interven
ciją Rusijoje savo laiške gimi
nėms išreiškia didelį džiaugsmą 
prieš visų šalių darbininkų sto
jimą prieš karą su^ sovietų Ru
sija. Ji jau du metai kaip sėdi 
Jefferson City kalėjime. Šavo 
laiške tarp kitko ji rašo:

“Du metai atgal, rugp. 22 d., 
nedidelis musų būrelis atsišau
kėme į darbininkus streikuoti 
prieš Jungt. Valstijų ir talkinin
kų intervenciją Rusijoje ir mes 
likome apkalinti. šiandie milio- 
nai darbininkų streikuos ir ka
pitalistai turės tai pergyventi”. 
Viską ką jie gali pasakyti, tai 
‘Bah...., tai ne konstitucinis da
lykas’

Vienas iš tos grupės yra mi
ręs, auka kankinimų kalėjime, 
trįs kiti yra nuteisti 20 metų ka
lėjimai!, o p-lė Stimer nuteista 
15 metų.

Ji labai džiaugiasi susidarimu 
veikiamosicM tarybos Anglijoje 
ir Europos darbininkų užimtąja 
pozicija.

“Pagalios musų didžioji vil
tis, musų puikus idealas tarp
tautinio darbininkų solidarumo 
dėl bendro žmonijos labo, jau 
įvyksta!” sako laiškas. “Mes ne 
tik skaitome apie tai, bet mes 
matome tą, žinome tą ir jaučia
me tą. Aš norėčiau apkabinti 
visą pasaulį ir sušukti: “Eikite,

Maskvos ir Petrogrado ir^taip- 
jau mes budavojame 3,600 ki
lom terų naujų geležinkelių, 

mes jokiu budu savo pjiego- 
mis negalime apsirūpinti garve
žiais.

“Mums reikia apie 5,000 
garvežių. Visame, pasaulyj į 
metus pabūdavo j amai apie 10,- 
000. Amerika gali pabudavoti 
į metus 5,000 garvežių, Vokie
tija apie 2,500. Vokietija to
dėl yra antroj vietoj, 'tas pa
rodo svarbą atsteigimo ekono
minių ryšių su Rusija. Kiek aš 
žinau, vestosios Konodoje tary
bos nedavė jokių galutinų pa
sekmių, bet dabar jos yra ve
damos Londone.

“Vokietijos užrubežinių rei
kalų minisberis Dr. Simons, 
kaip aš su džiaugspu patyriau, 
pagyre musų plačius pienus re
konstrukcijos darbo. Tūlą lai
kų aš buvau prezidentu nacio
nalinės rekonstrukcijos komi
sijoj ir lodei aš perpranta kiek 
kas yra pienuojama. Mes ren
giamės išnaudoti upių vandens 
jiegą, pabūdavo jant dideles 

elektros stotis ir parūpinant 
daug jiegos agrikultūrai ir in
dustrijai trįs tokios dideles 
dirbtuves yra budavojnmos, dvi 
stotįs yra šiaurėje, viena netoli 
Petrogrado, antroji ant Volgos, 
o trečioji ant Dniepro”.

— naujais pamatais, t. y. pre
numeruotis organą atskirai, nes 
atsižvelgus į šių dienų visako, o 
ypač popieros brangumą, mes ; 
nei manyti negalime, kad galė
tumėm išleist organą senuoju 
budu, t. y. už narių mėnesines 
duokles.

Žinoma, išpradŽių gal butų Ir 
sunkų tą darbą varyt priekyn, 
bet mes sąjungiečiai neturim 
paisyt tų sunkenybių ir turim 
stot visi į darbą, nes to reika
lauja musų organizacijos stip
rumas.

Kad mums L. S. S. orgailas 
yra reikalingas, tą jau kiekvię- 
nas musų draugas supranta. 
Politiška organizacija neturin
ti savo laikraščio, negali pasiekt 
plačiųjų minių, negali tinkamai 
atsispirt prieš savo priešus, ku
rie bando ją diskredituot žmo
nių akyse. Kitais žodžiais sa
kant, L. S. S. be nuosavo ofici
ali© organo darosi neinteresin
ga plačioms lietuvių darbininkų 
minioms.

Kad atrėmus visus savo prie
šų puolimus, kad padarius musų 
L. S. S. plačioms minioms inte
resinga organiiacija ir kad su
stiprinus vienintčlę lietuvių dar 
bininkų politinę partiją, yra ne
atbūtinai reikalingas musų nuo
savas organas, kur mes galėtu
mėm viešai svarstyt L. S. S. Ir 
kitus viešus klausimus.

! Gal nekurie draugų pasakys, 
kad mes turim du laikraščių, 
kurie mums tarnauja, tai to 
ir užtenka. Tiesa, mums “Nau
jienos” ir “Keleivis” tikrai nuo
širdžiai patarnauja ir per juos 
mes galime dalykus svarstyt. 
Bet juk toli gražu ne visi L. S. 
S. nariai skaito tuodu laikraš
čiu. Kas viename yra rašomą 
apie musų organizacijos reikar 
lūs, to kitame nerasit, tad daug 
narių pasilieka nežineliais savo 
organizacijos reikalų. O abie
juose laikraščiuose rašyt tą pa
tį, tai reiktų padaryt tuos laik
raščius labai nuabodttais dėl pa
šalinių skaitytojų.

| Visų tų keblumų išvengimui, 
reikia j ieškot galo, ir tą išėji
mą jau atrado d. Hermanas, pa
siūlydamas išleisti savo organą. 
Aš tam pilnai pritariu, ir ma
nau, kad sąjungiečiai apie -tai

L.S.S. Reikalai
NUOSAVO ORGANO 

KLAUSIME.

Tūlas laikas atgal L. S. S. ad- 
ministratorius-iždinirikas d. C. 
A. Herman pakėlė plausimą a- 
pie įsigijimą nuosavo organo. Ir 
jo išdirbtu planu butų geriau
sia išleisti L. S. S. organą.

Aš nuo pat persiorganizavi
mo L. S. S. mąsčiau apie tą da
lyką ir keletą sykių teko kalbė
tis su draugais ir galutinas mu- 
syi švedimas būdavo, kad, 
reikia leist L. S. S, organas ir

Turtas žmonijai labai daug 
reiškia. Ji gamina ir krauna 
turtą per gentkartes, per ištisus 
šimtmečius, kad sutverus žmo
nėms patogesnes gyveninio sąly
gas. Sulig žmonių turto nusi- 
stato ir visų žmonių gyvenimas. 
Atėjus gi karui viskas urnai lie
ka sunaikinta, tas amžiais krau
namas turtas lieka išaikvotas, 
visas gyvenimas urnai persimai
no. Karas sunaikina ne tik pa
vienio žmogaus turtą, bet ir vi
sos šalies, visos draugijos turtą.

Tada prasideda žmonijos puo
limas. Sunaikinus turtą žmonių 
ekonominis padėjimas žymiai pa
blogėja, o jei tas turtas negali 
būti greitai išnaujo pagamintas, 
prasideda draugijos įrimas, per
simaino santikiai tarp žmonių, 
taip kad ilgainiui visa žmonių 
draugija gali prieiti prie pilnos 
savo dizintegracijos, susmuki
mo, sugedimo ir, pagalios, žlugi
mo. Tokias tai baisias pasek
mes neša žmonijai karas.

— XXIX.
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Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
Anglų kalbos, 

t Lietuvių kalbos, 
i Aritmetikos.
i Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

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

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

2)
3)
4)

JOHN KUCHINSKAS

Redakcijos Atsakymai
Naujienų Skaitytojui, Rose- 

land. — Mes nededame žinių, 
kurių padavėjai nepaduoda sa
vo tikro vardo pavardes ir ad
reso Redakcijos žiniai.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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 L*g<! li
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą sąlygų. 

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandų.

Virtum Metropolitan Stata Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Loavttt 

Tel. Canal 2552.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaUikuoti 

taip ir civili Akuose teismuose. Darė 
visokius dokumentus ir popieras j

Namų Oflsaal
3)111. RaltM SL

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisais 
f 17 R. Beartam Si 

Onlty BUg.
Tel. Central 4411

A. Petratia S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Birenu

Siaučia Pinigas. Pardaoda 
Laivakortes.

NOTARIJUSAS

809 Wcst 35th SI., Chicago, 111.
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

Remkitc savo sandarbininkus

CO-CI-MA CIGARAI
Nuo išdirbėjo tiesiai vartotojui 

sučėdins jums pinigus.
Pareikalauki t sau Co-Ci-Ma Ci

garus skrynutėmis 
dirbtuvės, cigarų išdirbėjų 

nuosavybės.
iš

Co-operative Cigar Makers, I«c.
1448 W. Madison St. 
Phone: Monroe 3774.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgu 
25 East Washington St; 
Marshnll Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

■ J

laukia ir

Tai. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA 

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

Kada mes savo organą įsigy
sime, tada ir musų organizacija 
bus gyvesnė ir stipresnė, tada ir 
plačioji visuomenė bus mumis 
užinteresuota.

Tad, draugai, prie darbo. Pa
darykim taip, kad musų orga
nas išeitų dar prieš rinkimus. 
Tai padaryt yra musų pareiga, 
nes darbininkai dabar
klausosi ką socilistai sako, vi
suose svarbiausiuose politikos 
klausimuose. Kada mes įsisteig
sime savo organą, o ir musų daj 
bartiniai laikraščiai — “Naujie
nos” su “Kel.,” taipgi su mu
mis eis, tada L. S. S. bus tikrai 
nepergalima tvirtovė.

Tad, sąjungiečiai, pamastykit.
— B. Songaila.

Skaitytoju Balsai
|l/Ž išreikštas Štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

KARAS.

Karas yra skaudžiausias smū
gis žmonijai ir civilizacijos truk
dytojas. Jis net verčia manyt, 
kad jis gali būti priežastim svie
to pabaigos. Kada kare išmuša
ma geriausi žiedai, kada žūsta 
visas jaunimas, pasilieka tik 
žmonijos silpnieji ir senieji, dė
lei to sekamos gentkartės būna 
silpnos ir gyvenimui netinka
mos. Karas, pagalios, sunaikina 
žmonijos lobį ir įstumia jų į bai
siausi skurdų. Tokiu budu, ka
rui ilgai siaučiant- pasaulis gali 
prieiti prie savo pabaigos.

Karas yra baisus dalykas. Ten 
žūna žmones, ten naikinamas 
yra amžiais žmonijos sukrautas 
turtas. Kiekvienas, kurį palie
čia karas, atjaučia jo baisius 
slaugius. Kuras neša pi'.ižutį vi- 
sai žmonijai.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

------------------------------- . - . ........ —............... —ą

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
... .. ■. .............. . ............ ...... ... ......

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicag* 
Telephone Vau Buren 294

DR. A.A2ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

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

z"” .........-y-......................
Ofiio Tel. McKinlay 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Mę* saro darbą gvarantiojame 
Kalbame riaa* Earopiikas kalba* 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street L, ,, , , ,

PLUNKSNOS, 
jčystos baltos sanitariškos plunks

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

plunksnos svaras ............... $1.39
čysti balti žąsų puvai sv.......... $1.98
Gei-iauRi Lnltl pvilcri .......... $2.2t>

BECKS DKPARTMKNT STORE 
33Z3 So. Halsted S^.

Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Tel.

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A.SHUSHO

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

Chicago, III.
D■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Telefonas Pnllmaa SU

Lietuvi* Dentistas
111801 8. Michigan AvM Roselaiui 

Valandom O Ūki e vakar*.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Pri&ninio valandos nuo 8 iki 
*12 ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak. 
3325 So. Halsted S t.. Chleaso.'
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West Virginijos 
kalnuose..

PAUL HANNA 
[Speciali Naujienų ir Federuotosies

Prasės korespondencija]
VVilliamson, W. Va. — “Karo 

stovio įstatymai visai nėra įsta
tymais ; tai yra panaikinimas vi
sų įstatymų!”

— I
Taip pasakė Mingo apskričio ja turi pastatyta po karo stovio 

teismo teisėjas James Damron, 
į kurio kasyklų savininkai atsi
gabeno federalinius kareivius, 
kad tieji pagelbėtų kovoje au au
gančiu unionizmu tarp angliuku 
šių.

“Jeigu yra šiame paviete koka 
nors pateisinimas karo stoviui, 
tai aš pasakysiu jums, ponai, 
kad visa VVest Virginijoj valsti-

Motorų Ir Merilny AtydilI!
Pranešu visoms draugėms ir pažįstamoms, kad 

aš sugrįžau į Chicago da geriau prisirengus patar
nauti visuose motery reikaluose. Per du metu ma
no buvimo kitose vietose gavau daugiau ir įvaires
nės praktikos. Kaip pirmiau, taip ir dabar duodu 
patarimus moterims ir merginoms dykai.

A. M. Kai t iene
Akušerė.

3014 Emerald Avė

NEPAPRASTA PROGĄ
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymų:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(s to radžio) 31 azgštos rųšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo goriausi 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. Mos parduosimo jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų. f

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

įstatymais”.
Teisėjas Damron taip pasakė 

rūgs. 6 d. kalbėdamas j prisaL 
kintuosiua teisėjus, kada jis s»- 
grįSo ii pertrauktų vakatijų. JB 
sakė:

“Dešimt dienų atgal aš išva
žiavau savaitės poilsiui; savai
tei nepraėjus aš gavau telegra
mą, kad 500 federalinių kareivių 
tapo pasiųsta į Mingo pavietą.

' Aš taojaus sugrįžau, jausdamas 
kad tai yra mano pareiga tai pa
daryti.

“Sugrįžęs aš atradau tai, ką 
aš jums sakau šiandie — kad 
nėra pamato siųsti į čia karei
vius, nėra sukilimo, nėra nieko 
kas pateisintų karo stovį.

“šen ir ten gatvėse jus už
kirsite žmones svarstant apie 
karo stovio įstatymus. Leiskite 
man pasakyti, kad aš gedžiuos 
girdinti žmones pritariant jiems. 
Jie nežino apie ką jie kalba. Kas 
yra karo stovio įstatymai? Kas 
iš jūsų, kurie nepatyrėte ir ne
tyrinėjote jų, žinote apie juos?

“Karo stovio įstatymai yra 
tuo, kas viršija jūsų valstijos 
įstatymus. Jie visai nėra įsta
tymais, tai panaikinimas visų 
įstatymų. Kas yra daroma karo 
stovio įstatymais, neturi konsti
tucinio ar įstatyminio leidimo.

“TeČiaus mes turime priimti

Saugok aki y išgijimą

gos, mes tikrai
Mes pristatome ,

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis’nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
NATIONAL STORAGE CO.^

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

Laivas

SAXONIA
Išplaukia Rugsėjo 30 dieną

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

Kreipkitės pas arčiausį Cunard Agentą.

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, ritinant ar tolia žiūrint — ta! 
reiškia, jog privalot^ kreipties | 
manų klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mana 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausj patarnavimą 
dol

Akių , Ausų, Nosies Ir Berklis 
ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1 01 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viriui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Vilandoa: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
N kėliomis nuo 9 ryto iki 12 <L

ir pstferbti musų Jungt. Valsti
jų kareivius ir parodyti jiems, 
kad mes mylime ir gerbiame 
konstituciją, už kurią jie karia
vo. Ankščiau ar vėliau tie ka- 
roiviai sugrįš į savo Sherman 
stovyklą nuomone, kad kas 
buvo pasakyta apie Mingo pavie
tą nėra pusės tiesos, Žinodami, 
kad kas nors padarė klaidą ir 
kad esančios neva betvarkės, de
ki kurios jie tapo atgabenti, vi
sai nėra”.

Išėmus kasyklų savininkus, 
kurie prikalbino gubernatorių 
Cornwell atsigabenti kareivius, 
visas Mingo pavietas pritaria 
teisėjo Damron žodžiams. Ir, 
kaip jau buvo pirmiau nurody
ta, federaliniai kareiviai per dvi 
savaiti draugavimos su angliar 
kasiais patyrė, kad “anarchija” 
tarp darbininkų yra kieno nors 
prasimanymu.

Už dviejų dienų po atvykimui 
kareivių j Williamsoną ištiko 
nuotikis, kuris galėjo pasitar
nauti tiems, kurie nori karo sto
vio. Būrelis piliečių, taipjau ir 
angliakasių, susirinko stotyje 
prieš ateisiant traukiniui. Atė
jęs su būreliu kareivi^ federali
nis kapitonas paliepė visiems an
gliakasiams išsinešdinti, saky
damas: “Mes nenorime čia to
kios rūšies žmonių”.

Tai buvo kibirkštis, kurie leng
vai galėjo pagimdyti eksploziją. 
Bet angliakasiai sulaikė savo 
pyktį ir išsiskirstė. Jie tuoj aus 
susižinojo su angliakasių unijos 
prezidentu Lewis. Lewis gi su
sižinojo su Washingtonu, pra
nešdamas valdžiai, kad 600,000 
angliakasių Amerikoje nori žino
ti, kodėl federaliniai kareiviai 
VVest Virginijoj įžeidžia darbi
ninkus.

Protestas buvo veikmingas. 
Pulk. Burkhardt pasišaukė savo 
oficierius konferencijon, pada
ryta pasiaiškinimai, išreikšta ap- 
gailavimas už nuotikį ir karei
viai dar labiau susidraugavo 
angliakasiais.

Nepristatyti laiškai

su

Ar Viduramžis 35 ar 60? IpmiGŲ
Daktaras aiškina, jogei kraujas be geležies naikina žmo
nių sveikatą ir gyvumą. Vyrai ir moteris tankiai atrodo 
ir jaučiasi senais pirma laiko.
Rašo Dr. Ferdinandas Kinų, New Yorko gydytoja* ir medecinos autorias.

Senatvės apsireiškimas yra aiškiai 
matomas daugelyje vyrų ir moterų, 
kurie turėtų būti jaunais, linksmais, 
sveikais ir veikliais pačiame savo jau
nystės žydėjime. TeČiaus tikra prie
žastis to viso tankiai paeina daugiau 
nuo nieko, kaip tik nuo stokos geležies 
kraujuje. Ir tatai yra stebėtina, kaip 
urnai šitos aplinkybės yra prašalina
mos, jeigu tik suteikiama kraujui tik
ra geležis.

Savo praktikoj tankiai susitinku su 
žmonėmis, kurie dar neturėdami 40 me 
tų išrodo labai nervuoti, be energi
jos ir abelnai blogam padėjime, kurio 
galima butų tikėtis 20 metų vėliaus; 
kuomet kiti 60 metų turėdami jau
čiasi jaunais, pilni gyvumo, su tvir
tais nervais ir kunu.

Kad mes butume ir sveiki ir ilgai gy 
ventume, visvien tankiai kįla tokių 
klausimų, kuriuos kiekvienas už save 
turi atsakyti. Senumo ženklus tan
kiausia paeina nuo nešvarių kraujo in
delių (uessels) ir kūno celių. Neturė
damas užtektinai stiprybę-duodančios

NUXATED IRON
Del Sveikatos, Stiprumo ir Eenergijos.

geležies, kraujas palieka visiškai silp
nas, kad pergalėti tą lėtainuodijant; 
procesą. Kad užpildyti šį nedateklių 
aš paprastai užrašau organiškos gele
žies, panašios Nuxated Geležies, kuri, 
užtręšdama kraują ir sutverdama tuks 
tančiu naujų raudonų cėlių, sutaiso pa
gadintą plėvę (tissue) ir sutveria tvir
tumą ir energiją, kad atsilaikyti prieš 
laiko naikinimą, AŠ nežinau geresnio 
budo, kuriuo ypata galėtų sužinoti sa
vo kraujo geležies reikalavimą, kaip 
kad išpildymą sekamo testo: pirmą, 
ar ilgai galj dirbti ir ar toli gali nu
eiti be nuovargio, antra, imk dvi pen
kių grūdelių Nuxated Geležies pigul- 
kas tris sykius į dieną po valgiui, per 
dvi sanvaiti. Fotam išbandyk savo 
stiprumą, o pamatysi jogei daug pel- 
nijai. Nuxated Geležis padidins jūsų 
tvirtumą, jiegą ir tvermę delikatnų, su 
irusių nervų, daugelyj atvėjų j dvi san 
vaiti. Jus galit gauti Nnxated Gele
žies pas kiekvieną aptiekorių su abso
liutiška Kvarantija. Jeigu jus busit ne 
užganėdinti pinigai jums bus sugra
žinta.

ŠIANDIE, SEPT. 20, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo j užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip: »

LIETUVOS 100 auksinų___  $2.00
LATVIJOS 100 rublių ___  $1.75
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.00 

LENKIJOS 100 markią___ $045
Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai- 

, nant pinigą | pinigą 80 nuošimtis
daugiau. Pinigai aplaikyti per 

. laiškus liekasi pasiųsti $ Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam ( visus 
Lietuvos kraštus. 1

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. 18th Street, Chicage-

Dr. A. R. Blumenthal

Ateikit ir Pasiimkit
Savo Dalį

Geriausia vieta darbui. 
Visi miesto parankumai. 
Užtektinai vietos 
Ganykla karvei dykai 
Tiktai 15 minuty nuo tuzino dirbtuvių 

. Lengvos išlygos ir žemos kainos.
t

Nebūk ten kur gyvenate susigrūdę 
Čia gyvenimas kaip ant ūkio.

Ofisas atdaras kasdien 9 iki 6; panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 7 iki 9 vak.; nedėlioj po piet nuo 
2 iki 4. 

w I

ku*. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Ar. ha m p. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta reK*jimaa Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Ave„ 2 l«be* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ▼. ryto, nuo B 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drezel 2880

PRANEŠBIAS.
Daktaras Makaras, Lietuvys.

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

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

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

Pullman 342.

DR. VAITUSH, O. D.
* Lietuvi* Aklą19SL Specialistas

Palengvins akių įtempimą, knrb 
est> priežastimi galvos skaudėjimo, 
svrlgulio, akių aptemimo, nervuo 
huno, skaudamą aklų karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir tollregys 
tę. Prirenki* teisingai akinius, vi 
suese atsitikimuose egiaminavima* 
•lai ima su elektra, parodančia nia 
Šiaušias klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėl dieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas H58 W. 47th SL, kampu 
Ashland Aveu Tel. Drover 9649.

DR. R. WAGNER
Mano speciali* gydymą* yra ckranH- 

ką, — nervišką ligą.
Ofise valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

. 1553 W. 47th St
Kampe* Ashland Avė,

Phone Drover 9660.

902 Aleksandrovice Wecenta
903
905
911
912
919
926

Asmutis Thomas 
Baldanskis John 
Bukantis Stanilis 
Butkene Waronika 
Dankanies Mari 
Galkus Alex

927 Gasparka John
939 Jadikij Jozapey
940 Jaraite Monika
942 Juozapavicus Juozapas
946 Kazimers Andrejkus
947 Kaziunas Moteis 
948 
967 
970 
972 
975 
977
979 Perminąs Jos
980 Petrikas K 
983 Platakis Frantz 
984 
986 
988 
991 
995 
996 Sirbike P

1001 
1003 
1011 
1017 
1019 
1023 
1024 
1027 
1028

Kirpauskis J 
Markuckas Klemunes 2 
Meszkene Adela 
Mikalajūnas Stanislavas 
Neviakas Victor 
Onusaitis Frenzis

A. T. SMITH & SON
12000 So. Halsted St., \ 

West Pullman, Chicago, III.
Phone Pullman 242.

.  • * ■' . w . - I t ► « • » . , ' * * 1

Paimk State Street karą (119th & Morgan).

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptieką

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114.

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

Pirmutinė Lietuvių Siektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres.

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

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

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

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno sarge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginamas 5 nuo I. kiek
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. Halstod SU Chicago. UI.

Pranavicienia Varonika 
Proninskas Antanos 
Radavičia Flipal 
Rupszlaukatei Juzapa 
Sergeda Jozepas 2 — ... —, 
Stanlaus Kazimiras 
Stonieni A 
Jasilonis Dominikas 
Uselone Besi 
Witkowski Waronika 
Žebrauskas Juozas . 
Žemaityte Monika 
Žiliui Ignui 
Žilinskaite Tolio

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

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 Wcst 120 St., W. Pullman, III.

Tel. Pullman 169.

KUR
SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodu nuo visokių ligų.

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

Reikalaukite musų surašo vaistą ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS ffiiS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, 111.

Anton Kovalsky / 
John Andrikonis 
Kostantinas šešelgis 
J. Beleskas
Juozas Vaitiekaitis 
Kazimieras Taparauskis 
Antanas Marcinkus
T. Ripkevičia
Juozas žile
Petras Latvenas
Juozas Vinčauskis 
Jonas Stralkauskis 
Bruno Pužauskas 
Jonas Straila
Justinas Berecnevičia 
Peter Tamašiunas 
Stanislovas Vitkauskas
I. Zylė
Alex Petraitis
Stanley Shimkus 
Marcijan Miežis 
Joe Kikilas
J. Žilinskas
Eelix P. Žilinskas

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Ii lonių nuo kaspinįuės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėles ženklai
žmonės sergantis taja biaurla liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J IE N O S”

Dvasia

Tel. Pullman 842 Ir 8180.
DR. L E. MAKARAS 

Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas 
1090(1 Michigan Avė. Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marskfield av. 
ValandoBi iki 9 ryto, nue 8 iki 

4 ir nuo 7 Iki 9 vakare, 
TeL Proapect 1157

DR. M. HERZMAN
18 RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniikas 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 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110 arba 357 

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai i

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

3149 S. Morgan sftt kerte 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. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St, kampas 
I^eavittt St. Phon« Canal 6222. V»- 
landosi 1 11d 5 vai. vakare, nue 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phene McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stiipnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

" Tel. Boulevard 2169
Z Dr. A. J. KARALIUS
■ Gydytojas ir Chirurgas5 VALANDOS: 9—12 ryto

B 3303 So< Mtfrgan Street, 
Chicago, UI.

: DR. YUaKA :
S 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
II Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 ] 
H vakare.

Rezidencijai 2811 W. 68 St 
Tel. Proepect 3466

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

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

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryta
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo lyto iki piet. 
Tel. McKinley 263
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ŽINIOS

KOOPERATYVINĖ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ.

Kada pereitais metais kįlo ci
garų darbininkų streikas, dau
gelis cigarų dirbtuvių, nenorė
damos pasiduoti darbininkams, 
išsikėlė į kitus miestus, kur jos 
galėjo rasti neorganizuotų dar
bininkų. Tad kada streikas už
sibaigė vistiek daug streikierių 
pasiliko be darbo.

Da’r sreikui tebesitęsiant 
•treikieriai tai permatė ir pra- 
dqjq organizuoti kooperatyvi- 

uę cigarų dirbtuvę. Pirmas su
sirinkimas įvyko spalių 6 d., o 
už mėnesio dirbtuvė jau buvo 
atidaryta 
Co-Ci-Ma 
operative 
garus, 
šiol labai
išdirba gerus cigarus ir ją re
mia organizuoti darbininkai. Ji 
ikišiol išdirbo ir pardavė 700,- 
000 cigarų. Dabar dirbtuvė pa 
gamina po 125,000 cigarų į mė
nesį. Kooperacijos t cigarus 

pardavinėjama 1,200 sankrovų.
Narių kooperacija turi 519. 

netik cigarninkų (jų turi būti 
didžiuma), bet ir kitokių pra
monių darbininkų, Kooperaci
ja spalių 6 d. rengia- paminėji
mą savo metinių sukaktuvių.

nedėly, rugsėjo 20 dieną. Regis
tracijos diena bus panedėly ir 
utarninke. Taigi visi tie, kurie 
nori jas lankyti privalo nieko 
nelaukdami užsiregistruoti, nes, 
paskui gali būti per vėlu. Ūži 
mokslą nereikia mokėti. Patar
tina visiems išnaudoti šią pro
gą pramok i m ui anglų kalbos, 
be kurios prisieina liek ( 
nesmagumo turėti.

Robert T. Rice turėjo 
mokėti $25 už uŽgavimą 
tėvo, Arlhur T. Rice,
vės kompanijos prezidento.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

savo
spaustu*

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas.
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas
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.

REIKIA —
Puiki čysta

čokoladas Ir
Guzikų skylučių 
ranka darytojų.
Ateikit pasirengę 
dirbti.

EXTRA!
Parsiduoda saliunas ir bowling 

alley su elektros Svieso. Gera vieta, 
lietuviui, apgyventa visokių tautų, 
daugiausia rusų. Turi būt parduota 
į trumpą laiką — važiuoju ant savo 
farmos. Parduosiu labai pigiai.

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

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

827 W. 33rd St.

The Royal
Taiflorš

PARSIDUODA karčiama su gra- 
žium pianu. Geriausioj vietoj visų 
tautų apgyventoj, prie pat dirbtuvių. 
Pardavimo priežastis — turiu greitai 
išvažiuoti Lietuvon.

2535 So. Halsted St.

Mėgino nusinuodyti.

ir pradėjo išdirbinėti 
(sutrumpinant Ko- 
Cigar Makers) 
Koorporacijai 
gerai sekasi.

Poni Violet Kadzc, 26 melų 
amžiaus, 753 W. 16-tos gatvės, 
buvo atrasta savo namuose Iš
sikankinanti nuo gyvojo si
dabro bichlorido. Ją nugaben
ta pavieto ligoninėn. Ji atsisa
kė pasakyti ar nuodų išgėrimas 
buvo netikėtas ar tyčia padary
tas. Policija tyrinėja dalyką.

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

731 So. Wells St.

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

4545 So. Paulina St.

Mes da turim kelis pat
raukiančius darbus užėmi- REIKIA Elevatormano paty-

ci-
iki

nes ji

Dr. Theodore C. Gunther, 
637 Fullerton parkway, tapo 
proliibicijojį agentų areštuotas 
už nelegališką pardavinėjimą
degtinės.

William Moore, ugniagesys, 
Lapo sužeistas, kuomet arkliais 
važiuojamas inžinas susidūrė 
su motoriniu t rok u ant Grand 
blvd. ir 37-tos gatvės.

Fred Nagle, 2618 Mohaw 
ir kūnų,

Išvaikė prakalbas.

kuoinct ekspliodavo j 
lanka jo automobiliaus.

mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit į Hawthorne 
dirbtuves ir pasikalbėkit 
daugiau apie šiuos darbus.

COIL WINDING
PAPER INSULATING 

ASSEMBLING
Šie yra visi geri darbai ir 

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

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC. 

48th Avė. & 24th St.

rusio departamentinėse krautu
vėse. Darbas ant visada. Ge-
riausia mokestis.

J. OPPENHEIMER & CO.

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

4959 So. Paulina St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA gražus pianas, ver
tas $500.00 už $335.00. Priežastis 
— turi apleisti Chicago.

F. WALDEN,
3314 S. Morgan St., 1 

2nd fl. f r.
Blvd. 9966.

4700 S. Ashland Avė. PARDAVIMUI saliunas su visai 
reikalingais įrengimais. Lietuvių ap- 
gyventoj vietoj, biznis išdirbtas per 
30 metų, 32 St. ir Normai.

501 So. Normai Ava.

RAKANDŲ BARGENAI
Visada pas seną ištikimą

CURTIS’ FURNITURE EXCHANGE 
6201-3-5-7 Wentworth 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

S' 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 įpinėtos 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 Utamiko, Ketvergo ir Su- 

batos vakarais iki 9 vai.

PARSIDUODA puiki nuosavybė 
:?ilsene ant 20th St., ten yra 1 Storas 
ir kambarys ir šalę 3 kambariai, ren- 
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.

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

Atsišaukit pas
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
ir 19th St.

DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 
namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Anį 
didelio kampinio loto ir arti visų pa
rankamų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tilo padlagos maudyklė< 
kambariuose ir tarpdurise. Rando3 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brighton Parke, lietuvių koloni
joje, 
ninko.

ig. naujas munnn? 
kamb. fletai. Anį 
>to ir arti visų pa-

Atsišaukite tiesiai prie sav1

2424 West 45th St. 
2rų lubų iš fronto.

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

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO. 

2109 W. 39th. St.

SALIUNAS
Parsiduoda labai pigiai. Vieta gera, 
lietuvių apgyventa ir išdirbta, nes 
saliunas buvo toj vietoj per 20 me
tų. Priežastis — savininkas išva- 
žiuoj'a ant farmos.

Atsišaukit į
Naujienų Ofisą No. 143

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geroj vietoj ,lietuvių ir lenkų 
apgyventoj. Priverstas esu greitai 
parduoti. Priežastį pardavimo, pa
tirsite ant vietos.

1836 So. Halsted St.

PALIKTA STORAGE’Y

Praeitos pėtnyčios vakare, 
Johnsonas, žinomas socialistų 
partijos darbuotojas, laikė pra
kalbą ant kampo So. State ir 
Congress gatvių. Arti keturių 
šimtų žmonių susirinko pasik
lausyti. Bet musų atgaleivianis, 
žinoma, tas nepatiko. Taigi jie 
au pagelba policijos ir tamsu- 
nėlią ugnagesių pasirūpino iš
vaikyti klausytojus. Žinoma, 
tie baanaunėliai mano atlikę di
delį darbą.

Poni John Pols, 28 metų am
žiaus, 1739 W. Erie gatvės, su- 
-ivaidijus su savo vyru išgėrė 
benzino. Ji randasi blogam pa
dėjime pavieto ligoninėj.

REIKIA moterų virtuvės dar
bams vakarais nuo 4 iki 
$14.00.

PARKER’S CAFE, 
51 & Lake Park Avė.

9.
REIKIA — vy/ų 

warehouse. Gera
gera mokestis — 
darbas.

Svmušo ir atėmė automobilių.

Praeitos pėtnyčios vakarą 
trys apsiginklavę plėšikai už
puolė Jacob Schaeffer, 3903 
Beklen gat. ant Jockson ir Sac- 
tonento bulvarų jam važiuo
jant automobily. Plėšikai pa
reikalavo, kad jis pavėžintų 
juos, bet jam atsisakius, liko
si sumuštu ir neteko automobi- 
Liaus. Valandą vėliau 'banditai 
apleido mašiną, kuomet jie su
sidūrė su kitu automobiliu. Jie 
išmetė vežėją, Edwin Kuhlman, 
ant šaligatvio ir pabėgo. Kuh- 
mano perskelta galva.

Apdegė bežaizdama su 
degtukais.

CJara Hartewineke, penkių 
metų amžiaus mergaitė, gyve
nanti 4742 So. Marshfield gat
vės, pavojingai apdegė veidą ir 
kūną bežaizdama su degtukais. 
Ji, pasiėmus nuo pečiaus deg
tukų pakiuką, išėjo laukan ir 
palindus po prieangio laiptų 
pradėjo žaisti. Bet degtukai ne
tikėtai užsidegė, o kartu ir jos 
drapanos. Netrukus kaimynai 
išgirdo klyksmą, pradėjo j ieš
koti ir ją surado visą liepsnuo- 
ae. dora nugabenta į German 
Deaconess ligoninę. Sako, 
galinti mirti.

ji

Policistas gavo kiką.

Petnyčios naktį policistas, 
arba koks nors pajotžarga per- 
•trėdęs policisto uniforma, įbe- 
gb į saliuną ant 3415 Wallace 
gatvės ir pagrasino “visus iš- 
fcudyti.” Bar tenderis iš- 
ttnęs iš jo kišeniaus 
revolverį ir davės kiką išmetė 
jį per duris. Buvusieji saliune 
kestumeriai sako, kad jis bu- 
v<» girtas. Bartenderis užsira
kęs policisto žvaigždės numerį.

Atidaro viešąsias mokyklas.
Visos vakarinės viešosios 

mokyklos atsidaro šiandie, pa-

į plieno 
vieta ir
naktinis

PARSIDUODA karčema. Prie 
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

3600 So. Wallace St.

PAAUKAUSIU 88 notų Grojiklį 
Pianą, pilnai garantuotas ant dešim
ties metų. Parduosiu už bile žmoniš
ką pasiulimą.

2110 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
Victrola, kaip naujas.

I H lIMKUnl vertas 
LiJ $35

BjRKII ant 10 
daugelI parduodamų.

; i 1101 Ii Tu rime labai gražių 
eulyg šios dienos ra- 

į|Wkandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma

li tyti, kad apkainavus.
” Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison StM Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

ANT GREITŲJŲ
Parsiduoda gražus mūrinis, dvieją 

aukštų namas. Viskas pagal nau
jausią madą, 5 metų senumo, vande
niu šildomas, elektra, gasas, visc“ 
grindįs geltono aržuolo, 3 pagyven 
mai ir krautuvė, gali pirkti su krau
tuve arba namą vieną, turi būt pa ’- 
duota į 10 dienų. Pirmas teisingus 
nasiulimas bus priimtas.

A. S., 
6530 So. Robey St., 

Chicago, III.

s

J tuo j 
$185, u ž 

Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų
PIGIAI PARSIDUODA 2 pagyve

nimų mūrinis naujas namas, gražioj 
lietuvių apgyventoj vietoj, elektros 
šviesa, šildomas garu, maudynę 
Mūrinis garažius, ,del 2 automobilių. 
Rendos neša į metus $1,200, S. W. 
nuo Kedzie. Savininkas randasi ant 
antrų lubų.

5420 So. Spaulding Avė.

8. '

PARSIDUODA 8 kambarių medi
nis namas, gerame padėjime — 50 
pėdų lotas. Pečium šildomas, majų- 
dynė, gazas. Turiu parduoti greitai 
$4500 arba už geriausią pasiūlymą.

4850 W. Lexington St.
- ----- - ■■■■X

Už STORAGE LĖŠAS
MOKYKLOS

Oliver Exum, '45 metų am
žiaus. paprastas darbininkas, 
vakar buvo atrastas negyvu sa
vo kambary, 3137 Michigan 
gatvės. Turbūt širdies liga.

Benjamin Brent, 1227 S. Hal
sted gatvės, tapo atrastas ne
gyvu savo namuose. Jis nusi
žudė su giasu.

Andrew Michalinski, 12 metų 
amžiaus, 1603 W. Ohio gatves, 
pasimirė Šv. Marijos ligoninėj 
nuo žaizdų, padarytų užvakar 
naktį, kuomet jį užgavo auto
mobilius. Vaikas ėjo skersai 
Ashland gatvės, tarpe Ohio ir 
Erie gatvių, kuomet jį perb
loškė automobilius.

Paiieškoiimai
asmenų j ieškojimai
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.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono 
Astraucko. Malonėkit prisiųsti 
man savo adresą.

STANISLAVA P., 
1409 St. Aubin, Detroit, Mich.

Mielas tėveli! Aš tavo sūnūs Pet
ras norėčiau labai su tamista susiži- 
not. Ilgą laiką nuo tamistos nieko 
nežinau, vos galiu atsimint kaip ta
mista nuo mus atsiskyriai. Jei dar 
esi gyvas, tai meldžiam neužmiršt sa
vo vaikų. Aš vyresnis tamistos sūnūs 
siunčiu širdingus sveikinimus. Tamis- 
tą tikrai mylinti vaikai Petras, Ona ir 
Kazys Latvenai. Meldžiu man rašyt 
šiuo antrašu:

Veikiančioji armija, 2-jo pėstininkų 
Did. Liet. Kun. Algirdo pulko, 3-čio 
batalijono, 3-čios Kulkasvaidžių, kuo
pos. Petras Latvenas.

RANDAI
IŠRENDUOJU ofisą dėl daktaro 

lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Atsišaukite bile laiku.

11853 Michigan Avė.
Phone Pullman 4337

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo subatoms ir nedė- 

lioms. Turiu patyrimą bučeriaus ir 
turiu šoferio laisnius. Kam reikia 
malonėkit atsišaukti.

J. Z.,
616 W. 31 St., ant antrų lubų 

iš užpakalio.

REIKIA —

Knygų apdarymui merginų,

patyrisių ant Smyth siuva-

mos mašinos, operatorkų, 
augščiausia mokestis moka-
ma, geriausi darbo vieta.

IHLL BINDING CO.
1056 W. Van Buren St.

REIKIA
CAFET1RIAI DARBININKIŲ

Jaunų moterų trumpų valandų 
darbui musų generalio ofiso ca- 
f eteri jo j. Valandos 11 vai. ryto 
iki 2:30 P. M.

Ateikite pas
SWIFT & CO.

Employment Division, General 
Office, Union Stock Yards.

Phone: Yards 4200—Local 136

REIKIA •ARMNRCKŲ
VYRŲ

DAILYDŽIŲ ant tavorinių
vagonų — 100. Plieno dirbėjų 
ir padėjėjų ant tavorinių vaffo- 

— 25, ant naktų.
ROCK ISLAND LINE, 

124th St. & Ashland Avė. 
Blue Island, III.

nų

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
vįapą ir liejimo skyrių.

Pastovus darbas.

CRANE COMPANY, , 
Samdymo Departamentas 

40th St & So. Kedzie Avė.
arba

15th and Ganai Streets

Atsišaukit pas
JOS. T. RYERSON & SONS 

16th & Rockwell Sts

REIKIA

Door 8.

Paprastų darbininkų 
$5.00 j dieną. 
Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

1710 S. Peoria St.

REIKIA — Vyro įvairiam darbui 
ir porterio darbui automobilių parda
vimo kambaryj. Proga išmokti biz
nio.
ENGLEWOOD OVERLAND SALES, 

5930 So. Halsted St.

Reikia
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Reikia darbininkų dirbtuvėj 
darbams ant mašinų. Dar
bai yra nuo štukų ir gerai 
apmokami po prasilavini- 
mui. Patyrimas nereikalin
gas. Ateikite į Samdymo 
ofisą

ACME STEEL GOODS CO. 
2836 Archer Avė.

20 GERŲ PASTOVIŲ PA 
PRASTŲ DARBININKŲ. 
GERA MOKESTIS.
CHICAGO FIRE BRICK 

CO.
4845 N. Cicero Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA poolruimis, cigarai, 

cigaretai ir kendės. Gerk vieta 
baliuno, jeigu kas norėtų. Pelnd 
neša su virš $200.00 į savaite. 

. D. G., 
2026 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III,

dėl 
at-

PARSIDUODA saliunas, geroj 
vietoj, tarpe fabrikų, gera biz
niaus vieta. Priežastis pardavi
mo—važiuoju ąpt farmos.

2452 Clyboum Avė.

PUIKIAUSIA PROGA.

PARSIDUODA saliunas labai 
gražioj vietoj, lietuvių apgyven
toj.

4634 So. Paulina Str.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Chan- 

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

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

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
bary j 12 puikiausių' ir vėliausios ma
dos 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-Čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis iki 4 vai. ,

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Vyrą ir Moterą Rūbų Kirpi
mo ir Deaigning Mokyklą.

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

Mes turime didžiausius ir gerišu- 
ivu kirpimo, desiguing ir siuvimo 

,kyriua, kur kiekvienas gauna geto® 
pitaktikGS besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pąsl- 
tiurėti ir pasikalbėti dcl sąlygų.

Patterns daromos sulig nuenos, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rtos madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

TĖMYKITI! 
DIDELIS 

— Apsirnlymo Išpardavimas.
Mums reikalinga vietos naujiems au
tomobiliams. Mm turime skaitlių at
darų ir uldarytų vartotų karų par
davimui ant lengvų išlygų jums pri
taikintų. šitie karai yra paimti 
mainus ant naujų Mitchellių. Jie yra 
gerame važevimo padėjime ir muši 
pertaisyti Ifitchelliai neša tokia pat 
garantija kaip nauji. Mm turime 
išleisti juos į 15 dienų idant pada
ryti vietos' naujiems karams. Štai 
jums proga įgyti kai-ą 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

4 kambarių rakandus, 
arba atskirai, kaip nauji, 
iš trijų šmotų seklyčios
užmokėta $200, parduosiu už

visus
susi
seto

įmokė  j imas

senąjį karą j 
1912 arba ve-

$400
600
750 .
900

10H

pienas — 
mėnesinis 

mokėjimas 
$35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
60.00

$150.00
200.00
250.00
300.00
406.M

MITCMELL
2328-2334 So. Miekigan Avė., 

2 pardavimo kambariai.
Atdara dienomis — naktimis ir neda

liomis.
Telephona Victory 3805

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui 
kius 
sykiu 
deda 
buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.
-------- -—}------ ----- -----------------------

Parsiduoda pigiai penkių kambarių 
rakandai. Priežastis pardavimo—va
žiuoju Lietuvon; parduosiu sykiu arba 
atskirai. Matyt galima šiokiomis die
nomis nuo 6 vakaro iki 9. Subatoj nuo 
2 po piet iki 9. Nedelioj nuo 9 
iki 2 po piet.

2306 So. State St. ap. 5. 
(ant trečių lubų).

’ VALENTINE DRESMAKINGj 
COLLEGE8

6205 8. Halsted, 2407 W. Madiaoa, 
1850 N. Wcib» SL

137 Mokyklos Jungt. VulsliįosA
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. < 
ieief. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkiė ;

ryto

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo 
darbą mokinanties. šis amatas 
teiks jums amžiną neprigulmybę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos d rb- 
tuvėse yra nepastovios. Jus žinpte, 
kad darbininkus dabar atleidžia, 
gi prisirengk ateičiai tuojaus. 
delis reikalavimas ir algos.

dieninį 
su-

Tai- 
Di-

Šin^tai 
šapų laukia darbininkų, pasimokinu
sių kelias savaites. Ateikit ar rtšy- 

Die-

NAMAI-ŽEMĖ

kit tuojaus. Atdara vakarais, 
ninės ir vakarines klesos.

MOLER BARBER COLLEGE
105 South Wells St.

TURI BŪT parduotas prieš neda
lę Overland karas, 5 pas., 4 cyl., me
chaniškai gerame padėjime. Geriau
sias pasiulimas paims. Išlygos. Ga
lima matyti nuo 6 iki 8 vakarais.

3181 W. 42nd Place.

FARMA.
Parsiduada ūkis 160 aki-ų, 40 akrų 

dirbamos, nauji budinkai ir sodas, 17 
galvijų, 2 arkliai, 5 kiaulės, 35 viš
tos, žemė labai gera, prie molio su 
juodžemiu. T ‘ 
priversti esame važiuoti 
Turi 
pigią 
pas

AMERIKOS LIETUVIŲ

rakandai. R. 1,

Lietuvoj tėvas serga ir
— -------- 1 Lietuvon,

būti parduota greitu laiku už 
kainą. Platesnių žinių rašykit

PETER SAMAUS,
Irons, Mich.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 6 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus sėklvčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais per
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI.
Farmos ir miesto nuosavybė. Ju- 

BU ...........................
nue

pasirinkimui bile kur j vakarus 
Chicago s. Išlygos pritaikomos.

H. W. CHILDS,
“The Land Man” 

Lemont, 111.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, į)ir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
ubelnos istorijas, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, jdai- 
liarašystės ir tt.

Mokiuiiuo valsndos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6iki 4 vai. po platų. Vakarais
Iki 10 valandai
8106 SO. HALSTED ST.. CHTCA GO.

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

Atsišaukit prie
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
ir 19th St.

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


