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True translation filed with the post-mastei- at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LietuviŲ-LenkŲ karas pasibaigė
Pasitrauks prie Curzono linijos

Rusai išvyti iš rytinės Galicijos
LIETUVIŲ-LENKŲ KARAS 

PASIBAIGS.

Liet aviai pasitrauks prie Cur
zono linijos Suvalkuose, o len
kai nekliudysią lietuvių ties 

Vilniumi.

jėgs įsigyti tokios linijos, k u-1 
rią jie galėtų išlaikyti prieš ru
sus, oficialiniuose rateliuose 
numanoma, jogei Lenkija nešil

šia n-ARYŽIUS, rūgs. 21. 
die čia pranešta, kad Lietuva ir 
Lenkija sutiko sustabdyt vi
sokį karinį veikimą kol tautų j 
lygos taryba, kuriai pavesta 
kalbamasai klausimas išspręsti, 
padarys atatinkamo tyrinėjimo 
ir pareikš savo nusprendį.

I dėt u vi u-Lenk u susi tarimas 
atsiekia po to, kada taryba pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad abidvi valstybės tuojaus 
sustabdytų karinį veikimą. Re
zoliucijoj prašom, kad Lietu
va sutiktų pripažinti laikinojo 
rubežiaus liniją, kurią praeitą 
gruodžio mėnesį nustatė vy
riausioji talkininkų taryba, ir 
k id ji atitrauktų savo karino-, 
minę iš teritorijos, esančios 
į vakarus nuo šitos linijos. Gi 
Lenkija, vedant karą su sovie
tų Rusija, prašoma pagerbti 
Lietuvos neutralumą teritori
joj, kurią yra užėmusi lietuvių 
kariuomenė į rytus nuo vyriau
sios talkininku tarybos nusta-, 
tytųjų demarkacijos linijų.

Tada Lietuvos delegacija, 
vadovaujama prof. Voldemaro, 
prisiartino prie Lenkų delega- ; 
cijos ir širdingai pasisveikino , 
su lenkais. Svečiai ir delegatai 
surengė ovacijų tuo pažymint 
pirmąjį atsitikimą, kur tautų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

RUSŲ-FINŲ TAIKA.

Taikos sutartis pasirašyta 
Dorpate.

STOCKHOLM, rūgs. 19. —

lendi j^s sostinės Helsingforso 
pranešimą, kuri4 sako, kad ryto 
Dorpate bus pasirašyta Rusijos- 
Finlendijos taikos sutartis.

LIBERALŲ IR “KAIRIŲJŲ” 
NEPASISEKIMAS ŠVEDIJOJE.

Kova eina tik tarp socialistų ir 
atžagarei vi ų.

STOCKHOLM, rūgs. 21.
Vienas dalykas Čia ypač puo

la akysna, būtent tas, kad 
Skandinavijos valstybės, o 

pirmoj vietoj Švedija yra griež
tai nusistačiusius prieš kraštuti-

jis neapsi reikštų.

LITHUANIAN DAILY NEWS
BBgS—MgBĮ—LMM.'MSBtMMBteBSHMMHMMBBggMgBM '..gAHUUU 1—■ UI

Chicago, III,, Utarninkas, Rugsėjo (September) 21 d., 1920.
ssssssas

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

Price 3c No. 223

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

RUSAI RENGIASI NAUJAN 
PUOLIMAN.

Koncentruoja kariuomenę — 
ties Nemunu.

VARšAVA, nigs. 21. — Mili-' 
tarnių pasiuntinių, buvusių I 
fronte, žiniomis, dideli rusų 

i kariuomenės būriai koncent- 
Jruojami Nemuno lipęs krypti
mi, šiaurrytiniame Rusų-Lenkų 
fronte. Manoma, kad čia bėgiu 
ki lių sekamų dienų bus pradė
ta naujas puolimas.

Sovietų karo ministeris, Le
onas Trockis, dabar randasi Li
doje, j pietus nuo Vilniaus. Ji
sai vadovausiąs puolinuų.

Riaušes
Minia kėsinosi nulynčiuoti 
negru, kurie nužudė konduk

torių.

du

CHICAGO. įpykusi balt- 
veidžių minia, apie trįs tuksian
čiai vyrų, pareitą naktį kėsino
si nulynčiuoti du negru, kurie 
be jokios matomos priežasties 
nužudė konduktorių ir pasis- 
liepė vienoj bažnyčioj.

žmergžudybe atlikta gatveka- 
ry prie 45 ir Halsted galvių. 
Mačiusieji šitą atsitikimą žmo
nės pasakoja, kad negrams su-

su kondukto-
ir čia užmušę jį. Žmonės

Padėtis Italijoj DARO KLIŪČIŲ SOCIALIS-
f TAMS. 1

Paliepė grąžintu dirbtuves? 
Samdytojai jau pasiduoda; 

“taika nebetoli.”

Dar kartą skaito balsus.

NEW YORK, i ngs. 21. — 
Rinkimų tarybos valdininkai 
vis dar neišduoda lindynių 
penkiems socialistams, kurie 
andais buvo išrinkti valstijos 
legislaturoii. Jie mat dar kartą 
turį peržiūrėti “balotus.” Visa 

jaus apleisti užgriebtas dirbtu-į tai, suprant ima, jie daro tuo 
liksiu, kad socialistai assemby- 
menai negalėtų laiku nuvykti į 
Al-bany, kada bus atidaryta se- 
katnasai legislaluros posėdis.

ROMA, rūgs. 21. — Vietos 
laikraštis Mcssagcro vakar pas
kelbė, kad ji’p turįs “tikrų ži
nių,” jogei Darbi Konfederacija 
darbininkams paliepė tuAtuo-

lygos tarpininkavimas tapo 
priimtas valstybių, buvusių tie
sioginėj karo padėty.

Prof. Voldemaras čiajau pa
reiškė, jogei jis pilnai pasitiki 
tautų lygos taryba ir todėl jo
sios nuosprendžiui nusilenks.

True translation filed with the po«t- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI IŠVYTI Iš RYTŲ 
GALICIJOS.

I^enku kariuomenė paėmė Tar- 
nopolį, Brody ir Dubno.

VARŠAVA, nigs. 21. — Pie
tiniame fronte lenkų kariuome
nė pradėjo visatinį puolimą 
Rusijos bolševikų kariuomenė 
tapo išvyta iš Rytų Galicijos. 
Lenkų puolimas prasidėjo ke
turias dienas atgal. Lenkai, 
skindami sau kelią rytų link, 
jau pasiekė Zhruč upę. Užimta 
Trembovla, Tarnopolis ir Bro
dy. Toliau į šiaurę lenkų ka-Į 
nuomonėj po atkaklaus mūšio, 
užėmė Dubuo tvirtovę.

ra- 
kad 
taip 

vadinamąją liberalų partiją. 
Kiekviename apskrity liberalai 
netenka didelės didžiumos sa
vo pasekėjų. Tuo bildu dabar 
kova eina tik tarp socialistų ir 
atžagareivių.

Nesiseka ir tiems elemen
tams, kurie bando pamėgdžioti 
Rusijos bolševikus. Už juos pa- 
duotasai balsų skaičius yra taip 
nežymus, kad į juos nekreipia
ma jokios domės. “Kairiųjų“ 
įtekmės menkumu rodo seka
mas faktas: stipriausiuose dar
bininkų centruose, kur jie sa
kėsi nusluosią viską, tikrenybėj 
jie tegavo vos po keliatą bal
sų.

Ypatingos domės kreipiama į 
Stockholmo rinkimus, kurie 
įvyks sekamą sąvaitę. Jie turės 
parodyti, kurion pusėn linksta 
žmonių opinija — prie socialis
tų ar atžagareivių.

dikalizmą yra taip stipri, 
nūdien ji visai sunaikino

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
NESITIKIMA GREITOS RUSŲ- 

LENKŲ TAIKOS.

i RYGA, rūgs. 21. — Po dvie
jų valandų konferencijos tarp 
Į lenkų delegacijos pirmininko 
Dmowskio ir‘sovietų delegaci
jos pirmininko Adolfo Joffe’o, 
lenkų delegacijos sekretorius 

True translation filed with the post- • Lados Associated Press agen- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as required by the act of Oot. 6, 1917 

LENKAI NESUTIKSIĄ DARY
TI PALIAUBĄ MŪŠIŲ.

Rusų-Lenku tarybos priklausys 
nuo militarinių žygių.

tijos įgaliotinis pareiškė, kad 
| esama maža vilties sustabdyti 
Rusų-Lenkų karinį veikimą — 
bent tol, kol nebus susitarta 
dėl preliminarių taikos sąlygų.

Du žmonės laukia paaukštini- 
i mų.

RYGA, nigs. 19 (suvėlinta). •
— Čia reiškiama tokios nuo- PARYŽIUS, nigs. 21. Čia 
monės, būtent, kad Lenkų-Ru- paskelbta, kad premieras Mille- 
sų konferencijos, kuri prasklė- randas pagalios sutiko statyti 
jo utarninke ir turi tikslo l‘. 
siekti susitarimo dėl paliaubos 
mūšių bei sudaryti taikos su
tartį tarp Lenkijos ir sovietų 
Rusijos, veikimas daugiausia 
priklausys nuo militarinės pa
dėties fronte. Kol lenkai nepa

at- savo kandidatūrą Francijos 
prezidento vietai. Ar parlamen
tas jį išrinks, dar nežinia. Bet 
jeigu išrinks, tai jo vietą (pre- 
miero) užimsiąs? nieks 
kaip Aristide Briand — geras 
Millirando prietelis.

(kits,

vytis piktadarius. Pasta- 
matydami, kad neištrūks, 
tulon bažnyčion ir pasis- 

da ilgiau

tai susivaidiję 
rium 
šoko 
rieji, 
įbėgo
liepė. Tuoj susirinko 
kaip trįs tūkstančiai žmonių ir 
jau buvo besirengią tempti juos 
iš bažnyčios ir nulynčiuoti. Bet 
čia atvyko policija, kuri var
gais negalais perkalbėjo minią 
ir nusivedė piktadarius.

Nužudytojo konduktoriaus 
vardas Charles Barrett.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
Ir rusai ir lenkai vilkiną taikos 

tarybas.

20.
Herald 
forma-

LONDONAS, rūgs.
Vietos laikraštis Daily 
gavo iš Rygos žinių, kad 
linis Rusų-Lenkų taikos
gacijų susirinkimas įvyks ryto. 
Nė viena nė kita pusė tečiaus 
nesiskubina su tarybomis. Aiš
kiai suma tomą, kad ir lenkai ir 
rusai vilkinusi, imatyt, tikėda
miesi sustiprinti savo pozicijas 
savųjų armijų pasisekimais 
fronte.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reęuired by the act of Oct. G, 1917

Vokiečiai grąžina talkininkams 
ginklus ir amuniciją.

BERLINAS, rūgs. 19. — Kiek 
laiko atgal visame Berline buvo 
išlipdyta pleką tų šitokiu užra
šu: “sudėkite savo ginklus.” 
Seredoj buvo pirmoji nusigink
lavimo diena. Kone visose mies
to dalyse buvo atidaryta spe-

visose vietose stovėjo didelės 
minios žmonių, laukiančių savo 
eiles, kad atidavus ginklus kur 
reikia.

Pabludusi katė užpuolė dvi . 
moterį.

MUNCIE, Ind., rūgs. 20.
IŠ kažinkur atsibasčius pablu
dusi kate vakar čia stipriai ap
draskė dvi moteri. Gatve ėju
sieji žmonės, išgirdę moterų 
klyksmą, atėjo joms talkon ir 
pabludusį gyvūną užmušo.

veu ir atnaujinti “normaliu? 
santykius.”

Samdytojai nesusitaria.

ROMA, rūgs. 21. — Samdy- 
i tojų delegacija šiandie Italijos 
premierą Giolitti painformavo, 
kad kol kas sunidytojai negali 
susitarti dėl jo (premjero) pie
nų, taikomų nesusipratimams 
su darbininkai išrišti. Vis dėlto, 
jie nesipriešinsią galutiniems 
šilų derybų (premiero su dar
bininkais) daviniams.

Tarybos dar tęsiasi.
Prcmierui Giolitti prašant 

samdytojai ir metalo industri
jos darbininkai pasiuntė savo 
įgaliotinius Romon, I 
tęsus tarybas ir galutinai iš
sprendus visus ginčo klausi
mus.

Tuo tarpu jau susitarta 
sekamų dalykų:

L Samdytojai sutinku padi
dint darbininkams algas — po vo atsakymą j kitus darbininkų 
keturis lirus dienai.

2. Kas metai darbininkams , 
bus duodamu viena sąvaitė va- , True translation filed with the post- 
kacijų, uz kurį laiką jie gaus aa reąuired by the act of Oct. G, 1917

ANGLIAKASIŲ STREIKO GAL 
NEBUS.

Anglijos angliakasiai atsiėmė 
dalį savo reikalavimų.

“Šitos valdžios yra susivieni
jusios prieš Rusijos darbinin
kus ir akimiečius. Jos atkak
liai stengiasi sumušti juos gin
kluota jėga, blokada ir nepa
liaujamomis konspiracijomis. 

Rusijos darbininkai nusimano, 
kad vieninteliai tik proletarine 
diktatūra jie tegali apginti re
voliuciją nuo užpuolimo iš vi
daus ir lauko.

“Šiandie Rusija yra valdoma 
komunistų partija tiktai dėlto, 
kad masės ją skaito esant vie
nintele sėkmingai kovai vesti 
įmone. Komunistų partija iš
šaukė pono Colby nedraugin- 
gumą lodei, kad jijė yra revo
liucinio judėjimo širdis —t viso
se šalyse.

“Kova vienos klesos 
kitą yra giliai įsišaknėjęs 
mosiose sąlygose faktas,
ponas Colby bando jį išaiškin
ti kapio Rusijos emisarų pro
pagandą. Tai ne pirmutinis 
Amerikos finansinių grupių 
bandymas diskredituoti sovietų 
valdžią šmeižtais. Mes dar ne
galime užmiršti tuos klasto
tuosius dokumentus, 1 
kad priparodžius, jogei 
vikų vadai buvo vokiečių 
tai.

“Ponas Colby apdrebia 
ją žemais .juodinimais, 
šią mes laužome savo prižadus 
ir kad mes sutartis darome tuo 
išrokavimu, idant jas i 
žyli. Šitas šmeižimas nepare
miama nė vienu faktu. Dagi 
Brest-Litovsko taikos sutartis, 
užkarta pi ievarta, buvo nedve- 
jojamai pildoma.

“Sovietų valdžia yra įsitiki
nus, kad netiktai Amerikos 
darbininkai, bet ir toliau suma- 
tantįs josios biznio žmonės 
atmes pono Colby nusistatymą 
kaipo žalingą pačiai Amerikai, 
ir kad netolimoj ateity sovietu 
Rusijai pasiseks sukurti drau
gingų santykių ir su Jungtinė
mis Valstijomis ir su Angliji 
dagi neveizint didelių jų socia
linėse struktūrose skirtumų.”

KAM NORS BUS KARSTA.

Balsavimo metu politikieriai 
pridarė daug suktybių.

esa-
Bet

[Iš Federuotosios Presos]
LONDONAS, nigs. 18, — 

Galimas daiktas, kad didysai 
angliakasių streikas nebeįvyks. 
Darbininkai, po ilgoko pasikal
bėjimo su vaizbos tarybos pir
mininku, Robert Horne, nutarė 
atsiimti savo reikalavimus, hu- 

kad ten |)Utų numažinta kai-
*.......... na anglims 14 šilingų tonui.

Horne prižadėjo, kad valdžia 
stengsis paskirti specialią ko- 

j misiją, kuri ištirs anglių pro- 
( dukciją ir taipjau svarstys al- 
, gų kLusimą. Belo, prižadėta, 

’ i kad valdžia neužilgio duos sa-

reikalavimus.

CHICAGO. — Jau pradeda 
aiškėti, kad praeitų balsavimų 
metu Chicagoj politikieriai pri
darę nemaža suktybių. Visoje 
eilėje precinktų surasta “dide
lių klaidų.” Keli precinktų 
“džiodžės,” sako, busią pa
šaukti pasiaiškinti. Vaikšto 
gandų, kad tūliems gali bu l 
teks atsidurt — kalėjime!

tariamai 
i bolše- 

agen-

Rusi-
bu-

KAINOS MAISTUI PUOLA.

Taip sako Washingtonas.

WASHINGTON, rūgs. 20. — 
Darbo departamentas skelbia, 
kad praeitą mėnesį “žymiai nu
puolė kainos maistui.” Kaiku- 
riems produktams kainos nu- 

i., o ki-
| I tvino pi UUUKUUlIft iVttJ 

sulau-1 puolusios net 12 nuoš
tiems — 4 nuoš.

Bet užtai taipjau 
nos kurui. Anglių spekuliato- 

riai, naudodamiesi tariamąja 
kuro stoka, dabar lupa kiek 
tik gali luptu

pakilo kai-

dėl Colby’o notos
(Tąsa)

3. Kalbininkas, išdirbęs tris Cičerino pareiškimas 
metus vienoj dirbtuvėj, jeigu 
jis bus atstatytas, gaus tam tik
ro atlyginimo.

Del kitų klausimų dar tebesi-
deriama. Pav., darbininkai rei- Amerikos Valstybės Sekreto- 
kalauja, kad jiems butų išmo- rius atstovaująs tarptautiniam 
keta pilna algai už tą laiką, kapitalui prieš Sovietu Rusiją, 
kuomet tęsėsi streikas. Samdy
tojai šitam reikalavimui prie- ( 
šinasi. Boto, jie norėtų atstaty- ( Londoniškio Naujienų ir Federuotosios 

kablegrama.
vadinamos

W. N. EWER’O

Presos korespondento
“'Regimoji taip

Ii nuo darbo visus tuos darbi-' 
ninkus, kurie tuo ar kilu bildu ■ 
yra nusižengę, prieš samdytojus demokratijos laisvė tikrenybėj 
— asmeniškai.

Londonas sako, kad “jau 
susitaikė.”

yra pasalingas — fizikinis ir 
dvasinis — didžiųjų finansinin
kų viešpatavimas, kurio jie at- 

i sieke dėka perkamosios spau- 
LONDONAS, rūgs. 21. — dos, diplomatų, teisių, nuodija- 

Čia gauta Exchange Telegraph mųjų mokyklų, rašytojų, kuni- 
agentijos žinia iš Romos, kuri ! gijos ir tt. Tuksiančiais įmonių, 
sako, kad vestosios tarj) sam- žiaurių ar suktų, jie dumia dar- 
dytojų ir metalo darbininkų ’’ ’ ' 
tarybos Milane užsibaigė. Visais 
klausimais jau susitaikinta. 
Lieka išspręsti tik vienas klau
simas, būtent, nusižengusių 
samdytojams darbininkų atsta
tymo klausimas. Permatoma, 
kad industrinė taika jau nebe
toli.

Veda kampaniją prieš 
socialistus.

A nar
vo ro 

sociu-

MILANAS, rūgs. 21 - 
chistai bei sindikalistai 
stiprią kampaniją prieš 
listų darbuotojus ir Darbo Kon
federaciją. Tai dėlto, kad jie su
tiko tartis su samdytojų įga
liotiniais tikslu užbaigti metalo

ką.

PINIGU KURSAS.
Vakar, rūgs. 20 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ją te mažiau kaip už 
25,OQQ dolerių, bankų buvo skaitoma

...»....... $3.53

........... $0.45 
frankų 18.50 
......... $18.90 
........... $3.20 
frankų 14.22

... lirų 22.70 
.......... $1.60 
.......... $0.44

$31.25 
....... $13.95 
frankų 6.14 
........ $20.60 
........  $1.60

Amerikos pinigais Šiaip: 
Anglijos 1 svaras ... 
Austrijos 100 kronų 

Belgijos už $1 ......
Donų 100 kronų .... .

Finų 100 markių ......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1.............
Lietuvos 100 auksinų

Lenkų 100 markių ......
Olandų 100 guldenų . 
Norvegų 100 kronų 
šveicarų, už $1 ...........
Švedų 100 kronų..........
Vokiečių 100 markių ..

bininkus, nužemina juos ligi 
perpuolant ant kelių, ir nialdin- 

• gai taria: “Visa gerai; ma- 
' žų algų ir didelių pragyvenimo 
i kainų rykštelė, badmiriavimas, 
prakaitines ir tuksiančiai kitų 
netikumų yra Dievo valia. Aš 
neprivalau išmetinėti.*

“Sovietų sistema nūdien yra 
vienintelė pastovi darbininkiš
kų masių organizacija, per ku
rią jos liko tikraisiais augščiau- 
sios bei pildomosios jėgos pa
veldėtojais. Kiekvienoje vieto

je esama lokalinio sovieto — 
patvarios organizacijos, besit- 
riusiančios dėl vietos žmonių 
Šitos sistemos sudėtis minioms 
davė tokios jėgos, tokiuo platu
mu sutelkė jas kasdieniame ad- 
ministrativės valdžios veikime, 
kad įkalbėjimas centnalinės jė
gos, galinčios viešpatauti prieš 
minių norą, yra gryna nesą
monė.

“Bet pačios masės, aitriosios 
kovos už pasiliuosavimą ir 

kruvinojo civilinio karo metu, 
aiškiai sumato reikalingumą 
tvirtos, centrailizuotois revoliu
cinės jėgos, kad 'vedus karą li
gi sutriuškinsiant. paskutinį 
naudotojų klesos pasipriešini
mą. Jos supranta, kad ši kova 
turi būt išlaikyta prieš kapita
listines viso pasaulio valdžias.

silaikyti nuo komunistinės' li
teratūros skleidimo; visi musų 
atstovai užsieniuose šitą priža
dą išlaikys. Jų pareiga dabar 
yra padaryti griežtų šituo klau- 

Įsimu pareiškimų. Mes supran
tame, kad prievarta įkūnyti ko
munizmą negalima. Šitoji kova 
turi būt pačių masių vedama— 
kiekvienoje šalyje.

“Matant, kad Amerikoje ir 
daugely kitų šalių darbininkai 
dar neužkariavo valdžios, mes 
nematome esant reikalingu da
ryti pasistengimo nusikariauti 
jų apskritis. Mes skaitome 
esant svarbiausiu išlaikyti 
draugingus santykius su esa
momis tose šalyse valdžiomis.

“Paprastasai ekonominis Ru
sijos ir kitų šalių gyventojų 
būtinumas reikalauja normali
nių santykių ir aipsimainymo 
dirbiniais. Pirmoji šitokiems 
santykiams sąlyga yra geras 
savitarpinis pasitikėjimas ir 
abipusis išsilaikymas nuo in
tervencijos.

“Ponas Colby yra labai suk
lydęs manydamas, kad norma
lus santykiai yra galimi tiktai
tada, jeigu Rusijoj viešpataus mus žmonės labai nusistatę prieš 
kapitalizmas. Kaip tik priešių- lenkus ir kitus priešus. Jei len- 
gai, abiejų valstybių interesai, kai ar kiti priešai eitų į Lietu- 
ir ekonominiai ir kiti, reikalin- vą, tai daugumas iš jaunuome- 
gi sukūrimo pilnai teisingų ir, nės pasirengę stoti prie ginklo 
draugingų santykių tarp Rusi-(arba patiems organizuotis į par
jos ir Jungtinių Valstijų. • tizanų burius. [“L. Uk.”]

Debsaa pralenkia Christenseną.

parinkti taip vadinamų 
vole,“ kad sužinojus 
nuomonės 'esama apie 

partijų kandidatus pre- 
vietai. Republikonų

CHICAGO. — Hearsto didla- 
pis Herald and Examiner už
simanė 
“strafw 
ko k i oš 
įvairių 
zidento
kandidatas Hardingas, supran
tama, gaunąs daugiausia, 
cialistų Partijos 
Debsas taipjau toli 
sau artimiausios
Farmer-Labor Party — 
datą Christenseną. Pav. 
už Debsą paduota 24 balsai, o 
už Christenseną tik du.

So- 
kandidatas 

pralenkia 
partijos 

kandi- 
vakar

GIŽAI.
Apie mus dabartiniu metu 

daug slapstosi giriose pabėgusių 
lenkų kareivių iš nelaisvės. Pe
reito mėnesio pabaigoje vyrai su 
gavo keturis lenkų kareivius, 
pabėgusius iš nelaisvės. Vienas 
iš tų vyrų, kurie sugavo lenkų 
pabėgusius kareivius, buvo ka
reivis, paleistas atostogų, o kiti 
šiaip civiliniai vyrai. Belais
vius pristatė gižų milicijai. Pas

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.

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.
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINIS VALSTIJOS. 
Amerikos kankiniai. 
[FU«rwt«ji Prosą].

Washington. — Benjamin J. 
Salmon, katalikas, vis dar tebė
ra .uždarytas beprotnamyj Wa- 
shingtone, kadangi jis atsisakė 
stoti kariuomenėn, ar dirbti ko- 
kį nors darbą, surištą su kariuo
mene. Jis net atsisakė dirbti 
kalėjime. Kad pasiliuosavus iš 
kalėjimo, jis paskelbė badavimą 
ir tapo nugabentas beprotna
miu, kur jis ir ligšiol badauja. 
Beprotnamyj jį maitinama prie
varta.

Valdžia neskaito jį karo prie
šininku delei sąžinės, kadangi 
esą daug kataliką kareiviavo ir 
dalyvavo kare. Bet yra žinoma, 
kad ir daugiau katalikų buvo 
pasipriešinę stojimui kariuome
nėn, pasiremdami savo sąžine.

Laike karo buvo daug tokių 
karo priešininkų delei sąžinės ir 
jie buvo teisiami labai ilgiems 
metams kalėjiman — 15, 20 ir 
net 25 metams. Su jais kalėji
muose buvo labai žiauriai apsi
einama ir daugelyj atsitikimų 
jie buvo kankinami. Valdžia ir 
jx> Icjii’o atsisakė SSM teikti jiems 
amnestiją ir tik vieną paliuosuo- 
ja. Tokiu budu ikiŠiol tebėra 
kalėjimuose 36 karo priešinin
kai, nors kitose šalyse tokie prie
šininkai jau senai tapo paliuo- 
suoti iki vienam. Jiems visiems 
tečiaus bausmė sutrumpinta iki 
nuo 2 iki 5 metų.

Kalinio laikraštis.
[FederueUji Presą].

San Francisco. — šiomis die- I
nomis išėjo iš spaudos Tom 
Mooney’s Monthly, kurį reda
guoja Tom Mooney, esantis San 
Quentin kalėjime. Jame be kit
ko telpa įdomus Vincent Riccar- 
di straipsnis, nušviečiantis kaip 
suokalbiaujama kriminaliuose 
teismuose. Riccardi per tris 
metus veikė su teisminiais pik
tadariais ir jis netik kad iškėlė

Delei jų apkalinimo buvo mie
ste didelių demonstracijų, ku
riose kviesta žmones boikotuoti 
vidurmiesėio biznius, kurie la
biausiai su darbininkais kovoja.

Didmiesčio vaikų likimas.
[Fedtrųotoji Pre«a]

New York. — Parkų ir žais- 
maviečių asociacijos raportas sa
ko, kad nuo pradžios metų 186 
vaikai žuvo New Yorko gatvėse, 
kadangi jie neturėjo vielos kur 
kitur žaisti. Ji reikalauja įsteig
ti daugiau parkų ir žaismavie- 
čių, kad vaikams nereikėtų žai
sti gatvėse ir tuo statyti savo 
gyvastį pavojun.

Tm« transliUUn filed with th« poet- 
maeter at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reųuired by tho act of Oct. 6, 1917

VENGRIJA.
Vengrijos juodašimčiai rengia

si puoli man ant Rusijos.
Fredrich Kuh

[Speciali Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

Vien na, rugp. 22. — Aš esu 
galėję pasakyti, kad Vengrijos 
valdžia pasiūlė Francijai naują 
kombinaciją prieš sovietų Ru
siją.

Horthy (Vengrijos diktato
rius) siūlo, kad vengrai ir ru
munai turi padaryti bendrą 
ofensivą prieš Maskvą, bet Bu- 
dnpvMo valdžia reikalauja, kad 

Rumunija vadovautų pradeda
muoju puolimu. Aš girdėjau, 
kad Francija priėmė šį pasiū
lymą ir kad jai pasisekė gauti 
Bucharesto (Rumunijos) suti
kimas.

Pasak žinių, kurios pasiekė 
caristų ratelius Viennoje, Ru
munijos ofensivo prieš Rusiją 
galima laukti artimoj ateityj. 
Tą žiną lig patvirtina plati mo
bilizacija, kuri buvo daroma 
Rumunijoje pastaromis kelio
mis savitėmis.

Tuo pačiu laiku darbininkų 
nerimavimas Rumunijoj labai 
didėja ir galima drąsiai prana
šauti, kad pienuojamasis karas 
pagimdys labai kritišką -politikę 
padėtį Buchareste. Tas krizis 
pasidarys dar aštresnis delei 
maištingos dvasios Besarabijos

t i dirbti su “žudikais Rusijos 
revoliucijos“,

Atsišaukimas baigiasi: “Me
talo dprbininkai, nesiduokite 

patapti dalininkais tų pelnagau- 
dų mirtimi. Supraskite savo 
atsakomybę. Jūsų pareiga yra 
atsisakyti išdirbinėti karo įran
kius. Bet veikite greitai, kadan
gi ryto gali būti jau vėlu.”

Panašių atsišaukimų šįryt iš
spausdino “L’Humanite” į dar
bininkus La Rochelle arsenalo, 
kur, vedant lenkų oficicriams, 
yra dirbama 20,000 šautuvų dėl 
Lenkijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ITALIJA.
Reikalauja pripažinimo 

Rusijos.
[II Federuotosios Presos]

Rymas. — Socialistų partijos 
išleistoji proklamacija sako, 
kati nežiūrint pakartotinų mi- 
nisterių Nitti ir Giolitti prižadų 
Italijos tastovų butui, pirkly- 
biniai ir diplomatiniai ryšiai 

su sovietų Rusija dar netapo 
atnaujinti Italijos valdžios.

Partija pareiškia, kad “rei
kia išeiti iš tos dviprasminės po 
zicijos ir priversti valdžią atvi
rai ir oficialiai pripažinti Rusi
jos sovietų valdžią.“

M anifesetus toliau atlcroipia 
doinę j tą faktą, kad “Italijos 
darbininkų klesa yra neatskiria 
mai surišta su Rusijos darbi
ninkais ir valstiečiais, kas jau 
buvo pakartotinai parodyta 
tvirtais prirodymais”.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJA.
Lenkai skerdžia žydus.
[II Federuotosios Presos]

Ntew York. — Baisios pikta
darybės, kokias lenkai, dabar
tiniame savo besivaržyme, pa
pildė ant žydų, yra aprašomos 
Vokietijos nepriklausomųjų so
cialistų organe Freiheit.

Berliniškio Freiheit korespon 
dentas, kuris apie tai pranešė, 
nėra nė žydas, nė bolševikas.

Jis sako, kad kada lenkų ar-

Viennoje. 'Tečiaus ta s yra tik 
dalimi jų pienuojamos plačios 
presos propagandos.

Pirmas carbernjų oficialu 
pasirodymas įvyko subatoje, ka 
da Lenkijos ambasadorius Dr. 
Sgarota formaliai priimi prim 
cą Mosterskį ir pulk. Botz, lai
kiusius augštas vietas priq caro.

Pulk. Botz jau išvažiavo į 
Belgradą, kur jis rengiu naują 
konspiraciją. Jis su princu vei
kia kaipo atstovai Savinskovo, 
buvusio revoliucionieriaus Ke
renskio ir Karnilovo laikais.

Pats Savinkov dabar yni 
Varšuvoje. Aš patyriau, kad 
Lenkijos ambasada Viennoje 
tiems caristams pavedė savo 
karjerus, kad jie galėtų turėti 
nuolatinius susižinojimus su 
Savinkovu.

Tečiaus Rusijos juodašimčiai 
Veinnoje nėra pilnai susivieni
ję. Yra du kripsniai. Vieni, at
stovaujami Savinkovo, geidžia 
pavesti savo likimą Francijos 
imperialistams, o kiti, vadovau
jami Von Dittmar, laukia atsi
gaivinimo Vokietijos m ii i turis
tų partijos, kuri išgelbėtų ir Ru
siją.

aikštėn jų darbus, bet ir priro- 
dė advokatų draugijai kaip jis
gali išrinkti kokius tik jis nori 
teisėjus (jury). Tai jis daryda-
vo su žinia teismo klerko, kuris 
paduodavo vardus pašauktųjų 
teisėjais ir jis išrinkdavo jam 
tinkamus žmones ir jie paskui 
likdavo paskirti į jury. Tas 
klerkas ir dabar tebėra savo vie
toje. Tas klerkas buvo ir tada, 
kada buvo teisiami Mooney ir 
Billings. Riccardi parodo, kad 
teismai ištiktųjų būdavo ne teis
muose, bet karčiamose ir ten 
kaltininkai likdavo išteisinti, o 
nekalti žmonės ,patekdavo kalė
jimam Teismai tik patvirtinda
vo sali ūpų nuosprendžius.

Tom Mooney žurnalas yra ge
rai redaguojamas ir gražiai at
spausdintas. Jį leidžia Tom Moo
ney Moulders’ Defense Commi- 
ttee, P. O. Box 344, San Fran- 
CISCO, 

r
Paminėjo Dėbso nuteisimą.

[ Federuotoji Presą 1.
New York, rūgs. 14. — 8 vie

ši susirinkimai gatvėse įvyko 
vakar įvairiose New Yorko da
lyse, paminėjo antrų metų su
kaktuvių nuteisimo socialistų 
kandidato į prezidentus Eugene 
V. Debs katorgon. Susirinki
muose buvo reikalaujama paliuo- 
savimo visų politinių kalinių.
Darbininkų vadovai kalėjime.

[Federuotoji Presą]
Minneapolis, Minu. — Vietos 

pavieto kalėjimo yra uždaryti 4 
darbininkų vadovai, kurie nepa
klausė teismo uždraudimo pikie- 
tuoti darbininkams neprielankų 
teatrą. Delei to kalėjimas pa
virto į redakciją ir mokyklų ta
rybos ofisą.

Vienas iš nuteistųjų, R. D. 
Cramer, yra redaktorių Minnea
polis Labor Review, oficialio 
unijų organo. Jis redaguos laik
raštį ir‘ būdamas kalėjime. Ki
tas nuteistasis, Lynn Thompson, 
yra sekretorių mokyklų tarybos 
ir jis turi pasirašyti po visais
čekiais ir dokumentais tarybos.

gyventojų, kurie rengiasi pasi- 
liuosuoti nuo Rumunijos des-

mijOs prisiartino prie tirštai žy
dų apgyventų vietų, keliai jų

potizmo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA.
Gabena rusus Konstantinopolio.

[Iš Federuotosios Presos]

Paryžius, rugp. 28 (krasa).— 
Išvažiavimas vakar iš Marseil- 
les 2,500 Rusijos piliečių, civi
lių ir kareivių, kurie buvo ap
kaltinti Francijoje laike pasta
rųjų dviejų metų, primena tą 
faktą, kad paskutinis iš trijų 
laivų, kuriais buvo vežami iš 
Francijos rusai neva grąžinami 
namo, buvo priversta išsodinti 
rusus Konstantinopolyje.

Ten jie tebėra nuo pradžios 
mėnesio franeuzų koncentraci
jos stovykloje. Ar šiol laivo 

vyrai, moterjs ir vaikai susi
lauks anųjų likimo, dar neži
nia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Francijos darbininkai ir Lenki
jos karas.

[Iš Federuotosios Presos]
Paryžius, rugp. 28 (krasa). 

Pasak Generalinės Darbo Fede
racijos gautų iš įvairių Franci
jos uostų žinių, Francijos do
kų darbininkai ir jurininkai vi
sur atsisako krauti karo amu
niciją Lenkijai. Trįs valdžios 
laivai, kurie nesenai išplaukė, 
buvo prikrauti karo jurininkais, 
kadangi dokų darbininkai atsi
sakė leisti kargo, kada jie paty
rė, kad siunčiama yra į Danzi-

Lenkų oficieriai buvo užpulti 
daugelyj franeuzų' amunicijos 
dirbtuvių, kur jie prižiūri išdir
binių ir išsiuntimą Lenkijon 
amunicijos. Patyrusi telefonu 
apie buvimą tokių oficierių 
Fannan aviacijos dirbtuvėje 
Paryžiuje, Paryžiaus metalo 
darbininkų draugija tuojaus iš
leido atsišaukimą į savol na-
rius, ragindama juos atsisaky-

užpakalyje buvo pilni žydų, iš
varytų iš, jų namų ir veik iš vis-
ko apiplėštų. Lenkų kareiviai, 
vien delei troškinio kraujo, 
daugelį tuksiančių žydų užmu
šė, o dar tuksiančiai miršta pa
kelėse iš ba<lo ir nuovargio. 
Freiheit sako, kad didžiumai žy
dų džiaugėsi, kada rusai varė 
lenkų armijas ant Varšuvos ir 
gelbėjo rusams visais įmano
mais budais.

Jis sako, kad pogromai išti
ko Suvalkuose kitose vieto
je. Gardine šimtai žydų, kuriuos 
lenkai buvo areštavę, prapuolė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 21, 1920 
as reątfired by the act of Oct. 6, 1917

AUSTRIJA.
Rusijos juodašimčiai susisuko 

sau lizdą.
l.Speciule Nauj'icnų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

Vienna, rugp. 25 (krasa). — 
Internacionaliniai kontr-revo- 

liucionicriai susiranda sau keis
tus draugus. Man pasisekė nu
žvelgti Viennoje daromas intri
gas, kurios siekiasi atsteigimui 
Romanovu dinastijos Petrogra
de.

Galima pasakyti, jog neužgin
čijamu faktu yra tai, kad Len
kijos valdžia dabar daro viso
kius suokalbius su Rusijos ca- 
ristais.

Viennoje susisuko sau lizdą 
buvusiojo caro šaika. Rusijos 
monarchistai dar nesenai įsi
steigė čia ir palįs ves visą kontr
revoliucinį veikimą nuo Lenki
jos ir Austrijos per visą Balka
nų pusiausalį.

Jie siekusi trijų dalykų. Veik
dami iš Vienuos, jie mobilizuos 
visus Denikino oifcicriirs—ru
sus ir ukrainiečius — ir gabens 
juos Vrangeliui.

Daugiau lo, jie nori suvieny
ti visas monarchistų spėkas 
Austrijoj ir pabudavoti panašią 
i policiją žandarmeriją.

Jie taipgi mano neužilgo iš-
leisti monarchistų dienraštį

Internacionalis Rub- 
siuvių kongresas.

[IS Federuotosios Presos]
New York. —Septintasis rub- 

siuvių kongresas, laikytas nuo 
rugp. 15 iki 18 d., Copcnhage- 
ne, sutvėrė lulternacionalę Rub- 
’iuvių Federaciją, stovinčią ant 
'tiesų kovos principo ir už į- 
steigimą socialistines valsty

bes. Ką tik gautasis šioje ša
lyje pilnas kongreso raportas 
paduoda smulkmeniškus plė
nis kaip Federacija bapdys iš
gauti vienokias sąlygas rubsiu- 

’viams visame pasaulyje, tuo 
ničiu laiku dirbant už didesnį 
solidarumą tarp visų industri
nių darbininkų. Tuos raportus 
šleido raštinės International 
Ladies* Garment Workers ir 
Kmalgamated Clothing Wor- 
kers, kuriuos atstovavo kongre
se Benjamin Schlesinger ir Jo- 
teph Schlossherg. Jiedu dabar 
važinėjasi po Europą ir tyrinė
ja kokis bus važiavimas Euro
pos siuvėjų į Ameriką ateityje.

Šiame kongrese, septintame 
nuo pirmo kongreso Zuriche, 
1893 m., dalyvavo atstovai nuo 
II šalių, atstovaujantis 607,000 
organizuotų rubsiuvių. Ameri
ka turi daugiausia narių: 160,- 
100 narių Amalgamated unijoj, 
105,000 moterų rūbų siuvėjų ir 
18,000 Journeymen Tailors. 

Vokietijos delegatai atstovavo 
157,000 darbininkų, Austrijos— 
125,000 ir Anglijos — 100,000. 
Taipjau dalyvavo delegatai nuo 
Danijos, Belgijos, Francijos, 
Šveicarijos ir Čecro-Llovakijos. 
’hisija ir Italija nebuvo atsto
vaujamos.

Atidarant kongresą, William 
Arup, pirmininkas Danijos 

lacionalines organizacijos, pa- 
;kelbė ' ohals$ broliškumo ir 
Iraugiškumo, kuris ir viešpa- 
lavo visą laiką kongreso —pir
mo po pasaulinio karo. Jis 
aipgi ragino artimesnį visų ša- 

’ių darbininkų susirišimą a[sie
kimui bendro tikslo.

Svarbiausiu kongreso nutari
mu yra įsteigimas Internacio
nalinės Federacijos, su raštine 
Amsterdame ir nuolatiniu in
ternacionaliniu biuru vedimui 
:os darbo.

Federacijos tikslu yra surišti 
visų šalių rubsiuvių organizaci
jas į stiprią ir nesuardomą fe
deraciją; tverti rubsiuvių uni- 
ias tose šalyse, kur jų dar nė
ra; išleidinėti internacionalinį 
žurnalą keliose kalbose; rink
li svarbias industrijai žinias ir 
datistikas ir parūpinti liuosą 
kilnojimusi rubsiuvių iš vienos 
Žalies į kitą.

Padaryta svarbus nutarimai 
apie bendrą draugišką finansi
nę pagalbą Įnikę streikų ir ne- 
oriieidimui naudoti streiklau
žių.. Nutarta, kad pranešimas 
apie svarbų streiką turi būti 
duotas Federacijai prieš paskel
biant tą streiką, tąip kad gali
ma butų persergėti apie jį ki
tas šalis. Sulig konstitucijos,

nariai rubsiuvių organizacijos 
kokioje nors šalyje, turi stoti į 
organizaciją tos šalies, į kurią 
jie išvažiavo. Tas perkėli
mas padaromas be nepaprastų 
mokesčių.

Vyriausia Federacijos gulė 
yra intemacioriaias kongrese, ’ 
kuris turi įvykti ne rečiau, kaip 
kas trįs metai. Kongrese bal
suojama proporcijoj sulig de
legatų atstovaujamu skaičių 
narių — vienas balsas ant 5,000 
narių, iki 5 balsų dėl unijų iš 
daugiau kaip 100,000 narių.

Priėmus delegato Smilką iš 
Austrijos rezoliuciją, reikalau
jančią visiškai panaikinti darbą 
namie, komisija naminiam dar
bui tapo paskirta. Schlossberg 
joj dalyvauja kaipo Amerikos 
narys.

Algų komisijai, kurioj daly
vauja ir Schlossberg ir Dahl- 
man, delegatas nuo Journey- 
men Tailors, įseįkyta išgauti 

kaip galimai greičiausiai mokes
nį už darbą nuo savaičių, tuo 
pačiu laiku išgaunant gyvena
mąją algą dėl dirbančiųjų nuo 
štukų. Priimta rezoliucija, kad 
vyrams ir moterims butų mo
kama vienoda mokestis.

Vokietijos delegatų įneštoji 
rezoliucija užgiriu industrinę 
formą unionizmo. Kita rezoliu- 
ci.jii i»nsinorl< iii Bnil Ii).] | torrori) 
Vengrijoje ir išreiškia užuojau
tą Vengrijos darbininkams.

Sekami tapo išrinkti nariais 
internacionalinio 'biuro: nuo 
Skandinavijos šalių — VVilliam 
P. Arup (iš Danijos); nuo vo
kiečių šalių — H. Stuhmer (iš 
Vokietijos); nuo lotinų šalių 
Pierre Durnas (iš Francijos); 
nuo slavų šalių — K. Flobor (iš 
Čecho-Slovakijos); nuo AmerL 
kos — B. Schlesinger; nuo An
glijos — W. Rinos.

Sekamas kongressa įvyks 
1923 m., Genevoįe ar Lucerne, 
Šveicarijoje.

Geriausiai kokią valandą prieš 
saulės nusileidimą, tMp kad viš
tos plunksnos išdžiūtų prieš ei
nant tūpti. Mirkymas duoda 
geresnių pasekmių, negu dulki
nimas jų sodium fluorid milte
liais. Nuo skystimo vištų ute
lės greitai ii^timpa.

Vištoms mirkyti reikia var- 
tot apišiltį vandenį. Geriaus 
tatai daryti dviem, nes tuo bu
du darbas greičiau eina. Van
duo reikia atmieruot. Ant kiek
vieno galono vandens dėti nuo 
trijų • ketvirtdalių iki vienos 
uncijos sodium fluorido. Sodium 
fluoridas iŠtirspta vandeny, pa
maišomas. Reikia pripilt arti
pilnė rėčka, ir jei daug vištų yra 
mirkymui, tai karts nuo karto 
rėčka veikia reikia papildyti 
vandeniu su sodium fluoridu.

Vištų sparnus reikia kaire 
ranka laikyt viršum pečių, grei
tai įkišant ją į vandenį, o antra 
ranka reikia pritaikyt galvą iš 
vandenio, kol plunksnos sušlaps. 
Paskui reikia greitai vieną ai
du-kartu kištelėt galvą į van
denį. Išėmus vištą iš vandens, 
reikia pataikyt valandikę ran
koj, kol vanduo nubėgs, nuvar
vės, tada paleisti. Pamirkymas 
vištos ima apie trisdešimt ar 
keturiasdešimt penkias sekun- 

das.
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Pinigai Iš

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, m 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi p is 
Pakšj ir Pielj, 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:

.0-

Pakšys ir Piells

Ūkininkų Balsas.
MIRKYMAS VIŠTŲ.

Vištų augintojai paprastai 
mano, kad jų mirkyti nereikia, 
norint išnaikinti jose uteles. 
Taip mano jie gal dėlto, kad 
ligšiol augintojai, jeigu bandė 
mirkyti, mirkė arba aliejuota
me vandenyj, arba deginama
me, tuo budu suteršdami plunk
snas o dažnai ir užgaudami 
paukščio odą. Krašto agrikultū
ros departamentas pataria mir
kyti vištas vandeny su tam tik
ra druska vadinama sodium 
fluoridu. Nereikia mirkyt tik 
šaltame ore. Visupirma, reikia 
mirkyt šiltą dieną, ne vėjuotą.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

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

552 Grand Avė., 
Kenosha, Wis.

inniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniM^

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, 111.

LIETUVIŲ PREKYBOS
BENUROVE

BANKIERIAI
Tarnauja lietuviams 

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infer- 
macijų rašykite sekančiu adie- 
su:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mas

Užrašome Lietuvos laikrašči is.
S.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rųšies kalbamųjų mašinų ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandui, 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 eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra molina ir ruda oda, astuo
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro- 
gvarantuojame, kad sučedysito bent 75 nuošimčius, 
dykai bikur mieste ar priemiestyje.

Lietuviai
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.
...   II 11. " ................ —......I.— . ....  

' ELEKTRA
šviesų ir pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuviu Eleklos Korporacija Amerikoje

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

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

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkite* į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

54Tel. Yards 3<
Mrs. A. Michniewicl

AKUfiER
Baigusi Ak 
šferijos koleji: 
ją; ilga 
Ūkavusi 
silvanijc 
pitalėse 
sėkmingai ba- 
tarnauja prie 
gimdymo. I uo 
da lodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

:u-
?i- 
k-

m- 
os- 
’a-

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

t



linkas, Rūgs NAUJIENOS, Chlcago, BĮ.

fKORESPONDENCIJOs) ra i, bet daugiau iš jų ne reika
laut negalime. Keikia ir jiems 
patiems rūpintis jų pačių kas
dieniais rikalais, nes biznio pe
riode gyvename.

Kalifornijos padangėj

LOS ANGELES.

■ kokią nors prekybą, ir po ke
liolikos metų gerokai pralobti.

Šiaip ar taip kalbant, aš nė

Los Angeles miestas, su ma
žesniais artimais miesteliais su
daro apie 650.000 gyventojų, 
pagal paskutini eenzaus surašo 
Miestas nėra prie pat Pacifiko,

vandens pakraščio; artimiausia 
vieta, “Venice Beach", turintis 
apie 30,000 gyventojų mieste-

kad aš rašiau “Naujienose” 
apie keturi mėnesiai atgal, čia 
kiekvienas bukli-nis jaunas vy
ra"’, arba moteris gali rasti sau 
laimes - finansinio pasiseki
mo, širdies nuraminimo, svei
katos pataisymo. Jaunas ne
vedęs vyias gili dar ir gerą par-

remti šį įnešimą ir einant refe
rendumu balsuot už jį. Kada 
bus nutarta, tada bus galima 
rūpintis ir įkūrimu.

- Povas S-tis.

Iš Įvairių Sričių

i žiemiuose nuo Los 
guli Beverly Ilills k.il- 
nėra labai augšti, bet 
ruošė kalnuose daro

ma daugybės krulamųjų pa
veikslų. Rytuose randasi augš- 
tesni kalnai Sierra Madre. Jų 
aukščiausios viršūnėj randasi 
apie 40 mylių nuo čionai. Kai 
kurie apkloti amžinu sniegų. 
Taip kad. jeigu žmogus nori, 
gali maudytis vandenyne, pas- 
kiaus, sėdęs elektros traukiniu, 
važiuoti pro žaliuojančius lau
kus, žydinčias gėles ir rožes, 
kur alyvos, vynuoges auga ir 
oranžai auga. Po trijų valan
dų tokio važiavimo, į kalnus 
atvykęs gali žaisli sniego k a-, 
muoliais, kaip kad mokyklos 

vaikai žaidžia.
Apie 20 mylių nuo 

dasi Univcrsai City, 
ventojų nėra, tai lik 
kur yra didžiausios 
k ru tam ų j ų j>avei k s l ų 
Jųjų dirbėjai turi či

na i

čia ran- 
Ten gy- 
miestas.

studijos, 
i namus 

ir ten gyvena. Apie 7 mylios 
nuo miesto centro yra kitas 
miestas llollywood. Jame yra 
daugelis studijų, ir gražiųjų 
gyvenimui vietų. Čia randasi 
ir garsiųjų aktorių namai, kaip 
tai Charlio Chaplino, Manės 
Pickford, Wm. Fanui m, gar
siosios rusu aktorės Nazimovos

Patsai Centras Los Angeles 
miesto ne ką skiriasi nuo kilų 
rytiniu miestu, vien tik gatvės
yna siauros, ir daugybės žmo
nių susikimšę vaikšto; o auto
mobilių taip daug, kad dienos 
metu sunku pereiti skersai gat-

Apiclinke 
labai gražių 
rožėms ir paimu medžiais ap
linkui. Vis tai vra turčių liz
dai; neturtingas žmogus gali 
tik žiūrėt į juos ir sapnuoti. 
Dar tik laimė darbininkui, kad 
daugelis parkų yra visai neto
li nuo vidurio miesto. Kai-ku- 
rie jų yra labai puikus; vidu
je parkų yra nedideli ežerėliai, 
aplinkui žaliuojanti žolė, med
žiai ir puikiai visados žvdin- f 
čios ir kvepiančios gėlės. Čia 
Ui visa vargšo darbininko lai
mė. Nors ir biitmn labiausiai 
nuilsęs, nuvargęs, čia atvykę' 
pamiršti viską. Malonus ir 
minkštas oras gaivina tavo nu
ilsusią sielą, ramina suirusius 
nervus ir džiugina širdį. O ka
da išgirsti malonią švelnią mu
ziką griežiant, 
ivajoti.

Rodos, kad 
•alios, tai visus
uves patraukčiau šion gamtos 
ipdovanoton šalin, čia saulė 

puikiai visados, oras 
nei karštas nei šaltas, 
šiltas įamžinai. Jeigu 

išvažinėtų visą pasaulį, 
oro 
pri-

namų, su gėlėms

tu rečiau tokios 
lietuvius ir ne

.velnus. 
ien t ii 
mogus 
nan regis, kad geresnio
įiekur nerastu. Ir tą visi 
ažins, kurie tai žino.
Darbų čia daug, tik jeigu 

avis nemoka anglų kalbos, 
im butų labai sunku, 
to darbininko alga 
matninkai uždirba 
u.
Daugybės žmonių

lie
čia 

Papra- 
niaža, bet
labai ge-

is dieną iš visų šalių; vie- 
jų vėl išvažiuoja, kiti ap

gyvena! ant visados. Tas ir 
įdaro, kad Los Angeles mie- 
as labai greitai auga, čia da- 
ir statoma daug augštųjų trio- 
‘sių ofisams ir teatrams, taip 
ir namų. Visi, kas tik atke- 

uija čia su keletu tūkstančių

:x

gražių-gražiausių merginų. Tą 
gražumą vienoms gamta sutei
kus, kitoms aplieka, o trečio
sios gražiosios tai krulamųjų 
paveiksiu aspirantės, kurios pa
iko savo namus ir tėvus rytuo

se arba vakaruose ir atvyko į 
>į miršta su idėja patapti kru- 
'amnjų paveikslu aktorė, o gal

Kinų pabudimas. Seniausia 
Azijos kultūra yra mongoliš
kos Kinų tautos kultūra. Japo
nija šiandie kultūriškai stovi už 
Kinus augščiau, bet Japonai tik
rai savo originališkos kultūros 
neturi, jie yra Kinų mokiniai, 
Rors šiandie net europiečiams 
padeda kultūrą kelti. Netrūk
sta jau pagarsėjusių Europoj 
japonų gydytojų, bet pradžia jų 
kultūros yra imta nuo kiniečių. 
Dabar vienok ir kiniečiai, nors 
pirma gana ilgai miegojo ir da-Girdėjau, kad čia esama apie 

lu šimtu lietuvių; gal būt pa
siseks juos surasti, tada para
rsiu apie jųjų gyvenimą, šia

me “.miuolų” mieste (Los An
geles ispaniškai reiškia “An i uo
lų miestas"). Gal būt, kad (luo
bini miestui lokį vardą ir ne- 
ipsirikta, nes aniuolų čia yra 
pakankamai, kaip kad augščiau 
minėjau.

Rašyčiau daugiau, bet bijau, 
kr.4 redaktorius užpykęs be
kabydamas mano raštą nenu
neštų į gurbą ir mano sunkus 
laibas nenueitų niekais. Todėl 
duo kartu pakakę.

Wm. Roman.

L.S.S. Reikalai
L. S. S. ORGANO REIKALU

Yra paduota įnešimas refe
rendumui klausime įgijimo 
nuo avo ougana. Ką-gi kitos 
kuopos pasakys, nuo kurių rei
kalaujama įnešimo parėmimo? 
Cad dėl vienų ar kilų preižas- 
‘ių, kuopos ncnupuldytų 
'mus šiame momente L. 
nešimo, prisieina šis-tas 

kyli.
Daugeliui musų kuopų

dys visai negalimu išleidinėt 
nuosavų savaitinį organą, susi
dedantį nors iš keturių pusla- 
niu. Priežasčių tam gana daug:

a Iro-

ros ir darbininkų brangumas: 
literatiškų spėkų mažesnės ir 
didesnes vertės klinčių.

Šios augščiau minėtos ir ne
paminėtos klintys yra tik to
kios. kurios lengvai ar sun
kiau, vienok pergalimos. Taigi 
neturime pamiršti ir tą. kad sa
vai m i nieko nepasidaro. Viskas 
reikalauja darbo, energijos ir 
pasišventimo. Daug didesni 
darbai ir prie daug sunkesnių 
įplinkybių buvo nuveikti, tad 
'.availinio organo išleidimas 
ra tik vandens lašas prieš di- 

tle'ę vandenyną. Nesibaidvki- 
me kalno augštumo ir nekalbė
kime kaip ant jo viršūnės už- 
ipti, bet imkime ir lipkime.

Žinoma, jei mažiausią daly
kėlį surištą su organo leidimu 
imsime gvildeni, priduosime 
'iem-i didesnę svarbą, negu kad 
i yra, o tai darysime neperma- 

’ydami viso dalyko, supranta- 
na, kad rodysis viena tik ne
galimybė. Bet neužmirškime 
kur esame. Kad visokius k įau
ginus būtume statę prieš save, 
ad apie socializmą dabar nei 
icsvajotume, nei socialistų ne
kiltų. Vienok, pasistatę sočia-j 
izmą už siekinį, žengiame prie : 
o. Sutikę kliūtis, kovojame 
r apgalėję jas vėl žengiame to- 

su organo

’enkti, kįla iš miego ir stengia- 
,i neapsileisti buvusiems savo 
nokiniams japonams. Rods pir
mi ir Japonijoj tas pats buvo. 
Pirmutinio europiečio universi
teto, įsteigėjo musų atmintyj, 
Japonuose profesoriai buvo vo
kiečiai ir franeuzai, dabar gi 
įvetimų profesorių japonų uni
versitetėtai jau beveik nereika- 
’auja, nes pakaktinai turi nuo
savų mokslininkų. Tas pats y- 
ra Kinuose. Europinis univer
sitetas Kinuose įstegtas visai 
lesenai, bet yra Kinuose jau ir 
Europoj žinomų žinomų moksli
ninkų, ir juo toliau, juo dau
giau universiteto katedrų pa
mosuoja nuo svetimtaučių ir 
;as atiduoda moksluose pasižy- 
nėj usiems saviems profeso- 
’iams. Apie pastebėtiną kultu- 
išką Kinų kilimą praneša ang

lį laikraščiuose Anglijos amba- 
adorius Pekine Sir John M. 
Jordan, kuris ten išbuvo kevu- 
’iasdešimt metų, taigi turėjo 
irogos Kinus pažinti. Jis neti- 
<i, kad rusų bolševizmas giliau 
Cinuose šaknis įleistų ir kad Ki
tai galėtų būt pavojingi Euro
pos politiniam gyvenimui bei jos 
kultuvai. Bolševikų kiniečiai 
dekados neužpuolė, bet ištolo 
įuo jų laikėsi. Nuo bolševizmo 
Kinus saugoja smarkiai kįlan- 
is minių apšvietimas. Ketu-, 
•iasdešimt metų atgal Kinuose 
•uvo tik vienas dienraštis, da
rnu gi jų yra šimtai. Žymiai 
Cinuose persikeitė moterų gy
venimas: keliolika metų atgai 
noteris buvo tikra vyro vergė, 
labar gi šimtai jų drauge su vy- 
ais dirba gimtoje krašto gero
vei. Geriausias daktaras chl- 
•urgas Pekine yra kinietis. Yra 
r daugiau kiniečių daktarų spe
cialistų, pabaigusių mokslą Eu- 
opos universitetuose, Didžiau

sią Kinuose įtekmę turi kaiku- 
i’ie jų kariuomenės vadovai; 
langelis jų laike nesiliaujančių 
Cinuose sukilimų patapo milio- 
deriai ir, žinoma, savo jiems 
įaudos duodančios įtekmės išsi
žadėti nenori; bet paprastiems 
žmonėms jų reikalai ir nauda vi
lai nerupi, todėl atsidavusiu 
lems pasekėjų ir tarnų net Jų 

generolai Kinuose greitai surasti 
negali. — šernas.

giškų kūnų nuo žemės nieko 
nuostabaus nėra. Juk dangiš
ki pasauliai ne visuomet lygiai 
toj pačioj tolumoj viens nuo ki
lo būva. Jie, bėddanri rato ke
liu, kartais labiau prisiartina, 
tai vėl labiau atsitolina. Ar
čiausiai prie žemės prieina, kuo
met atsiranda savo kelionėj toj 
pačioj žemės pusėj, b toliausiai 
atsitraukia, kuomet abudu atsi
randa priešingoj viens kitam pu
sėj. Prie labai didelių tolumų 
ir paklaida ant kokio miliono 
mylių, ypač paprastiems laik
raščių skaitytojams, nedaug ką 
gali sverti. Del neapsakomai 
didelių tolumu, stovinčiųjų 
žvaigždžių tolumų milijonais nei 
neskaito, nes toks skaitymas iš
duotų nesuskaitomas ir papras
tiem žmonėms nesuprantamas 
skaitlines. Mėginta tolumas jų 
skaityti tolumomis žemes nuo 
saulės, bet ir toks skaitymas iš
duoda perdideles ir paprastiems 
žmonėms nesuprantamas skaitli
nes, todėl ir tokį dangiškų pa
saulių tolumų skaitymo būdą už 
mesta kaipo nepraktingą: kam 
skaitlines padavinėti, jeigu pa
prastas žmogus jų vistiek nc- 
perskaitys. — šernas.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■n

KAS YRA UŽ
AUKSA 

BRANGESNIS?
Daugelis žmonių tų klausimą tan

kiai sau persistato, bet tam klausi
mui lengvas atsakymas.

Jei esti nesmagu, plaukai puola, 
galvą niežti, ar prišalusi, nupuškęs, 
ar nupleiskanavęs veidas, ar kūnas, 
tad tikrai esi nelaimingas, štai 
vartok pirmas Lietuvių var
du gyduoles 1’. ir B. Rūta, kurios 
tikrai pagelbės. Jei myli savo tau
tos kalbą, tai ir vartok I’, ir B. Rū
ta, galima gauti Lietuvių kolonijų 
aptiekose. $1.00 dėžutė.

P. ir B. RŪTA
1316 N. Wood St.

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Atsakymas Tyrinėtojui.

Del skirtumo tolumos kitų dan-

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N O S”

T. l’ullman 5432

AKUSERKA
A. SHUSHil

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

Chicago, III.

Lietuvos Laivynas
Ar nori kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių?
Ar i ori :avo laivu pasivažinėti Lietuvon?
Ar įdomauji už.iuiine pirklyba?
Ar nori, kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir Amerikos?
Ar nori, kad siuntiniai tavo ir pinigai greitai pasiektų gimines 

Lietuvoje ?
Ar nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gerą pelną?

Jeigu tas viskas tau patinka, tai skubinkis pirkti akcijas
Lietuvos Garlaivių Bendrovės.

Akcija su surplūsu kainuoja $33.00. Kas 5 akcijos duo
da vieną balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės reikaluose.

Visais reikalais kreiptiesi pas:

LIETUVOS GARLAV1Ų BENDROVĖS 
GENERALĮ AGENTĄ 

DR. J. ŠLIUPAS

1419 N. Main Avė., Scranton, Pa.

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 Wcst 120 St., W. PuIIman, III.

Tel. PuIIman 169.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptieką

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114.

Severos Gyduoles užlaiko 
spimynoš sveikata. .

-_________ -1_____ * *- *- *____ 1______ »___ <

i

Tyliai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingiui- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais strė
nose, šonuose, klubuose, šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karštin ir šaltin.

Severas
Regulator

(Severos Regulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
i'is buvo geriausia dovana ir nešė 
cuogeriausias pasekmes. Gauk ji 

pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų “Severos”. Kaina $1.26 ir 6c 
mokesčių.

V'.,. :'W. ’F. SEVERĄ 00f ' ■' ; ’ *
•;i^‘ČEPAR RAPlfeŠ; IOWA 7

i JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
i Egzaminuoju Abstraktus 

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 ąfisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Phone Bouievard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu- 
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago. UI.

Chroniškos Ligos 
. Tikra Diognoza I

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.

2221 So. Kedzie Avė.
Vai. 1—2; 7—9 po piet. J

’lea. LJ 39 Independence Blvd. Chicafio 
Telephono Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 16—11 ryto; 2—3 po piel 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Ofi»o Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

1 DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantaojame 

Kalbame visas Europiikas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak ; 
Plione Canal 257

’yu. Tas pats 
sigijimu, tik 
’aug mažesnis klausimas.

Reikalingumą organo kiek
vienas pripažins. Be savo or
gano, negalima tinkamai avi
acijos varyt, arba ir narių skai-

I u rime kur nei savo organi
nei jos reikalu plačiau apkal

oet. Jei socialistiški laikraš
čiai patarnauju dėl abelnų, ofi- 

pradeti cialių S-gos klausinių, labai ge-

feisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki- 

kniui. Gvarantuojame, kad sutaupy- 
imo jums nuo 10 nuoi. iki 60 nuo i 
iekviename pirkime. Kai kurie daly

tai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
r j aunu-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
•rderio užsakyti siutai ir overkotai; 
u diržais, su liemeniu, formaliai pri- 
inkami, ir konservatyvio styliaus 
'32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
r overkotus po $15, $17.50, $20.00 
22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siutai 
>o $45 ir $65. Mėlyno serge siutai 
įuo $85 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu- 
ai ir overkotai $6.50 ir daugiau, vyrų 
celinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
celinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek, 
ienam pirkiniui, kuris turi būti siun- 

Hamas Europon.
Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai 

'akam. Subatomis iki 10 vai. vakare 
^edėb'omis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So. Halsted SU Chicago, UI.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgcon

.z _jr.'e sorgą chroniškomis J?*"vnis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir vis; . / žynėmis ligomis.

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 vakaro ’

Telefonas—Bouievard 9199 
DR. C. KASPUTIS 

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

9—12 A. M. 1- 5, 7—8 P. M.

Telefonai Pellman 8S6
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistan
10801 S. Michigan A v., Roselaad

Valandos: 9 iki B vakarą.
35 So. Dcarborn St., kampas Monroe St. 

Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 
iki 5-tų lubų, Chicago, III

DVIDEŠIMTS AŠTUONT METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St.» Chicago

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

t Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas I)rexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
„ , . . J 3110 arba 357Tdephouai: < KT i *• • i1 Naktimis Drexel

I 950 - Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan st., kerte 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampu 
I <eavit.lt St Phono Canal 6222. Va
landos! 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
0 r ai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phono McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 50.32 

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

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

a Tel. Bouievard 2160
2 Dr. A. J. KARALIUS 2 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 2 

2—9 vakaro ■S 3303 So. Morgan Street, ■ 
Chicago, III.

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

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

6 iki 8 vak. Nedčl. 10 iki 12 rytu 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

1BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DR. YUsKA ■
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
Ofiso val.i nuo 10 ryto 
vakarą.
Rezidencija: 2811 W. 68

Tel. Prospect 3466

iki

St.

Tel. PuIIman 342 ir 8180.
DR. L E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 at. kamp.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

1MPERFECT IN ORIGINAL

eavit.lt


medžiagą, patvirtina ir tele- šaulio darbininkų su pasipikti- o-rotno valor ofninai' iŠ NTo'tir IMITIU atmes Šita MaskvOS <Iik-
•iK LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti!1739 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Canal 1506

Subscription Ratas i
$8.00 per * year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .... ........ ....
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams ......  ...
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per neiiotojuai 
Viena kopija ...................
Savaitei ______________
Mėnesiui _______________

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoj, 
paltu:

Metams ------- -----  $7.00
Pusei metų _____ - ----- 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams  1.50 
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuosai 
(Atpiginta)

Metams$8.00 
Pusei metų______ ____ ___ , 4.50
Trims mėnesiams _________  2.25

. Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
$4.50
2.25
1.75
1.00

03
18
75

Del eksplozijos 
Neiv Yorke.

Keletas liudininkų, ma
čiusių savo akimis baisią 
eksploziją, įvykusią New 
Yorko finansų centre, nuro
dė, kad ta nelaimė veikiau
sia atsitiko dėlto, kad buvo 
sutrenktas vežimas, kuriuo 
buvo gabenama sprogstan- 
čiosios medžiagos.

Vienas žmogus, kuris nuo 
tos eksplozijos buvo mirti
nai sužeistas, papasakojo 
Broadvvay Street ligoninės 
daktarui, kad jisai stovėjo 
ant Iždinės laiptų, kuomet 
pamatė raudoną “parako 
vežimą”, su paprastu raudo
nu vėluku, važiuojantį tąja 
puse gatvės, kur jisai buvo, 
vakarų linkui. Vežimas at
simušė į kampą ir apsivertė. 
Sekančiam akymirksnyj ta
sai žmogus tapo nublokštas 
prie sienos, jo kojos sutriuš
kintos, ir skylė pramušta 
galvoje. Atgabentas j ligo
ninę, jisai greitai numirė, 
nespėjęs pasakyt savo pa
vardės.

Du vaikai, tarnaujantys 
pasisiuntimui, paliudijo, ma
tę važiuojant Wall gatve pie
tų laiku, kaip tik tada, ka
da įvyko eksplozija, “para
ko vežimą”; taip pat ir du 
sužeisti žmonės pasakė Vo- 
lunteer ligoninėje, kad veži
mas, kurį juodu matė, buvo 
raudonas, su paprastu rau
donu vėluku ir su užrašu 
“Explosives” stambiomis 
raidėmis ant vieno šono.

Vienas žmogus pasakoja, 
kad jisai explozijos laiku 
stovėjo su savo pažįstamu 
ties 37 Wall Street, kuomet 
juodu pastebėjo pravažiuo
jantį /raudonų vežimų, kuris, 
jų dviejų nuomone, priklau
sė Du Pont de Nemours 
kompanijai (gaminančia! 
paraką). Vežimas atsimušė 
į automobilių, ir nuo to pasi
darė explozija.

Tų nuomonę, kad sprogi
mas įvyko delei nelaimės su 
vežimu, gabenusiu dinamitų 
ar kitų kokių sprogstančių

Ufarntnkas, feugs. 21, i1' "

grama, vakar atėjusi iš New| atmes šhą Maskvos dik- 
Yorko. Joje sakoma, kad 
ugnagesių departamentas, 
per tris dienas krėtęs san
dėlius tų firmų, kurios par
davinėja sprogstančias med- 

| žiagas, užtiko viename san
dėlyje trukumą, delei kurioj 
savininkai nedavė 
paaiškinimo.

Vienok federalė 
dar vis stengiasi 
kaltę už tą nelaimingą atsi-l [Federuotoji Presai, 
tikimą ant “raudonųjų”, da- Berlinas, rugp. 26 (Paštu), 
ro kratas, areštuoja žmo-Į— Sugrįžus iš Trečiojo Inter- 
nes ir reikalauja aštresnių 
įstatymų kovai su revoliuci
onieriais!

| totorių pasikėsinimą nužeminti tarptautinį proletariato judėjimą ligi viduramžinės sektos laipsnio. Reikia tečiaus stebė- ties, kad dvidešimtame amžiuje dar randasi aroganlų, kurie su šitokiomis .pretenzijomis drįsta kreipties prie darbiniu-
. |kų-tinkamo ____________ _________

valdžla 
suversti

Sąlygas įstojimui Trečiąjį 
Intirnacloia ą.

Apžvalga
PRIMENA KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS ORGANI

ZACIJĄ.

>r

“Naujienos” jau kartą paskelbė tas sąlygas, kuriomis yra priimamos socialistų par-“Irečiąjį“) Internacionalą. Kadangi tečiaus protaujančioji lietuvių darbininkų dalis šiandie gyvai interesuojasi* Internacionalo klausimu, tai mes įdedame ištisą dokumentą, pašvęstą tam klausimui paties Maskvos Internacionalo kongreso. Jisai yra ilgokas, l^et tie draugai, kurie nori išsidirbti aiškią nuomonę apie tarptautinę komunistų organizaciją, tenepa- tingi perskaityti jį.

tin-pa-
pa-

Gerai padarys, kad susipažins su juo ir tie darbininkai, kurie simpatizuoją! komunistų idėjoms. Tegul jie pasvarsto jį ir sprendžia, ar tokios rųšies organizacija, kokią sugalvojo Maskvos bolševikai, ištiesų ka tam, kad suvienijus viso šaulio proletariatą.Kas dėl musų, tai turimesakyti, kad Maskvos kongreso paskelbtosios taisykles (langiaus primena tvarką, gyvuojančių Rymo-Katalikų bažnyčioje, negu tokią, kuri tiktų tarptautiniam kovojančioje proletariato susivienijimui.Svarbiausias dalykas, kurį pabrėžia tos taisyklės, yra tas, kad komunistų srove darbininkų judėjime turi kovot ant žūtbūt su visomis kitomis to judėjimo srovėmis. Kas nėra kurni ir siela atsidavęs komunistų frakcijai, tas neturi teisės užimti jokios įžymesnės vietos partijoje; jinai net turi būt išmestas lauk iš partijos, prisidėjusios prie Maskvos Internacionalo. Tos partijos turi paskelbti karą ne tiktai buržuazijai, o ir visoms socialistinėms partijoms, kurios nesideda prie Maskvos Internacionalo; jos turi taip pat vesti atkaklią kovą su darbininkų unijų Internacio-milu ir turi
JI- Na, ar tai yra klesų kova? Aišku, kad ne. Tai yra sektų kova, panaši į tą kovą, kurią veda Rymo-Katalikų kunigija su “herelikais“ ir “bedieviais“.Antras Maskvos Internacionalo pagrindas yra tas, kad visa gale lai^e Internacionale priklauso centraliniam komitetui, kuris sėdi Maskvoje. Tas komitetas turi patvirtinti kiekvienos prisidėjusios partijos programą; jisai kontroliuoja parlamento narių veikimą visose šalyse; kontroliuoja spaudą, kontroliuoja net atskirų kiekvienos partijos narių darbus. Jisai gali by kokiam klausime padaryt nutarimą, kuris yra priverstinas visoms partijoms ir visiems jų nariams.Šitokios centralizacijos taip pat nidkur kitur nerasi, kaip tiktai Rymo4<atalikų bažnyčioje, kur visa gale yra Rymo popiežiaus ir jo kardinolų rankose.Mes nekiek neabejojame, kad milžiniška didžiuma pa-

I naclonalo kongreso Maskvoje keturiems Vokietijos Nepriklausomosios Socialdemokratų Partijos delegatams, alsive- žusiems sąlygas priėmimo į Tretįjį Internacionalą, kaip jas nustatė pats kongresas, klausiamas prisidėjimo ar neprisideji- mo patapo svarbiausiu dienos I klausimu socialistų rateliuose. Tai yra toks didelis klausimas, kad partijos viršininkai nemano bandyti išrišti jį patįs, bet jie duos kiek galima plačiau išsireikšti abiem pusėm laike ateinančių kelių savaičių ir tada paduos tą klausimą generalinei partijos konvencijai, kuri įvyks rudenyj.Kad pranešus nepriklausomiesiems socialistams apie generalinį programą komunistų internacionalo, centralinis partijos komitetas utaminke nutarė svarbesniuosius Maskvos kongreso < nutarimus tuoj aus paskelbti partijos presoje. Sulig tuo nuosprendžiu, vakar “Freilieit“ išspausdino tekstą kongreso nustatytų sąlygų priėmimo į komunistų internacionalą. * Jos yra sekamos:“Pirmas kongresas Komunistu Internacionalo nenustatė nė jokių tikrų sąlygų priėmimo į Tretįjį Internacionalą. Iki sušaukimui pirmojo kongreso gyvavo daugumoje šalių vien komunistinės tendencijos ir grupės.“Antrasis kongresas Komunistų Internacionalo susirenka prie skirtingų sąlygų. Dabar daugumoje šalių gyvuoja netik komunistinės tendencijos ir judėjimai, bet taipjau Komunistų partijos ir organizacijos.“Dabar dažnai kreipiasi į Komunistų Internacionalą partijos ir grupės, kurios dar tik nesenai priklausė Antrajam Internacionalui, pareikšdamos,, kad dabar jos nori įstoti į Tretįjį Internacionalą, nors jos iš- tikrųjų nėra patapusios komunistinėmis. Antrasis Internacionalas .yra galutinai sutriuškintas. Vidurinės partijos ir grupės “centro“, kurios supranta visišką Antrojo Internacionalo padėties beviltingu- mą, bando atsiremti ant Komunistų Internacionalo, kuris nuolatos darosi galingesnis. Tečiaus jos tai darydamos, tikisi pasilaikyti tokį laipsnį “autonomijos“, kuris užtikrintų joms galimumą laikytis savo pirmesnės oporlunislinės lar “centrinės“ politikos. Iki tulp laipsnio Komunistų Internacionalas virto mada.“Troškimas kaikurių žymesniųjų “centro” grupių įstoti į Tretįjį Internacionalą, yra netiesioginis patvirtinimas fakto, kad Komunistų Internacionalas laimėjo simpatijos didelės didžiumos savo klesos rcika-same pasaulyje ir kad jis kas- die darosi stipresnis.“Komunistų Internacionalui gresia pavojus, kad jis gali likti praskiestas nepastoviais elementais, pasižymėjusiais savo pusiaukelio metodais ir dar galutinai ncatsikračiusiais Antrojo Internacionalo ideologijos.“Tolinus, ikišiol pasilieka Kaikuriose didelėse partijose (Italijos, Švedijos, Norvegijos, Jugo-slavijos ir k.), kurių didžiuma laikosi komunistinėsir social-pacifistų sparnas, kuris lik laukia tinka mos valan-

čios, kad vėl iškėlus savo galvą, kad pradėjus aktiviai sabo- tažuoti proletariato revoliuciją ir tuo padėti buržuazijai ir Antrajam Internacionalui.“Komunistai neturi užmiršti Vengrijos sovietų respublikos lekcijų. Vengrijos komunistų susivienijimas su taip vadinamaisiais kairiaisiais socialdemokratais Vengrijos proletariatui brangiai kainavo.“Deki to visko, antrasis Komunistų Internacionalo kongresas mato reikalo nustatyti labai tikslias sąlygas priėmimo naujų partijų ir atkreipti domę tų partijų, kurios tapo priimtos į Komunistų Internacionalą, į uždedamas ant jų pareigas.“Antrasis) Komunistų Internacionalo kongresas nustato sekamas narybės sąlygas Komunistų Internacionale:“1. Visa propaganda ir agitacija turi turėti grynai komunistinį pobūdį ir sutikti su programų ir nuosprendžiais Trečio jo Internacionalo. Visi partijos presos organai turi būti ve-' darni atsakomingų komunistų, kurie prirodė savo pasišventimą proletariato reikalams. Apie proletariato diktatūrą neturi būti kalbama taip, tarsi ji butų atmintinai išmokta paprasta formula; ji turi būti skelbiama taip, kad kiekvienas paprastas darbininkas, kareivis ir valstietis pamatytų jos reikalą iš kasdieninio gyveninio faktų, kurie musų presos turi būti si- s tema t ingai sekami ir pilnai panaudojami iš dienos į diepą.“Periodine ir neperiodine presą ir visos partijos spaudos įstaigos turi būti po pilna partijos valdybos kontrole, nežiūrint to fakto, ar partija, kaipo

tik formoje, bet ir reikalaujant, kad parlamento narys visame savo veiki-
visi turi
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lė ar nelegalė. Negalima leisti, kad spaudos įstaigos netinkamai naudotų ‘savo autonomiją ir laikytus politikos, kuri visai nesutinka su partijos
“Laikraščiuosc, viešuose susirinkimuose, unijose, kooperatyvuose ir visose vietose, kur Trečiojo Internacionalo^ rėmėjai yra priimami, reikalinga sistematingai ir negailestingai smerkti ne tik buržuaziją, bet ir jos sėbrus — visų rūšių re- formininkus.“2. Kiekvienakuri nori susivienyti nistų Internacionalu, bariai ir sistemačiai formistų ir centristųiš visų daugiau, ar mažiau svar-

organizacija, su Komu- turi regu- šalinti re- clementus
(iš partijos organizacijų, redakcijų, unijų, parlaųientų grupių, kooperatyvų ir miestų val-rai ištirtais komunistais, neįsižeidžiant tuo faktu, ypač išpra- džių, kad vietos “patyrusių“ oportunistų bus užpildytos 'paprastais darbininkais iš masių.“3. Beveik kiekvienoje Europos ir Amerikos šalyj klesų kova priima civilio karo fazę. Prie tokių aplinkybių komunistai negali turėti pasitikėjimo buržuazijos legališkumu. Jų pareiga yra visur steigti paralelinę nelegalinę organizacijos mašiną, kuri sprendžiamoje va-jai savo priedermes revoliucijai. Visose šalyse, kur komunistai, delei apgulimo stovio ar delei prieš juos atkreiptų išimtinų įstatymų, negali vesti viso savo darbo legaliai, yra abso-veikimą su nelegaliu.“4. Į pareigą skleidimo komunistinių idėjų įeina specia- linis privalumas vesti smarkią ir sistemačią propagandą armijoje. Kur tokia agitacija uždrausta išimtinais įstatymais, ji turi būti vedama nelegaliai. Atsisakymas nuo tokio veikimo butų lygus išdavybei revoliucinės pareigos ir nesutiktų su, Trečiojo Internacionalo reikalavimais.“5. Reikalinga vesti sistema- tinga ir gerai siiplenuota agitacija kaimuose. Darbininkų klesa negali įgyti pergalės, jei nebus užtikrinta, kad jos poli-

tiką rems kaimo proletariatas ir mažiausia dalis neturtingųjų ūkininkų ir kad kiti kaimo gyventojai taikysis neutrališku- mo. Komunistinis veikimas kaime įgyja didelę svarbą dabartiniame laike. Jis principia- li>ai tūlį būti vedamas miesto ir kaimo revoliucinių komunistinių darbininkų, kurie turi ryšių su kaimu. Atsižadėjimas nuo šitokio' darbo, ar jo pavedimas į neištikimas, pusiau-rc- fonnistines rankas, yra atsižadėjimui proletariato liudjos.“6. Kiekviena partija,nori prigulėti prie Trečiojo Internacionalo, turi numaskuoti ne tik atvirą sočiai patriotizmą, bet taipgi neteisingumą ir veid- mainingumą socialHpacifizmo ir sistemačiai kreipti domę darbininkų į tąl faktą, kad be revoliucinio nuvertimo kapitalizmo, joks internacionalinis arbitra- cijos teismas, joks susitarimas apie aprubežiavimą ginklavimosi, joks ‘‘demokratinis“ naujiniinas tautų lygos, įstengs užbėgti ui akių jiems imperialistiniams rams.“7. Partijos, norinčiosklausyti Komunistų Internacionalui, privalo paskelbti pilną pertraukimą su reforjnistais ir su ‘centro* politika ir skelbti tą pertraukimą eilėse visų partijos narių. Be šito, logiškas komunistų nusistatymas yra negalimais.“Komunistų Internacionalas reikalauja besąliginiai ir formoje ultimatumo, padaryti tą pertraukimą labai trumpu laiku. Komunistų Internacionalas negali sutikti su sąlyga, kuri leistų paskubusiems oportunistams, tokiems, kokius atstovauja Turati, Kautsky, Hilfer- ding, Hilląuit, ’ Longuet, Mac- Donald, Modigliani ir t. t., turėti teisę skaityties nariais Trečiojo Internacionalo, nes kitaip tatai galėtų padaryti Tretįjį Internacionalą labai panašų į mirusįjį Antrąjį Internacionalą.“8. Kolonijų ir prispaustųjų tautų dalyke partijos turi užimti yĮMi'č aiškią poziciją tose šalyse, kurių buržuazija turi kolonijų ir spaudžia kitas tautas. Kiekviena partija, norinti priklausyti Komunistų Internacionalui turi numaskuoti klastau savo pačių imperialistų kolonijose, reni t i kiekviena laisvės judėjimą kolonijose, netik žodžiais, bet ir darbais, reikalauti pasišalinimo savųjų imperialistų iš tų kolonijų, sukurti savo šalies darbininkų širdyse tikrą brolišką užuojautą kolonijų darbininkams ir prispaustosioms tautoms ir vesti siste- matinę agitaciją tarp savo šalies kareivių prieš visą priespaudą kolonijų žmonių.“9. Kiekviena partija, norinti priklausyti Komunistų Internacionalui, turi sistematingai ir neatladdžiai vystyti komunistinę agitaciją amatų unijose, darbininkų ir dirbtuvių tarybose, vartotojų kooperatyvuose ir kitose masinėse darbininkų organizacijose. Tose organizacijose reikia organizuoti komunistinį branduolį, kuris nuolatiniu ir neatlaidžiu darbu turi laimėti amatų unijas, etc. komunizmo reikalui. Tie branduoliai turi savo kasdieniniame darbe visur kelti aikštėn social-patrintų išdayybę ir ‘centro’ nepastovumą. Komunistų branduoliai turi būti pilnai po partijos, kaipo tokios, kontrole.“10. Kiekviena partija, priklausanti Komunistų Internacionalui, turi vesti atkaklią kovą prieš Amsterdamo geltonųjų amatinių unijų ‘Internacionalą’. Ji turi vesti griežčiausią propagandą tarp susiorganizavusių į amatų unijas darbininkų už pertraukimą ryšių su geltonuoju Amsterdamo Internacionalu. Visais jai galimais budais ji turi remti kįlančią internacionalinę asociaciją raudonųjų amatų unijų, kurios vienijasi su Trečiuoju Internacionalu.“11. Partijos norinčios pri-

klausyti Trečiajam Internacionalui, turi paduoti sąstatą parlamentinių grupių peržiūrėjimui, kad apvalius tas grupes nuo visų neištikimų elementų ir privertus tas grupes priklausyti partijos pildomajam komitetui, ne 
faktiškai, kiekvienas komunistasme pasiduotų grynai revoliucinės propagandoj ir agitacijos interesams. s“12. Partijos priklausančios Komunistų Internacionalui, turi būti pastatytos ant principo demokratinės centralizacijos. Dabartiniu aštraus civilio karo laiku Komunistų partija galės atlikti savo priedermę tik tada, jei ji bus labai centralizuotai suorganizuota, jei ji bus kontroliuojama geležinės disciplinos ir jei partijos centralinė įstaiga, remiama užtikimų partijos narių, turės reikiamos jie- gos, autoriteto lt toli siekiančių gabumų.**13. Komunistų partijos tose šalyse, kur komunistai veda savo darbą legaliai, turi laiks nuo laiko padaryti apsivalymus (naujas registracijas) savo partijos organizacijos sąstato, kad sistemačiai apvalius partiją nuo beišverkiančių į ją smulkiosios buržuazijos elementų.
“14. Kiekviena partija, norinti priklausyti Komunistų Internacionalui, turi teikti pilną paramą kiekvienai sovietų respublikai jos kovoje prieš konlr- rcveliiicinęs spėkas. Konyunis- tų partijos turi vesti griežtą propagandą už sutrukdymą transportavimo karo amunicijos sovietų respublikos priešams; taipjau jos turi panaudoti visas įmones, tegalės ar nc- logales, vedimui propagandos, clc. tarp kareivių, siunčiamų smaugti darbininkų respublikas.“15. Partijos, kurios ikišiol vis dar pasilaikė savo senuosius flocialdemokratinius pro- gramus, dabar turi pakeisti tuos programus greičiausiai galimu laiku ir, sulig ypatingo

mis sąlygomis savo šalyse, išdirbti komunistinį programą, sutinkantį su nutarimais Komunistų Internacionalo. Paprastai programas kiekvienos partijos, priklausančios Komunistų Internacionalui, turi būti užgirius reguliario Komunistų Internacionalo kongreso, ar jo pildomojo komiteto. Atsitikime, jei partijos programas nebūtų užgirius Komunistų Internacionalo pildomojo komiteto, toji purtija turi teisę apeliuoti į Komunistų Internacionalo kongresą.“16. Visi Komunistų Internacionalo kongreso nutarimai, taipjau nutarimai jo pildomojo komiteto, yra verstini visoms partijoms, priklausančioms Komunistų Internacionalui. Ko- jnunistų Internacionalas, kuris veikia! prie aštriausių civilio karo sąlygų, turi būti pastatytas ant daug labiau centralizuotų pamatų, negu katj buvo Antrasis Internacionalas. Tame dalyke, suprantama, Komunistų Internacionalas ir jo pildomasis komitetas, visame savo veikime, turi atsižvelgti į įvairias sąlygas, kokiose atskiros partijos turi kovoti ir dirbti, ir tik daryti nuosprendžius^ aplamo pritaikymo tokiuose klausimuose, kuriuos gali tokie nuo-

darbininkas aiškiai matytų Skirtumą tarp Komunistų partijų ir senųjų oficialių “Socialdemokratų” ir “Socialistų” partijų, kurios išdavė darbinipkų ktesop vėliavą.“18. Visų šalių partijų žymesnieji presos organaispausdinti visus svarbius dokumentus Komunistų Interna imi o pildomojo komiteto.“19. Visos partijos, kurios priklauso Komunistų Inteina- cionalui, ar kurios prašė ėmimo į jį, turi sušaukti l^aip greičiausiai galima, bet ne liau kaip už keturių mėnesių po antro Komunistų Internacionalo kongreso, specialę konvc ją apsvarstymui visų šių sąlygų. Sąryšyj su tuo, cent’ali- nės įstaigos turi pasirup kad visos lokalės organizac butų supažindintos su nu___mais antrojo Komunistų Internacionalo kongreso.“20. Tos partijos, kurios nori įstoti į Tretįjį Internacionalą, bet dar radikaliai nepermainė savo pirmesniųjų kiklikų, turi pasirūpinti, kad, prieš jų įstojimą į Tretįjį Internacionalą, nemažiau kaip du trečdaliai narių jų centralinių komitetų ir visų jų svarbesnių centralinių įstaigų, butų drangai, kurie aiškiai ir viešai pasiskelbė pritariantįs savo partijos įstojimui į Tretįjį Internacionalą, prieš antrą kongresą Komunistą Internacionalo. Išem ctali būti padaryti užgytus čiojo Internacionalo pildOmą- jam komitetui. Komunistu Internacionalo pildomasis komitetas taipjau turi teisę padaryti išėmimus atsitikimuose atstovų centrinių tendci įvardytų 7 skirsnyje.“21. Tie partijos nariai, ric įprincipialiai atmeta ta> sąlygas, kurias nustatė Komunistų Internacionalas, turi bu šalinti iš partijos.“Tai ypač liečiasi dclegi specialę partijos konvenci
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įvairumai NewDliza-Perdaug merginų. — Thought redaktorė Mrs. beth Towne surinko statistikas, kurios parodo, kad Mas^achu- setts valstijoj yra 78,000 giau merginų, negu vyrų, gu jos nevažiuosiančios į rus nuo Mississippi, kur i nu yra visai mažai, tosmerginos niekad negalėsiančios ištekėti.
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“17. Sąryšyj su tuo, visos partijos, norinčios priklausyti Komunistų Internacionalui, turi permainyti savo vardus. Kiekviena partija, norinti priklausyti Komunistų Internacionalui, turi vadintis: tokios ir tokios šalies Komunistų partija (dalis Trečiojo Komunistų Internacionalo). Klausimas vardo yra ne tik formalis dalykas, bet taipjau yra didelės svarbos politinis klausimas. Komunistų Internacionalas paskelbė ka- ■ ą p GURSKIS rą visam buržuazijos pasauliui ■ Lietuvis Dentistas ir visoms geltonosioms sočiai- ■ 4817 ęįc^koall?k demokratinėms partijoms. Rei- ■ Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ! kia, kad kiekvienas •paprastas įįi ^1įį,įajįtBnį<į|įn|| ■■■■■■■
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VVest Virginijos 
kalnuose.

v.
PAUL HANNA 

[Speciale Naujienų ir Federuotosios 
Presos koiespondencija]

Williamosn, W. Va. — Ar jus 
kada matėt geležinę lovą tarp 
žolių šalo kalno? Tai labai 
skurdus reginis. Priekyje viš- 
tukai sulupę ant skersinių ge
ležų, už lovos supasi ant saulės 
auksarykšlė, o tarp jų išblyšku
si, pavargusi moteris, maitinan
ti savo krūtimis kūdikį. Ta lo
va ir tas viskas išrodo labai ne 
savo vietoje ir kad jos ne čia 
turėtu būti, v

Bet tas viskas savo vietoje. 
Pagal West Virginijos konsti
tucijos ir įstatymų ta lova ir 
kūdikis, tie vištukai ir moteris 
yra kaip tik ten, kur jie ir turi 
būti. Kaltas už tą žmogus šėt
roje. Jis yra angliakasys ir pri
sidėjo prie unijos. Tad ką gi 
kompanija galėjo kitką daryti, 
kaip išmesti geležinę lovą iš 

pašiūrės, kurioj jie gyveno?
Tas vynas, su 10 kitų, su savo 

pačiomis, kūdikiais ir menkais 
rakandais, gyveno kompanijos 
namuose. Kompanijos namai 
stovi ant medinių stulpų sale 
pilnų srutų griovių. Bet jie 
turėjo slogus ir duris, ir sienas, 
į kuri rs galima įkalti vinį pa
kabinti savo nūplišusius drabu
žius. Kad pasenus ir numirus 
tokioje puikioje vietoje, nerei
kia stoti į darbininkų unijas.

Bet tie žmonės įstojo j uniją 
ir dabar jie yra pakalnėje, sale 

Naujas
Europos Žemlapis
Lietuvos Rubežiais

Kokie buvo prieš taiką 
Lietuvos su Rusija 

t920 m.

Parodo

Kaujii Europos Padalinima
Kaina 35c

Bet dabar mes panlavinėsime 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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upės, prie Nolans, su savo šei
ni inomis, susigrudusiomis į šėt
ras, kurias prisiuntė jiems an- 
glakasių unija. Žiūrint ištolo 
tos šėtros primena pikniką. Bet 
kada ateis žiema, sniegas pa
dengs Tug klonį, jos primins 
visai ką kitą.

Kasyklų savininkai nekantriai 
laukia ateinant gruodį. Bald- 
\vin-Feltz detektivai nesunaiki
no unijos. Federaliniai karei
viai dar pagelbėjo unijai. Iš
metimas iš namų privertė dar
bininkus dar labiau laikytis, uni
jos. Žiema, kuri gali sušaldyti 
vaikus šėtrose ir priversti mo
teris verkti, gal galės sunaikin
ti uniją.

Su nacionaliniu organizatorių 
C. A. Workman aš perėjau per 
šį šėtrų miestelį. Trįs ar ketu
rios sulūžusios kėdės, aplūžę 
staltiesės ir verdamoji krosnis, 
taipjau geležine lova — tai vis
ką ką metu tiek buvo mokiama 
šioj a])ielinkėj. Be to reikėjo 
pirkties maistą, drabužius ir 
rakandus kompanijų sankrovo
se. O kainos sankrovose kįlo ir 
puolė sulig uždarbiu anglaka- 
sių. Pirkties kitur reiškė pa
šalinimą iš darbo.

Kalnėnai nemokėjo skaityti ir 
rašyti ir buvo priversti tikėti 
valdžiai. Jei konstabelis areš
tuoja už nedirbimą ir teisėjas 
uždeda pabaudą, jie turėjo ti
kėti, Kad tai yra įstatymas. Jei
gu bosas išskaito visos dienos 
uždarbį, jei jis uždėjo lazdą ant 
anglių vežimo pamato praei
nant per apačią lazdos šviesą, 
jie buvo priversti tikėti, kad tai 

irgi yra įstatymas.
Bet visgi visą laiką kvailinti 

žmonių negalima. Kaip tai atsi
tiko, aš nežiniąu, bet angliaka
siai atrado, kad “tono” veži
mas, už kurį mokama D0 c., su
laipina tris tonus. Kituose at
silikimuose tie “toniniai” veži
mai pasirodė talpiną 2 tonus, 
□ viename atsitikime net 4 to
nus.

Niekas taip neįžeidžia bemoks 
lio, kaip bandymas paginmidoti 
iš jo tamsumo ir kalnėnai labai 
pajuto tą įžeidimą. Paskiau, 

statydami savo gyvastį pavojun, 
atvyko ir angliakasių unijos or
ganizatoriuj. Jie nurodė, kad 
nėra įstatymų bausti žmones už 
nedirbimą, nėra įsiūlymų atim
ti visos dienos uždarbį, jei keli 
anglįs nubirėjo iš vežimo, kad 
nėra įstatymų, kurie draustų 
organizuoties į unijas ir kad 
nėra įstatymų, kurie priverstų

žodžiu angliakasiai patirė, 
kad Tug klonyj nėra kitokių iš
statymų, kaij) kompanijų godu
mo ir siautimo. Jie pasijuoto su 
gautais ir pamatė, kad jiems 
nelieka kito išėjimo kaip kovot, 
ar pasiduot. Ir angliakasiai nu- 
sisprendė kovot.

i9turi« Raistai
SUSITVĖRĖ SPAUDOS 

BENDROVĖ.

Šiomis dienomis būrelis chi- 
cagiečių sutvėrė spaudos ben
drovę. Vardą jai duota “Auš
ra”. “Aušros” Bendrovės tik
slas bus leisti knygas čia Ame
rikoje ir Lietuvoje, kur gerų 
knygų dabar taip labai trūksta 
Veikimas bendrovės prasidės 
tuojaus, kai]) lik nors nedidelė 
dalis kapitalo bus sukelta.. Pa
matinis kapitalas sieks $25,000. 
padalintas į Šerus po $10.

Pirmame susirinkime užsi
rašyta serų už $2,500. Gera 
pradžia. Bendrovės valdybon 
išrinkta: Jurm. A. Ambrozevi-

K., Baronas, ižd. J
Mickevičius, valdybos nariais: 
P. Dubickas ir M. J. Šileikis. 
Laikinis raštinės antrašas bus: 
1443 N. Paulina St., Chicago.

Bendrovė jau nutarė dar ši 
rudenį išleisti didelį kalendorių 
Paskui Čia ir Lietuvoj bus ati- 

Čia,

jaus prasidės leidimas geresnių

— Ada.

Chicagos Lietuvių Socialistų 
Vyrų Choro darbuotė

Praėjuis vasaros karščiams 
ir orui atvėsus, dainininkai ruo
šiasi ateinančiam vakarų-kon- 
certų sezonui. Tat ir Chicago.4 
Lietuvių Socialistų Vyrų Cho
ras stropiai pradeda savo pa
mokas, kad susimokinus naujų 
gražių dainelių,idant laikui atė
jus butų pilnai prisiruošę stot: 
ant pagrindų. Tai vienas seniau
sių progresyvių lietuvių chorų 
Chicagoj, turįs gerų dainininkų 
atsidavusių dailei. Dabar jau 
choras rengiasi koncertui, kurs 
įvyks lapkričio 28 d. Meldažio 
salėj. Repeticijos laikomos kas 
pelnyčius vakaras Meldažio 

svet. Butų gera, kad juodau- 
giau dainuot mylinčių ir yulin- 

čių prisidėtų choru n.
S. D. Miller.
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PAŠOVĖ PAKVAIŠUSI 
LIETUVĮ.

Bandęs nušauti savo seserį ir 
jos vaiką.

Vakar dieną policija pašovė 
ir galbūt mirtinai sužeidė pak
vaišus] lietuvį Mike Dranseiką, 
30 m., kuris sako, kėsinęsis 
nušauti savo seserį
Masalskienę, gyvenančią 
668 W. 18-th St. ir jos 3 metų

Liudviką
prie

“ t

Kai]) pasakoja Dranscika at
ėjęs pas Masalskienę, bet ra
dęs uždarytas duris, pradėjęs 
jas laiužti. Išlaužęs durįs ir ra
dęs Masalskienę su vaiku vi
duje, jis paleidęs į* ją du šuvius, 
bet nepataikęs. Ji matydama, 
kad kitaip negalės išgelbėti sa
vo gyvasties, pasakius jam, 
kad kitame kambaryje esąs 
jam laiškas iš Lietuvos, ir ka
da tasis nuėjęs pasiimti tą 
“laišką,” ji sprukus pro duris 
ir pabėgus.

Tuo tarpu apačioj gyvenąs 
lietuvis graborius J. F. Kad
žius, užgirdęs, kad kas tai lau
žiasi į Masalskienės duris ir po 
to sekusius šuvius, pašaukęs

Atvykusi policija radus D.ran- 
seilką užsibarikadavusį viršuje 
ir grąsinantį nušauti kiekvieną 
policistą, kuris drįsiąs prie jo 
prisiartinti. Bet tuo laiku kyš
telėjus Drauseikos galva ir po- 
licistas paleidęs kulką, kuri, 
manoma, pervėrė jo smegenis.

Dranscika atvykęs keletą 
mėnesių atgal iš Pennsylvani-

ročių įstaigoj. Jis ir čia nebu-rnas ir jo mergina sėdi kalėjime, 
vęs norma lis ir gyvendavęs vi
sokiose pašiūrėse.

KRATA “VILNIES” SPAUS
TUVĖJ.

Keletas suimta ir išgabenta de
partamentai! kvosti.

Del įvykusios Ndw Yorko 
Wallstrytyj ekspliozijos val

džios agentai, bedarydami savo 
medžioklę ant ^raudonųjų,”* 
neaplenkė nei Chicagos. Šian 
ir ten jie pasisukdami ima “įta
riamuosius” ir velka departa
mentai! kvosti. Vakar jie pa
tarė “raid” dagi į lietuviškųjų 
keikunėlių organo “Vilnies” 
spaustuvėlę, Halsted gatvėj prie 
krcher Avė. Padaryta krata ir 
buvusieji spaustuvėj keli žmo-

tos laiku spaustuvėlėn buvo 
netyčioms užėjęs vienas paša
linis, ir detektyvai tuojau kibo 
i jį. Tasai betgi pasisakė, kad 
jis ką tik atkeliavęs iš kitur.— 
‘Iš kur?”, kvočia detektyvas.— 
“Iš Pcnnsylvanijos.” — “Iš Phi- 
’adelphijos?” — Ne, iš Dubois.” 
lį paleido. Keli suimtieji, yegis, 
pavakary buvo irgi paleisti.

SPAUDOS PARODA.
Spaustuvuinkų draugija var

iu The Franklin-Typothetac of 
Chicago rengia didelę spaudos 
meno parodą Dailės Muziejuje 
— Art Institute — Michigan 
įve., prieš Adams gatvę. Paro
da tęsis nuo rugsėjo 22 iki 30 
dienai.

žmogžudystė automobiliuje.
Užvakar Ogk Parke rasta pa

tiktą automobilių ir jame gu
linti 19 metų vaikino lavoną. 
Policija pradėjo jieškoli auto
mobilio savininko. Jį surasta, 
l>ct pasirodė," kad jis paliko 

uitomobilių kilo žmogaus ga- 
ražiuje ir nieko apie jį nežino.
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Nueita garažiun. Ten sužinota, 
kad gardžius tapo išpieštas ir 
automobilius liko pavogtas. 
Policija greitai areštavo du vai
kinus, kurie tuoj prisipažino, 
kad jie kartu su užmuštuoju 
vaikinu, George Starayk, visi 

dėmę merginų išvažiavo į ka
baretus. Važiuodami esą jie 
susidūrė su kilu automobiliu, 
kurio sužeidė vežėją, o Starayk 
likęs užmuštas. Tad ir jie pa
metę automobilių. Policija ne
liki tam, kadangi automobily 
rasta lazdą ir jis buvo kruvi
nas ne toje įpusėję* kur, sulig 
jų pasakojimo, sėdėjęs Starayk. 
Jie laikomi kalėjime ir visas 
dalykas dar tyrinėjamas.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI AUTO
MOBILIŲ.

Pereitą nedeldicnį Chicagos 
gatvėse automobiliai užmušė 
penkis žmonesy neskaitant

Tarp sužeistųjų yra lietuvis 
Juozas Šimkus, 43 m., gyvenąs 
prie 232 S,wan SI.

žmogžudystė už merginą.

Slavių 
pačią 
Jean

Max Cohen ir David 
lankėsi pas vieną ir tą 
merginą — gyvnašlę 
Lawtenee, 4121 Grand' Blvd. 
Bet ji mylėjusi lik Coheną, o 
Slaviną net areštavusi už ka
binėjimusi prie jos. Sukatoje 
jiedu susitiko pas tą merginą 
ir tuoj kįlo peštinės. Jos užsi
baigė tuo, kad Cohenas pas
maugė Slaviną. Dabar Čohe- 

o policija tyrinėja kai kuriuos 
neaiškumus jų pasakojimuose.

Fitzpatrick vėl išrinktas;

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkimas nedėlioj vėl išrin
ko savo pirmininku John Fitz
patrick. Kiti valdybos nariai ir
gi veik visi liko senieji. Persi
mainė lik komitetų sąstatas. Į 
komitetus įėjo ir trįs moterįs.

“Kovos” su valkatomis.

Kad policijos viršininkui ne
vyksta gaudyti plėšikus ir šiaip 
kriminalistus, jis pradėjo med
žioklę ant “valkatų” — dau
giausia bedarbių. Pirmąją die
ną 'areštuoki apie 200 tokių 
žmonių. Policija sakosi norinti 
nuolatiniais areštais išvyti juos 
iš miesto.

policistai suspenduoti

Heinen ir Sullivnn liko

Du
Du Town of Lake policistai, 

John 
suspenduoti už ėmimą kyšių iš 
saliunininkų. Juos apskundė 
John Pischiniski, 2519 W. 43 
St. ir kiti apielinkės saliuninin- 
kai.

Nuteisė kalėjimai!.
Harry Murray, 36 m. prisi

pažino, kad jis girtas buda-

ių — siunčiame už dyki}.

LIME visokias ligas. Tą sekie- 
US, nes musų PAŠLOVINTI

IRMA DIDŽIAUSI 
i išdirba vaistus, pi

nias, užpuolė kelias mergaites 
viename name ir vakar L__
nuteistas nuo 1 iki 20 metų ka-

Suėmė auksorių.

išgelbėjo , iš 
suėmė turtin- 
Jay F. Lcwy, 
kada jis buk

minios rankų il
gą auksorių 
201 S. State St., 
užkabinęs Harries Bannow. Ji 
pradėjo šaukti, kad jis ją įžei
dė ir susirinkusi minia Lewy 
apmušė, pirm negu spėjo išgel
bėti policija.

Nepristatyti laiškai.

žemiau t paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iŠ Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clrirk ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobe j nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

902 
903 
906 
911 
912 
>19 
996 
927 
989 
940 
942 
946 
947 
948 
967 
970 
972 
975

Z 977

Aleksam! rovice Wecenta 
Asmutis Thomas 
Baldanskis John 
Rūkantis Stanilis 
Butkeno Waronika 
Dankaulas Mari 
Galia* Ale* 
Gautparba John 
Jadikij Jozapey 
Juraite Monika 
Juozaparicus Juozapas 
Kazimers Andrejkus 
Kaaiunas Motais 
Kirpauakin J 
Markuckas Klemunes 2 
Mesekene Adela 
Mikalajūnas Stanislavas 
Neviakas Victor 
Onusaitls Fronzis

979 Perininas Jos 
980 
983 
984 
986 
988 
991 
995 
996 

1001 
1003 
1011 
1017 
1019 
1023 
1024 
1027 
1028

Petrikas K
Platakis Frantz 
Pranavicienia Varonika 
Proninskas Antanos 
Radavičia Flipal 
Rupszlaukatei Juzapa 
Sergeda Jozepas 2 
Sirbike P
Sterilaus Kazimiras 
Stonieni A
Jasilonis Dominikas
Uselene Besi 
Witkowskl Waronika 
Žebrauskas Juozas 
Žemaityte Monika 
Žiliui Ignui 
Žilinskaite Tolio

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

John Andrikonis 
Kostantinas šešelgis 
Juozas Vaitiekaitis 
Kazimieras Taparauskis 
Antanas Marcinkus 
T. Ripkevičia 
Juozas Žile 
Petras Latvenas 
Juozas Vinčauskis 
Jonas Stralkauskis 
Bruno Pužauskas 
Jonas Straila 
Justinas Berecnevičia 
Stanislovas Vitkauskas 
I. Zylė 
Alex Petraitis 
Stanley Shimkus 
Marei j an Miežis 
Joe Kikilas 
Felix P. Žilinskas

Mes paskelbiame visuomenei kad esame 
VIšKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, k 
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuom PER 
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAIS 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir ž<

PKOF. J. RALTRENAS,
1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417
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i f Federalts Agentūrą Bendrovė 
liko (PINIGŲ TIKRAS KURS/

ą 80 nuoiipitįa 
per 

’opą 
mos

ŠIANDIEN, SEPT. 21,1920. Piųiga 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti 
m o kaštais stovi šiaip:

J J ETŲ VOS 100 auksinų .......
LATVIJOS 100 rublių .......
VOKIETIJOS 100 markių .... 
LENKIJOS 100 markių ........

Draftuis 5 nuošimtis mažiau, 
nant pinigą į pini gi, “ 
daugiau. Pinigai. aplai 
laiškus liekasi 
tą pačią dieni 
kursą. Pinigus siunčiam į !|isua 
Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPAl^Y 
666 W. 18th Street, Chidago.

S2.00 
31.75 
Š2.00
J0.45

yti
i | Eu

Ir M
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ir

DOMICĖLĖ JONIKAITĖ 
mirė 19 d. Rugsėjo, 5 vai. 55 n. 
po pietų. Paeina iŠ Kauno rea., 
Tauragės aps. Yra gimusi Tau
ragėj, užaugusi Batakių mies 
lyj. Buvo 35 metų amžiaus
paliko vyrą dideliame nuliudinie 
ir 3 dukteris: Marijoną, Atlipi
nę ir Magdeleną. Po vyru vat 
nosi Lukošaiticnė, 1301 Indepe ' 
dence Boulvd., iš ten į švento A n 
tano Bažnyčią, po pamaldų į šv. 
Kazimiero kapines. Giminės 
pažįstami, meldžiu dalyvauti It l- 
dotuvėse, kurios įvyks sereduj 
22 d. Rugsėjo, 8 vai. ryto. Palizo 
Jevą Lietuvoj, Joną Joniką ir du 
broliu Narčižą ir Kazimierą Arie 
rikoj.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir rat menų 
_»i:_-----■ .jnj sugėlimai greitai nustoja, jeigu-patr

PAIN-EXPELLER £A ' \ nhbitteftklia užreg. 8. V. Pat. Ofl«<.V
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsu 
daugiau kaip 50 metų.

ji per

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Aąclior) 
Valzbaženklį. ’

Tel. Randolph 2898 .
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

b—į—    -n.— ..... .... ................ ..

J. P. VVAITCHES 
LAVVYER .

Lictuvys Advokatas
Vai. 7 iki 9 vakarais. Nedek 17
4509 S. Ashland Av., Chicago, 

Tel. Yards 1053
m.

Detroit Lietuvių Atydai!
Kurie reikalaujate tikrų 

teisingų vaistų ar

ap-

bei 
sanžiiiiškų 

patarimų kaslink gyduolių, teik
sitės kreiptis pas lietuvių 
tiekorių, kuris visokiame reika
le jus pilnai užganėdins.

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

kampas Evaline,

PRANEŠIMAI

Veikalo Naminis 
ja įvyks ketverge, rugsėjo 23 d.,

Siutas repetici- 
Mel- 

dažio svetainėje. Pradžia 7:30 val/Va- 
kare. Visi Dramatiško Ratelio lošė
jai imanti dalyvumą tame vepkale, 
prašomi pribūti. — Režisorius.

Brighton Park. 
bos, rengiamos T 
įvyks ketverge, rūgs. 23 d 
bes Svet., 3925 S. Kedzie Avė. 
džia 7:30 vai. vak. Kalbės D 
Montvidas. Darbininkai ir dar 
kės, susirinkite gausiai. — Ko

- Svarbios pi aka!
S. S. 174 ki opos 

Lįuosy-

A 
in-

I KNt VJ i

et su*- 
BCFOkC ’ 
-ook
OOPt



6
i

Francija užmokės.
HELKN AUGUR 

[Specialė Naujienų ir Federuotosioa 
Presos korespondencija]

New York. — Dedamas pa
grindas naujam karui, J. P. Mor 
gan & Co. kątik paskolino Fran- 
cijos valdžiai $100,000,000 ir tuo 
įsimaišė dar kartų į militaristi
nę avanturą — už 8 nuoš.

Francijos kareiviai yra su
traukti Alsace, Ruhr, pareinyj 
ir Saar distriktuose. Presos ži
nios viena už kitos praneša apie 
Francijos pienų išdalinti Vokie
tiją, atkirsti Bavariją ir visus 
jos pilnus anglių klonius. Fran
cijos generalinis štabas vis dar 
apsvaigęs nuo milžiniškos karo 
neapykantos, ir raginamas savo 
kapitalistų, išdirbo pienus pil
nam Vokietijos sunaikinimui. 
Francijos agentai visoje Vokie
tijoje kursto separatistų judėjk 
mus, daro pri rengimus karui.

Francuzų generolai ir francu- 
zų apmokami generolai dirba 
agie turtingą pietvakarinę Ru
siją. Gen. Vrangelis tapo pri
pažintas su sąlyga, kad jis kaip 
galima greičiaus atiduos Fran- 
cijai naudoti visus Europos Ru
sijos geležinkelius, taipjau ati
duos perviršį Ukrainos ir Kuba- 
niaus grudų, tris ketvirtdalius 
eksportuojamo kerosino ir ben- 
zinosur vieną ketvirtdalį Dono 
distrikte iškasamų anglių, ne
kalbant jau apie mokėjimą per 
35 metus šešių ir pusės nuoš. už 
senąsias caro skolas Franci j ai. 
Francija remia Lenkiją, kad dar 
daugiau išplėšus iš Rusijos tur
to.

O grupė gudrių Wall gatvės 
bankierių, kurie seka J. P. Mor
ganą rėmime Francijos, nesirū
pina apie gavimą 8 nuoš. palū
kanų ant paskolos per sekamus 
25 metus.

Jei tie 8 nuoš. reikš agoniją 
paprastųjų Francijos, Vokieti
jos, Lenkijos ir Rusijos žmonių, 
augštieji VVall gatvės triobėsiai 
tik didžiuosis tuo. Jei tai reikš 
mirtį Vokietijai, begėdišką sumi- 
litarizavimą Lenkijos ir dar be- 
gėdiškesnį išdavimą Rusijos, 
Amerikos biznieriai džiaugsis 
savo gabumais tai padaryti.

Skola bus užmokėta ateities 
Francijos užpuolimo karais, ku
rie pasidarė reikalingi delei pe
reito užvydo karo, Anglijos- 
Francijos $500,000,000 karo pa
skola baigiasi spalių 15 d. ir 
Amerika reikalauja užmokėji
mo. Francijos dalis siekia $250,- 
000,000, taigi naujoji paskola 
nepadengia nė pusės tos sumos.

Dabar į Jungt. Valstijas yra 
gabenamas auksas užmokėjimui 
dalies Anglijos-Francijos sko
los, kurios nepadengia naujoji 
Morgano paskola. Bankieriai 
sako, kad iš atvežamųjų $80,- 
000,000 yra daug Rusijos aukso. 
Tuo budu ir Jungt. Valstijos 
gaus “bolševikiško aukso”.

Brest Litovske Vokietijos plė
šikai paėmė tą auksą ir prižadė
jo pasigailėti Rusijos gyvasties.

Versailles talkininkų plėšikai 
paliepė vokiečių plėšikams ati
duoti jiems Rusijos auksą, bet 
nedavė prižadų apie pasigailėji
mą Vokietijos gyvasties.

Dabar Francija, kur globojo 
tuo grobiu, atiduoda jį Ameri
kos plėšikams. O Amerikos plė
šikai visiškai nepaiso, ar Rusija, 
Vokietija ar Francija gyvens, ar 
mirs. Jie turi auksą ir jie gaus 
savo 8 nuošimtį.

Francijos finansiniai pasiun
tiniai Jean Parmentier ir Mau- 
rice Casehave, kurie buvo New 
Yorke tarties apie paskolą, pa
sikalbėjimuose su laikraštinin
kais vengė minėti Lenkiją, Vo
kietiją ar Rusiją. Vieton to jie 
entuziastiškai kalbėjo apie po 
karinį Francijos industrinį atsi
gavimą ir jos išgalę apkrauti 
mokesčiais savo žmones.

Francija išplėš šiemet iš savo 
žmonių 20,000,000,000 frankų 
mokesčiais — penkis syk dau
giau, negu 1913 m. Francijos 
žmonės dabar turi mokėti $90

įvairių augimų viršuj kūno bei 
jo viduj, ji vartojama dabar su

metimų mokesčių, palyginus su' radimo ligų bei suirimų kūne. 
$50, nešamais Amerikos piliečių. | Kadangi elektra gali būti var- 
Ir tris metus produktyvės savo tojama kaipo termiška (šilumos

jaunystės jis turi praleisti ar
mijoje.

J. P. Morgan & Co. duodama 
įvairias priežastis kodėl Franci- 

|ja išgalės užmokėti skolą, sako, 
kad jau 150,000,000 kubinių mą
stą tranšėjų tapo užpildyta. O 
tose tranšėjose yra palaidota 
Francijos žmonių jiega.

1918 m. Franci joj du žmonės 
mirė ant vieno gimusio. 1919 
m. trįs žmonės mirė ant dviejų 
gimusių.

1945 m., kada sueis paskolos 
rakas, kur bus Francijos gyven
tojai?

Francija yra mirštanti šalis, 
bet pirm negu ji mirs, ji turės 
užmokėti už savo lošį. 
t--------- 1 --- "*?

Sveikatos Skyrius
1_____ ___________ -J

ELEKTRA GYDYME.

Kaz. B. čius iš Chicago rašo: 
“Ar elektra yra pripažinta me
dicinoj kaipo gydymo įmonė ir 
jai taip, tai kokioms ligoms ji 
vartojama? Norėčiau žinot, ar 
gaunami kokie rezultatai ja gy
dant”.

Elektra nėra vartojama tiek 
plačiai, kiek ji turėtų būti ligų 
gydyme — viena, todėl, kad ne
daugelis daktarų ją moka var
toti, kita, ne visi šstengia įsi
taisyt reikalingus ir gerus apa
ratus. Rezultatai gydyt elekt
ra yra geresni, negu gydant 
vaistais, jeigu tik ji vartojama 
tinkamuose atsitikimuose ir jei 
vartotojas numano apie savo 
darbą. Ypač odos ligų gydyme 
ji yra viena geriausių priemo
nių. Apart kitų įmonių elektra 
vartojama su pusėtinais, o kar
tais visai gerais rezultatais se
kamose ligose: staigiame krau
jiniame encephelityj, aštriame 
myelity, pasibaigus staigiam 
aipsniui vaikų paralyžiaus, de- 
tormu o jaučiame narių uždegi
me, chroniniame reumatizme, 
astheniškame bulbo paralyžiuj, 
ligoj beri-beri, kad neįvyktų pri
traukimai, bronchiniame dusu- 
yj širdies ir kraujo takų tūlose 
igose, smegenų bekraujėj, bėgi
me kraujo į smegenis dėl chro
ninio inkstų uždegimo, chroni
niame blužnies padidėjimo, 

chroniniame muskulų uždegime, 
chroniniame progresuojančiame 
bulbo paralyžiuj, besitaisyme iš 
uindryo paralyžiaus, depresi
niame skilvio neurosyj, šlapligi- 
nėj neuralgijoj ir neurityj, li
gose, kurios paeina iš nuodų, 
<aklo pailgusios gilės suirimuo
se, skilvio atonijoj (susmuki
me), perviršyj skilvio rūgšties, 
koserės paralyžiuj, gonorrheoj, 
tūlose užkrečiamose ligose, na
rių uždegime, Korsakovo 
jsychosyj, pažandžių ligoj, 
myotomia congenita, bet mažai 
joj gelbsti, neuralgiškuose gal
vos skaudėjimuose, neurasteni
joj ir neurityj aplamai, amatų 
neurosyj, įvairių formų paraly
žiuj, pav., akių paralyžiuj nuo 
užsinuodijimo mėsa, paralyžiuj 
dėl kraujo išbėgimo į smegenis, 
paralyžiuj iš smegenų plėvių už
degimo, pelvio organų uždegi
muose, neurosyj iš pirmesnio 
turėjimo gonorrheos, sulaikyme 
nuo alpimo gyvatei įkandus, su
laikymui muskulų nuo išsigimi
mo paralyžiui ar kokiai kitai li
gai atsitikus, plaučių džiovoj, 
užsikrėtimuose pūlių bakteri
jom, sumažinimui kraujo spau
dimo, palengvinimui kaklo ir 
viršugalvio skaudėjime, vidurių 
užkietėjime, palengvinimui gal
vos skaudėjimo neurastenijoj, 
sumažinimui dvokimo iš nosies, 
sumažinimui skaudėjimo blauz
dose ligoj beriberi, sumažinimui 
skaudėjimo neuralgijoj, sciati- 
koj, nugarkaulio smegenų sifi
lio, sumažinimui paralyžiaus 
Rramtimo muskuluose, kaklo 
muskulų trūkčiojimo, palengvi
nimui vėmime dėl neurastenijos, 
odos džiovoj, galvos ūžimuose 
eleketra vartojama prašalinimui

..............................

ir šalčio įmonė, kaipo jiega, kai
po įvairios rųšies šviesa, kaipo 
elementų skirty tojas ir jos srio- 
vė įvairiai gali bu t sukomen- 
duota veikti, tad nestebėtina, 
jog dirva jos vartojimui medici
noj labai plati.

Dr. A. Montvidas.

Skaitytoju Balsai
[Ui Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KO SAVO KALBOS
GĖDYTIS?

Chicagoje gyvena daug lietu
vių. Kartais pogrečiui keliuose 
blokuose gyvena vieni lietuviai, 
lietuvis iš lietuvio ir pragyveni
mą daro — jauties kaip “namie” 
(Lietuvoje). Daugeliu kuo ga
lima pasidžiaugti ir pasigerėti 
lietuviais, o ypač jų buklumu ir 
neužsileidimu kitataučiams.

Tik yra vienas nemalonus ap
sireiškimas, būtent, kad lietuvių 
kolonijose negirdėsi jaunuomenę 
lietuviškai kalbant.

Gražiai apsirengusios ir pasi
puošusios panelės vaigštinėja va
karais Halsted gatve ir čiauška 
angliškai, tarsi jos butų lietu
viams visai svetimos. Tą patį 
daro vaikai ir bernaičiai. Net ir 
atėjūnai, kurie su vargu ištaria 
žodį, ir tie seka tą paprotį, čia 
lietuvis su lietuviu atlieka veik 
viską, kas jų gyvenime yra rei
kalinga, be to lietuviai ir puikes
niuose už kitataučius namuose 
gyvena, tad ko gėdytis savo kal
bos? Anglų kalba, suprantama, 
netik reikalinga, bet yra ir bū
tina, ir kiekvienas privalo ją iš
mokti. Bet ją reikia vartoti kur 
reikia, o ne tarp lietuvių.

Man teko prisižiūrėti suomių 
kolonijoms. Ten vaikai visur 
vartoja savo tėvų kalbą. Tas 
pats yra ir pas lenkus. Ten pui
kiausiose rūbuose žmonės nesi
gėdi savo kalbos.

Kodėl gi pas mus yra kitaip?
— A. Rūkas.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Pa i ieškojimai
. J -11.11.1 II ■!—I .J. UL. LJ1U- 1,-JUML

ASMENŲ J1EŠKOJ1MA1
Mielas tėveęfl Aš tavo sūnūs Pet

ras norėčiau labai su tamista susiži- 
not. Ilgą laiką nuo tamistos nieko 
nežinau, vos galiu atsimint kaip ta
mista nųp mus atsiskyriai. Jei dar 
esi gyvas, tai meldžiam neužmiršt sa
vo vaikų. Aš vyresnis tamistos sūnūs 
siunčiu širdingus sveikinimus. Tomis
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.

JieŠkau savo brolio Jono Meilučio 
44 metų amžiaus, iš Pamero kaimo, 
Rumiškių vai., Kauno apskr.; 26 me
tai kaip Amerikoj. Jis pats, ar kas 
jį žinotų, meldžiu man pranešti adre
su: Lietuva, Kaunas, šancai, Autų ba
talionas, mokoma komanda, kareivis 
Mikas Meilutis.

PAJIEŠKAU brolio Antano Liuli, 
Žigačių parap., Prišmontų kaimo. Apie 
19 metų gyvena Chicagoj.

Cicilija Liulike-Mikaitienė.
82 Washington St., Warcestor, Mass.

PAJIEŠKAU merginos arba našlės, 
kad ir su vienu vaiku, apsivedimui. 
Nejaunesnes 25 m. amžiaus ir nesenes- 
nčs 32 m. amžiaus. Uždirbu gerai, ga
lėsiu užlaikyti šeimyną tinkamai, šliu- 
bą imtumem civilį. Parašykit laišką 
ir prisiųskit fotografiją.

J. P.
1739 So. Halsted St.
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SIŪLYMAI KAMBARIŲ
UŽSIRENDUOJA du kambariai, 

kuknia ir bedrumis, dideli, šviesus, di- 
šių ir drabužių klozetai, porčiai ir t.t. 
visi parankamai. Galima ir nekuriu ra
kandų gauti pirkti.

3112 Union Avė., Chicago, III.

RANDAI
IŠRENDUOJU ofisą dėl daktaro 

lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Atsišaukite bile laiku.

11853 Michigan Avė.
Phone Pullman 4337

NAUJIENOS. Chicago, I1L

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas šokoladas 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.

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

Mes da turim kelis pat
raukiančius darbus užėmi
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.

REIKIA —

Guzikų skylučių 
ranka darytojų.

" Ateikit pasirengę 
dirbti.

The RoyaD
Tafllors

731 So. Wells St.

REIKALINGA senyvą moteris pri- 
dabojimui kūdikių; visas išlygas sulig 
mokesčių susitaikinsim ant vietos. Mel 
džiu atsišaukt greitai.

P. PIKTURNA
5323 Shields Avė., Chicago, III.

REIKIA—MERGINOS 
patarnavimui ant stalo 
Patyrusiai mokama $20 ir dau
giau. Ateikitetuojaus

1947 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
tavimo senų popierų. Gera mokestals 
mokama.

REPUBLIC WASTE PAPER CO.
626 W. Taylor St., kampas De»- 

plains St.

darbininkų" 
' "vyru

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas.

CRANE COMPANY,
Samdymo Departamentas

40th St & So. Kedzie Avė.
afrba

15th and Canal Streets

R EIK IA DARBININKŲ
___________ VYRŲ ,

REIKIA vyrų į plieno found- 
rę, karpytojų, tekintojų ir pa
prastų darbininkų. Gera moke
stis nuo štukių. Nuolatinis dar
bas. New York Suburban trau
kiniu iki vartų. Atsišauk it į 
samdymo ofisą.

AMERICAN STEEL 
FOUNDRIES

138 St. & Michigan Avė. 
Indiana Harbor, Ind.

■ —  —-4-----------------------—

REIKIA —

Paprastų darbininkų — 
$5.00 į dieną.
Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

1710 S. Peoria 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.

REIKIA — ŠIAUČIAUS prie taisy
mo senų čeverykų. Darbas ant visa
dos. Mokestis gera. Malonėkit atsi
šaukti pas

J. BUDVITIS
3239 So. Aubum Avė.

REIKIA patyrusio rakan
dų pardavėjo, vyro apie 28 
metu amžiaus.

GOLDSTEIN FURNL 
TURE CO.

3609 S. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris. 
Geram bučeriui gera mokes
tis.

Atsišaukite tūojaus.
1949 Canalport Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA karčiama su gra- 

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

2535 So. Halsted St.
SALIUNAS

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

Atsišaukit į
Naujienoj Ofisą No. 143

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

1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA karčema. Prie 
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

3600 So. Wallace St.

PARSIDUODA saliunas labai 
gražioj vietoj, lietuvių apgyven
toj.

4634 So. Paulina Str.

PARSIDUODA saliunas geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj. Sa
vininkas rengiasi važiuoti Lietu
von.

Atsišaukite į Naujienas po No.
144.

PARSIDUODA šiaučiaus mašinos 
elektra varomos. Parsiduoda ant vie
tos arba galima perkelti. Priežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja 
ant ūkės.

2459 W. 46 PI.

PARDAVIMUI saliunas, visokių tau 
tų apgyventa vieta. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju Lietuvon.

453 Vermont St.
Blue Island, III.

PARSIDUODA saliunas su pianu iš
mokėtų ir kitais dalykais. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

4258 So. Maplcwood Avė.

PARSIDUODA PIENINĘ su Namu 
arba be namo. Geras biznis. Lietu
vių ir kitų tautų apgyventoj vietoje.

2120 W. 24-th Str.
Store,

AUTOMOBILIAI
TfiMYKITl! 

DIDELIS
— Apsivalymo Išpardavimas.

Mums reikalinga vietos naujiems au
tomobiliams. Mes turime skaitlių at
darų ir uždarytų vartotų karų par
davimui ant lengvų išlygų jums prln 
taikintų. Šitie karai yra paimti į 
mainus ant naujų Mitchellių. Jie yra 
gerame važevimo padėjimo ir musų 
pertaisyti Mitcholliai 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 senąjį karą j 

mainus, jeigu jis yra 1912 arba vė
lesnio modelio.

— Lengvų išlygų pienas _— 
Kaina {mokėjimas mėnesinis

mokėjimas 
$400 $150.00 $35.00
600 200.00 40.00
750 -t 250.00 45.00
900 300.00 50.00

1000 400.00 60.00
M1TCHELL

2328-2334 So. Michigan Avė., 
2 pardavimo kambariai.

Atdara dienomis — naktimis ir nedė- 
liomis.

Telephone Victory 3805

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

3131 W. 42nd Placc.

PARSIDUODA Cadilac, 7 pas., 
pirmos klesos mechaniško padė
jimo. Galima matyti bile kada.

4434 So. Hermitage Avė.
RAKANDAI. "

“~EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.
PALIKTA STORAGE’Y

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
Victrola, kaip naujas, 
vertas $185, u ž 

$35 Gvarantuotas 
unt 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų.

’nrimo labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų r «k I y č i o m c 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURN1TURE 
STORA GE,

2810 W. Hnrrfpon St.. Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

UŽ STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbinių 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.
Nedėliomis iki 4 vai.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji, susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$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. Nedėlioj nuo 9 ryto 
iki 2 po piet.

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai už pigią kainą. Nedaug laiko 
vartoti. Gerame padėjime. Priežastis 
—apleidžiu miestą. Galima matyti 
kasdien po 5 vai. vakare ir nedėlioj 
visą dieną.

1809 W./46 St., ant 2 lubų.
t t

Utarninkas, Rūgs. 21, 1920

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai (fur- 

n i tu re) frontruimiui; setas ir 
karpetas.
, 827 W. 33rd St.

______ ĮNAMAI-žEMfe
PARSIDUODA nuosavybė Pilsene, 

2 augštų po 4 kambarius ,rendos ne
ša $40.00 į mėnesį. Kaina $4,500.00. 
Toletai ir gazas viduryj.

Atsišaukit prie
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
, ir 19th St.

PARSIDUODA puiki nuosavybė 
Pilsene ant 20th St., ten yra 1 štoras 
ir kambarys ir šalo 3 kambariai, ren- 
dos neša $42.00, kaina $4,500, toilc- 
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
bariai, neša rendos $55.00, kaina tik
tai $4,000.00.

Atsišaukit pas
JOHN V. KAVAN & CO., 

1852 So. Racine Avė., 
ir 19th St.

PIGIAI PARSIDUODA 2 pagyve
nimų mūrinis naujas namas, gražioj 
lietuvių apgyventoj vietoj, elektros 
šviesa, šildomas garu,- maudynės. 
Mūrinis garažius, dėl 2 automobilių. 
Rendos neša į metus $1,200, S. W. 
nuo Kedzie. Savininkas randasi ant 
antri} lubų.

5420 So. Spaulding Avė.

Mainyk Lotus.
Jeigu turi lotą, kuris neneša jokios 

naudos, tai aš juos išmainysiu į PIR
MUS MORGEČIUS, nešančius 7% ■ 
metus. Atrašyk laišką, o aš pribu
siu ir tamstai pilnai paaiškinsiu kai} 
tamsta gali greitai pasipelnyti.

A. LEBECKI,
3261 So. Halsted St., Chicago, III

PARSIDUODA arba išsimaino an 
fanuos trys namai stovinti ant dvie 
jų lotų, kampas (namai nedideli), ran 
dasi labai gražioj vietoj North Sidc. 
Kaina $7,500.

C. CZEPUKAS,
1648 W. Division St.

PARSIDUODA bizniška propertč, 
dabai pigiai, ant Halsted St., arti 16- 
th St. Turime parduoti.

Kreiptis pas savininką:
18 E. Congress St.

Tel Wabash 8192.

PARSIDUODA š.’a ir-rytinis kam
pas Halsted ir 17th St. Dviejų augštj 
medinis namas su garažium užpaka
lyj. Bučernė užima pirmą augšti. 
Ateikit pas Halsted Co., 17th Str., 
Halsted Str.

Phone Canal 3046.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avcnue 

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

U

Vyry ir Moterą Rūbą Kirpį- 
ir Designins Mokykla: 

Musiį sistema ir mokymo bud 
įųs trumpu laiku išmoksite viso n- 
meto.

Mes turtine didžiausius ir geriat:- 
Jtu kirpimo, desiguiog ir s.'uvinin 
;kydus, kur kiekvienai giuna <er<s 
praktikoj besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose ruaši- 
os varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku 

•iuo laiku, dieną ar vakarais, pas 
iiurėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig nueroi,sulig niieroi, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTEK DESIGN1NG SCEOOL 
J. F. Kesnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGJ 
Kampas Lako St., ant 4-tų lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

€205 8. HaUted, 2407 W. huditoa. 
1850 N. Weiln St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose, 
koko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designlng bizniui Ir na
mams. Virtos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės, 
leirt. beeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dieninį 
darbą mokinanties. šis amatas si- 
teiks jums amžiną ncprigulmylę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tei
gi prisirengk ateičiai tuojaus. Fi
delis reikalavimas ir algos. šimtai 
šapų laukia darbininkų, pasimokinu
siu kelias savaites. Ateikit ar rašy
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die
ninės ir vakarinės klesos.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South Wells St.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo 
kišenių siuvimo, prosinimo,' siuvi-f 
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai; Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designlng 
Room 323, 74 W. Washington St;' 
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