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LIETUVA LAIKINAI SUSITAIKIUSI SU LENKIJA
Tauty Lygos komisija pradeda 

posėdžius Suvalkuose
Lenkai tebevilkina su taika

Skelbia didelius laimėjimus už Gardino
LIETUVA LAIKINAI SUSI

TAIKIUSI SU LENKAIS.

Mūšiai apsistojo, sako lenkų 
oficialia pranešimai

RYGA, spalių 2. — Pasak šio 
ryto oficialio lenkų pranešimo, 
lenkai padarė laikinę sutartį su 
lietuviais Suvalkuose ir karinis 
veikimas liko sustabdytas.

Pranešimas priduria, kad len 
kai dabar laiko U11a (Uolos) 
upės apygardą į šiauryčius nuo 
Gardino.

Tautų lygos komisija vakar 
pradėjo savo posėdžius 

Suvalkuose.
LONDONAS, spalių 2. — 

Tautų lyga paskelbė, kad kari
nės kontrolės komisija, paskir-

kio atsakymą, kad jie dabar yra 
Rygoj e, o ne Minske ir kad rei
kia laiko apsvarstyt sovietų pa
siūlymą, kuris pridėjo naujus 
klausinius prie pirmesnes dek
laracijos.

Bolševikai mano, kad Lenki-

tują pirm pradėjimo tarybų.

True translation filed with the post- | 
master at Chicago, III., Oct. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAĖMŲ 
BARANAVIČIUS.

Lenkai girtari suėmę 26,000 ru
su belaisvėn. .

ir kaip Paderevskis su Valdemaru atsisveikino
SAKfti Taikos nunoki- 

NORI DUOlLs’! 
miA-dfiUSI

I True translation filed with the post-
RYGA, spalių 1. — Lenkijos master at Chicago, 111., Oct. 4, 1920 

as required by the act of Oct. 6, 1917

kijos ir Lietuvos rubežių gin
čus, pradės savo konferenciją 
Suvalkuose, Lietuvoje, spabų 3 
dieną.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 4, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LENKAI NEDUODA ATSAKY
MO Į RUSIJOS PASIŪLYMUS.

kariniai viršininkai sako, kad
Gardino pergalė buvusi daug di. Lenką j bijOSi SAVO 
desnė, negu kad pirmiau pra- 5
nešta. Lenkai suėmė visą 4-tą 
bolševikų armiją, kuri buvo •‘per 
tvarkoma naujai atakpi. Apie
26,000 belaisvių liko suimta. TAIKOS TARYBAS RYGOJE.
Komanduojantis generolas pa- -----------
bėgo, bet vėliau pranešta, kad , Pertrauktų tos tarybas^ jei< nesi- 
buk nusižudęs miške.

grobimo politikos
LENKAI NORI PERTRAUKTI

Bolševikai Rygoje pasitarė su 
Anglijos atstovais.

RYGA, spalių 1. — Bolševi
kai vakar padavė Lenkijos de
legacijai laišką, protestuodami 
prieš jos vilkinimą su atsaky
mu į sovietų pradines taikos są
lygas. Lenkijos delegacijos 
galva Dombski savo atsakyme 
išreiškė viltį, kad sekretoriai 
greit galės surengti kitą susi
rinkimą apsvarstymui sąlygų.

Tuo laiku gi lenkų delegatai 
tariasi tarp savęs. Niekurie de
legatų šiandie pasakė, kad vi
suotinas susirinkimas galbūt ga 
lės'įvykti panedėlyje, bet dienos 
dar nėra paskirta.

Galva Rusijos delegacijos 
Adolph Joffe pereitą naktį tu
rėjo konferenciją su Anglijos 
komisionierium Rygoje pulk. 
Tallents. Delei tos priežasties 
šaindie vaigšto gandai, kad An
glija siūlo savo tarpininkystę iš 
gelbėjimui Rygos konferencijos 
nuo to paties likimo, kokį su
laukė Minsko konferencija.

Anglų torpedinių laivų nai
kintojas pereitą naktį išplaukė 
į Danzigą, kas pagimdė gandą, 
jog jis veža specialį pranešimą 
Anglijos valdžiai apie Rusijos- 
Lenkijos tarybas.

Rusai užginčija anglų 
tarpininkavimui.

RYGA, sp. 2. — Sovietų Ru
sijos taikos delegatai šiandie 

oficialiai užginčijo skelbia
moms žinioms, kad Rusija gau 
na diplomatinę paramą iš An
glijos ir kitų talkininkų narių. 
Rusija nekantrnuia delei vilki
nimo tarybų, M Vak«ry*k?' 
Joffe nota, kaltinanti Lenkiją 
vilkinime su taikos tarybomis, 
susilaukė iš Lenkijos taikos de 

legaeijos pirmininko Dombs-

RYGA, sp. 1. — Karinės ži
nios iš Rusijos-Lenkijos ir Len
kijos-Lietuvos frontų nustelbia 
ir taikos konferenciją. Lenki
jos delegacijos gautosios iš Gar- 
dino-Lydos sektoro žinios sako, 
kad veik visa 4-toji bolševikų 
armija tapo suimta apsupančia
me lenkų žygiavime ir kad vi
sas štabas, išėmus komanduoto- 
iį generolą ir štabo viršininką, 
irgi tapo suimtas. Skaičius be
laisvių siekia 26,650, kuomet 
taipgi paimta 426 kulkasvai- 
džiai, 166 lengvosios laukų ka- 
nuolės ir 26 sunkiosios laukų ka 
nuolės. Tarp belaisvių yra spe
cialiai pulkas Petrogradu ko
munistų ir daug technikų.

Ketvergo pranešimas rodė, 
kad lenkai paėjo šiaurių kryp
timi iš Lydos ir paėmė Barana- 
vičius.

Trockis esąs pašautas.

LONDONAS, sp. 2. — Čia 
pasiekė IŠ Copenhageno gandai, 
kad bolševikų karo m misteris 
Leonas Trockis liko pašautas, 
ar tai fronte, ar pasikėsinime 
ant jo gyvasties. Sovietų ka
valerijos komanduotojas gen. 
Bude n ai esąs areštuotas.

bijotų užpykinti talkininkus. 
Lenkai nori pasigriebti 

daugiau žemių.

ANGLAI DEGINA AIRIJOS 
MIESTUS.

Dar daugiau miestelių su
degino karinė policija. 

[Speciali Naujiena ir Federuotosios 
Presos kablegrama].

LONDONAS, spalių 1.—šian
die anglų karinė policija už
puolė Driinoleague miestelį, Ai
rijoj. Pridaryta didelių nuos
tolių. Kartu buvo užpultas Mal- 
low miestelis, kur sudeginta ke
letas dirbtuvių ir namų.

LONDONAS, sp. 2. — Perei
tą naktį policija užpuolė, sude
gino ir išplėšė miestelį Tuber- 
eurry.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 4, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimai Rusijoje
Chiniečiai miršta 

badu
Nepatvirtintos žinios apie 

sreikus ir riaušes Petrograde.
1,000 chiniečių miršta badu 

kasdie; 30,000,000 chiniečių 
badauja. r

LONDONAS, sp. 2. — Iš Hel- 
ingforso pranešama apie dide
lius sumišimus inrustrinėse į- 
staigosd sovietų Rusijoje ir apie Chinijoje Charles R. Crane te- 
taikos judėjimą armijoje vaka
rinės Rusijos fronte. Žinios yra 
paremtos ant pranešimo iš Nar
vos,

Sakoma, kad du komunistai 
i likę užmušti dirbtuvių sumiši
muose. Reveik viso dirbtuvės 
yra paliestos ir 1 darbininkai 
streikuoją tikslu nuversti sovie-

NEW YORK, spalių 2. — 
Jngt. Valstijų ambasadorius

legrafavo prezidentui Wilsonui 
smulkmenas apie badą Pekino 
distrikte, sako kablegrama nuo 
episkopatų misijos, 
mas taipgi sako: 
milionų žmonių 
Vienas tūkstantis 
ta kasdie. Padėtis 
gėja.”

Praneši- 
“Trisdešimt 

kenčia badą, 
žmonių įnirš 
nuolatos blo-

laikomi 
fronte, 
taikos.

ANGLIAKASIŲ TARYBOS 
TEBESITŲSIA.

Padėtis Italijoj
DARBININKAI UŽBAIGĖ NE

SUTIKIMUS SU SAMDY
TOJAIS.

Bet dalis kasėjų nutarė užimti 
kasyklas. Laukų darbininkai 

nenusileidžia.

MILANAS, sp. 2. — Metalo 
darbininkų ir samdytojų atsto
vai pasirašė po sutartimi, už- 
baigančia [industrinį konfliktą. 
Visos dirbtuvės jau yra evakuo
tos ir didžiuma jų pradės nor
maliai veikti panedėlyje.

Tarybos yra vedamos tarp 
Fiat kapitalistų ir Turino darbi
ninkų atstovų apie pavertimą 
didžiausios Italijos metalo dirb
tuvės j kooperatyvę įstaigą.

Reikalauja vietos vedime 
dirbtuvių.

RYMAS, sp. 2. — Techniški 
štabai visose dirbtuvėse susior
ganizavo į naujai įkurtą fede
raciją, kuri jau turinti 90,000 
narių. Federacija prisiuntė at
stovą reikalauti iš valdžios, kad 
techniškiems darbininkams 
dirbtuvėse butų leista dalyvau
ti techniškame, finansiniame ir 
disciplinariame vedime dirbtu- 

tuo su vilkino visas Lenkijos ta- ( vių prie sistemos, 
rybas.

Rusijos delegatai skaito, kad įninku, 
prezdento Pilsudskio prieš-tal- 
kininkiška politika yra virše

nybėje Varšavoje, ypač po len
kų armijos paėjimo Ukrainoje 
ir kituose frontuose^čia kalba
ma, kad Lenkija nori pertrauk
ti konferenciją, jei ji tai galėtų 
padaryti neiššaukiant viso pa
saulio pasmerkimo. I

Vieton tolimesnio tarymos ji 
nori nustatyti rytinį rubežių ir 
reikalauti plebiscito teritorijose 
tarp etnografinės Lenkijos ir 
Smolonsko-Kijevo linijos.

Reikalavimas, kad sovietų 
valdžia atiduotų visą Baltgudi- 
ją ir Ukrainą ir pripažintų jas darbininkų streiką, 
buferinėmis valstybėmis po Len 
kijos globa, veikiausia bus at
mestas Rusijos delegacijos.

RYGA, spalių 1 (Rašo Chica
go Daily News korespondentas 
(saac Don Levine). Lenkijos vai 
džia bijodamos!, kad Jngt. Val
stijų ir Anglijos valdžios neuž- 
girs jos žingsnių, vis dar abe
joja apie padavimą taikos kon
ferencijai savo teritorialių rei
kalavimų.

Rusijos delegacija čia aiškiai 
davė suprasti, kad jis yra pasi
rengusi svarstyti teritoriales 
koncesijas, bet sekretorius Col- 
by ir premiero Lloyd George 
persergėjimai Lenkijai prieš 
grobimąsi Rusijos teritorijos už 
etnografinės Lenkijos rubežių 
buvo priežastim trijų dienų su
vilkinimo formuliavinie Lenki
jos atsakymo į sovietų pasiūly
mus apie naują rubežių liniją ir

vių puc motcuiuiS, kokia tapo 
{sutarta tarp samdytojų ir dar-

kokia

Paims kasyklas.

FLORENCIJA, sp. 2. — 
3,000 geležies kasėjų ant Elba 
salos, j vakarus nuo Italijos, 

nutarė sudaryti kooperatyvę or
ganizaciją vedimui kasyklų, ku
rios priguli valstybei.

Virš

PADUA, sp. 2. — 200 žmonių 
apgulė grup^ nedidelių dvari
ninkų, kuriuos jie apsupę Mon- 
aelice. 1 žmogus liko užmuš
tas ir 20 sužeista.

Dvarininkai užprotestavo 
prieš visos provincijos laukų

PASKENDO LAIVAS.

CHICAGO. — Turtingas Snell 
McCrea paleido tris šūvius į sa
vo tėvą, kadangi tas neduodavo 
užtektinai pinigų jo lėbavimui 
ir paskui pats nusišovė. Tėvas 
nesužeistas.

NEW ORLEANS, La., sp. 2. 
— Manoma, kad vėtroje pasken 
do laivas Speedwell. Penki 
žmonės žuvo gelbėjimo valtyje. 
Jieškoma dar 13 žmonių, kurie 

'buvo ant laivo.

Dideli susirinkimai 
kareivių vakariniame 
kuruose. reikalauja 
Tvirtinama, kad 12 delegatų,

kurie armija pasiuntė į Maskvą 
1 paraginti daryti taiką, tapę 
urnai sušaudyti.

Daugiau pranešimų apie 
riaušes.

HELS1NGFORS, sp. 2. — Pa
sak šiandie gautų nepatvirtin
tų žinių, didelis dirbtuvių strei
kas iškįlo Petrograde ir mieste 
siaučia riaušes. Keli komisarai 
likę užmušti, Sumišimai įvy
kę delei maisto trukumo.

Minios laiko demonstracijas 
už tuojautinę taiką su Lenkija.

(Delei nuolatinių žinių apie 
“riaušes” Petrograde, kurios 
paskui pasirodydavo neturin
čiomis jokio pamato, ir ši ži
nia turi būti priimta su didžiau
siu atsargumu. Tečiaus pasta
rojo laiko žinios rodė, kad Ru
sijoje, ypač miestuose, jaučia
mas labai didelis maisto truku
mas) .

Bolševikams gręsia pavojus.

PARYŽIUS, sp. 2. — Fran- 
cijos užrubežinių reikalų slap
tų agentų gautosios žinios pa
rodo, kad Leninas ir čičerinas 
yra desperatinėj padėtyj, bijo- tųjų sąlygų, 
damies visiško nuvertimo sovie
tų valdžios, jei greit nebus pa
daryta taika su Lenkija ir gen. 
Vrangeliu.

Lenkų antpuolyj ir Vrangelio: 
ofensive bolševikai liko labai 

sumušti. Jei nebus grentai pa
daryta taika, Leninas pienuoja 
sumobilizuoti naujas klesas, 
kol dar žmonės nebus galutinai 
pabudę.

Gen. Brusilov atsišaukė į ex- 
caristus remti bolševikus Ir ra
gino buvusius senosias armijos 
oficierius stoti savanorias į bol
ševikų armiją, čičerinas atsi
šaukė į Jonescu daryti taiką 
tarp Rumunijos ir Rusijos, pri- 

Rusai jau daro kontraktus žadėdamas Rumunijai didelius 
supirkimui audmenų ir mašinų, plotus žemės ir patogius pirkly- 
Pirmas siuntinis bus atfnokėtas binius ryšius, 
auksu Revelyje sulig pasaulio 
marketo valiutos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos-Angltjos tary
bos tebesitęs'a

Rusai jau darą kontraktus ant 
audmenų ir mašinų Anglijoje.

Rusijos tebe- 
nedidelės po- 
remiamos di-

dabar 
kurios 
sufor- 

daly-

[Specialė Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

LONDONAS, spalių 1. — Ta
rybos apie pirklybinį sutartį 
tarp Anglijos ir 
si tęsia, nežiūrint 
litikierių, grupės,
dėlių finansinių interesu pa
stangų sabotažuoti jas. Angli
jos pirklybiniai interesai, iš ki
tos pusės, labai pritaria tuojau- 
tiniam padarymui sutarties su 
sovietų atstovu Krasinu.

Anglijos kabinetas 
svarsto turinį sutarties, 
pamatiniai dalykai jau 
muluoti. Svarbiausiais 
kais yra:

1. Visos prekės, išėmus amu
niciją, bus laisvai importtfcja- 
nios.

2. Kiekviena1 valstybė pasiųs 
Į kitą pirklybinius agentus su 
konsulų privilegijomis.

3. Anglija atsisako nuo kon
fiskacijos ir sekvesteracijos 

Rusijos prekių.
4. Sovietų valdžia atsisako 

nuo konfiskacijos ir sekvestra- 
cijos prekių, priklausančių pri- 
vatiniems asmenims Anglijos 
valstybės.

5. Klausimas caro valdžios; 
skolų bus paliktas išrišti taikos 
taryboms.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
VĖTROJE.

(Ši žinia veikiausia yra fran- 
euzų propaganda pateisinti len
kų vilkinimą taikos: jei nebus 
skubinama taikintis, tai, girdi, 
bolševikų valdžia pulsianti).

Kovoja su rtfkymu.

BERLINAS, sp. 2. — Abend 
blatt sako, kad bolševikų val
džia Rusijoje paskelbė karą 
prieš rūkymą viešose vietose.

TOKIO, sp. 2. — Daug žmo
nių žuvo ir pridaryta didelių 
nuostolių laike vakariniame Ja 
ponijos pakraštyje siautusios 
vakar vėtros. Apie Yokahomą
užmušta 44 žmonės ir apie 120 Piktadarybės FUmažėjusios. 
sužeista griūvančių sienų. K'e-: CHICAGO. — Policijos vir- 
letas žmonių užmušta Tokio ir šininkas vakar paskelbė, kad už 
daug namų užlieta. Iš provin- praeitą mėnesį įvairios piktada- 
cijos irgi pranešama, kad yra rybės Chicagoj sumažėjusios 
žuvusių žmonių. net 50 nuoš.

Išrodo, kad bus išvengta dide
lio angliakasiu streiko 

Anglijoje.

[Specialė Naujienų ir Federuotosios 
Presos kablegrama].

LONDONAS, sp. 1. — šian
dieninė Anglijos angliakasių 
konferencija buvo pašvęsta ap
svarstymui padėties, pasidariu
sios delei savininkų atsiakymo 
pakelti algų dviem šilingais iki 
nepasieks 212,000,000 tonų į 
metus . Dabar iškasama 232,- 
(•40,000 tonu

LONDONAS, sp. 2. — Ang
liakasių streiko pavojus nyks
ta. Horne kasyklų savininkai 
susirenka šiandie, kad patvirti
nus susitaikimo sąlybas. kurias 
taipgi turės perbalsuoti ir an
gliakasiai. Eina gandų, kad Ro- 
bert Smi’Jic rezignuosiąs iš pre- 
zidetnyslės angliakasių unijoje 
kada • asibaigs dabartinė kri- 
zis.

Daugiau kaip 10,000 Valijo*: 
angliakasių, kurie buvo snstrei- 
x. vę, rr.urė ši.ivlt- sugrįžti į 
d»tbą. : 4 jie paskelbė, kad jie 

’ nusisprendę nep umti pasiuly-

DEBSAS PRIEŠ MASKVOS 
INTERNACIONALĄ.

ATLANTA, Ga., sp. 2. — So
cialistų partijos nacionalinis 
kampanijos komitetas šiandie 
kalėjime aplanke Eugene V. 
Debsą. Pastarasis pareiškė 
jiems, kad Socialistų partija 

»jokiu budu negali stoti į Tre/- 
čiąjį Internacionalą nepasta
čius! savo sąlygų.
Italai priima Lenino sąlygas.

MILANAS, sp. 2. — Po smar
kių ginčų Socialistų partijos 
pildomasis komitetas šiandie 
nutarė priimti visas Maskvos 
Internacionalo įstojimo sąlygas, 
kurios reikalauja pašalinti iš 
partijos nuosakesnius socialis
tus.

PONZI APKALTINTAS.

BOSTON, Mass., sp. 3. — 
Charles Ponzi, tas finansins 
“genijus”, kuris žadėdavo savo 
klientams didelių pelnų, tapo 
apkaltintas dviejuose prasikal
timuose už vartojimą krasos pri 
gavingiems tikslams. Kiekvie
ną prasikaltimą jis papildęs po 
43 kartus.

ORAS.
Chicagoj ir apielinkėse. 

Giedri; truputĮ šilčiau.
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ną” iš tų pinigų, kurie įplau
kia dar vėliaus, ir 1.1. Klau
simas tiktai: kaip ilgai šitas 
procesas gali tęstis?

Jeigu naujų įdėlių plauki
mas pasiliauja, tai mokėt 
“pelnus” nėra iš ko; ir nebė
ra iš ko sugrąžint žmonėms 
tą, ką jie yra įdėję. Visas 
biznis eina velniop, žmonės 
pasijunta esą apgauti.

Taigj tokių stebuklingų 
greito pralobimo pienų rei
kia apsisaugoti — kad pas
kui nereikėtų gailėtis praki- 
šus savo sunkiai sutaupytus 
centus.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
nedAldienius. Leidžia Naujieną Ban- 
drovš, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
111. — Telefonas i Canal liUC

Užsisakomoji Kalnai
Chicago jo — paštu;

Metams---------  ■
Pusei metų............. ... ...................
Trims mėnesiams --------------
Dviem mėnesiam*
Vienam mėnesiui ................—

Chicagoje — per n*liotoju*l 
Viena kopija ------------ —
Savaitei ...... , , . — 
Mėnesiui ........     —

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paitu:

Metams ........ , -i, . >7.00
Pusei metų — . , —4.00 
Trims mėnesiam*.................... ........  2.00
Dviem mėnesiams ____..._____ 1.50
Vienam mėnesiui — ................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metam*........ ....................  |8.00
Pusei metų , 4.50
Trims mėnesiams ...................  2.25

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

Greitas 
pralobimas

— 18.00 
_ 84.50 
_ 2.25 
_ 1.75 
___  1.00

NEDUODA IŠSIPAGIRIOTI.

Šiandie žmonyse yra labai 
prasiplatinus spekuliacijos 
dvasia.

Neišpasakytas kainų pa
kilimas karės laiku davė ga
limybės kapitalistams pasi
daryt pasakiškų pelnų — po 
šimtą, i>o keletą šimtų ir net 
po kėlėt . ukstančių procen
tų ant savo kapitalų!

y
Tatai begalo sustiprino 

žmonyse godumą, geismą 
urnai pralobti. Prie to pri
sideda da ir tos sąlygos, ku
rios susidarė po karės. Pini
gų kursas atskirose šalyse 
šiandie labai svyruoja. Ji
sai tai puola, tai kyla. Dau
gelis iš to daro pelną: perka 
kokios-nors šalies pinigus 
(sakysime, Vokietijos mar
kes), kada jų kursas yra že
mas, ir parduoda, kad kur
sas pakyla.

Šitokioje atmosferoje yra 
labai lengva apgaudinėt 
žmones visokiais gudriais 
“skymais”, žadant jiems di
delius pelnus. Vieną tok: 
“skymą” nesenai sugalvojo 
tūlas Ponzi Bostone. Jisai 
paskelbė, kad kiekvienas, 
kuris įdės savo pinigus į jo 
biznį, galės umiu laiku pel
nyt po 50 nuošimčių ir dau
giaus. Kaį-kurie patikėjo 
juo ir įteikė jam savo šimti
nes. Ir jie neapsiriko. Ne- 
užilgio tasai biznierius iš
mokėjo jiems pažadėtuosius 
pelnus. Tada gandas apie

Mūsiškių “komunistų” spauda 
daro ką galėdama, kad tik Jos 
skaitytojai neatsikvošėtų ir ne
pradėtų rimtai protaut.

Per dvejetą metų ji kopą kas
dien skeibdavo vis naujas bolše- 
vikiškas “revoliucijas” — tai 
Vokietijoje, tai Anglijoje, tai 
Lietuvoje, tai Francijoje, tai vi
same pasaulyje. Nuo tų nuola
tinių šukavimų apie “revoliuci
jas” jos skaitytojams taip apsi
suko galvos, kad jie visai nete
ko gabumo framiai protaut apie 
ką-nors.

Bet dabar tolyn vis labiaus 
aiškėja, kad bolševikiškų revo
liucijų nėra ir nebus tose Euro
pos šalyse, ant kurių “komunis
tai” dėjo daugiausia vilčių. Net 
Italijoje, kur darbininkų minios 
buvo labiausia pakrypusios į 
bolševizmo pusę, proletariatas 
atmetė “komunistų” patarimus 
ir pasirinko kelią, visai priešin
gą jiems.

Tad dabar mūsiškiems r-r-re- 
voliucionieriams tenka pasi j ieš
kot naujos srities, iš kurios jie 
galėtų semti medžiagą savo pa
sekėjų svaiginimui. 
do ją — Meksikoje.

Pereitos seredos 
Brooklyno “Laisvė”
antgalviu per visą puslapį pas
kelbė, kad jau “Meksikoj prasi
deda socialė revoliucija”! (Te
nai, mat, įvyko didelės prakal
bos Meksikos mieste, ir kai-kurte 
kalbėtojai pasakė labai karštus 
“spyčius”.)

Kada paaiškės publikai, kad Ir 
Meksikoje socialės revoliucijos 
dar nėra, tai “Laisvė” galės pra
dėt skelbt, kad “socialė revoliu
cija kilo” Afrikoje. Paskui ji 
paskelbs “socialę revoliuciją” 
Indijoje arba Pietinėje Ameriko
je; paskui vėl kur-nors» kitux 
(gal ant mėnulio arba Marso). 
Ir taip ji galės dar ilgai, ilgai 
vadžioti už nosių savo skaityto
jus.

Jos biznio obalsis yra: “Ap
svaigink ir neduok išsipagirio
ti!” '

Ir jie su ra-

numeryje 
milžinišku

nės sunešė jam milionus.
O šiandie p. Ponzi yra po 

kriminaliu apkaltinimu, kai
po apgavikas.

Mokėt po 50 nuošimčių 
žmonėms, įdėjusįems savo 
pinigus į greito pralobimo 
pieną, yra labai lengva: rei
kia tiktai, kad vis daugiaus 
žmonių neštų tenai savo pi
nigus. Tie, kurie pirmutiniai 
davė savo pinigus, gauna 
“pelną” iš tos sumo^ kurią 
sudeda kiti žmonės, atnešu- 
sieji savo pinigus vėliaus; 
šie paskui gauna savo “pel-

Bet komunistų Partijoje tolyn 
vis labiaus įsivyravo svetimkal- 
b«s federacijos — rusų, lietuvių 
ir tt. Amerikoniškiems elemen
tams tatai nepatiko, ir jie susi
tarė su Komunistų Darbo Parti
jos vadais ir įsteigė naują par
tiją, “Jungtinę Komunistų Par
tiją”. Į ją tečiaus žymi dalis 
Komunistų Darbo Partijos nepa
norėjo stoti; Washingtono vals
tijos organizacija apšaukė ją net 
“provokatorių padaru”.

Tuo budu pasidarė trys komu
nistų partijos: Komunistų Par
tija, Komunistų Darbo Partija 
ir Jungtinė Komunistų Partija.

Bet komunistiškieji Michįga
no valstijos elementai nepasiten
kino nė viena jų ir sutvėrė savo 
partiją — reiškia, jau ketvirtą 
komunistišką partiją (nors Jos 
varde nėra pasakyta, kad ji ko 
niunistiška; mat, policija “bado 
riuoja” komunistus).

šios naujos partijos laikraštis 
sako, “senosiose” komunistų 
partijose bepaliko vos keletas 
tūkstančių (only a few thous- 
and) narių.
nė to nėra.

Komunistų 
tokia: reikia 
komunistiškų
žmonių Suvienytosiose Vastijo 
se; tuomet visi žmonės bus ko 
munistai, ir kapitalizmo sistemai 
bus “kaput”.

Išdestinėt šitos naujos “parti
jos” programą, manome, nėra 
reikalo.

O joje veikiausia

idėja tur-but yra 
su t vert tiek daug 

partijų kiek yra

DAR VIENA “PARTIJA”.

Amerikos komunistai sutverė 
dar vieną “partiją”, vardu 
“Proletarian Party” (Proletarų 
Partija).

Jos organas, The Proletarian, 
praneša, kad tas istoriškas atsi
tikimas įvyko Detroito mieste, 
Michigan valstijoje, birželio 27 
ir 28 dd. Tenai buvo padaryta 
konvencija, parašytas progra
mas ir manifestas ir išrinkti vir
šininkai. - O ko daugiaus reikia 
partijai?

šitą “partiją” sudarė “Michi- 
Jano srovė” komunistų judėji
me. Jos atstovai dalyvavo ko
munistų suvažiavime, įvykusiam 
rugšėjo mėnesio pradžioje perei
taisiais metais. Tada, kaip mu
sų skaitytojai jau žino, iš Soci
alistų Partijos atskalų pasidarė 
dvi komunistų partijos, Komu
nistų Darbo partija ir Komuni
stų Partija. Michigano srovė 
dalyvavo pastarosios suvažiavi
me.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

LENKIJA.
Lenkijos socialistai suskįlo.

[Iš Fedcruotosios Presos]

laikraštyje Tidens Togo išspau
sdintos žinios, Norvegijos Ko- 
munistų-Socialistų partijos pil-i 
doniasis komitetas kreipėsi prie 
Trečiojo Internacionalo Mask
voje pildomojo komiteto, leisti 
atidėti sušaukimą specialės par
tijos konvencijos liksiu apsvar
styti prisidėjimą ar panaujini- 
mą prisidėjimo prie Trečiojo 
Internacionalo. To Internacio
nalo kongreso nutarimu, tokia 
konvencija turi įvytkti bėgyje 
keturių mėnesių nuo kongreso. 
Tokia konvencija reikalinga 
yra, to kongreso nutarimu, ga
lutinam prisidėjimui prie Tre
čiojo Internacionalo.

Žinios iš Christianijos sako, 
kad vadovai Norvegijos social
demokratijos bijosi šaukti kon
venciją išrišimui klausimo ga
lutino prisidėjimo, kadangi tas 
galėtų pagimdyti skjlimą dar
bininkų eilėse. .Jie todėl tvir
tina, kad su Maskvos kongreso 
nuosprendžiais nereikia 
daug rinitai skaitytis.

per-

kad Lenkijos socialistų partija 
suskįlo į dvi dalis. Trečdalis 
pildonlojo komiteto narių už
ėmė priešingą Pilsudskiui ir 
Dašinskiui. pozicijų. Keletas 
partijos viršininkų liko paša
linta.

Atskilusioji frakcija 
laikraštį Nowa Polska* 
me ji griežtai pasmerkia 
limą ant Rusijos.

leidžia 
kuria-

ŠVEICARIJA.
Šveicarijos socialistai n esi d ės 
prie Maskvos Internacionalo.

[Iš Fedcruotosios Presos]
Bėru, nigs. 2. — Pareikšda

mas, kad Šveicarijos proleta
riatas nėra prisirengęs kraštu
tiniam veiksmui, kaip kad yra 
proletariatas tų šalių, kurios 
dalyvavo kare, Šveicarijos So
cialistų partijos pildomasis ko
mitetas išleido pranešimą, ku
riame atsisakoma dėtis prie 
Trečiojo Internacionalo.

“Atsižvelgiant j didelę reak
ciją, kuri šiuo laiku siaučia vi
soje šalyje”, sako pranešimas, 
“tik prasimanytojas gali drįsti 
tvirtinti, kad Šveicarijos prole
tariatas yra tikrai liek stiprus, 
kad padarius galutiną susirė
mimą su buržuazija, ar sakyti, 
kad dabartinės formos jo or
ganizacijų. ar kovos budai, ku
riuos jis ikišiol vartojo, yra ne
atsakau lįs.

“Sąlygos įstojimo į Trečiąjį 
Internacionalą padaro klcsų 
kova tik simboli!.

“Priimti tokias sąlygas, su
prantant, kad jos yra paremtos 
ant klaidingų principų ir kad 
Šveicarijos darbininkų judėji
mo padėtis neleis jas išpildyti, 
butų paaukojimas netik musų 
savystovunio ir laisvės pasirin
kimo, bet reikštų atsižadėjimą 
palies musų partijos gyvavimo.

“Todėl pildomasis komitetas 
yra priverstas pasiūlyti, kad 
centralinis komitetas atšauktų 
savo pirmesnį nuosprendį apie 
partijos prisidėjimą prie Trečio
jo Internacionalo. Nuosprendis 
buvo padarytas manymu, kuris 
pasidarė beverčiu 
antrojo kongreso 
Internacionalo”.

laužiai, nemokėdami valdyti 
gatvekarių, užmušė 10 žmonių.

Strcikieriai yra gerai organi
zuoti ir tvirtai laikosi. Kompa
nijos gi vienatiniu tikslu yra 
suardyti uniją. Kompaniją re
mia kili fabrikantai ir biznie
riai. Pastarieji renka pinigus 
nusisamdymui kazokų — val
stijos konstabelių, kadangi val
stijos* legislatura tam tikslui 
nėra paskirtus! pinigų.

Civil Liberlies Union atsto
vai rūpinasi —surengti de
monstraciją už teisę laikyti su
sirinkimus.'

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Samdytojai spiriasi prieš 

rubsiuviius.
[Iš Federuotosios Presos]

Ne.w York. — Rubsiuvlų uni
jos jungtine taryba rengiasi 
kovoti su Ncw Yorko drabužių 
išdtirbėjų paduotąja rezoliuci
ja, kuri reikalaują atsteigimo 
senosios darbo nuo štukių sis
temos.

Toii samdytojų rczoliucijon 
įeina sekami reikalavimai:

1. Fabrikantų teisė įvesti 
darbą nuo štukių.

2. Skales kituose drabužių 
centruose turi būti pamatu al
goms New Yorko darbinin
kams.

3. Darbininkų kooperavimas 
užlaikyme individualių produk
cijos rekordų dirbtuvėse ir kir
pyklose.

4. Nustatymas individualSs 
produkcijos dėl savaitinių dar- 
biininkų dirbtuvėse ir kirpyk
lose.

5. 
nyti

6.

Dabarties Meksikoje
LAURENCE TODD.

[Spccialė Naujienų ir Fedcruotosios 
Presos korespondencija]

Fabrikanto teise permai- 
kontrak torių.
Ganėtina laisve bausti ir 

samdytis darbininkus ir įvesti 
pagerintas mašinas.

7. Sutartis, padarytos* unijos 
kituose mąrketuose, kur susi- 
taikimo mašinerija sėkmingai 
veikia, padaryti pamatu santi- 
kiams tarp asociacijos ir uni
jos.

Unijos tarybos su fabrikan
tais prasidės sekamą savaitę. 
Unija duos du pasiūlymus: kad 
industrija priimtų atsakomybę 
už bedarbę ir kad algos Ncw 
Yorko markele butų labiau su
vienodinta. /

Nepriima vokiečių išdirbių.
[Iš Fedcruotosios Presos]

New York. — Karas su Vo
kietija, ant kiek Amerikos che
mikai yra paliečiami, niekad 
neužsibaigs. Amerikos Chemi
kų Asociacijos prezidentas Dr. 
Charles H. Herty, užsibaigiant 
šeštai parodai, paskelbė, kad ir 
ateinančiais metais, jokiai Vo
kietijos firmai, ar Amerikos 
firmai, turinčiai ryšių su Vo
kietija, nebus leista dalyvauti 
7-toje chemijos industrijos pa
rodoje. Amerikos chemikai 
nori pilnai užgriebti naminę 
rinką ir yra nusitarę boikotuo
ti Vokietijos chemijos indus
triją ir neleisti jai atsisteigti.

Teriojitmas Denverio 
darbininkų.

New York. — American 
vii Liberlies Union gavo žinių 
nuo savo korespondento iš Den- 
ver, Colo., kad ten darbininkai 
tebėra teriojami visu smairku- 
mu. Dėlei gatvekarių darbi
ninkų streiko ten tapo paskelb
tas karo stovis, kuris atėmė iš 
darbininkų paskutines civilcs 
teises. Federaliniai kareiviai, 
vadovaujami gen. Wood, sau
go streiklaužių valdomus giait- 
vekarius. Visa unijos valdyba 
yra pasodinta kalėjimai! 90 die
nų už peržengimų uždraudimo 
streikuoti. Darbininkų susirin
kimai yra uždrausti ir net ne
leista laikyti Darbo dienos pa
rodos. Tai padaryta “dėlei 

Pasak čia gautame norvegų I saugumo”, nors tą dieną streik-

nutarimais

NORVEGIJA.
Bijosi partijos skįlimo.
[Iš Fedcruotosios Presos] 

Copenhagen, rūgs. 6 (paštu).

Ci

Panedėlis, Spalių 4 3., 1920

Obregonas pasakė jiems, kadi 
esant geriems norams abiejose! 
pusėse, aliejaus klausimas gali 
būti draugiškai išrištas su Ame
rikos aliejaus korporacijomis.

Vidurinės politikos žvilgsniu 
kas labiausiai atkreipė svečių 
domę, tai didelė ir gera įtekmė 
sonoriečių valdžioje. Buvęs So- 
noros gubernatorius gen. Calles, 
yra karo ministeriu. Tai jis 
privertė Greene Cananea kasyk-pIhmdiškų Įndijų salų, 
as parūpinti maudynes savo 
darbininkams. Ir tai parodo Jo 
atsinešimą rišant industrines 
problemas.

I’ablo Gonzales, reakcingiau
sias iš Carranzos vadų, tapo ras
tas kaltu išdavystėje, liko nu
teistas sušaudymui ir tada jam 
leista išvažiuųjti į Texas pasijieš
koti darbo.

Washington, — Meksika šian
dien yra šalis, kur gyvuoja pil
na laisvė žodžio, laisvė spaudos 
ir laisvė susirinkimų, ir jos val
džia dar skatina greitą ir nuola
tinį augimą jos organizuotų dar
bininkų judėjimo.

Tokį liudymą davė Federuotą- 
jai Presai James Lord, prezi
dentas kasyklų departamento 
Amerikos Darbo Federacijos it 
Chester M. Wright iš garsinimo 
štabo Am. Darbo Fed., kurie su
grįžo iš kelionės po Meksiką. Jie 
pervažiavo 4,000 mylių Meksi
kos geležinkeliais, matėsi su lai
kinuoju Meksikos prezidentu de 
la Huerta ir išrinktuoju prezi
dentu Obregonu, taipjau su di
džiuma viršininkų Meksikos ad
ministracijos.

“Tai yra geras būrys”, kalbė
jo Lang. “Su darbininkais ant 
tiek teisingai apsieinama, kad 
prie naujosios valdžios jų dar
buotė pasidarė sėkminga ir jie 
baigia unionizuoti visą šalį. Vie
natiniu gręsiančiu jiems pavoju 
yra, kad bus surasta kokia 
nors proga padaryt ant jų Ame
rikos karinę ataką. Jei neį
vyks intervencijos, tai bus ne 
delei stokos jų pastangų gar
bingai jos išvengti.”

Lankydamasis anglių ksyklo- 
se Cohuiloj ir metalo kasyklose 
toliaus į pietus, Lord rado, kad 
angliakasiai, skaičiuje 50,000, 
visi yra organizuoti ir pradeda 
įgyti 8 vai. darbo dieną su pa
naikinimu kontraktinės siste
mos. Kasyklose pietuose — pa
dėtis tokia pat, kokia buvo šio
je šalyje 30 metų atgal — kom
panijos sankrovos, pavojingas 
karštis šaftose, kasėjai dirba 
nuogi ir s,tovi karine sargyba ne
prileisti kasėjus vogti brangią 
rudą. Tie kasėjai taipjau orga
nizuojasi ir reikalaus didelių re
formų visuose santikiuose su 
samdytojais.

Wright praneša, kad laike Jo 
lankymosi buvo geležinkeliečių 
streikas. Visi geležinkeliai vi
soje šalyje bu^o sustabdyti vie
ną ir tą pačią valandą, bet pre
zidentas de la Huerta greitai iš
gavo patenkinančias susitaikimo 
sąlygas, taip kad už 5 vai. strei
kas liko atšauktas.

Luis Marones, generalinis se
kretorius Meksikos Darbo Fede
racijos, yra vedėju visų dirbtu
vių, gaminančių karo medžiagą, 
uniformas ir amuniciją. Jis pa
statė jas pojiivile kontrole ir da
bar pienuoja vieton senųjų pa
būdavote naujas modernines ir 
sanitarias dirbtuves. Jis prana
šauja, kad kurią dieną jis ga
lės panaudoti tas dirbtuves iš- 
dirbimui daigtų civiliam naudo* 
jimui. Didžiuma armijos liko 
demobilizuota ir oficieriai išva
žiavo namo dirbti ant savo ūkių.

Lord buvo prezidento de la 
Huerta raštinėj, kada tasis gavo 
telegramą nuo paskutinio bandi
tų vado, kariaujančio su valdžia. 
“Aš sumušiau jūsų kareivius 
trečią sykį”, sakė jo telegrama, 
“ir dabar aš pasiūlau, kad jus 
leistumėt man sustoti karia
ntis”. Jis pasiuntė raitą kur- 
jerą 300 mylių igi artimiausios 
telegrafo stoties. “Aš pašauk

ei tą žmogų konferencijon”, 
pat’ėmijo amerikietis. “Tą aš ir 
padarysiu”, atsakė de la Huer- 
ta.

Sveikatos Skyrius

DRABUŽIŲ DĖVĖJIMAS.

loj, r yra jau kelios mažesnės 
cukraus dirbtuvės. Reikiamų 
cukrui dirbti mašinų vis dau
giau ten gabena nuo Havaii sa
lų, kas rodo, kad ten bus įreng
ta daugiau cukraus dirbtuvių.

Didelių vilčių dedama į nau
jai surastosios oukrinės Nipa 
painios girias. Ta palųia au
ga visuose šiltuose pietines Azi
jos kraštuose; girios jų yra ant ..... _ ... . Todd 

I cukraus dirbtuvės jeigu ne vie
nur lai kitur bus įrengtos grei
tu laiku, nes cukraus juk rei
kalauja žmonės visų kraštų, ne 
vien amerikiečiai. O kad ir 
naujos medžiagos netrūksta vi
soj pietinėj Azijoj, tai ten at
siras ir nauji cukraus šaltiniai, 
ir jo kainos ne vien ten, bet ir 
visur turės nupulti, šernas.

Žiemos laike žmones, 
mažai turi progos būti lauke, 
neprivalo dėvėti sunkių arija 
storų drabužių, nes perdaug 

pra-šiltai apsivilkęs žmogus 
Raituoju, ir tada, truputį 
užgavus, tuoj suserga.

Daug saugiau dėvėti ploni 
ir lengvi drabužiai, kad ir jų 
daugiau, bet išeinant lankau 
užsimesti storesnius ir šiltes
nius.

Patartina vilnoti drabužiai, 
nes jie geriausiai sulaiko šilu
mą, tiek daug neprileidžia ku- 
nan ir daug sulaiko nuo kūno, 
taipgi sulaiko prakaitavimą. 
Keletas liuesų lengvų drabu
žių daug geriau, negu vienas 
storas ir sunkus.

Kadangi vilnoniai drabužiai 
perdaug kutins, lai geriau var
toti maišytus su bovelna. Apa
tiniai drabužiai turi būti daž
nai skalbiami ir plaunami, kad 
kartais neprivistų brudų, Skal
biant vilnonius reikia drėgnam 
muiluotam vandeny rankom 
išbružuoti ir gerai per keletą 
vandenių išplauti.

Reikia pratintis rengtis pa
gal aplinkybių reikalavimo, o 
ne pagal kalendoriaus nurody
mo. Reikia, daugiaus buli ty
ram ore, ypatingai miegant; 
daug geriau miegoti plačiai 
atdarais kambario langais, kad 
jame oras butų grynas, ir sto
riau užsiklojus, negu kad šil
tam troškiam kambary langus 
užsidarinėjus.

Raymond Kalsunut Jūsų pri
siųstą atsišaukimą neverta dėt į 
laikraštį, nes jo turinys yra la

kinio I bai pasenęs. Jame Vilniaus dar
bininkai ir bedarbiai kreipiasi į 
Lietuvos ir Baltgudijos “liaudies 
komisarų tarybos prezidentą”, 
Mickevičių-Kapsuką, prašydami, 
kad jisai sustabdytų spekuliaci
ją, ir grūmodami spekuliantams, 
o taip pat ir komisarams, kruvi
nu kerštu. Bet, kaip pažymėta 
ant atsišaukimo, jisai yra išleis
tas balandžio mėnesyje. O Šį
met balandžio mėnesyje Kapsu
ko ir jo komisarų nebuvo Vil
niuje. Reiškia, tai yra pereitų
jų metų atsišaukimas.

Iš {vairių Sričių
Filipinai cukrų produkuo

jantis kraštas. Dabar, ypač 
Amerikai, cukrų rūpina Kuba 
ir Havaii salos, auginančios 
cukrines lendres. Europa len
drinio cukraus veik visai ne
vartojo, ji sau cukrų rūpino iš 
burokų. Karo laiku, kuomet 
vyrai buvo paimti kariuome
nėn ir dirbtuves sustojo dėl 
stokos darbininkų, ir reikėjo 
cukrų gabenti iš kraštų augi
nančių cukrines lendres, jo vi
sur pritruko, kaip Europoj taip 
ir Amerikoj. Mat, kraštas iš
auginti lendrių tiek, kiek reikė
jo cukraus visiems parūpinti, 
negalėjo. Burokinio cukraus 
dirbtuvių Amerikoj buvo labai 
mažai; Europoj dirbtuvės sto
vėjo, ir dabar ne visur dar dir
ba; Rusijos dirbtuves, rūpinu
sios cukrų rytiniams kraštams, 
ir dabar dar nedirba dėl nesi
liaujančio ton naminio karo. 
Nors Amerika burokinio cuk
raus nemėgsta ir dirbti jo ne
nori, bet ji galės naudoti cuk
raus dirbimui kitokią savo ša
lin medžiagą. Kaip dabar pra
neša laikraščiai, Filipinų salo
se vokiečiai užtikę nau ją paimu 
atmainą duodančią cukraus ne
mažiau už lendrgs. Yra tat vil
ties. kad cukraus žmonėms ne
truks. Jeigu nestengs parū
pinti jo kiek reikia Europa, Ku
ba, Havaii salos, lai parūpins 
jo iš savo paimu Filipinų sa
los, kurios įrengs tų naujų cuk
rinių painių plantacijas, Filipi
nų salose augina taipjau ir cuk
rines lendres, ir ten, Negrų sa-

..■■V"...... ■ 11 '■»<

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuos# 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir pop terasi
Namų Ofisas:

2222 S. Halsted Si
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131*

Miesto Ofisas)
127 N. Be.rborn SI 

1111-13 MtyBMg.
TeL Central 4411

A. Petrati* S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU U SAS

809 West 351 h St., Chicago, 1U. 
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 
Marahall Fieid Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakar*, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstrakti* 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arija 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Puv 
mų Mortgečių ant lengvą sąlygą. 
West Side ofisas atdaras vaka

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

Tel. Canal 2552.

Randoiph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Tol.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak.. 
Phone Canal 267

DENTISTAS
1821 So. Halsted Chicago, III. 

kampas 18th St.

Vii
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Kas dedasi 
Lietuvoj.
Iš VILNIAUS.

rydavo, — giriasi laimėsią.
Išvažiuodami bolševikai pa

sakė sugrįšiu jie vėl už poros 
mėnesių.

Bolševikų laikraščiai.Bolševikų laikraščiai. Rug- 
piučio 27 d. bolševikų laikraš
čių nei, “Komunisto”, nei 
“Knislioje Znamią” nebęjšėjo 
Vilniuje. Lietuviams atėjus 
jie išsikraustė į Rusiją. Vil
niuje liko tik lenkų organas 
“!>o Walki”, kurs linkęs yrą 
varyti tautinę lenkų politikų, 
kaip anksčiau kad endekai da-

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

10929 S. State Str. 
Chicago, III.

GRĮŽTA.
štai kone kiekvienas Kauno 

laikraščių numeris neša mums 
žinių apie grįžimą Lietuvon 
musų darbuotojų. Sugrįžo 
Vincas Krėvė, Prialgauskas, 
Šimkus, Petrauskas, Baltru- 
šaitis, grįžta Būga ir kiti; kas 
dar grįžt negalėjo, jau rengia
si. Daugelis jų karo buvo iš 
gimtines išvaryti. Kiti jau bu
vo svetur įsigyvenę, ir matomai 
kitų jųjų ne tik vienas noras 
atsilyginti Lietuvos liaudžiai 
už senųsias savo skolas namo 
stūmė, be abejo daugelis bėgo 
ir nuo nepakenčiamų gyveni
mo išlygų Rusijoj ir gal be to 
jįe ir nebūtų grįžę. Bet vis vie
na dėl kurių priežasčių jie grį
žo, jie visgi grįžo Lietuvos 
svarbiausiuoju momentu, ko-

tiek 
ar kita, kad ir 

Lietuvos vald- 
kiek patsai tik- 
niepriklausomy-

Tik prie tos išly-

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. , , i; !

A. KARTANAS, APTJEKORIUS
523 West 120 St., W. Pullman, III. • 

Tel. Pullman 169.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos pušies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rdkandų seklyčioms — taibųvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. f 
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, aštuo- . 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro
gos, mes tikrai gvaraųtuojame, kad sučedysite betik $37.00 _________

nt 75 nuošimčius. Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 
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.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoffo Aptieką

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

i

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

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892^, Chicago, 111.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialus gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai Žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dėl t ogi ir ncišsigy- 
do. -

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street ų

Taęp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki I vai. vakaro. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena. J

kio Lietuvai neteko jau ilgus 
amžius matyti. Jie grįžta tuo 
laiku, kai visam kraštui tenka 
ištempti visos savo intelektua
linės jėgos, kad butų ištrauk
tas Lietuvos vežimas iš tų pai-( 
nių aplinkybių, į kurias jį is
torija buvo įstumusi ir kad bu
tų pastatytas jis ant valstybin
gumo bėgių, kad ir kažin ko
kie butų jų politiniai ir visuo
meniniai palinkimai, kad ir ka
žin koksai butų socialinis nu
sistatymas, visiems turi rastis 
tinkamo darbo. Mat daug kam 
Lietuvos darbuotojų ne 
yra svarbi ta 
raudoninusioji 
žios pakraipa, 
ros Lietuvos 

bes faktas.
gos galės plėtotis Lietuvos kul
tūra, tik nepriklausomoji Lie
tuva galės suteikti pasauliu:, 
tai, ką turi pasaulio kultūrai 
duoti kiekvienas kraštas ir ku
rios savo skolos iki šiol Lietu
va nebuvo išsimokėjusi. O tie 
grįžusieji kaip tik yra tos rų- 
šies darbuotojai, kurie Lietu
vos kultūrai daugiausia suteik
ti gali. Jų darbuotė, tai pla
čioji kultūros sritis, kurioj kaip 
tik mums daugiausia žmonių 
trūksta ir kurioj jie butų tin
kamiausi. Tegul jie būna pir

momis kregždėmis, kurios 
mums ankstybų pavasarį neša, 
tegul jų pėdomis seka ir kiti 
ir tie, kas vadovauti turės ir 
tie, kas savo pūslėtomis ranko
mis turės ant savo pečių ne
priklausomos Uetuvos rūmus 
laikyti. • [Vilu. Aidas] Str.

Vjlniaus išmait^nimas. Gau
tomis žiniomis iš Vilniaus ko- 
mcndanluros ir vietos koope
racijų sąjungų dabar Vilniaus 
ligoninėse yra apie 1000 žmo
nių, o prieglaudose — apie de-

nems išmaitinti reikia turėti 
kas mėnuo rugių 4,800 pūdų, 
riebalų 550 pūdų, cukraus 550 
pūdų, druskos 550 pūdų ir 
kruopų arba kviętinių miltų 
2,750 pūdų. Lenkų statisti

kos žiniomis Vilniuje prie Len
kų buvę 137,000 gyventojų, 
kurių kokie 7,000 išvažiavo sy
kiu su lenkų valdžia. Atėmus

venančiųjų prieglaudose ir ligo
ninėse, lieka 110,000 tukst. mu
sų miesto gyventojų, kuriems 
reikės maistas pristatyti. Skai
tant kiekvienam žmogui bent 
po 15 svarų duonos mėnesy, 
1 svarą druskos ir 1 svarų rie
balų, visiems Vilniaus gyven
tojams per mėnesį reikės 35,- 
000 pūdų javų, 3,000 pūdų 
druskos ir 3,000 pūdų riebalų.

VALKININKAI

Musų laukai buvo pilni javų 
priaugę, o svirnų aruodai — 
grudų pripilti. Praėjusios ar
mijos — lenkų baltoji ir rusų 
raudonoji puikiai išvalė musų 
laukus ir iššlavė aruodus. Da- 
bgr pasiilgdami žiūrime į va
karus, iš kur turi ateiti nepri
klausomoji Lietuva, 
pirmieji raudonosios 
būriai praėjo, tuoj iš 
atvyko į mus rodos 
pasiųstas komisaras,
misaras buvo sušaukęs sueigą 
ir ragino revkomus kurti. Tris 
valandas prakaitavo. Paskui 
klausia, ar norite revkomų. Vi
si tyli, nes raudonosios armi
jos bijo. Komisaras liepia kel
ti rankas tiems, kurie nori rev
komų. Niekas nekelia. Taip 
jis nieko nepelnęs ir iškeliavo.

— Kalavijas.

Lig tik 
arm ijos 
Vilniaus 
Kapsuko 
Tas ko-

Svetimi studentai ir Vokiečių 
universitetai.

Kaunas. Vokiečių Atstovy
bė Lietuvoje prisiuntė Užs. 
Keik. M. Informacijų D-tui ši-

Studentai važiuojantieji iš 
svetimų kraštų į Vokietijos tek
intos, pirklybos ir kitas aukš
tąsias mokyklas ir universite
tus yra trukdomi todėl kad la
bai daug yra pačių Vok. stu
dentų ir maisto šaly trūksta.
Todėl, dažnai visai yra negali- tarimo atsakymą, 
mas daiktas iš užsienio į Vo- [“Vilu. Aidas”

ŽEMOS KAINOS DABAR
Didžiuma kainų nupuls šią žiemą, 

bet
LOTŲ KAINOS KILS

Pardavimai susimažino po budavojimo pabrangimo. Ateinantį pavasarį lė- 
šuos mažiau būdavo j imas; bus didesnis lotų reikalavimas ir jų kainos pakils.

Pasinaudok likusių kelių savaičių puikiu oru ir nusipirk Didelį Lotą Pigiai ar
ti gerų dirbtuvių kur galima dirbti.

Paimk State Str. karą į West Pullmaną
Ofisas atdaras šiokiomis dienomis nuo 9 iki 6; panedėliais, seredomis ir su- 

batomis nuo 7 iki 9 vakare; nedėlioj nuo 2 iki 4 po piet.

A. J. SM1TH & SON
12000 So. Halsted Str. West Pullman

Phone: Pullman 242

Dr. A. R. Blumenthal

IŲ/SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 

ephone Yards 4817 
Boulevard 6487

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

Telephone

Chicago, III.

I E2E

PALIKTA STORAGE Y 
$35.00

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LlhTU- 
; M VISKĄ VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Earo- 

A pos metodą nuo visokių ligų. ....................... •
Mes turime tų sekretų kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tų sekre- 

ta sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dykų.

SIMONAS VLADIS
Mirė Rugsėjo 21, 1920. Palai

dotas Foley, Alabama kapinėse. 
Paėjo iš Suvalkų rėdybos, nuo 

• Šakių. Turėjo apie 42 m. am
žiaus. Buvo vedęs; paliko au 
sunu, Antaną ir Franą ir mo
terį Veroniką. Amerikoje j iš
gyveno apie 20 metų. Paliko 
du broliu: vienas dingęs ka
riuomenei, o kitas gyvena Chi- 
cagoje, bet nežinia jo adreso.

Giminės, pažįstami ir Įrangai, 
malones atsilankyti žemiaa nu
rodytu adresu, pasitarisme apie 
velionį.

Jurgis Sarpalius, 
3210 So. WaJlace St.

Chicago, 111.

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

$35
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų.

'urime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma- 

, tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

Bondsai.- Veltui pristatoma.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

$185, u ž 
Gvarantuotas

ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri
sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai plėtojančiųsių peršali- 

' mo pavojų ir įvairių ligų.
Vartok

, ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos>, 
skaudančios gerklės, sutinusių 

i gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių, 
centai, taxus priskiriant, 
duodama vaistinėse.
bevertį substitutą.
kad butų šis parašas:

M

Kana 7b
Par- 

Neimkit 
Temykit,

pakelio.

TelefonasrrrBoulevard 9199..
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

■MMUMMHHKViaeV
R-r,

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,(

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS fr CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

h. .................. ........................
■t-------  . M ......................... ..............................

kietijų atkeliavusius studentus į 
universitetus priimti, ir tuo bū
dų jie turi daug nuostolių.

Idant prašalintų visus tuos 
nesusipratimus, Vokiečių vald
žia prisilaikys, leidžiant stu
dentus iš užsienio šių taisyklių:

Studentai norintieji studi
juoti Vokietijoj, turi paduoti 
prašymų į Vokiečių užsienio at
stovybę, pridėdami prie to pra
šymo mokslo censą ir pažymė
dami į kurių mokyklų nori sto
ti. Dar reikia pridėti ir asmens 
liudymų, viską versta į vokie
čių kalbų.

Minėti dokumentai, bus pa
siųsti į Vokiečių Užsienio Reik. 
Ministerijų, kuri j 1103 atiduos 
švietimo valdybai svarstyti. Jei
gu prašymas bus priimtas, Vo
kiečių valdžia parūpins įvažia
vimo ir apsigyvenimo leidimus. 
Ta pati atstovybė, kuri priėmė 
prašymų, duos ir valdžios nu-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
14 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 
Telephontti: J N S*l.° ?rb‘M7,

j /Naktimis Drexel
( 950 - Drover 4136 

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

ant dugno kiekvieno
Jeigu negalite gauti .savo apie- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, III. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačiu.

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

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

Moteriškų ir ‘Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

Saugok akių regėjimą
D
2)
3)
4)

5)

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St., kampu 
Leavittt St Phona Canal 6222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nua 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. <2nd St. Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieni

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
v

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michiuewich
AKUSERKA

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar toliu žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties i 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
' AKIU SPECIALISTAS
1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvčs; 3-čios lubos

Rambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tčmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedčliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

Telephone Yards 5032

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

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

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

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, uervuo- 
tunio, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčidieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampa* 

Ashland Avė, Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — Nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

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

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

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

Nuo ryto iki piet. 
Telephone BcKinley 263

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandelis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno sorge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
g’iau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str,

- DR. YUšKA
“ 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
13 8 vakare.
■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

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

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street
i'

Tcl. Pullman 342 ir 3180
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselandc.

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare
z

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

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



tuviu Rateliuose
JONO ŠILEIKOS PIEŠINIAI.
Vienų dienų einant iš Kim- 

ball Hali mano domę atkreipė 
du labai gražus piešiniai, — tai 
paveikslai dainininkų Caruso ir 
Farrar. Prisiartinau, kad ge
rinus juos pamačius. Žiūriu, 
ir net mano akys tikėt nenori, 
ar geriaus sakant, mano mintis 
joms neleidžia tikėti. Rodos 
aiškiai suskaitau: Jonas Šileika, 
taip yra, bet vis lyg neiŠsitikiu. 
Pastovėjau kokį pusvalandį ir 
net nenorėjau eiti prie savo 
darbo, taip man smagu buvo 
žiūrėti į tų musų dailininko dar- 
*>«•

Daug-gi yra garsių ir gerų 
dailininkų Chicagoje, bet šį 
svarbų ir gražų darbų atlikti te
ko Jonai Šileikai. Ne aklas lai- 
mikis jam tų garbę davė. Ji
sai atsiekė tų savo sunkiu dar
bu ir talentu.

Piešiniai padaryti labai ge
rai. Spalvos aiškios ir gerai su
taikytos, ypač skaistus fonas 
Farrar paveiksle man primena 
Italijos dangų. Šileika yra liu
stras spalvoms parinkti. Caru
so stovi kaip gyvas, tik Farrar 
labai pajauninta. Tokia ji gra
ži ir vyliojanti. Ji visai jau
na, nors gyvenime ji atrodo 
daug senesnė; bet čia lošė ro
lę Jono Šileikos vaidentuvė; 
jam gal ji tokia ir atrodo, kas 
žino?

Smagu ir linksma man ma
tyti musų jaunų dailininkų ei
nantį į platųjį pasaulį. Linkiu 
jam daug pasisekimo.

VALDŽIA TYRINfiS 
CHICAGOS “PONZI”. 

Chnragos finansinis “genijus” 
jau ne sykį buvo areštuotas^ 
Distrikto prokuroras Clyne

A. M. KAIT1S
REGISTRUOT* AKUŠERE

Su daugelio metų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gimdymo ir 
kitą moteriškų ligų.

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

Tel. Ganai 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2M1 W 22nd tt So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandas: 9:30 ryto Iki 12 dieną, 

ana 1 po plotų iki 9 vakare

PLUNKSNOS.
Čystos baltos sanitariškos plunks- 

aoo svaras ..............................
čyntes baltos tąsų sanitariškos

plunksnos svaras ................... $1.39
čystf balti žąsų pu vai sv.......... $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv...... $2.26

MOKS DEPARTMENT STORE 
8828 So. Halsted St.

Nuxated Geležis Padidins 
Stiprumą Silpnėms Žmo
nėms Į Dvi Savaites Laiko 

rus ir sveiki jums pridera padaryti 
sekamą bandymą: Pasižiūrėkite kaip 
ilgai jus galite dirbti, ar kaip toli jus 
galite nueiti be nuovargio. Paskui 
imkite po dvi penkių gramų plyteles 
paprasto Nuxated Iron tris sykius į 
dieną po valgiui per dvi savaiti. Tada 
vėl išbandykite savo spėką ir patįs pa
matysite kiek daug jus laimėjote. Jus 
galite kalbėti ką jus norite apie ste
buklus naujų gyduolių, bet kada pri
einate prie tikrų faktų, nėra nieko 
kaip gera sena geležis padarymui jū
sų veiduose raudonio ir tvirtos svei
kos mėsos ant\ jūsų kaulų. Ji taip
gi yra gera nervų ir pilvo stiprinto-, 
ja ir viena iš geriausių kraujo būda-I 
votojų pasaulyj. Buvo viena bėda su 
senos formos neorganiška geležim 
kaip tai geležies tinktūra, geležies 
rūgštis, ir t. t., kad tankiai pagadin
davo žmonių dantis, pagadindavo pil
vą ir nebūdavo asimiliuojama, ir iš 
tos priežasties tankiai 
daugiau blogo negu gero, 
radimu naujesnių formų organiškos 
geležies tas viskas yra 
Nuxated Iron, pavyzdin, yra priimna 
imti, negadina dantų, ir beveik urnai 
atneša naudą.

Išdirbėjų pastaba: Viršui rekomen-1 paIiepe savo agentui Loula V1S- 
duojamas Nuxated Iron tai ne paslap- * ”
tinga gyduolė, bet gerai žinoma vi- ką ištirti, 
siems vaistininkams. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui jis yra lengvai , __
asimiliuojamas ir neužgauna dantų, rengėsi UŽ mėnesio isva- 
nepajuodi na jų, bei nesugadina vidų- Žinoti j Rusiją, 
rių. Jo išdirbėjai gvarantuoja pasek- Į 
mingas ir čielai užganėdinančias pa-1 ... ,
sėkmės kiekvienam pirkėjui, arba jie kainą kelionę. 10 nebus, 
sugražins Jums pinigus. Jos yra par- pg sau įustiejios 
duodamos pas visus gerus aptleko- 
rius.

Daugelyje atvejų, sako Miesto Dak
taras, žmonės kentėjo per daugelį 
metų nežinodami kas padarė juos 
jaustis pailsusiais, nerangiais ir su
smukusiais, kada tikra priežastis 
buvo nedateklius geležies kraujuje 

— kaip tą da žinoti.

Jeigu jus padarytumėt tikrus ban
dymus ant kraujo visų žmonių, ku
ria serga, jus gal būt dideliai nusi
stebėtum et iš didelio skaltliaus rei
kalaujančių geležies, ir jie serga vien 
tik įuo nodatekliaus geležies. Kaip 
tik (duodama geležies daugybė pavo
jingų apsireiškimų išnyksta. Krau
jas be geležies tuojaus netenka jėgos 
perkeitimui maisto į gyvas cėles ir 
todllei ką nė valgytumet, neneš jums 
naudos; jus neišgaunat iš to stipru
me. Jūsų maistas pereina per jūsų 
systemą kaip grudai per nesuleistas 
malnyčios girnas. Pasekmės šito 
kradjo ir nervų alkio, žmonės tampa 
abelnai susilpninti, nerviški ir su
smukę, ir tankiai išvysto visokios ru- 
•iee padėjimus. Vienas per liesas; 
kitas apsunkintas nesveikais taukais; 
Mkurie yra taip silpni, kad ką tik 
pavaikščioja; nekuria mano turinti 
dispepsia, inkstų ar kepenų ligas; ne
kuria negali naktimis miegoti, kiti 
E s mieguisti ir pailsę visą dieną; ne

ria neramus ir aržus; nekurie yra 
Basi ir bekraujai, bet visiems neda- 
teklias fiziškos jėgos ir ištvermės. 
Tokiuose atsitikimuose yra aršiau ne
gu paika imti paakstinamas gyduoles 
arba narkotiškus vaistus, kurie pake
lia jųsų nupuolančias svarbiausias jė
gas tik momentui, gal būt aukauda
mi jukų gyvastį vėliau. Nepaisant 
kas ką jums pasako, jeigu nesate stip-

ketinti ištirti veikimų Raymond Po to jis dar kelis sykius bu- 
J. Bischoff, to antro finansinio Vo areštuotas ir padaryta prieš 
“genijaus”, kokiu buvo dabar jį (j apkaltinimus, bet jam vis- 
jau nusibankrulijęs ir besėdįs 
kalėjime bostoniškis Ponzi. Bis
choff, kaip kad darydavo ir 
Ponzi, prižada didelius pelnus 
tiems, kurie sudės pas jį pini
gus “investavimui” ir kartais 
tuos pinigus atmoka tikrai su 
nepaprastai dideliu pelnu — 
kartais net virš 100 nuoš., bet 
tie pinigai vistiek pasilieka pas 
Bischoffu, nes žmogų tada pri
kalbinama vėl sudėti pinigus ir 
pelnų atgal, kad dar daugiau 
pinigų pelnius.

Clyne jau paliepė Bischoffui 
pribūti pas jį ir duoti paaiški
nimus. Clyne sako, kad jei 
bus rasta, kad Bischoffas per
žengė federalinius įstatymus, 
jis tuoj bus patrauktas teis
man sulig fede valinių įstatymų,
jei nebus galima kitaip padary- žinti pinigų, 
ti, jis bus atiduotas valstijos pinigus įdedųs į tokius Šerus, ku 

riuos jis žino pakilsiant, o ka
da jie pakįla, jis serus parduo

ti. pasirodė, kad jis yra gerai da ir pelnų atiduoda žmonėm* 
kaip federalinei, ( Tai yra didelė spekuliacija, ku

rioj galima visus pinigus pra
žudyti. Kas tada butų atsitikę 
su žmonių pinigai, Bischoffaš 
nesako. Bet jis buvęs laimin
gas ir jam pasisekę visur lai
mėti.

Tečiaus kitokios nuomonės 
yra prokuroro pagelbininkas 
(),Connell. Jis dar prie pirmes
nių Bischoffo areštų peržiūrė
jęs jo knygas ir radęs, kad Bis
choffas 9 iš 10 atsitikimų pini
gus prakiša savo investmentuo- 
se.

Bischoffas sakosi, kad dabar 
jis bandąs sustoti spekuliavęs ir 
įdeda pinigus į namus ir fab
rikus.

Bischoffo agentai gi sako, 
kad federalinė! valdžia negalė
sianti prisikabinti prie jo, nes 
Bischoffas yra labai atsargus 

žmogus ir niekad nenaudojo 
pašto, kad nepakliuvus į teis-

ti, jis bus

Tyrinėjant Bįpchoffo praci-

pažįstamas, 
taip ir miesto valdžiai.

Federalinei valdžiai jis yra ži 
n omą 3 tuo, kad buvo teisiamas 
kaipo dezcrteris (pabėgėlis iš 
kariuomenės). Pats Bischoffas 
aiškina šitaip jis įstojęs į Ame
rikos kariuomenę, liet jį pa

skyrę ten, iš kur jis niekad ne
būtų nuvykęs užjurin kariauti. 
Tad jis pabėgęs į Kanada ir ten 
įstojęs į kariuomenę, buvęs 
Francuzijoj, tapęs sužeistas ir 
sugrįžęs į Kanadą. Ilgainiui jis

džiai ir likęs nuteistas vieniems 
metams, kaipo dezertiras, į dis
ciplinai*! batalijonų Cflliforni- 
joj-

Paskui jis pozavo kaip su
žeistas kareivis iš garsaus Ka
nados “Princess Pat” pulko. Jis 
tada vadinosi “Sergeant Brec- 
kenridge”. Važinėjo po Jungt.
Valstijas, laikė prakalbas apie mų už naudojimą pašto priga- 
baisuinų karo, kų jis pergyveno vingiems tikslams, 
tranšėjose ir rinko aukas Rau
donajam Kryžiui. Tas darbas 
jam ėjo gana sėkmingai, kol
įis netapo areštuotas Salt La- Jlobertson paskelbė, kad visi na 
ke City, kada liko patirta, kad , savininkai bus traukiami 

? nedalyva- teisman už žmogžudystę, jei dėjis niekad m ilsiuose 
vo.

Po po Bischoff dingo ir apie jau gauna (|aug skun-
jį nieko nežinota, kol jis netapo 
vėl areštuotas. Šį sykį tai bu
vo Chicagoje. Jį areštuota pas 
Karvinskį, 4554 S. Westem 
Avė., kur buvo susirinkęs bū
relis žmonių, kad įdėjus į Bis
choffo labai “pelningą” suma
nymą. Tečiaus kaltinimai prieš 
jį liko panaikinti, kada jis su
grąžino įdėtus Jasulaičio ir Ra- 
šinskio, 1813 W. 45 St. pinigus 
$300. Jiems išduota čekius, bet 
pasirodė, kad tie čekiai neturi 
vertės. Vėliaus Bischoffas at
mokėjo jiems pinigais.

gi pasisekė išsisukti nuo jų.

jo veikimų, neatsiliepė ant jo 
biznio. Lietuviai pėtnyčioje ir 
subatoje senuoju bildu nešė pi
nigus, nes jie mat labai užsi- 
tikį Bischoffu. Tik vienas lie
tuvis aptiekininkas Poška, 3101 
S. Morgan St., buvo atbėgęs at
siimti savo pinigų. Ne tai kad 
jis nepasitikįs Bischoffu, bet 
kad dabar tiek daug apie jį ra
šoma, tad galį visaip atsitikti. 
Bet pinigų Poška negavo, nes 
paties Bischoffo nebuvo. Ar 
Poška gavo pinigus vėliaus, ne
sužinota.

Pats Bischoffas aiškina apie 
savo didelius “pelnus” sekamai: 
Jis didelių pelnų žmonėms ne
prižadąs, neprižadąs net sugrų 

Jis priimtuosius

Kovos su saitais butais.
Sveikatos komislbnicrius Dr.

iri jų nešildymo kambarių kas 
nors susirgtų ir mirtų. Jis sa- 

dų, jog namų savininkai atsi
sako tinkamai apšildyti namus.

50 janitorių, kurie gavo pa
liepimus dar nešildyti namų, 
nežiūrint kų nė sakytų nuomi
ninkai, pranešė apie tai jani
torių unijai ir toji tuoj perspė
jo tų namų agentus,'kad unija 
bus priversta griebtis aštrių 
žingsnių, jei paliepimas tiems 
janitoriams nebus tuojaus at
šauktas.

Chicago busiųs didžiausias 
portas.

Dabar laikomas Chicagoje 
portų viršininkų suvažiavimas 
šireiškė įsitikinimų, kad už tri
jų ar daugiau metų Chicago pa
taps vienu didžiausių portų pa
saulyj ir, prakasus kanalus, ku
riems jau ir pinigai yra paskir
ti, laivai vaigščios tarp didžių
jų ežerų ir Meksikos įlankos.

Norėjo nemokamos kelionės.
“Aš esu bolševike, komunis

tė, anarchiste, didžiausias val
džios priešas. Atiduokite mane 
justicijos departamentui ir te- 
gus jis gabena mane Rusijon”, 
tvirtino suimtoji Clara Ostrovs-

apturėdavo
Bet su iš

pergalima.

Policija jų suėmė kaipo nu
žiūrimų “raudonųjų” ir suimto
jo Witty Moses Shachmano gi
minaitę.

Jos nors liko šipildytas ir jų 
atiduota justicijos departamen
tui. Bet departamentui paru
po žinoti kodėl ji taip noriai 
prisipažino prie komunizmo, 

| anarchizmo ir kitų dalykų ir

Tasis ištyrė ir rado, kad ji

—Aha, ji norėjo gaut nemo
ta- 

departamen
tas ir paliepė ją paliuosuoti.

NAUJIENOS, Chicago, m.
Suvažinėjo mergaitę.

Pėtnyčioj, einant į mokyklų 
liko suvažinėta ir užmušta tru
ko Anna Bro<lwa, 9 m., 1910 
W. 18 PI.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

J. Beliaskas
Stan. Dubinskis
Just. Berecnevičia
Petras Latvėnas
Bronis Pužauskis
Alex Petraitis
Viktoras Jocius
Jonas Stralia (2 laiškai)
Anton Lechovicz
M. J. Shileikis
Juoz. Vaitekaitis
Jonas Sungaila (3 laiškai)
Ant. Vitauskis
Juoz. Gėrikas
Felix P. Žilinskas
J. M. Žilinskas
J. August
Juoz. Vinčauskis
Pranas Cvirka
John Andrikonis
Antanas Marcinkus 
Kažim. Taparauskis 
I. Zyle <
Juoz. Žile

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Kaip buvo pirmiau pranešta, 
kad musų atstovas išvažiuos į 
Lietuvą 28 dienų Rugsėjo (Sep- 
tember), tai dėl svarbių priežas
čių likos tas išvaževimas atidėtas 
ant 12 dienos Spalio (October) 
ir čia minėtų dienų 4 valandų po 
pietų musų atstovas Jonas Kas- 
tėnas išvažiuos iš Chicagos j 
Kaunu dėl užėmimo vietos vedė
jo musų ofise Kaune ir kituose 
miestuose per kuriuos ofisus bus 
atliekama sekantįs reikalai. Pa- 
rupinimas pasportų norintiems 
važiuoti į Amerikų, perdavimų 
giminės pinigų, ir visokių iš 

Amerikos siuntinių, suteikimų in 
formacijų apie pirkimų nuosavy 
bes, namų, žemės ir kitokių rei
kalingų Amerikos Lietuviams 
reikalų.

Todėl jeigu kas turite kokių 
reikalų, ar tai giminių atsiėmi
mo į Amerikų, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems pei'- 
vedimo, kreipkitės į musų ofi
sų pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu budu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus ypa- 
tiškai ant vietos, taipgi musų 
atstovas lankysis po visus Lietu
vos miestus ir mietelius su au
kščiau minėtais reikalais. Ture 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės į

FEDERALfiS AGENTŪRŲ 
BENDROVES OFISĄ 

666 W. 18th Street, Chicago.

Pranešimai
Cicero. — Lietuvių Namų Savinin

kų Sąjungos susirinkimas įvyks 6 d. 
spalio, J. Neffo svet., 1500 So. 49th 
Avė., kampas 15th St., 8 v. v. Su- 
sirinkitesirinkite visi, nes bus labai 
daug svarbių reikalų.

— A. Balčiūnas.

Brightonparkiečių domei. — Utar- 
ninko vakare, spalių 5 d., V. Sik- 
liaus svet., prie 45th PI. ir So. Rock- 
well st., įvyks didelis visų, be skir
tumo srovių lietuvių susirinkimas 
svarbiu reikalu. Yra Lietuvos atsto
vo p. J. Vileišio atsiųstas dideles 
svarbos pranešimas. Dėlto kviečiami 
visi atsilankyti. — J. A. Mickeliunas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Pranciš 

kaus Bukančio ir švogerio And. Ka- 
minskio. Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Užvenčio parap. Pirmiau gyveno Penn 
sylvanijos valstijoj. Jie patįs ar kas 
kitas, malonės man pranešti, busiu dė
kingas.

KAJETONAS GOTAUTAS 
3621 Ogden Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU vedusios poros, kuri 
galėtų pridaboti 4 metų mergaitę. 

Duodu šviesą ir ruimą už dyką. Mel
džiu atsišaukti.

J. G.
3258 So. Union Av. ant 3 lub iŠ fronto

PAJIEŠKAU Petro Mankaus, Leo
noros Monkiutčs, Kauno red. Šiaulių 
parapijos, Juodenkių kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Malonės jie patįs 
ar kas kitas pranešti, busiu dėkingas.

PETRAS JUOZAPAITIS
4067 S. Richmond St. 

Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
RADAU pinigų. Kas pametė

te, meldžiu atsišaukti pas Juo
zapą Budrikį

3223 Lime St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Ave.^Cor. 20th St.

REIKIA —
5 moterų sortavimui skudurų. 

Gera mokestis. Nuolatinis dar
bas.

IIARRY DRAY 
1447 Blue Island Avė.

"REIKIA DARBININKŲ

Reikalingas vyras mokąs gerai 
lietuvių kalbų vertimams daryti 
iš anglų kalbos. Darbas prie ap
skelbimų — vakarais — ant vi
sados... Alga gera. Kreipkitės 
laišku ar asmeniškai į Naujienų 
ofisų: 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

VYRŲ PLIENO SANDĖ- 
LINĖJE TRIOBOJE (WA- 
REHAUSE).

DARBAS ANT VISADA, 
GERA MOKESTIS, NAKTĮ 
NIS DARBAS.

JOSEPH T. RYERSON
& SON,

16th & R0CKWELL STRS. 
D00R3.

REIKIA DARBININKŲ
GELŽKELIŲ BUDAVOJIMO 

SKYRIUJE, 62Uc I VALAN
DĄ. NUOLATINIS DARBAS.

ATEIKITE PAS

C. M. & ST. P. RY.
Grand Avė. & Rockwell St.

REIKIA
TEAMSTERIŲ IR YADMENŲ 

SCRAP GELEŽIES YARDE.
ALTON IRON & METAL CO. 

2122 So. Loomis St.

REIKIA patyrusio bučerio, 
kalbančio lenkiškai ir lietuviš
kai. Gera mokestis.

PETER SHILINSKI 
1857 W. North Avė.

Bdlkiia
Paprastų darbininkų dar

bui akmeninyčioj, ant Joliet 
kelių į pietvakarius nuo 
Lyons, III. Akmeninyčią ga
lima davažiuoti Archer Avė. 
karais iki Summit. Kompa
nijos burdinghousė, 10 va
landų į dieną, 70c į valandą.

Ateikit į Akmeninyčią.
U. S. CRUSHED 

STONE CO.

Reikia -
PAPRASTŲ DARBI
NINKŲ $6.00 Į DIENĄ. 
9% VAL. DIENA. 
PASTOVUS DARBAS.

PRICE IRON & 
STEEL CO., 

67th Str. & 48th Avė.

REIKIA patyrusių popierų 
perrinkėjų, pastovus darbas, $25 
į savaitę. Ateikit pas

ACME WASTE PAPER CO.,
1213—15 W. IBth Str.

■  Panedčl.is, SpĄlių 4 d., 1920

AUTOMOBILIAI RAKANDAI
PARSIDUODA Detroiter automo

bilius 1915 metų, elektros šviesa ir 
starteris, geros mašinerijos ir gumai. 
Turi būt parduotas į dvi dienas už 
$225.00. Galima matyti po 6 vai. va
karais.

312G So. Lowe Avė., 
_________ ant 3-čių lubų._________

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

ne. Geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj. Priverstas esu greitai par
duoti. Priežastį pardavimo, patirsi
te ant vietos.

1836 So. Halsted St.

PADAVIMUI saliunas, lietu
vių apgyvento] vietoj. Biznis iš
dirbtas per ilgą laikų. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

4530 So. Paulina St.

PARSIDUODA sa|iunas, lietuvių ir 
rusų apgyventoj apygardoj. Biznis per 
ilgus metus išdirbtas. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. Gera proga 
padaryti pinigą.

2744 W. 18th Str.
"PARDUODU kendžių krautu- 

vę, geram stovy j. Priežastis par 
davimo—liga.

469 W. 32 St.
Tel. Drover 3090

PARSIDUODA saliunas rusų, lenkų 
ir lietuvių apgyventoj apygardoj. Biz
nis išdirbtas per ilgus laikus. Tarpe 
dviejų bažnyčių: rusų ir lenkų. Bizniem 
gerai einasi. Parduosiu labai pigiai.

4959 S. Paulina St., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosemė su visais 
stubos rakandais arba atskirai vieną 
grosemę. Pardavimo priežastis —sa
vininkas išvažiuoja į kitą miestą.

4450 So. Hcrmitage Avė.
S.-KI rijoėsalv-taoishrdlu taoirdluin

PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
stalais, labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sienines šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga ir aisbaksis. Vieta di
delė, galima padaryti saliuną, bar- 
beršapę arba kitą biznį.

E P
3953 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pia
nas ir registeris. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon.

1942 Canalport Avė.

PARSIDUODA buČerne ir grosernė, 
biznis išdirbtas per daugelį metų. Lie
tuvių apgyventoj vietoj. Kas link iš
lygų — susitaikysu ant vetos. Turi 
būti greitai parduota. Atsišaukite:

2901 Emerald Avė.
Blvd. 4283

PARSIDUODA Kepykla. Geras biz
nis. Visokių tautų apgyventa. Pasi- 
naudokit proga. Atsišaukit i Nau
jienų ofisą po No. 149.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, lietuvių apgyventoj. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos. Atsi- 
šaukit pas:

M. SKERTON,
6002 S. State Str.

Phone Wentworth 6654

PARDUODAM bučeraę ir grosemę 
su Fordu. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Geras biznis. Turim parduo
ti greitu laiku. Pardavimo priežas
tis — nesutikimas draugų.

Atsišaukite pas:
4555 So. Paulina Str.

Chicago, III.

PARSIDUODA valgykla ge
roj vietoj, lietuviais tirštai ap
gyventoj. Kitos valgyklos arti 
nėra. Atsišaukit į Naujienų 
Ofisą po No. 152.

PARSIDUODA delikatessen ir gro- 
semė. Tikras bargenas. Geriausia 
vieta piet-vakarinėj dalyj. Didelis, 
puikus sandėlis ir ištaisymai (fix- 
tures). Tikra proga. Klauskitės grei
tai. Gara pardavimo priežastis.

CHAS. HAGER
4064 So. Artesian Avė.

RAKANDAI,
Už STORAGE LfiSAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 8 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 85 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35’00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge
nas. Pristatymas dykai.

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

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis iki 4 vai.

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 vertčs dvi-gpren- 
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.

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.

NAMALŽEMt '

PARSIDUODA farma lietuvių ap
gyventoj vietoj, 80 akrų žemės, 20 ak
rų dirbamos, 5 akrai miško, ant eže
ro kranto, geri budinkai, namas su 
3 dideliais kambariais ir basementu, 
klėtis 16x20 pėdų, staldas 24x80 pė
dų, iškastas basementas, ant viršaus 
daržinė dėl pašaro, didelė viŠtinyčla 
16x18 pėdų, 2 vežimai, vienas naujas, 
kitas senas, naujas diskas, plūgas, 
akėčios, kultivatorius ir daugiau viso
kių ūkio įrankųi reikalngų pre že
mės, 7 kiaulės, 85 vištos, 4 karvės ir 
viskas parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties — važiuoju Lietuvon. Farma 
randasi prie gerų kelių, laiškus ve
ža į namus, arti miestelio McNaugh- 
ton, 3 mylios, iluo didelio miesto 10 
mylių, kuriame randasi visokų krau
tuvių, eina du pasažierianiai trukiai į 
Chicago ir iš Chicago kasdien. Turė
damas reikalą Chicagoje, išvažiuoji 
vakare ,pribūvi į Chicago iš ryto, ap- 
sireikalauji per dieną ir vakare grjz 
ti ir ant ryto vėl namie. Norintieji 
platesnų žinių malonėkite atsišaukti 
po num. 2026 Canalport Avė., Chica
go, III.

Antros lubos
K. MANAUSKIS.

PARSIDUODA — medinis namas, 
2 lotai, medžiais apsodyta, 2 karvės, 
vištų, žąsų, kiaulių ir kitų daiktų rei
kalingų ant mažos formos. Priežas
tis pardavimo važiuojam ant dides
nės farmos.

3909 W. 56th St.

PARSIDUODA namas ir lotas su di 
dėlių štoru, lotas 25x120 ft., randasi 
ant Canalport Avė. Išlygos pagal 
sutarimą. Priversti parduoti iš prie
žasties pasidalinimo.

Atsišaukite į Naujienas po No.'*!5l

MOKYKLOS "

\MA5TERf. 
y/5Y5TEMyi 
ir Moterų Rūbų

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo būda 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir ąarian- 
sius kirpimo, designing Ir anivimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieroe, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

•20i S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Welb St.

H7 Mokyklos Jungt ValsUjoaą.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininko !

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokini- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBĖK COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 

I Room 323, 74 W. Washington St.<----- ----- . ----------
AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedyą* 
tės, stenografijos, typewriting, pir« 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abeinos istorijos, geografijos, po li
nkinės ekonomijos pilietystAs, dal- 
liaraiystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo • ryti 
iki 4 vai. po pistų. Vakarais nuo 0 
Iki 10 valanda!.
I1K 80. HALSTED 8T, CHICAGO.


