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Lenkai vis dar neduoda atsa- 
kymo rusams

Rusai dar tebesitraukia

Lenkai eina ant Kijevo ir Minsko
LENKAI VIS DAR NEDUODA 

ATSAKYMO RUSŲ.
PASIŪLYMĄ.*

Kritikuoja rusų pasiūlymą, bet 
neduoda jokių savo pasiūlymų 

ir nenurodo ką jie sutiktų 
priimti.

RYGA, spalių 4. — Lenkijos- 
Rusijos taikos konferencija at
sinaujino šįvakar po priedanga 
vyriausios komisijos, dalyvau
jant visiems delegatams ir šta
bams. Laikraščių koresponden 
tų betgi neįsileista.

Lenkai neįteikė Lenkijos tai
kos sąlygų, nors sekretorius 
Lenkijos delegacijos Aleksand
ras įgulos sako, kad jos jau
esančios, užbaigtos. Jis tik pa
darė abelną pareiškimą, nuro
dydamas. skirtumus tarp pirmos 
Maskvos deklaracijos ir antrų 
.sovietų taikos sąlygų. lankai 
reikalavo atmetio pirmesnio- 
sios. Lenkai taipgi ypač kriti
kavo nustatytuosius antrose są
lygota* rubežius, bet jie nepada
vė substituto, kiurį jie sutiktų 
priimti. .

Sovietų delegacijos galva 
Adolph Joffe paprašė pertrau
kos suformuliavimui atsakymo.

Lenkai dar nepaskelbė, kada 
jų tikrosios sąlygos bus paduo
tos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 6, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LENKAI VĖL VERŽIASI ANT 

KIJEVO.

Esą už 75 m. nuo Kijevo ir ar
tinasi prie Žitomlro.

VARŠAVA, spalių 4. — Iš 
fronto šiandie pranešama, kad 
lenkų ofensivas prieš rusus Uk
rainoje nuolatos progresuoja. 
Lenkai dabar esą už 75 m. nuo 
Ukrainos sostinės Kijevo. Len
kai pasiekė Mir ir dabar eina 
ant Žitomiro. Žitom iras yra 
apie 75 m. į vakarus nuo Kije
vo ir 360 m. į pietryčius nuo 
Varšuvos.

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

RUSAI VIS DAR TEBESI
TRAUKIA MINSKO APYGAR

DOJE.

Rusai prisipažįsta prie trauki
mo* šiauriniame fronte, bet 
skelbia laimėjimų Vrangelio 

fronte.

LONDONAS, spalių 5. — So
vietų ofeialis panedėlio prane
šimas iš Maskvos skelbia nuo
latinį rusų traukimąsi apygar
doje į pietvakarius nuo Minsko, 
kur lenkai skubiai veržiasi ry
tų pusėn. Pranešimas sako:

“Novo Grudeko kryptyje (75 
m. į vakarus nuo Minsko, seno
joj Minsko gub.) musų karei 
viai tebesitraukia sulig pienais.

“Arti Luninic stoties (35 m. į 
šiauryčius nuo Pinsko) smar
kus mušis siaučia.

“Mes einamo ant Novo Vo- 
linsk (pusiaukely tarp Kievo ir 
Lutsko). Mušis siaučia už Leti- 
čevą ir Deražnią.

“Eka terihoelavo

. (ant Dniepro upės, į pietvaka
rius nuo Charkovo) mes susi- 
remėm su priešu palei Ekate- 
rinoslavo-Sinelnikovo geležinke 
lį. Osovsko apygardoje mes 
pridarėm didelių nuostolių prie 
šui. Mes laikome kaimų liniją 
į šiaurvakarius nuo Dolia sto-į 
tie®*’.
Vrangelis susivienijo su Makno.

KONSTNTINOPOIJS, spalių 
4. —- Gen. Vi augelio koman
duojamos spėkos susivienijo su 
Ukrainos partizanų vado gen. 
Makno armijomis, kurios veikė 
prieš sovietų spėkas Charkovo 
apygardoje. Susijungimas įvy 
ko prie Sinelinikovo, 35 m. į 
pietryčius nuo Ekaterinoelavo,
ir bolševikai, kurie tapo sugau
ti toje apygardoje besiartinan
čių iš dviejų pusių priešų, liko 
paimti.

Gen. Makijo skrajojantis ant
puolis ant Charkovo, kuriame 
tas miestas tapo paimtas, prisi
dėjo prie sumišimo sovietų ar
mijose pietinėje Rusijoje ir jų 
padėtis palei Dniepro upę pasi
darė labiau kritiška. Sukilėlių 
būriai veikia užpakalyje bolše
vikų ir paėmė Nikolajevą, arti 
Odesos. Eina gandų, kad tarp 
sovietų kareivių Charkove pasi
rodžiusi cholera.

Vrangelis suėmė belaisvių.
KONSTANTINOPOIJS, spa

lių 4. — Gautas čia oficialia pra 
nešimas sako, kad gen. Vrange
lio spėkos aplaikė naujų per
galių Novoknovska apygardoje, 
kur jos suėmė belaisvėn 5,000 
bolševikų, taipjau atėmė 900 
kanuolių, 5 garvežius ir 100 va
gonų.

Pranešimas priduria, kad Fi- 
nelnikovo apygardoje liko su
imta 3,000 belaisvių, kartu su 
daug kanuolių ir kulkasvaidžių. 
Bolševikų spėkos esančios diz- 
organizuotos.

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

JAPONAI EINA MANžURI- 
JON.

Pasiuntė kariuomenė Manžuri^ 
jon po “banditų” užpuolimo.

TOKIO, sp. 4. — Japonijos 
kareiviai tapo pasiųsti į Hun- 
čun, Manžurijos miestą /netoli 
Korėjos rubežiaus, kuris buvo 
užpultas pereitą subatą Korėjos 
“banditų”.

čia gautosios žinios sako, kad 
užpuolikai susidėjo iš Rusijos 
bolševikų, korėjiečių ir chinic- 
čių, kurie pyksta ant japonų.

Dešimt japonų liko užmušta 
ir 32 sužeisti laike užpuolimo, 
o iš užpuolikų partijos 48 žmo
nes liko užmušti ir sužeisti.

Tarp užmuštųjų buvo japo
nų policijos stoties superinten
dentas Yasuda, inspektorius Ku 
to ir jo pati. Vice konsulas 
Akisu liko sunkiai sužeistas. 
Daug namų japonų kvartale li
ko sudeginta.

WELLTNGTON, O., spalių 5. 
Du darbininkai liko užmušti ir 
15 sužeista ekspliodavus boile-
riui Wellington Mhchine Co. 

apygardoj dirbtuvėje.

True translation filed vvith the post- 
muster at Chicago, 111., Oct. 6, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917 

Švedija šelps rusus
Švedija duos rusams medikalę 
pagelbą ir maitins vaikus. Visą 
šelpimo darbą ves patįs švedai.

STOCKHOLM, spalių 5.
Medikaliai reikmenįs, vertės 
50,000 kronų (normaliai $13,- 
500), kuriuos surinko Švedijos 
Raudonasis Kryžius yra priren
gti išsiuntimui į Rusiją šią sa
vaitę. Tiems dalykams atvy
kus jie bus išdalinti tiesioginiai 
po priežiūra švedų. Tai yni pir
mas a Ištikimas nuo sovietų val
džios įsisteigimo, kad svetimai 
organizacijai leišta savystoviai 
veikti šelpime kokio nors Ru
sijos miesto gyventojų. Jis yra 
prisipažinimu iš pusės sovietų 
vadovų, kad jie negali aprūpinti 
žmonių toje “laisviausioje iš vi
sų šalių” šalyje.

Darydami tokią sutartį su 
Švedijos Raudonuoju Kryžių, 
bolševikų komisarai pripažino, 
jog reikia tuojau? nepaprastų 
pastangų, kad išvengus mirties 
ir baisenybių žiemos, kokios dar 
nebuvo Rusijos istorijoj.

Švedai mano pasiųsti daugy
bę prirengto pieno, kaipo mais
to vaikams ir stengsis pabūda
vote organizaciją, per kurią vi
si vaikai gaus reguliares porci
jas. Jie aiškiai pasakė, jog prie 
iokių aplinkybių neleis, kad da
linimas pakliūtų j rankas neat
sakomų sovietų darbininkų.

Švedijos valdininkai mano 
vesti išdalinimą dezinfektantų, 
kurių Petrogradui labai Teikia. 
Atsakydami į Petrogrado dak
tarų atsišaukimus, švedai siun
čia šimtus rinkių chirurgiškų 
instrumentų, raiščių, vaistų ir 
anestetikų.

Vėliausios žinios iš Švedijos 
valdininkų, kurie lankėsi Pet
rograde, parodo, kad miestas 
buvo gana gerame stovyje šil
tuose mėnesiuose, bet vargas 
ateina kartus su šalta žiema.

Galbūt dar prieš žiemos pa
baigą bus paprašyta Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pagelbos, 
kadangi Amerikos reikmenįs 
esą Finlandijoj, arti Rusijoj ru
bežiaus ir jau esą išdirbti visi 
pienai pagelbėjimui palengvin
ti naštą kenčantiems.

Moterų balsavimo priešininkai 
nenusileidžia.

WASHTNGTON, sp. 5. — Mo
terų balsavimo priešininkai vis 
dar nenusileidžia ir kovą prieš 
moterų balsavimą dabar jie 

perkėlė į augščiausįjį teismą. 
Ikišiol jie visur pralaimėjo.

ITALIJOS DARBININKAI 
UŽGRIEBĖ KASYKLAS.

Reikalauja, kad jos butų veda
mos kooperatyviais pamatais.

TURIN, spalių 4. — Darbi
ninkai valstybes geležies kasyk
lose ant Elba salos užgriebė ka 
sykius ir pareikalavo, kad jos 
tuoj aus butų suorganizuotos 
kooperatyviais pamatais.

Jie reikalauja, kad valstybė 
duotų jiems panašų kontraktą, 
kokis duodama privatiniams ka 
sykių savininkams. Darbas ka
syklose neapsistojo. Visą dar
bą veda inžinieriai, kurie pasi
liko savo vietose, prašomi dar
bininkų.

ITALIJOS SOCIALISTAMS 
GRŲSIA SKILIMAS.

Pildomojo komiteto nutarimas 
nustebino visus.. Didžiuma na

rių priešiansi jam.

RYMAS, spalių 4. — Visa Ita
lija liko nustebinta Socialistų 
partijos pildomojo komiteto nu 
tarimu priimti Lenino “uka- 
zą” ir stoti į Maskvos Interna
cionalą. Nutarimas liko priim
tas 7 balsais prieš 5. Dabar pra
našaujama, kad delei tokio nu
tarimo partija gali suskilti į tris 
dtlis. Tečiaus visi išreiškia abe
jonę ar komunistų šalininkai 
įstengs sudaryti didžiumą par
tijos suvažiavime, kuris įvyks 
gruodžio ir sausio mčn., Flo
rencijoj ir kuris turės patvirtin
ti tą komiteto nutarimą. Pažy
mima, kad nuo to laiko, kaip 
atėjo Lenino “ukazas”, komu
nistai pradėjo netekti įtekmės 
ir partijos vadovai vienas už 
kitą išsireiškia prieš dėj imąsi 
prie komunistų.

Angliakasiai būdavo® ligonbutį.

CHARLESTON, W. Va. sp. 5. 
— Angjliakasių unijos 17-tas 
distriktas paskelbė, kad jis pie
nuoja čia pabudavoti už $200,- 
000 ligonbutį, kurį naudatų vien 
angliakasiai.
ui______ LLLJ. ■ . 4.1 liąggMge=g------------ ----------

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, spalių 5 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų no mažiau kaip už 
25,000 doleriu, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pintasis šiaip:

Anglijos 1 svaras ..................  $8.50
Austrijos 100 kronų ........... $0.44
Belgijos, už $1 ....... fronkų 14.10

.Danų 100 kronų ................... 14.10
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos. už $1 ....... frankų 14.80
Italijos, už $1 ............... lirų 24.85
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.70
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $31.00
Norvegų 100 kronų .......... 14.15
šveicarų 100 frankų ........... $6.22
Švedų 100 kronų ............... $20.03
Vokiečių 100 markių ........... $1.701

Haywoodo apeliacija 
atmesta

Apeliacijų teismas patvirtino 
nuteisimą VVm. D. Haywood ir 
kitu I. W. W. narių. Bus pa
duota apeliacija į augščiausįjį 

teismą.

Jungi. Valstijų apskričio ape
liacijų teismas, susidedanti® iš 
teisėjų Baker, Alschuler ir Page, 
vakar patvirtino verdiktą fede
ralinio teisėjo < (Landis, kuris 
1918 m. nuteisė VVilliam D. 

Hayyvood ir 93 kitus L W. W. 
narius kalėjimai! ir užsimokėti 
piniginės pabaudos neva už 
suokalbį peržengti pari liktinio 
kareiviavimo ir špionažo įsta
tymus.

Teisėjas Landis juos visus nu
teisė nuo vienų metų iki 20 me
lų katorgos ir užsimokėti nuo 
$1,000 iki $50,000 pabaudos.

Apeliacija bus dabar paduo
ta Jungi. Valstijų augšČiausiam 
teismui ir Haywoodas ir kiti jo 
draugai gal būt pasiliks ant 
laisvės iki to teismo nuospren
džiui.

Hayvčoodas yra nuteistas 20 
metų katorgos federaliniame 
kalėjime Leavenworth. Jis ir 
25 kiti nuteistieji dabar yra pa
leisti už kauciją. 12 jau išbuvo 
katorgoje jiems paskirtą laiką, 
0 56 vis dar tebėra kalėjime.

Apeliacijų teismas, patvirtin
damas teisėjo Landis nuospren
dį, sumažino pinigines pabau-, 
das. Sumažino jas remdamasis 
tuo, kad jie buvo nuteisti už 
konspiracija peržengti kareivia
vimo įstatymus ir už peržengi
mą jų. Tad išeina, kad jie du 
sykiu buvo nuteisti už tą pilti 
dalyką, kas esą neleistina įsta
tymais.

Paėmus visus nuteistuosius 
kartu, jie buvo nuteisti 807 me
tams kalė ji man ir užsimokėti 
$2,735,000 pabaudos.

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

NORVEGIJA PERTRAUKĖ 
TARYBAS SU RUSIJA.

COPENHAGEN, spalių 5‘. 
Pasak Berlingske Tidende, ta
rybos tarp Norvegijos valdžios 
it bolševikų agento Skandina
vijoj, Maksimo Litvinovo, tapo 
galutinai pertrauktos.

Laikraštis priduria, kad Lit- 
vinoV veikiausia sugrįš į Rusi
ją, kadangi jam vargiai bus 
leista sugrįšti į Daniją delei jo 
nemandagaus atsiliepimo apie 
Danijos užrubežinių reikalų mi- 
nisterį.

I True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., Oct. G, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bijosi Austrijos 
plebiscito

___________
Francija nesumano ką daryti, 
kad nepri’eidus Austrijai bal

suoti apie susijungimą su 
Vokietija.

PARYŽIUS, spalių L—“Svar 
bių priemonių” bus griebtasi, 
kad įvykinus Vbkietijos ir Aus
trijos taikos sutarties sąlygas ir 

, neprileidus tų šalių susivieniji
mo. jei pienuojamasis Austrijos 
plebiscitas pritartų tokiam susi- 

| vienijimui, sako užrubežinių 
reikalų ministerija.

(Austrijos nacionalinis susi
rinkimas spalių 1 d. vienbalsiai 
priėmė įnešimą, kad valdžia bė
gyje 6 savaičių padarytų plebis
citą apie Austrijos susivieniji
mą su Vokietija).

Sprendžiama, kad betgi nie
ko nebus daroma, kad nepri- 
leidus plebiscito, kol Franci ja 
n< apsimainys nuomonėmis su 
Anglija ir Italija, kad nuspren
dus, ar sutartis uždraudžia to
kį plebiscitą.

Versailles ir St. Gemiain su
tartis sako, kad Austrija negali 
susivienyti su Vokietija be tau
tų lygos leidimo. Nurodoma, 
kad lyga niekad nedavė supras
ti, kad ji tokiam susivienijimui 
pritariu.
Anurija žino apie opoziciją.
VIENNA, sp. 4. — Francijos 

priešinimasis Austrijos plebisci
tui visai nebuvo netikėtu aus
trams.

Austrijos valdžia jau senai 
sake, kad ji turi žinių, jog" Fran 
cija priešinsis tokiam žingsniui. 
Bet tik viena Francija ir tesi
priešina. Jungi. Valstijos ir An
glija yra indiferentiškos, o Ita
lija gi net nori, kad jis įvyktų.

Agitacija už susivienijimą la
bai padidėjo nuo priėmimo ple
biscito rezoliucijos. Susivieni
jimas remiamas dviem žvilgs
niais; vienas paremtas ant tik
rojo pan-germanizino, o antras 
paremtas ant ekonominių pa
matų ,kadangi įkaitoma, jog 

Austrija negali išsilaikyti kai
po nepriklausoma valstybė.

Tečiaus kartu prasidėjo agi
tacija už susivienijimą su Bava
rija ir ilgainiui sutvėrimą vo
kiečių katalikų valstybės.

Francija šėlsta.
PARYŽIUS, sp. 5. — Franci

jos valdžia klausinėja Washing 
toną, Londoną ir Rymą kokių 
galima butų griebties priemo
nių, kad; neprileidus Austrijos 
plebiscito apie susivienijimą su 
Vokietija.

Versailles ir St. Germain su- 
tartįs uždraudžia Austrijai dė
tis prie Vokietijos, bet nieko n? 
mini apie plebiscitą.

Francijos valdžia prisibijo, 
kad plebiscitas didele didžiuma 
balsų stos už Austrijos vieniji
mąsi su Vokietija, kas sužadin
tų tas šalis ir galbūt Vokietija 
išleistų oficialį aktą, priimanti 
siūlomą susivienijimą.

Francijos užrubežinių reika
lų ministerija praktiškai prisi
pažįsta, kad ji negali prievarta 
sustabdyti plebiscito, bet tikisi, 
kad Jngt. Valstijos, Anglija ir 
Italija parems Franciją grąsi- 
iiime uždėti ant Vokietijos blo
kadą ip panaudoti spaudimą, 
tad atkirtus pašalpą Austrijai, 
jei įvyktų plebiscitas.

Amerikos šelpimo draugijos 
yra svarbiausiu ginklu prieš 
Austriją ir Francija tikisi, jog 
ji galės išleisti paskelbimą, kad 
Amerikos pašelpa Austrijai bus 
sustabdyta, jei bus daromas 
^alsavimas.

Anglijos ir Austrijos nuomo-

Buriasi prieš 
Meksiką

Anglija, Francija ir Jngt. Vals
tijos padariusios sutartį prieš 

Meksiką.

MENICO CITY, spalių 5. — 
Prezidentinės raštines gavo ži
nių iš VVashingtono, kuriose 
duodama suprasti, kad Jungti
nes Valstijos, Francija ir An
glija padare sutartį prieš Mek
siką. Manoma, kad ta sutartis 
veikiausia 'paliečia išgavimą 
$20,000,000 nuostolių, pasida
riusių delei sukilimų Meksiko
je.

Paskutiniai sukilėliai 
pasiduoda.

Felix Diaz, kuris daiė nema
žo nesmagumo valdžiai, jau 

esąs veik kaliniu valdžios atsto
vo gen. Sanchez. Diazas buvo 
pradėjęs tarybas apie pasidavi
mą valdžiai, bet reikalavo sau 
vil tos valdžioje, kuomet valdžia 
reikalavo, kad jis išsinešdintų 
iš Meksikos. .Jis tą reikalavimą 
atmetė. Dar tikrai nežinoma, 
ar jis jau pasidavė, ar tapo pa
imtas belaisvėn.

Kitas banditas, Pedro Zamo- 
ra iš Jalisco, kuris pražudė di
delę dalį savo sjx"kų užpuodi- 
muose ant dviejų miestelių, pa
rašė karo departamentui, prašy
damas amnestijos. Jis norįs 
pasekti Vilios pavyzdžiu, susto
ti kariauti ir apsigyventi ant 
ūkės. Departamentas paliepė 

jam paduoti peticiją gen. Es
trada, valdžios komanduotojui 
toje valstijoje.

Žemesnioji Galifornija irgi 
yra rami ir nėra jokio separa
tistų jiH-iėjimo.

Ne.?ą jokios sutarties.
WASHINGTON, spalių 5. — 

< Valstybės depdvtamentas prisi
pažino, kad buvo susirašinėji
mų tarp Francijos ,Anglijos ir 

j Jungi. Valstijų valdžių apie 
Meksiką ir kad yra tų šalių pi
liečių paduota daug reikalavi
mų atlyginimų už nuostolius, 
pasidariusius laike 10 melų 
Meksikos revoliucijų, bet esą 

niekad nebuvo lartąsi apie jo- 
į k ią suta r į prieš Meksiką.

Anglijos ir Francijos valdžios 
seka Jngt. Valstijas politikoje 
linkui Meksikos ir jeigu Jngt. 
Valstijos pripažins ikibartnę 
Meksikos valdžią, tai veikiau
sia tą patį padarys ir tos dvi su
lįs. ‘ 8

True translation file<1 with the pnst- 
master at Chicago, 111., Oct. 6, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Caro brolis esąs Siame.
Paryžius, sp. 4. — Rusų ra

šytojas Nikolai Breškovski ra
šo Figaro, kad caro brolis di
dysis kunigaikštis Michail Alek- 
sandrovič, kuris buk buvęs nu
žudytas bolševikų, dabar esąs 
Siame. Jis pabėgęs iš Perm, 
kur jis buvęs bolševikų inter
nuotas, dasigavęs į Siberiją, o 
iš ten jx> ilgos kelionės pasie
kęs Simą ir apsigyvenęs pas 
Siamo karalių, kur seka Rusi
jos nuotakius. Siamo karalius 
yra vedęs .rusę, kada jis dar 
mokinosi Petrograde.

Italija ir Jugo Slavija tarsis 
apie Adriatiką.

BEBN, spalių 5. — Čia gau
ta žinių, kad Italija ir Jugo Sla
vija neužilgo pradės Šveicari
joj tiesiogines tarybas, tikslu 
galutinai išrišti Adriatiko klau
simą.

nės apie Austrijos susivieniji
mą su Vokietija yra gerai žino
mos. Kol Austrija yra nepri
klausoma, ji yra pasaulio uba
gu, nuolatos reikalaujančiu iš
maldų ir pašelpos.
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Iškilmingas Balius
rengiamus per

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškų Kliubą 
Nedėlioj, 10 d. Spalio (October), 1920

‘ Mildos svetainėj, 3138 So. Halsted Str.
Pradžia 6 vai. vakaro. įžanga 35c ypatai su “war tax”

Meldžiame gerbiamą publiką atsilankyti ant šito iškilmingo ba
liaus,*nes bus proga praleisti linksmai laiką. Bus visokių šokių iki 
vėlumo nakties. Kviečiame visus atsilankyti be skirtumo: jaunus, 
senus ir mažus. > Su pagarba RENGIMO KOMITETAS.

%

Vienu Laivu Tiesiai
j Libavą

jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie-. 
rius į labai trumpa laikų.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS i Lietuvą, Markėmis pagal.die- 
ninj kursą.
Parduodame Draftus ir čekius.

Mes i ime šimtais prirodymų už Musų teisingumą
V sais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP ir BARČUS
4517 So. Hermitage Avė. Chicago, III.

Tel.: Yards 145.

I Kas dedasi 
Lietuvoj.

— Lenkų komitetas. Kug- 
piučio 20 d. įvyko lenkų .susi
rinkimas, kuriame nutaria su
daryti komitetą lenkų visuo
menės reikalam ginti. Išrinkti 
šie asmenys: Kun. Milkovskis, 
Jastrzanskis, šaltkalvis iš Var
šuvos Eiusarž, ponia Sokov- 
skiene skaityklos savininkė ir 
Liudvikas Abramovičius. Nu
taria dar koptuoti nuo amat- 
ninkų sąjungos ir darbininkų 
atstovų.

Tauragės ligoninė.
Tauragė. Sumanyta ateinan

čiais metais apskrities ligoni
nei statyti didelius namus. Li
goninei žemės sklypą gausią iš 
valdžios, o namus statysią, au
komis. Pradžią aukom daro 
vietos psichatrinČs ligoninės 
jįydj’tojiis Tilnzys ----  duoda 1OOO
n ūks. ir apskrities gydytojas 

Jachallnas taip pat 1000 auks. 
Kitos aukos tikimasi suplauk
tą iš vietos visuomenės dar
buotojų ir pirklių.

Karaliaučiaus gydytojai gy
venti norfi Lietuvoje.

Karaliaučius, čia yra daug 
.'.gydytojų, norinčiųjų apsigy
venti Lietuvoj ir užsiimti prak
tika; kai kurie net savo ligoni
nes ir klinikas mano perkelti į 
Lietuvą. Keletas lokių gydyto
jų jau iškeliavo į Kauną pra
šyti valdžios atatinkamu leidi
mu.v

VILNIAUS KRONIKA.
Lietuviu kalbos kursai. 1 

Vilniaus Vyrų Gimnazijos bute 
š. m. rugpiučio men. 18 d. pra
dėjo veikti lietuvių kalbos kur
sai. Kursus veda vietiniu lie
tuvių mokyklos mokytojų kuo
pa. Mokslas eina vakarais nuo 
5 8 vai., grupėmis po 12—14 
žmonių. Trumpu laiku susira
šė 20 grupių ir tai dar ne visi 
norintieji buvo patenkinti. 
Trūkstant mokytojų priėmi

mas į kursus laikinai liko su
stabdytas. Nuo rugsėjo m. 1 
d. atidaromos kelios naujos 
grupes. Kursų vedėjas.

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

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

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

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

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

Tel. Pullman 169.

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptieką

00 South Halsted Street
Pat r avimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tol. Canal 114.

KAM JAU DUODAMA ŽEMĖ.
“Kariškių žodis” No. 35, pa

duodamas pirmąjį sąrašą 70 
asmenų — kariškių ir jų šei
mynų — jau gavus žemes iš 
valstybės fondo, kartu paaiški
na, kad jau dabar žeme duoda
ma: )

a) nukautų kariškių šeimy
nai,

b) dėl žaizdą ar ligų iš ka
ri no menes paleistiesiems,

e) laisvanorianis, kurie ka
riuomenėje išbuvo vienus me
tus ir yrft paleisti.

Visi jie tini pristatyt tinka
mus kariuomenes liudymus ir 
leidimus iš valsčių, kiek jiem, 
ar jų tėvams priklauso žemes. 
Pirmoj eilėj aprūpinami beže
miai ir paskui mažažemiai. Ki
toms kariškių šeimynom že
me išnuomojama palengvinto
mis sąlygomis.

Lietuvos susižinojimo 
stotys.
SĄRAŠAS

Veikiančių pašto, telegrafo ir 
telefono įstaigų ir gelžkelio 
stočių, kuriose vedamos papras
tos ir apdraustos korespondenci

jos operacijos.
—--------- -

Paaiškinimas sutrumpinimą: p.-paŠ- 
to; t.-telegrafo; p.-t.—pašto-telofono; 
p.-t.-t.-pašto-telegrafo-telefono; t.-t.- 
telcgrafo-telefono; tlf.-telefono; g.-st.- 
gelžkclio stotis.

/ggnyągaB

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St
Arti St. Louis Avc.

CHICAGO, ILL.

LUJ IENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Eilinis įstaigų vardas Kokios ru- 
No. , Sies įstaiga

L Airiogala .................. p.-t.
2. Akmenė .. /............ p.-t.
3. Alytus .................. p.-t.-t.
4. Anykščiai .............. p.-t.
5. Babtai ..................... p.-t.
6. Balbieriškis .............. p.-t.
7. Baisogala .................. p.-t.
8. Biržai .................. p.-t.-t.
9. Dukštai......................... p.

10. Dusetos........................... p.-t,
11. Dotnuva ................. p.-t.
12. Ežerynai .................. p.-t.,

13. Eržvilkas ..................... p.
14. Garždni ..................... p.-t.
15. Gruzdžiai .................  p.~’t.
16. Gudžiūnai .............. g.st.
17. Jonava ..................... p.-l.
18. Jeznns ..................... p.-t.
19. Joniškis ................. p.-t.
20. Joniškėlis .................  p.-t.
21. Josvainiai .................  p.-t.
22. Jurbarkas....................p.-t.
23. Ylakiai ......................... p.
24. Ilsukė ..................... g.-st.
25. Kalvarija ................. p.-t.
26. Kaišcdorys .............. p.-t.
27. Kaunas ..................... p.-t.
28. Kaimas ..................... p.-t.
29. Kavarskas....................p.-t.
30. Knzlų-Ruda................ g.-st.
31. Kėdainiai .............. p.-t.-t.
32. Kelmė ..................... p.-t.
33. Kybartai .............. p.-t.-t.
34. Kražiai ..................... p.-t.
35. Krekenų vas ................. p.-t.
36. Kretinga ........ p.-t.-t.
37. K rakiai ..................... p.-t.
38. Kupiškis .............. p.-t.-t.
30. KiivAviini .......................... . p.-t.
40. Kvėdarna .......................... p.-t.

41 Lazdijai..................... p. t.
42. Liepalingis .............. p. t.
43. Linkuva..................... p. t.
44. Linkmenys .................. p.
45. Luša .......... .’......... g. st.
46. Luoke ..................... p. t.
47. Lyduvėnai .............. p.-t.
48. Malėtai ......................... p.
49. Marijampole .... p.-t.-t.
50. Mažeikiai .............. p.-t.-t.
51. Merkinė ..................... p.
52. Meškučiai .............  g.-^st.
53. Naumiestis Šak. ap. -p.-st.
54. Naumiestis Taur. aps. p.-t.
55. Nemakščiai .............. p.-t.
56. N. Švenčionys .......... p.-t.
57. N. Radviliškis .......... p.-t.
58. Panevėžys .......... p.-t.-t.
59. Pandelis ................. p.-t.
60. Panemunėlis .......... g.-st.
61. Papile ..................... p.-t.
62. Pasvalys .............. p.-t.-t.
63. Pilviškiai .................  p.-t.
61. Plunge ..................... p.-t.
65. Prienai ..................... p.-t.
66. Pumpėnai.................. p.-t.
67. Pakruojis .................. p.-t.
68. Proveniškiai.............g-st.
69. Rietavas ................. p.-t.
70. Radviliškis .......... p.-t.-t.
71. Rokiškis .............. p.-t.-t.
72. Raseiniai .............. p.-t.-t.
73. Rozalimas....................p.-t.
74. Raguva ..................... p.-t.
75. Salakas .....................  p.-t.
76. Salantai .................. p.-t.
7.7. Saločiai ...................... p.-t.
78. Skuodas .................. p.-t.
79. Seda ......................... p.-t.
80. Seinai ..................... p.-t.
81. Seirijai .....................  p.-t.
82. Siesikai ................. p.-t.
83. Simnas .....................  p.-t.
84. Skaudvile .................  p.-t.
85. Skapiškis .............. p.-t.
86. Subačius .............. . p.-t.
87. Suvalkai .......................... p.-t.
88. šakiai ..................... p.-t.
89. Šančiai ..................... p.-t.
90. Šeduva ..................... p.-t.
91. Šiauliai ................. p.-t.-t.
92. Šiaulėnai ..................... p.
93. Širvintai ..................... p.
94. Šilėnai .....................
95. Šilalė ......................... p.-t.
96. Švėkšna........................p.-t.
97. šc^t akavus .............. p.-t.
98. šiline.........................  p.-t.
99. Švenčionys .............. p.-t.
100. Taujėnai .............. p.-t.
101. Taurage .............. p.-t.-t.
102 Telšiai.................. p.-t.-t.
103. Troškūnai .............. p.-t.
101. Tryškiai .................. p.-t.
105. Tytuvėnai .........  p.
106. Ukmerge .......... p.-t.-t.
107. Utena.......................... p.-t.
108. Užpaliai .................. p.-t.
109. Užventis .................. p.-t.
110. Vabalninkas .......... p.-l.
111. Varėna ...................... p.
112. Varniai .................. p.-t.
113. Veiveriai .................. p.-t.
114. Veliona ..._........ p.-t.
115. Viekšniai .............. p.-t.
116. Vievirženai .............  tlf.
117. Vilnius .................. p.-t.
118. Vilkaviškis ...... p.-t.-t.
119. Virbalis .................. p.-t.
120. Vilkija........................p.-t.
121. Vyžuonas .............. p.-t.
122. Žagare.....................  i>.-t-
123. Žeimelis .................. p.-t.
121. Žeimys .................  p.-t.
125. Žiežmariai .............. p.-t.
126. K. L. P. įstaiga N. 1. pašt.
127. K. L. P. įst. N. 2. paštas
128. K. L. P. įst. No. 3 paštas.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
O. Ramanauskiene
M. Cukurienč

Tz. S i d lausk jis

M. Juškevičienė
K. Siuitas
K. Liutinskas

N. čiapas M. Žilinskas (nebilis) T. Urzka
H. Bmgienė M. Brinevičienė V. Solenskis
J. Daunora M. Danilevičienė J. Grigaitis
U. Mažonienė Jonas Grigas P. Butkus
K. Dočkus Vienybės Redakcija J. Bugailiškis
O. Ketvirtienė J. Onušaitienė " K. Valenčius •
Just. Koja J. Bridžiulaitis K. Vaškys
J. Ančas D. I. Karalis K. J. Bačionis
M. Kragyčia J. Rameško Jovaras
D. Blumas P. Ružela K. Mendelis
Z. Vasiliauskas J. Miklauskas O. Orbakienė
J. Grigaitis Al. Mikolauskiutė V. Junius
J. Cvirkienė V. Paulauskis V. Vitkevičienė
O. Mikniutė J. HahoreviČienS N. Samošiuniutė
Mag. Okunis V. Klimaitis Iz. Karsokas
J.Virbalas M. KaladinskienS D. Kaminskieė
J. Mikolauskas J. Pranokus M. Jasulaitienė
Ag. Dubinskienė K. Venckutonis J. Stankus

• A. Švirmickas J. Ig. Paleckis J. Valentiejus
A. Tunaitienė L. Totoraitienė L. Lizaitienė
J. Janavičius A. Šalkauskis J. Mikalauskas
I). Dubendris O. Petraitienė P. Girštautienė
M. šušienė A. Lukošienė J. Kalidinskas
J. Samaškevičius ‘R. Barauskienė J. Mikalauskas
M. Jusas P. Dirsė A. Andrikevičienė
J. Indrelė V. žirgulis A. Drulė
T. Vaitekūnas V. Paulauskis U. Savarauskienė
A. Mikalauckiutė E. Vegienė J. Daukšas
J. Samulėmis K. Martusevičienė A. D. Treinis
Fr. Bieliūnas P. Vosaitienė K. Jankauskas
A. Labanauskas O. Gričienė J. Pikčiunas
A. Budria M. Edikauskienė O. Padvelikienė
J. Jurgaitis V. Kerbelis M. šnarskienė
M. Latušinskicnė P. Bagdauskienė VI. Ališauskas
A. Karvelis J. Juodbalis Pr. Grabauskas
Berta Telksnies' M. širvaitienė M. Buzienė
Z. Gentvilaičiutė .Košt. Mockienė M. Lukoševičienė
A. Vaitekūnas z Kaz. Burba P. Bagdauskienė
Levusia Valenčius M. Daktaravičienė . J. Bliumas
Fr. Atkočiūnas K. Firavičiutė Konst. Kairaitis
Jul. Domėnienė S. Mitruvienė Ant. Kaikaris
B. Dabulskienė J. Vizgaitis Veronika Klimiutė
V. žebraitis O. Majauskienė J. Debesevičius
J. šimkevičius J. Gavėnia T. žilevičia
M. Kalinauskienė (AndrienS) M. Kondratavičius
M. Kalinauskiene(MatijošienST. Rypkevičius

E. Girkautienė
A. Mickevičius

A. Steponauckas K. Navickas St. Kačiulis
K. Bendokaitis / G. Petkevičaitė A. Linukus
L Akelaitis M. Radvilas II. Karčiauskienė
O. Vaičiulienė J. Domrakus A. Kriščiukienė
K. Jankauskas J. Jasenąs

KVITAI SU PAĖMĖJU PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už-
vesta geresnė tvarka, ir jis galis greičiaus išsiųsti gaunamuosius
per Naujienas pinigus i vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS ' NU-
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie-
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina j Kauną į porų dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko ar kartais ir greičiaus
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus,
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam-
polyje. ... , . ,Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir roas vienutims būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivožęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatdriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga-
Įima. >

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Linksmas
Kūdikiai Padaro Motinas

maistas ir gera priežiūraAtsakintis i 
turi padaryt kūdikį stipriu ir kuningu. 
Jeigu negali savo kūdikio žindyt, pir
miausia mintis turėtų būt apie

(CONDENSED M ILK)

Per tris gentkartes motinos vartojo jį, 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs 
kūdikiui. Beveik kiekvienas kūdikis 
žymiai ir tuojaus tarpsta kuomet pa
dedamas ant EAGLE BRAND.
Atsakantumas, saugumas ir ekonomija pa
stato EAGLE BRAND geriausiu vaitojimui 
ant stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkit 
dėžę šiandien ir naudokit jį kaip pienų ir 
cukrų ir bukit nepriklausomais nuo brangu
mo pieno ir stokumo cukraus. Jis prideda 
malonų skonį kavai, kokai ir šokoladui.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje ir nesu
valdomas, pasiuskit šiandien kuponą reika
laudama dykai Kūdikių Knygos ir maitini
mo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien
Mrs................................................ City ................................. -.....

Street............................................State ................... (8)
V,,.i;i-:,, Nnrndvmii Knvtra

LfiĮiiiiiiiiniiiniiiiiniiiinmnniiiimiiiiiiiuiiiįSĮ-
Tliinr. iru

Laikas Brangus—
Taupyk Pinigus

Margumynai.
Rugsėjo 26 d. Colonial teatre 

buvo parengtos Baltimorės Lie
tuvių Tarybos prakalbos. Pra
kalbų rengėjų tikslas buvo išaiš 
kinti dabartinę Lietuvos padė
tį ir užprotestuoti prieš Lenkų 
veržimusi Lietuvon. Plakatuose 
buvo garsinta, kad kalbesius Vi- 
nikas iš Wasbingtono ir kun. J. 
žilius, bet Viniko nebuvo. Dai
navo parapijos vargonininko 
čižausko vadovaujama^ choras. 
Kalbėjo Dr. B. K. Vencius, Dr. 
I. Bučnis, ir kun. Žilius. Dr. J. 
B. Brončas perskaitė dvi rezo
liucijas: viena rezoliucija tai 
protestas prieš Lenkų veržimąsi 
Lietuvon, kuria taipgi reikalau
jama arba prašoma Wilsono 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę. antra rezoliucija tai 
paklausimas abiejų kapitalistų 
partijų kandidatų Hardingo ir 
Cox*o: kaip katras jų mano 
apie pripažinimų Lietuvos ne
priklausomybės, jeigu bus iš
rinktas prezidentu?

Net stebėtis reikia, kad dak
tarai o taip mažai teišmano a- 
pie kapitalistinius politikierius. 
Jeigu kuris kandidatų prižadės 
pripažinti Lietuvai nepriklauso
mybę, tai tautininkai ir kleri
kalai rinkimais balsuos už ta 
kandidatų. Na, ar tai ne juo
kingas klausimas? Žinoma, abu 

^kandidatai prižadės ir gal būt 
norėdami viens už kitų dau
giaus balsų gauti labai prielan
kiai pareikš, kad pilnai pripa
žinsime Lietuvai nepriklauso
mybę. Bet tai kas iš to? Juk ir 
\Vilsonas žadėjo, bet tik žadė
jo. Tas pats bus ir su tais po
nais.

Prakalbų pasiklausyti publi
kos buvo prisirinkus pilna sve
tainė. Aukų Lietuvos Šau
liams surinkta daug, rodos, dau 
giaus kaip pusantro tūkstančio 
dolerių.

Vakaro pirmininku buvo J. 
Bajoras, kurs pristatydamas 
kalbėtojus taip negarsiai kalbė
jo, kad toliaus sėdint visai nebu

NAUJIENOS, Chicago, III.

I KORESPONDENCIJOS Dr. A. R. Blumenthal

Šiandien Yra Ta Diena

3-čia Serija atsidarė Spalio-October 6tą, 1920

D. L. K. Vytauto Skolinimo ir Bud. Draugijos

B3žerskio Salėje, 4600 S. Paulina Street.

Ofisas atdaras kas Seredą 8tą vai. vakaro.

Akcijos kainuoja — 121/Gc—25c—50c ir $1.00.

Mokame 4% už kožną $1.00. Klesos “D”

Skoliname pinigus dėl pirkimo namų.

Žmogue kasosi galvą. į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučioms. Bet jis i 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino. |

Vyrai ir moteris kenčia i 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus i

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
| įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLI^S j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.

I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
j nų atsinaujinimo. • i

RUFFLES yra maistinga maudytis galvos odai ir plaukams. | 
Į Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

, Jus aptiekininkas parduos jum? už 6gc. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto

I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |
F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yark >>-»«—<»>

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Riektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS. Pre*.

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

Betvarkė Lietuvių unijos 218 
skyriuje.

Niekad dar nebuvo tokios be
tvarkės unijoj, kaip dabar kad 
yra. Tie nariai, kurie veikda
vo unijai iš pasišventimo tapo 
išrėkti arba šiaip išstumti iš vei 
kimo vėžių. Dabar užėmė vado
vauti toki elementai, kad nei 
žingsnio be klaidų. Susirinki
mai begalo nuobodus. Kokį 
menkų dalykų mala kokį pus
valandį laiko. Delegatams lan
kantiems Joint Boardų moka
ma po 50 centų kiekvienam. 
Pirmiaus to nebuvo. Išmokama 
per metus galybės pfoigų. Į 
Lietuvių Executive Boardų lan
kosi 12 delegatų ir jiems moka
ma po 50 centų už dalyvavimą 
kiekviename susirinkime. Exc- 
eutive Boardo nutarimų, rašti
ninkui mokama $1.00, — mat 
jam reikia ateiti būtinai į sky
riaus susirinkimus. Aš nieko 
prieš tai neturiu; kad įvedė to
kių madų, dabar sunku panai
kinti. Bet jeigu užmokama, tai 
turėtų apsiėmusieji kokį darbų 
nors prideramai atlikti jį. Exe- 
eutive Boardo raštininkas kų 
pėtnyčioj Exec. Borado susirin
kime parašo, tai iki seredai už
miršta, ir vos ne vos perskaito 
skyriaus susirinkime. Na, tiek 
su tuo. Pats netvarkos branduo 
lys aikvojimas organizacijos pi 
nigų. Pereitų pavasarį buvo ap 
takšnoti Lietuvių skyriaus na
riai po $1.00, kad nepirkug Lie
tuvos bonų. Buvo padarytos 
tam tikros dolerinės stempos, 
ir kiekvienas narys priverstinai 
turėjo pirkti po stempų. 
patrijotai tuojau griebėsi 
pardavinėti; keletas tokių 
davė po keliolikų stempų, 
pinigų negrąžino.

i skyrius pareikalavo
1 pinigus arba stempas, tai jie at
sakė, kad “dabar neturime; kai 
turėsime, tada atiduosime.** 

Karščiausiam patrijotui K.

Geri 
jas 

par- 
bet 

Kada unijos 
i sugrąžinti

Laike Musų Metinių Sukatuvių 
Savaites Spalio B-13 Tiktai

DOVANA DYKAI
Kiekvienam, kuris pirmą kartą pasidės savo 

pinigus i šį stiprų Valstijinį Banką. Jeigu jau esate 
pasidėję patįs, padėkite vardan vieno jūsų šeimynos 
nario.

Bankas atdaras Panedėliais ir Seredomis vaka
rais ir visą dieną Subatoj iki 8 vai. vakaro.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,500,000.00
A STATE BANK

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

sphone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

Telephone

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. 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 8:80 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
IS 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
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

UB. 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

ŽEMOS KAINOS DABAR
Didžiuma kainų nupuls šią žiemą,

bet
LOTŲ KAINOS KILS

Pardavimai susimažino po budavojimo pabrangimo. Ateinantį pavasarį lė- 
Šuos mažiau budavojimas; 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

i

Chicago, 111.

Saugok akly regėjimoA. M. KAITIS
REGISTRUOTA AKUŠERE Waukegano

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

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

[Lietuviai
I

t

PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

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

plunksnos svaras .......a......... $1.39
Čysti balti žąsų puvai sv.......... $1.9S
Geriausi čysti balti pūkai sv...... $2.2t

BECKS DEPARTMENT STORE
3323 So. Halsted St.

98c

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruže vi- 
čiaus aptieką:

DR 5. BIE/JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 ik! 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

skyrius paskyrė laiko vienų me
nesį; paskirtas laikas pasibaigė, 
bet K. neatiduoda unijai pinigų. 
Tik pagrūmojus išmesti iš uni
jos K. pradėjo atmokėti po $5. 
savaitėje. K. buvo pardavė* 
stempų už 34 dolerius. Dar vie
nas turi net už 50 dolerių stem
pų pardęvas, bet iki šiol mažai 
kas jais rūpinosi.

Sako, kad J. Metelis dar nuo 
pirmos gegužės pikninko turįs 
įžangos tikietų daugiaus kaip 
už du šimtu dolerių. Buvo išva
žiavęs iš Baltimorės, bet dabar 
vėl pargrįžo. Jam pargrįžus, 
unija tuojaus pareikalavus, kad 
atsiteistu ir jis iš pradžių žadė
jęs atsiteisti, bet ligšiol nieko ne

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

PALIKTA STORAGE’Y
$35.00

ti teisman.
Daug dar ko butų rašyti ir 

apie skyriaus nesilaikymą vie
nodumo, — ten krypsta, kas 
kur paagituoja. Bet pakaks 
šiuo sykiu.— Zigmas.

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties j 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums geriausį patarnavi
mą dėl

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
■ AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
\ iršui PLATT’S Aptiekos
Tčmykite mano parašą.

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

■■ i r

J Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S
■ Gydytojas ir Chirurgas ■
S VALANDOS: 9—12 ryto 5 

2—9 vakaro.
i 3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telcphone BcKinlcy 263

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Kątik sugiųzo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

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

$35 
ant 10 
daugel 
pigiai 
Turime 
sulyg šios dienos ra-i 
kandų seklyčioms! 
(parlor). Reikia m*-'• i i • nei vienumų, IJUttll*tyti. Kad apdainavus. pjmQi narių 8Hpnumą> reumatizmą,

_ , . .... Priimami Liberty paralyžių ir kitas visokias vidurių 11-
Bondsai. Veltui pristatoma. « ............ *

WESTERN FURNITURE
STORAGE, vtU HIUUB UMV , . w IK, , v,

2810 W. Harrison St., Chicago. Nedėliomis nuo 9 iki 8 po pietų. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4,

$185, u ž
Gvarantuotas.
metų Taipgi 

kitų daiktų

eta Dr, W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil-

Į gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

1 Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo y iki 8 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III. 

Phone: Humboldt 5849

Tel. Pullman 342 ir 3180
DR. I. 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 st. kamp.Marshfield ar.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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klose, nesutiks dirbti už to
ki pat atlyginimą, kaip ran 
kinis amatninkas, kuris iš
moksta savo amatą bedirb-

NAUJIENOS
* L’VHUANiAN 

; i

ue'luthian?M11 Nm PukcJI Ina damas; profesorius, kuris iš- 
guldinėja augštus mokslus, 
nedirbs savo darbo už tok 
pat atlyginimą, kaip “kaimo 
bakuliorius”, kuris mokina 
vaikus ABC.

Organizuotieji darbinin
kui tatai gerai supranta, ir 
jie todėl nesako, kad kiek
vienas turi gauti lygią mo- 

be atsižvelgimo j tą

Edltor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Telephone Cinai IMK

Subscription Ratest
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy. ~ -*
March 17th, 1914, at the Poat Office . - - - -
of chicago, m., und« tha aet of darbą, kuri jisai dirba; pne- 

.. singai, jie sako, kad lygi mo-
Naujienos eina kasdien, iiskiriant kestis turi būt tiktai UŽ lygu 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben- , , T . , . ...
drovi, 1789^ s. iiaisted st.^chieago, į darbą. Jeigu moteris atlie

ka tokį pat darbą, kaip ir 
vyras, tai ji priyalo gauti ir

nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben-

III. — Telefonas! Canal 1M6.
Užsisakomoji Kainai

Chicago je — paltu:
Metams----- ji ■ . > «
Pusei metų ___ ___________
Trims mėnesiams .......  —.
Dviem mėnesiams ,
Vienam mėnesiui 

Chicago je —- per nelieto jusi
Viena kopija . , ......... .  03
Savaitei .. , -- 18
Mėnesiui 75

Suvienytose Valstijos*, na Chicagoj, 
paltu:

Metams . - t $7.00
Pusei metų - t f - 4.00
Trims mSnesiama - -- 2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesiui - r t ,75

Lietuvon ir kitur uisieniuaMl 
(Atpiginta)

Metams_____ - - - - - $8.00
Pusei metų - , 4.50
Trims mėnesiams ---- ----- 2.25

Pinigus reikia siųst pilta Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
$4.50
2.25
1.75

. 1.00

Bostono mokytojai dar, 
matyt, neatsikratė nuo to 
senovės prietaro, kad mote
ris esanti žemesnis sutvėri
mas už vyrą ir kad ji netu
rinti teisės reikalaut už sa
vo darbą pilno atlyginimo. 
Jų supratingu, vyras 
viešpats, o 
gė.

yra
eteris jo ver-

Priešinasi 
lygioms algoms.

Bostono mokytojų unijos 
sekretorius pranešė darbi
ninkų unijų centrui, kad mo
kytojai vyrai nutarė pasi
traukti iš unijos ir per
traukti ryšius su organizuo
taisiais darbininkais, kadan
gi jie (mokytojai) netiki į 
organizuotųjų darbininkų 
obalsį “Lygi mokestis už ly
gų darbą, be lyčių skirtu- _n

Šitą mokytojų žingsnį rei
kia apgailėti. Jisai rodo, 
kaip dar atsilikęs yra protas 
net tų žmonių, kurie yra pa
skirti mokint kitus. Jie 
priešinasi ekonominei mote
rų ir vyrų lygybei tokiu lai
ku, kada Amerika jau sutei
kė moterims lygias su vy
rais teises politikoje. Orga
nizuotieji darbininkai šituo 
žvilgsniu stovi daug augš- 
čiaus už mokytojus.

Tif mokytojų pozicija bu
tų teisinga tiktai tuomet, 
jeigu darbininkai reikalautų 
moterims lygios mokesties 
su vyrais, neatsižvelgiant į 
tai, kokį darbą jos dirba. Ši
toks reikalavimas butų ne
išmintingas. Žmogus, kuris 
atlieka menkesnės vertės 
darbą, privalo gauti ir men
kesnį atlyginimą. Darbas, 
kuris reikalauja didelio išla
vinimo, didelės spėkos, pasi
šventimo arba gabumo, pri
valo būt geriaus atlygina
mas, negu darbas, kuris ši
tų ypatybių nereikalauja. 
Nes jeigu tokio skirtumo 
nebūtų daroma, tai žmo
nėms nebūtų reikalo lavin
tis ir stengtis atsiekti geres
nių rezultatų.

Bet tas skirtumas turi būt 
daroma ne tiktai tarpe vyro 
ir moteries darbo, o ir viso
kiam darbe. Vyrai juk irgi 
negauna lygios mokesties už 
darbą. Išsilavinęs amatnin
kas nieku budu nesutiks 
dirbti už tokią pat algą, 
kaip “leiberys”; inžinierius, 
kurio išsilavinimui reikia 
praleisti ilgus metus moky-

i

Debsas prieš Mask 
vos Internacionalą.

Pasikalbėjime su finų so
cialistų federacijos sekreto
rium, A. D. Askeli, Debsas 
pasakė, kad Amerikos Soci- 
listų Partija negali be jokių 
sąlygų dėtis prie Maskvos 
Internacionalo. Negali dėl
to, kad tas Internacionalas 
autokratiškai kišasi į kitų 
šalių partijų reikalus.

Šitoks Dėbso pareiškimas 
faktiškai reiškia, kad jisai 
tą vadinamąjį trečiąjį Inter
nacionalą atmeta, kadangi 
“trečiojo” Interacionalo va
dai paskelbė, jogei tos par
tijos, kurios nori įstoti į jį, 
turi be jokių sąlygų pasiduo
ti jo diktatūrai. Bet savo 
mintį Debsas dar vis mėgi
na “vynioti j bovelną”.

Tame nėra nieko nuosta
baus. Apie dveji metai atgal 
dabartinis Socialistų Parti
jos kandidatas į prezidentus 
juk pasakė, kad jisai esąs 
“bolševikas nuo viršugalvio 
iki kojų padų”. Imti dabar 
ir visiškai pasmerkti bolše
vizmą butų nepatogų akyse 
tų žmonių, kurie taip garbi
no Debsą, kada jisai pasi
skelbė bolševiku.

Bet ištiesų tai Dėbso idė
jos yra taip toli nuo bolše
vizmo, kaip dangus nuo že
mės. Jo bėda yra tiktai ta
me, kad jisai yra mažai pa
informuotas apie jį. Apie 
bolševizmą jisai sprendžia 
pagal tai, ką bolševikų pro
pagandistai praneša patys 
apie save.

Musų nuomonė visuomet 
buvo tokia, kad Amerikos 
socialistai giria bolševikus 
tiktai dėlto, kad jie nepažįs
ta jų. Kada jie geriaus pa
tirs faktus, tai jie užgiedos 
visai ką kita.

Redakcijos Atsakymai j
Pr. Montvillai Tokia lietu

vių parapijose tvarka: kas nori 
bažnyčioj suolo, turi už jį už
simokėti. Tai ką tamsta rašai, 
visiems žinoma.

Jonui Kirstukui. — Mes skel
biame lik tokias aukas, kurios 
siunčiamos fondams per Nau
jienų Redakciją, arba kurių są
rašą atsiunčia mums autorizuo
tos organizacijos.

Apžvalga i
PILĖNAS PROTEGUOJA 

. STILSONĄ.

^Keleivyje” tapo išspausdin
tas laiškas, kurį gavo A. Ra
kauskas, Jersey City, N. J., nuo 
savo brolio iš Lietuvos. Laiško 
autorius, nesenai pagrįžęs iš A- 
merikos ir dabar tarnauja prie 
Lietuvos kariuomenės raštinės, 
kaipo civilis.

Jisai paduoda įdomių žinių a- 
)ie įžymesniuosius amerikie

čius, pagrįžusius Lietuvon, tarp 
eitų ir apie S tilsoną-S tąsi Ulevi
čių, kuris “pagarsėjo “Ameri- 
«>je, kaipo lietuviškų “kairias- 
jarnių” vadas. Jisai čionai dau

giausia prisidėjo prie to, kad 
suardžius Lietuvių Socialistų 
Sąjungą. Kada valdžia patrau
kė jį tieson už atspausdininfą 
proklamacijos, kurstančios 
prieš kareiviavimo įstatymą, 
tai jo sėbrai f“* 
kaip dvidešimt tuksiančių dole
rių iš surinktų aukų, kad jį iš
gelbėjus.

O šiandie, pasirodo, Stilsonas 
yra proteguojamas Pilėno, žval
gybos skyriaus viršininko Lie
tuvoje. Per Pilėno protekciją 
jisai tapo paliuosuotas iš kalė
jimo Kaune ir sakoma, kad Pi
lėnas gal būt paims jį už pagel- 
bininką.

Rakausko laiške skaitome:
Mačiau daug amerikiečių 

jau Kaune. Jų čia yra viso
kių, pradedant klerikalų Rut
kausku, baigiant bolševikų 
Stasiulevičium. Čia visi jie 
sau darbą surado. Rutkaus
kas “daktaras,” su Tautos 
Fondo pinigais davatkas ir jų 
vaikus peni arba kaip kiti sa
ko “peri”. Balutis dirba mi
nisterijos raštinėj. Alytienė- 
Pilienienė taipgi dirba valdiš
koj raštinėj už vertėją. Pilė
nas yra vienu iš žvalgybos 
skyriaus “načalninkų”. Na
bagas Stasiulevičius, nežinia

“Darbininkų socializmas 
naikina tokį surėdymą, taigi 
ir tas poli tikinės spėkas, ku
rios palaiko ir gina jį. Tos 
spėkos, į krūvą paimtos, vadi 
naši valstybė (stale, gosudar- 
stvo.)

“Dabar, vienoje, atsirado 
paprastųjų socialistų tarpe 
tokių gaivalų, kuine kaip tie 
aristokratai ir generolai sa
kosi esą tikrais socialistais, 
bet jokiu budu nenori panai
kinti esamąją organizuotą 
poli tikinę spėką — valsty-

Šita neva socialistą kritika y- 
ra ištiesų kvailas šmeižtas. 
Kiekvienas žmogus puikiai ži
no, kad socialistai neturi nieko 
bendra su jokiais generolais ar 
ba aristokratais. Net pats p. B. 
nurodo, kad pastarieji yra prie
šingi panaikinimui tokio surė
dymo, kur žmogus išnaudoja 
žmogų; o socialistai kaip tik ir 
kovoja už tai, kad tokį surėdy
mą prašalinus.

Paleidęs šmeištų saują j so-
išleido dauginus ciulistus, p. B. mėgina pakišti

savo skaitytojams po priedanga 
“darbininkų socializmo” tokį 
dalyką, kuris visai nėra sociali
zmas. Socialistai niekuomet 
neskelbė, kad valstybė turi būt 
sunaikinta. Tokią nesąmonę 
skelbė anarchistai, kurio delei 
to visuomet būdavo grieštai kri 
tikuojami socialistų.

Kad butą aiškiau, kodėl soci
alistai nepritaria valstybės nai
kinimui, mes čionai padarysi
me palyginimą tarpe valstybės

Kapitalizmo tvarkoje- darbi
ninkai yra išnaudojami dirbtu
vėse: darbininkus kapitalistai 
verčia dirbti taip ilgas valan
das, kad jie padaro ne tiktai sa
vo algos vertę, o ir dar tam

menkos valdžios, kuri buvo 
jį į teismą patraukus, priver
tė jį tą kelionę padaryti. O 
gal pesimizman patekęs, ne
galėdamas “Naujienas” ir 

% Grigaitį su kitais sunaikinti, 
iš sarmatos pasišalino nuo 
scenos Amerikoje, čia iš jo 
tik “buvęs žmogus”... Turė
jo nelaimę — buvo areštuo
tas, kaip pasirodė Kaline. Pa- 
kiksojo kiek kalėjime ir ta
po paleistas, sakoma, per 
Pilėno protekciją. Kad Pilė
nas jį savo žvalgybos sky
riaus darbininkų turėti sutik
tų, tai niekas daug neabejoja, 
bet kad toks smarkus, nesu
kalba mals “revol i ucionie-

rius,” svieto perėjūno įran
kiu liktų, tai — keista, bet ga
li būt kad nusibodus vieną 
valdžią griauti, žmonės eina 
kitai valdžiai “naudingą 
darbą” dirbti... šiaip ar taip 
jis vietos valdžios pavojingu 
neskaitomas, ir kalėjime dėl 
to nėra laikomas. Kauno so
cialistai ir darbininkai žiuri 
j jį su nepasitikėjimu ir dar
bininkų veikimai! įeiti nevyk
sta.

ATŽAGAREIVIŠKO BURŽU- 
JUKO PASAKOS.

Brooklyno provokatorių par 
tijos organe p. B. rašo, kad so
cialistai esą “veidmainiai”, ka
dangi jie yra priešingi valsty
bės panaikinimui. Darbininkų 
socializmas, girdi, eina prieš vi-

ir prieš dabartinę valstybę. 
Dabartinėje valstybėje-gi esanti 
demokratija, taigi darbininkiš
kas socializmas atmetąs ir de
mokratiją.

Tokie pat veidmainiai, kaip 
šių dienų socialistai, pasak jo, 
buvę kitąsyk Vokietijos genero
lai ir visokie aristokratai, ku
rie taip pat neva stodavę už so
cializmą, bet priešindavęs! pa
matinei permainai esamojo su-

naudoja. Taš p. B. sako:

Tiktai žiopliai gali sakyti, 
kad valstybė turi būt panaikin
ta. Jeigu panaikinsi valstybę, 
tai išnyks ta organizacija, kuri 
apima visą šalį, visus žmones, 
gyvenančius toje šalyje. Kas 
tuomet tvarkys, sakysime, gele
žinkelius, kurie driekiasi nuo 
vieno šalies rubežiaus iki kito? 
Kam priklausys vandens, miš
kai ir khokie turto šaltiniai to
je šalyje? Kas apsaugos žmo
nes nuo ginkluotos gaujos, ku
ri norėtų ateit iš svetimos ša
lies pasiplėšti?

Panaikint valstybę nori anar 
cbistai, bet tai dėlto, kad jiems 
rodosi, buk žmonės gali gyvent, 
kaipo smulkus, nuo kits kito 
nepi’ilclausantys, savininkai! — 
reiškia, apsieiti be stambios im 
dustrijos, be geležinklių, pašto, 
telegrafo ir lt. žodžiu, lai yra 
smulkių, bukaprotiškų buržu- 
jukų svajonė, iš kurios darbi
ninkai gali tiktai pasijuokti.

Protaujantys dajrbininkai 
stoja ne už valstybės panaikini
mą, o už kitokį jos sutvarky
mą. Jie kovoja už tai, kad jiems 
butų suteikta daugiaus balso 
valstybėje: kad jie turėtų tei
sės kritikuot valdžią, dalyvauti 
valdžios rinkiniuose, organi
zuotis šitam tikslui į savo par
tiją ir lt. Pagalios, jie nori visai 
Hlimti valstybę į savo rankas.

Šita darbininkų kova yra 
va už demokratiją.

Industrijoje darbininkai 
voja už dirbtuvių (ir visų
bo priemonių) suvisuomenini- 
mą, o valstybėje jie kovoja už 
demokratiją. Tuodu dalykai 
tartu sudaro socializmą.

O tas pittsburgiškis* Barška- 
4ns nori įkalbėti žmonėms, kad 
kova už demokratiją esanti

Colby ir Federuotoji 
Presą.

ko-

ko 
dar-

įsideda į kišenių, šilas ėmi
mas darbo vaisių, už ku
riuos kapitalistas neduoda jo
kio atlyginimo darbininkams, 
ir yra išnaudojimas. Dirbtuvė 
tuo budu yra darbininkų išnau
dojimo viela.

Bet ar butų išmintinga, kad 
darbininkai reikalautų dirbtu
vių panaikinimo? Tai butų 
kvailystė, nes panaikinus dirb
tuves darbininkai neturėtų kur 
užsidirbti duonos kąsnį.

Negana to. Protaujantys dar
bininkai šiandie žino, jogei vi
suomenės plėtojimąsi eina prie 
to, kad dirbtuvės ateityje bus 
jų rankose. Todėl, jeigu darbi
ninkai šiandie naikintų dirbtu
ves, lai jie naikintų tą turtą, ku 
ris jiems prklausys — skriaus
tų patys save.

Taigi tokių nesąmonių, kad 
dirbtuves reikia naikinti, šian
die jus neišgirsite nė iš vieno 
darbininko, kurio smegenys yra 
tvarkoje.

Scniaus, tiesa, buvo kitaip. 
Kuomet stambioji industrija 
da? tiktai pradėjo rastis, tai dar 
bininkai manė, kad dirbtuvių 
naikinimas gali jiems atnešti 
pasiliuosavimą. Dirbtuvėse jie 
buvo tuomet baisiai skriaudžia
mi, ir todėl labai neapkęsdavo 
jų. Be to, jie pastebėdavo, kad 
dirbtuvės tolyn įveda yis dau
giaus mašinų, kurios atstoja 
žmogaus jiegas ir daro bereika
lingais daugelį darbininkų. Tai
gi jie įsivaizduodavo, kad be
darbės prašalinimui reikia dau
žyt mašinas, o visiškam pasi- 
liuosavimui nuo išnaudojimo 
reikia sugriaut pačias dirbtu
ves. Ir jie dažnai taip daryda
vo: sudaužydavo mašinas, pa
kardavę inžinierius, kurie jaai iš 
randa, padegdavo fabrikus, nu
žudydavo fabrikų savininkus, 
ir 11.

Šiandie tečiaus darbininkai 
jau kovoja ne prieš dirbtuves 
ir ne prieš asmenis, kurie jas 
veda arba valdo, o prieš siste
mą. Tai yra, jie reikalauja, kad 
dirbtuvėse tvarka butų kitokia: 
kad darbininkai turėtų balsą 
darbo sąlygų nustatyme ir net 
pačios dirbtuvės vedime; o to
liuos jie nori visai atimti dirb
tuves iš kapitalistų rankų ir pa 
vesti jas į visuomenės rankas.

Visai panašus dalykas yra ir 
su valstybe.

niui. Ir šitą nesąmonę jisai no
ri paremti socialdemokrato 
Jcbkncchto (Karolio tėvo) 
žodžiais, kuomet jau pats žodis 
“social-demokratas” rodo, kad 
Ldebknechtas stojo ir už sociali
zmą in už demokratiją!

AKIS Už AKĮ.

Nesenai, “Laisve”, perpykus 
ant pranioniečių organo “Pro
letaro,” ne tik išplūdo jį, o ir 
įvardijo jo redaktorių. Dabar 
“Proletaras1,” atsimokėdamas 
jai tokiu pat pinigu, praneša, 
kad vyriausia “Laisvės” bend
radarbis ir visų jos chuligani
škų keiksmų autorius, Dėdelė, 
yra L. Prtfseika.

Mes už tai “Proletaro” ne
kaltiname, nes ne jisai pradėjo 
šitą kovos būdą. Bet negerai, 
kad jisai maišo prie to suchu- 
ligančjusio sutvėrimo visai ne
kaltus žmones. “P.” sako:

L. Pruseika-Dčdelė, multi- 
miljonieriaus Hillųuito mo
kinys ir ypatiškas draugas...” 
Tai yra netiesa, llillųuitas 

nėra multimilionierius. Kada 
jisai anąmet “runijo” į' New- 
Yorko niayoro vietą, tai gelto
noji kapitalistų spauda visaip 
stengėsi diskredituot jį, bet to-

jonus, ji neprirodė. Ji prirodė 
tiktai, kad jisai yra gana pasitu
rintis žmogus, bet tarpe gerų 
Amerikos advokatų tai yra pa-

Dar negražiau tečiaus yra pa
sakoti, kad Plruseika esąs 
“Hilląuito mokinys ir y pat iš
kas draugas.” Hilląuitas lokio 
chuliganizmo,, kokį skelbia 
Dėdelė, niekuomet nemokino, 
ir su Dėdele jisai nedraugauja. 
Tą galima patirt jau vien iš to, 
kad Dėdelė nuolatos purvais 
drabsto Hilląuitą Brooklyno 
“chamunislų” organe.

KAD NENORI MOKĖT KIEK 
REIKALAUJAMA

Rengiasi išmesti gatvėn.
Paplėšailos namų savininkai 

ręngiasi išmesti gatvėn apie du 
šimtu šeimynų - įvairiose micr 
sto dalyse. Butų nuomotojai 
mat nenorį mokėti tokių rendų 
kaip kad reikalauja tų butų sa- 
vininkhi. O jie reikalauja, kad 
butų mokama dar daugiau nei 
kad iki šiol.

Pragyvenimas pinga, ar ne?

II.
Ražo LAURENCE TODD.

[Federuotosios Presos koresp.J

Washington, rūgs. 29. — Ka
da jūsų korespondentas atvyko 
seredos rytą į laikraštininkų pa
sikalbėjimą su valstybės sekre
torių Colby, sekretorius buvo 
pradėjęs skatyti jiems laišką. 
Prie laiško buvo prisegtas pai
šeliu išbraukiotas numeris New 
Majority ir kiti įvairus mažesni 
dokumentai.

“Ar jus turite ryšių su p. liau
na ir Federuotaja Presą?” pa
klausė Colby.

“Taip.”
“Ką ji atstovauja?”
“Virš šimto darbininkų ir ūki

ninkų laikraščių, įskaitant tuos, 
kuriuos jus turite čia.”

“Kokie jie yra?”
“Seattle Union Record, Minne

sota Daily Star, New York Cali, 
Oklahoma Leader.” i

“Laikraščius, iš kurių paštas 
atėmė teises ?’

“Kaikurie jų turėjo pasitąsy- 
mų su Burlesonu, jei jus tą me- . 
nate. Jie yra darbininkų klesos 
laikraščiai, visoje šalyje.”

“Well, aš kątik pradėjau skai
tyti šiems ponams laišką nuo ju- < 
sų bendro, kritikuojantį šį de
partamentą ir kaltinantį jį dėl 
įkvėpinu laikraštinių straips
nių.”

Po to Colby perskaitė laišką, 
su sarkastiška intonacija, dary
damas pertraukas užginčijimui 
pareiškimų ir j ieškodamas už
uojautos kapitalistinių laikraš
čių reporterių akyse.

“Ar jus”, atsikreipė jis su 
ironišku formališkumu į jūsų 
korespondentą, “paremiate p. 
Hanna nuomones ?” /

“Taip, aš manau, kad iš Wa- 
shingtono išsiunčiamos žinios a- 
pie užrubežinius reikalus, apie 
kuriuos jus pranešate šiuose 
konfidencialiuose , pasikalbėji
muose su reporteriais, yra įk
vėptos jūsų interpretacijomis 
faktų, kuriuos jus vieni gauna
te, ir jus nustatote nuomones 
milionų žmonių, kurie priima 
tuos pranešimus kaipo faktus. 
Ir kartu betgi negalima pasa
kyt, kad tokia žinia suteikta ją- 
sų arba departamento.”

“Kada aš bandžiau daryti įta
kos, ar įkvėpiau žinias?”

“Kiek laiko atgal, kaip aš pri
simenu, jus padarėte labai prie
šingą Rusijai ir prielankų Len
kijai pranešimą; aš padaviau ke
lis klausimus, kuriuos jus su di
deliu nenoru priėmėt ir jus da
vėt suprasti kitiems korespon
dentams, kad buk aš nenusi
manąs apie dalyką ir kad mano 
klausimai neturį būt rimtai pri
imti.”

“Ar kas atsimenate tokį inci
dentą”, kreipėsi Colby į kapita
listinės presos reporterius.

Niekas neatsakė.
Dabar jis pradėjo sarkastiš

kai vaizduoti “Europos parla
mentarinį metodą”, kuriuo 
Hanna norėtų gauti žinių: pada
vimą klausimų raštu keliomis 
dienomis iškalno, nuosprendį 
departamento, kokius klausimus 
norės jis atsakyti, prirengimą 
formalių atsakymų. New York 
World korespondentai pastebėjo, '■ 
kad tas juos labai patenkintų. 
Bet Colby ignoravo juos.

“Ar yra koks nors būdas”, 
paklausė jūsų korespondentas, 
“kuriuo departamentas galėtų 
suteikti mums faktus ir atsakyti 
už juos, taip kad publika galėtų 
žinoti, kokia departamento pozi
cija yra? Tai viskas, ko mes 
reikalaujame.”

“Palaukite valandėlę, aš pri
eisiu prie to vėliau”.

Ir Colby toliau gyrėsi, kad jis 
esąs nekaltas, ir kreipėsi į ar- 
čiausį žmogų: “Ką jus manote 
apie tuos skundus?”

“Aš manau, kad juose yra tie
sos; p. Stokes nesenai irgi pana
šiai rašė”, greitai atsakė New

Yorko Evening Post korespon
dentas.

Colby susipurtė nuo tokio at
sakymo. Bet Associated Press 
ir keli kiti užtikrino, kad jie esą 
patenkinti.

Tada sekretorius pradėjo savo 
verdiktą; kadangi Hanna para
še “nepadorų” skundą, ir kadan
gi jūsų korespondentas neatme
tė jo, bet dar patvirtino, mes 
esame “nuo šio laiko pašalinami 
iš šių konferencijų, kadangi yra 
aišku, kad jus ir ta neatsako- 
minga agentūra nesutinkate su 
dvasia, kurioj jos (konferenci
jos) vedamos”.

“Ar jus, p. sekretoriau, nepa- 
duotumėt pranešimo apie jūsų 
politiką raštu ar spauda, taip 
kad šalis galėtų turėti jūsų tik
rus žodžius?

“Kam aš turiu tai daryti? Del 
kokių priedermių departamen
tas turi sakyti ką nors daliai 
presos, jei jis to nenori?”

“Istikrųjų, mes nesutinkame 
su dvasia to, ką jus darote”, pa
sakė jūsų korespondentas išei
damas.
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APLEISTI DANTIS PRIEŽAS
TIS PAVOJINGŲ LIGŲ.

Gydytojai ir mokslininkai 
vieni per kitus stengiasi surasti 
būdų kad kaip nors sumažinus 
ar išnaikinus ligų plėtojimąsi. 
Šioj dirvoj ypatingai daug gero 
nuveikė mikroskopas ir X-spin- 
dulių mašina.

Tik pastarais laikais išrasta, 
kad dantys ir burna yra šalti
niai daugelio įvairių pavojingų 
limpamų ligų, ypatingai Atsiti
kimuose širdies, kraujo, inkstų 
ir reumatizmo. Su pagelba X- 
spindulių tapo surasta, kad dan
tų šaknyse dažnai randasi reu
matizmo perų.

Kur tik dentistai abejoja apie 
šaknų padėjimą, ten tuoj var
tojama X-spindulius, idant su
radus kame dalykas. Netik 
dentistams tenka nuolat varto
ti X-spindulius, bet ir visiems 
didesnės praktikos gydytojams.

Paprastai, kur neprižiūrėti 
arba nesveiki dantys, ten randa
si kribždynai įvairių ligų perų 
ir neužilgo pats nelaimingasis 
pradeda jausti vidurių suirimą, 
bet nesusipranta tiek, kad pri
žiūrėjus ir švariai užlaikius dan 
tis ir bumą. Pažandžių gilės 
(lonsilai) taipgi daugelyje atsi
tikimų būva priežastim vidu
rių suirimo.
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Tragiškas Turkijos 
likimas.

GEORGI ANDREIČIN
[IŠ Fedemotosioa Preaos]^

Imperializmas yra nahiralė 
pasekmė kapitalistinio vystimo- 
si. Kada viena galinga šalis 
užkariauja “atsilikusią" šalį ir 
pradeda išnaudoti jos gamti
nius turtus ir žmonių jiegą, ji 
turi “apsikasti” taip tvirtai, kad 
jos stoviimas namie nebūtų su
judintas sumišimais ir revoliu
cijomis jos kolonijose.

Anglija per ilgą laiką buvo 
absoliučiu valdonu Indijos ir 
jo; didcliij turtų. Bet kadan
gi Rusijos kapitalizmas ir im
perializmas pradėjo plėstis į 
rytus, linkui tų pačių teritori
jų, kurias

T. Pullman 5432

AKUŠERE
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
notPE'ų ligose; ru- 
oestingai prižiū
rim ligonę Ir kudi 
lų laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

ar rengėsi naudoti, dideli nesu- sibaigs tą pačią dieną, kada 
tikimai iškįloj’ tarp tų dviejų Aleksandiro II kareiviai įeis į 

šalių. Anglija laimėjo beveik 
visuose diplomatiniuose kivir- 
čiuose ir išlaikė Turkijos im
periją nepaliestą, kad apsisau
gojus nuo Maskvos pavojaus.

Konstantinopolis buvo Rusi
jos tikslu visuose karuose, ko
kius ji vedė už “išliuosavinią 
savo broliškųjų slavų tautų 
Balkanuose iš po Turkijos jun
go". Sename Konstantinopo

lyje nėra slavų, bet jis yra var
tais į pasaulio rinkas ir todėl 
yra labai svarbiu dideliam au
gimui Rusijos luito ir spėkos. 
Tokiai imperijai, kaip Musija, 
kuriai trūksta šiltųjų ^indėnų 
uosto ir priėjimo prie vande
nyno, gręsia sunaikinimas ar 

ekonominis nupuolimas.
Kada Rusija 1878 m. sumu

šusi Turkijos karines spėkas, 
atvyko “išliuosuoli savo ma
žuosius brolius bulgarus", įr 
jos pcrgalinčios armijos stovė
jo prie Stambulo vartų, jos 
svajonė pasiliuosuoti iš Vokie
ti jos. Anglijos ir Francijos pa
būdavote kalėjimo, išrodė vi
sai arti išsipildymo.

Nusigandusi Anglija gerai ži
nojo, kad jos viršenybe arti
muose ir tolimuose rytuose už-

Bizantijos sostinę Konstantino
poliu. Todėl ji pasiskubino pa
daryti koaliciją su Vokietija, 
kuri tuomet buvo labai stipri 
po sumušimui franeuzų 1871 
m., kad 
“Maskvos

Lordas 
markas, 

tai 19-to 
Rusiją netik atsisakyti nuo sa
vo reikalavimo Konstantinopo
lio, bet nei atiduoti Turkijai 
visą Makedoniją ir Trakus, o 
rytinę Ru n lelijų palikti po Tur
kijos protektoratu. Anglija, 

kuri pradėjo “civilizacijos kam
paniją prieš barbarus turkus’’, 
po to, kaip Turkijos regulia
riai ir nereguliariai kareiviai 
(bašibuzukai) išskerdė' Bulga
rijoje tuksiančius nekaltų bul
garų vyrų, moterų ir vaikų, 
prikėlė Turkiją, kad palaikius 
savo viešpatavimą Indijoje. An
glija niekad neužmiršta Rusi
jos diplomatų formulę, 
“kelias į Konstantinopolį

bendrai sustabdžius 
pavojų”.
Beuconsfield ir Bis- 
du didžiausieji pira- 

šimtitiečio, privertė

Morokkoje. J! privertė Wilso- 
ną, tą “demokralybes” dervi- 
šių, paaukoti laisvę ir nepri
klausomybę Egypto tuo laiku, 
kada Egypto darbininkai ir in
teligentai buvo skerdžiami An
glijos plėšikų. Vienu žodžiu 
sakant, Anglija grobėsi viską 
vertesnio artimuose rytuose, 
kad apsaugojus savo žemes to
limuose rytuose.

Anglija panaudojo visas prie
mones gudraus pirato: ji sklei
dė intrigas ir pasidalinimus, 
sėjo nesutikimus ir kruvinus 
karus tarp artimųjų rytų tau
tų, kad jas paskui nugalėjus. 
Dabartiniai princo Feisul nuo- 
tikiai yra geru pavyzdžiu An
glijos metodų:

BBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBIlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBj;

U. BUTĖNO KONCERTAS!
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S Nedegioj, Spalio (Octoher) 10 d., 1920 m.
E PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJ 

1657 Blue Island Avė.
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Programo Pradžia 8:00 vai. vakaro

kad 
eina

kad

Kalėdos Jau Ateina
SUTEIK DŽIAUGSIMA

Savo giminėms Lietuvoj

Pasiųsk Jiems Kiek 
Pinigų Dabar

Pinigai pasiųsti dabar į Lietuvą per šį didelį yalsti- 
jinį banką yra dastatomi tenais į trumpą laiką.

Delei informacijų

Pasimatyk su p. Brpo'u Geči t pas langelį No 4

Nebus perdėta pasakius, 
mažiausia per du šimtmečiu 
Turkija ir visa tai, ką ji reiš
kia tragiškoje istorijoje Balka
nų ir Anatolijos gyventojų, bu
vo po Anglijos apsauga. An
glija yra kalta už visas pikta
darybes sultonų ir jų bašibu- 

•zukų, kadangi ji priešinosi iš- 
liuosavimui Graikijos, Bulga
rijos, Serbijos ir Armėnijos. 
Anglija stovi prieš istorijos tei
smą kaipo žudyke milionų 
žmonių tose šalyse ir ji yra 
sivjarbiatįsioj i priežastis tauti
nių karų, kurie buvo vedami 
nelainiinguose Balkanuose.

Kol Turkijos sultonai klausė 
Anglijos ambasadorių paliepi
mų, Turkija buvo apginama 
Anglijos laivyno. 1853 m. An
glija sumobilizavo Prūsiją,

Krymo fiusiausalį, kad išgelbė
jus Turkiją ir apsaugojus

KDHBSMK
Bankas ant Kampo -

4 7 tos ir Ashland A ve. 
Chicago.

Anglijos ir Francijos pini
gai suardė kartą buvusią ga
lingą Turkijos imperiją. Ji 
patapo melžiamoji karvė, arba 
kaip diplomatai ją vadindavo 
“Europos ligonis”. Bankinės 

ir industrinės įstaigos Turkijo
je buvo Anglijos ir Francijos 
rankose. Salonikų-Seres-De-

The Peoples Store
Michigan Avė pas 112th St.

RUDENINIS ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS

Prasidės Ketverge Spalio 7tą dieną.
DVIGUBOS S & II STAMPOS

Kasdien iki piet.

Mes uždarom kas vakarą 6 vai., išskiriant suba- 
ta. Subatomis 9:30 valanda vakare. V

Markes iš Reseiando i Lietuvą
$1.75 už 100 Lietuviškų Markių

sė Francijos bankieriams; vi
sos inuitinyčios buvo Europos 
kreditorių rankose.

Vėliau išgavo didelių konce
sijų ir Vokietija su Austrija: 
didieji Turkijos geležinkeliai iš 
Serbijos į Konstantinopolį ir iš 
Serbijos per Uskub į Saloni
kus priklausė baronui Ilirsch ir 
kitiems Austrijos ir Vokietijos 
bankieriams. i Vėliaus, valdant 
jiauna-turkiams, Vokietija iš
gavo Bagdado geležinkelio kon
cesiją, kuri ’ pagimdė Europos 
karą.

Europos skerdynei, kad ir 
laikinai, užsibaigus, Anglija pa_ 
sigriolič Konstantinopolį ir JVlc- 

sopotamiją. Ji net išskėtė sa
vo plėšikiškus nagus ant Ar
mėnijos ir Kaūkazijos. Kauka- 
zijoj ir Armėnijoj yra brangus 
metalai ir ALIEJUS. Anglija 
nori įsigyti viso pasaulio alie
jaus monopolį, nes kitaip ji 
negalės grąsinti pasaulinei 

pirklybai.
Ji pęivertė Franciją, varde 

“demokratybės” du sykiu už
statyti visus aliejaus laukus

JOHN KUCHINSKAS

Dabar siunčiam pinigus į visas dalis Lietuvon ir į trumpą laiką 
mums sugrįžta kvitą su parašu priėmėjo pinigų. Tą kvitą mes ati
duodam siuntėjui dėl atminimo, kad jo žmonės priėmė pinigus ku- 
riuos jis siuntė-gelbėti juos.
* • Šių l ite pinigus į Lietuvą per

J. C. Astrauskas, Asst. Cashier

KIMBARK STATE BANK 
(Taupymo Valstijinis Bankas) 

Kapitalas $100,000.00

1084a gatvė ir Michigan Avė.
Chicago, III.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktee 

perkant 
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legaliž- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų MortgeČių ant lengvų sąlygų. 

West Šitie ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2502.

arabų kareivius sumušimui 
Turki jos armijos, prižadėdama 
jam, kad jis bus padarytas Sy- 
rijos ir Arabijos karalium. At
ėjo franciizai ir atrado, kad 
Feisul yra “neramus žmogus’’ 
ijį nuvertė jį, pastatydami jo 
vieton karinę diktatūrų, prave-

Franciją pyko ant Anglijos 
už paėmimą Konstantinopo
lio, kadangi ji atidavė didesnę 
dalį savo sūnų karui rytuose. 
Bet Anglija yra gudri, ji visuo
met įstengia padaryti taip, kad 
kas nors kitas už ją kariautų, 
kuomet ji tik grobiasi.

Francija vis dar kariauja už 
Anglijos valdymą artimuose ir 
tolimuose rytuose: ji turi daug 
tūkstančių kareivių, kaip fran
euzų, 
kasdie 
šiuose 
cijoj.
net graikų armiją, kad ir ji ka
riautų už Anglijos reikalus. Ji 
prižada jiems “ką nors” pana
šaus'į laisvę ir politinę galę, bet 
pasiiindama viską kitą, aliejų, 
muilus, geležį, cinką, anglis, 
vilnas, bankus, geležinkelius ir 
vandens kelius savo 

Vienatine didesne 
ri gresia Anglijos 
mui ir įtekmei, yra 
tų judėjimas,

daugelį jų pražudo mu- 
Syrijoj, Adanoj ir Cili-

Anglija sumobiliziavo

konlrolėn. 
spėka, ku- 
viešpatavi- 
nacionalis-

vadova ujamas

kl 
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Gerbiamoji Chicagos ir apiclinkės visuomene: J. Butėnas duos pir
ma Koncertą Chicagojo, ir bus iŠtikro pirmas. Pertai, kad draugas J. 
Butėnas yra pagarsėjęs dainininkas—solistas, kuris užžavgja publiką su 
savo gerai išlavintu baritono balsu. Po kitus Amerikos miestus J. Bu
tonas y) a davęs koncertus ir visur turėjo didelę pasekmę ir užuojauta 
lietuvių visuomenėje. Kadangi J. Butėnas ant savo Koncerto pasiimti 
didelį pluoštą įvairių muzikališkų dainų su kuriomis kiekvieną atsilan
kiusį užžaveja, taigi J. Butėnas yra pasirengęs ir chicagiečius palinks
minti įvairiomis savo dainomis. Apart J. Butono dalyvaus įžymesni 
Chicagos solistai, kaip tai: Soliomija Staniuliutų, Ona Radauskaitė, F. A. 
Jakutis ir didžiulis Ch. L. V. Choras. Tad gerbiamoji Chicagos ir apie- 
linkės publika yra užprašoma ant šio nepaprasto Koncerto. Po pro
gramai bus šokiai iki vėlai nakties prie P. Sarpaliaus C. F. of M. orkes- 
tros. x Rengia Ch. L. V. Choras.

IKUR
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

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

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

nSALUTARAS MiS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

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

F. AD. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

geriausias draugas

ir Progreso) komiteto — jau
nųjų turkų, kurių kariniais ir 
politiniais vadovais yra Enver 
Bei ir Mustapha Kernai. Jei 
jiems pasiseks pažadinti užsnū
dusius ir pavargusius nuo karo 
Anatolijos turkus ir parodyti 
Arabijos vadovams ir masėms 
pavojų Anglijos hegemonijos, 
mes dar galime pamatyti išme
timą Anglijos ir jos tarnų — 
Graikijos ir Francijos — iš Ma
žosios Azijos ir Egypto.

)S masės neapkenčia 
valstybių; jos numa- 
šit’dyje, kad Anglija, 
ir Vokietija yra pric- 
jų skurdo; jie žino, 
“giaurai” (netikėliai) 
juos kariauti visus 

Ir turkai nieko
nc- 

Ma-
ir Egypto

Europos 
no savo 
Fra nei j a 
žastimi 
kad tie 
privertė
tuos 70 metų, 
kito neveikė, kaip kariavo; 
turtingiesiems Anatolijos, 
kedouijos, Arabijos 
valstiečiams netekdavo pama
tyti savo vaikų iki jie neužaug
davo ir neatrasdavo savo tėvu 
vis dar tebesančiais kareiviais, 

kariaujančiais; už ‘‘padišachą”

Kėniai ir Enver neturi pro
gos laimėti, jei jiems nepagel
bės Rusija pinigais, amunicija 
ir kareiviais. Jų agitacija yra 
labai netikusiai vedama ir pa-

gentijos. Jie. negali sujudinti 
Persijos, Afganistano ar Indi
jos, nors tos šalįs ir yra pri
brendę sukilimui ir yra atsi
bodėję Anglijos “gynimu’’ jų 
gyvasties ir turto — aliejaus, 
kasyklų, laukų ir geležinkelių. 

. Tie visi žmonės yra maho
metonai. Jei vietoje Kernai ir 
Enverio butų su gabesni ir pa
žangesni vadovai, mes pama- 
tytumėm už metų visuotiną

Kūdikiu
U

Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, 
nutildopiaš. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksms 
negaus:

BAMBINO
ne- 
kol

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimu. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

i .M .ii.........................    i ... . . } .. ............ .......... ........ ...................................... - ........................ . ..... ..

kai yra patenkinti, kaip ir jų išpardavimas!!! Išpardavi 
imperialistiniai valdonai. Bet 
sykį netekęs tų raistų, liūtas 
turės mirti iš bado, užpultas 
revoliucinių mušiu ir kepina
mas Revoliucijos saulės.

: ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri
sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai pletojančiųsių peršali
mo paVojų ir įvairių ligų. 
Vartok

ANOLA 1 
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitutą. Tėmykit, 
kad butų šis parašas:

ant dugno kiekvieno pakelia. 
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 
paČtu.

Rez. 1139 indejendence Bhd. Chicago 
Telephona Vai. Buran 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plot 
7—8 vak. Nedėtiems 10—12 dieną

mas vyksta dabar!!! 
Didelis kainas kertantis 

išpardavimas!
$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 

turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait-
■ IrnėmiJ. Viena kaina.

J a IŽKk jl P _ 1 Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ra ' i* vaikinų gatavų ir neatimtų ant už-

OM ląlRlMy ' sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė- 
i liausiu 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, i 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
ginu.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

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

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomis 
8 ryto liti C vale.s. v;oiii>ON, 

1415 So. Halsted Str.

BRIGHTON PARK
LSS. 174. kuopos reikalais.

Tel.

Z

Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

-.... —..— ......—........... i . .

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakareNuo to laiko, kuomet vielos 
kuopa tapo reorganizuota, ji 
daiiįj jau yra nuveikusi. Šį kartą 
tcCitiUK noriu k-reipti narių <lo- 

nię į kelis kitus musą kuopos 
uždavinius. Seredoj, spalių G 
d., įvyks mėnesinis kuopos susi 
rinkimas. Šiame susirinkime 
turėsimo pasitarti dėl kelių la
bai svarbių klausinių. O kad 
juos tinkamai apsvarsčius, tai 
būtinai reikalinga, idant kiek- 
venas narys dalyvautų Nusirin
kime. Be kitų klausimų aš 
čia suminėsiu tik du, būtent, 
LSS. organo klausimą ir LSS. 
VIII rajono reikalus.

Draugams jau žinoma, kad 
neužilgo pradės išeidinėti musų 
organizacijos laikrašti# Banga. 
Tai yra labai svarbus klausi
mas. Jis reikėtų kuorimčiau- 
siai apsvarstyti, kad paskui ne
reikėtų tureli bereikalingų gin
čų. Bet lokį Jdausimą tinka
mai išrišti tegali (ik visi orga
nizacijos nariui. Prie to privalo 
prisidėti ir musų kuopa,.'Todėl 
juo daugiau narių dalyvaus se
kamame susirinkime, tCio bus 
geriau.

T«I. Yards 8654
Mrs. A. Michniewich

AKUSERKA
Baigusi Aku- , 
Serijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijoa hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligone 
moterims ir 
merginoms.

8113 S. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

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

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

Telefonas—Boulcvard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telephone Yards 5834

Dr. P. ū. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3; 25 So. Halsted St.. Chicago/ j

jų rytų, įskaitant Egyplą ir An
glija turčių įsprausti savo uo
degą tarp kojų ir nešdintis į 
Angliją, kur irgi kiltų rcvi__
ciją.

Nes reakci jos ir i m perini iz- _
mo tvirtovė yra palaikoma (a-i Kitas svarbus klausimas yra 
vorais ir “oru” iš artimųjų ir musų rajono reikalai. Yra pra- 
tolimųjų rytiį ir jos darbiniu- nešta, kad sekamoji VIII rajono

konferencija įvyks spalių 24 d. 
Reikalinga lodei išrinkti dele
gatus ir paruošti tinkamų įne
šimų konferencijai. Draugai

j , 1 
oliu- j

ję susirinkimai! pasiūlyti juos. 
Kiek žinau, kitos musų draugų 
kuopos tai jau daro. Mes irgi 
neprivalome atsilikti. Nes tik 
tuomet, kai visi veiksime, mu
sų darbas bus sėkmingas.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street
f

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

60c.su


NAUJIENOS, Chicago, III. Seredfl, Spalių Oct. 6 d., 1920

BRIGHTON PARK.

(Tųsu nuo 5 pusi.).

Beje, butų gera, kad ši n su
sirinkimai) ateitų ir tie draugai, 
kur d. Mon tvido prakalbose pa
reiškė noro įstoti musų kuopom 
Tie, kur pritaria musų idėjoms 
ir nori dirbti, kad jas kuo vei
kiausia įkūnijus, mums visuo
met buvo ir bus reikalingi.

Susirinkimas įvyks p. Po
ciaus svetainėje, kampas Kėd
žių ir 38 PI. Pradžia kaip 7:30 
valandą vakaro.—Kokšių Jonas

“KUR NORS” 
CHICAGOJ.

Arba kaip prietelis X jieškojo 
Bluaunės.

tiražus “bobų vasaros'* nc- 
dėldienio popietis. Gražus ir 
begalo įdomus reporteriui. Sau
le, taip sakant, “žeme ridinė
ja“, o prietelis X. eina gatve ir 
nesuranda Bluaunės.

Pikiai nesuranda, ir gana.
Beporteris netiki, kad jis 

butų girtas, ne.
Dabar visur “drai...“ Nugi!
Bet prietelis X. nesuranda 

Bluaunės.
Šito jam nepasako dagi ir 

lempų “postai."
Jisai pavožniai prieina prie 

“poąto,” apsikabina jį ir al
kiausia:

Sei, sanvagan, čia turi bu t 
Bluaunė...

“Postas“ tyli. .
Tikras besarmatis — nesako 

kur yra Bluaunė!
Prietelis X. krapcna prie ki

to. Apsikabina jį ir vėl bažija- 
si:

T-t-t-t-t-tnu, švoger, visliek 
surasiu! Čia turi būt Bluaunė...

“Postas“ tyli.
Prietelis X. atsitraukia nuo 

“posto“ pasižvelgia į viršų, pa
sitrina akis ir įtikinančiai taria:

Nevermai, Bhiaunę aš su
rasim. .

Ir eina prie kito “posto.“ 
Apsikabina jį ir skundžiasi. 

savo likimu:
—T-t-tuutu, Petrien mane 

nefulink! Po pilną, po pilną... 
Aš dar atlaikysiu.

Piktuks težino, iš meilės ar 
ko kita, bet piietelis X. stipriai 
pasibučiavo su “postu“. BCd- i 
žius įsitikino, kad čia esama ne 
Petrienės, bet “posto“. Stip
riai papurtęs galvą prietelis X. 
įkirto:

—Noseri!
Ir eina tolyn — prie sekamo 

“posto”.
Matyt, prietelio X. butą ytin 

jautraus. Apsikabinęs ’ postą 
jis ėmė raudoti: |

Dieve mano, kur Bluaunė?
“Postas“ tyli.
Bet prietelis X. nusitarė ne

bepaleisti jį tol, kol šis pasakys i 
jam kur yra Bluaunė.

Apsikabina jį kartą ir kitą 
Prašo gerumu ir piktumu, bet 
“postas“ tyli.

Tyli ir gana.
O prietelis X. vis skundžiasi: 
—Žinau, žinau — Čia yra 1 

Bluaunė.,. Petrien, Juozuk,
Besiuke... Užgerkite!

Skundžiasi ir nebežada pa
likti “poidą“.

Be akyplėšos reporterio čia 
prietelis X. atkreipė savęspi ir 
gatvės vaikų domę. Vienas ba
sakojis pasidrąsinęs priėjo ytin 
arti prie prietelio X. ir jo “pos
to“ ir visa gerkle sušuko:

—Moonslūner...
Prietelis X. krūptelėjo, atsi

rėmė nugara į “postą“ ir una- 
ravai a t klausė:

Va da j u vont?...
Bet turėjo įvykti nepalaima. 

Ar “postas“ iškirto šposą ar 
pats prietelis X. antru kartu 
jau nebepatropijo atremti į jį 
savo nugarą ir — jis išsitiesė 
ant “snidovoko.“

Prietelio padėtis pasidarė ne
bepakenčiama. Atsisėdęs ant 
šalygatvio jis maldingai kreipė
si į basakojus:

—Sei, mister, mi von Bluau- 
ne...

Mažieji pajotžargos tečiaus 
nepanorėjo suprasti gerąjį prie
telį X. ir surengė jam tikrą

kačių jommkų. Ir bala žino 
kuo visa lai butų užsibaigus, jei
gu nebūtų atėjusi man nepazįs 
tania “leidė“. Pamačiusi besė
dintį prietelį ji išgąstingai suri
ko:

Jnonai, ar pabludą? Kurs 
metas laukiam, o tu čia...

T-t-u-ulu, Petrienei o 
kur ta Bluaunė?,..

— Cit, čia Bluaunė, tik eiki
me... O kur Kilbasą? Svečią 
nor lunčiaus...

Tarp mažųjų basakojų butą 
vieno lietuvio. Priėjęs p ie Iri
dės jis ištiesė smilių ir parodė:

—Čia, ciocyt...
“Kilbasą“ gulėjo grabe j. 

“Giocytė“ tečiaus mažai le- 
paisė. Susirinko juos, įsimetė 
priekištėn ir pasiėmusi po ran
ka savo “Juoną” nuėjo “kur 
reikia.“

Sekti juos jau nebedrįsau. 
Tai atliko mažieji basakojai. 
Aš gi nuėjau į savo kambarį, 
kad pamislijus apie mūsiškį 
“drai kontrą“.

—Tipu-Tapu.

DAUGELIS POLICISTŲ
NETEKSIĄ VIETŲ.

Rengiasi “išgaudyti“ visus 
degtinės pardavinėtojus.

Kad kaip, daugiau penkias
dešimts policislų neteksią savo 
vietų. Juos, gali būt, išduosiu 
tie degtinės pi’kėjai-saliuninin- 
kai, kurie praeitos pėtnyčios 
naktį neteko po kelis tuksian
čius dolerių. Užvakar naktį 
šitie apgaulieji saliunininkai 
laikę slaptą susirinkimą ir buk 
nutarę “atsimokėti.“ Vienas 
degtinės pairdavdnėdojų vadais, 
sako, jau gavęs grąsinimą laiš
ką.

Pats policijos viršininkas įta
riamųjų policislų dar nežinąs. 
Juos žino degtinės pardavinėto
jai ir jos pirkėjai. Pardavinė
tojai, suprantama, juos neiš
duos. Tatai, jeigu tie gandai 
t( isingi, galėtų padaryti tik tie. 
kur buvo apsukti. Bet ar jie 
turės drąsos? Poliekstai, be a- 
b jonės, netektų savo vietų ir 
dar butų patraukti tieson. Bet 
niu?; to, turbūt, neišliktų ir patįs 
saliunininkai: pirkti ir parda
vinėti degtinę dabar juk draud
žiama.. .

Tūli vietos laikraščiai (Tri
būne ir keli kiti), kur, dėl savo 
bizniškų išrokavimų labai varo
si prieš miesto majorą Thomp
son!), dabar visą kaltę stengiasi 
suversti ant “Thompson© maši
nos“. Girdi, tai ji kalta.

šiaip ar taip, bet pastarasai 
skandalas gali iškelti aikštėn ir 
ytin “stmbių žuvyčių“. Polici
jos viršininkas sako, jogei jis 
darys visa, kad pagavus tikruo
sius kaltininkus ir visą jų “gon
ge"-

GRŪMOJA KURO SPEKULIA-
TORIAMS.

Reikalauja, kad jie tuojaus 
numažintų kainas.

Apskrities prokuroro padėjė
jas Miller vakar viešai pareiš-
kė, jogei jis pareikalaus, kad 
grand džiurė išneštų kaltinamą
jį aklą prieš kelioliką kuro špo
ku liktorių, jeigu jie ūmi u laiku 
nenumažinsią kainas anglims. 
Jo manymu, anglių parūpina
mo ios kompanijos neprivalan
čios imti daugiau kaip po de
šimtį dolerių minkštųjų anglių 
tonui. O tuo tarpu minkštųjų 
rnglių tonui mokama po dvyli
ką ir daugiau dolerių.

Ir kas įdomu. Kompanijos, 
kurios taip nesvietiškai lupa 
nuo gyventojų, anglis yra pir- 
kusios po tris dolerius tonui. 
Perka už tris dolerius, o parduo 
da už dvyliką ir daugiau. Kiek 
tad jie uždirba?

SVARBUS PRANEŠIM A S.
Kaip buvo pirmiau pranešta, 

kad musų atstovas išvažiuos į 
Lietuva 28 diena Rugsėjo (Sep- 
tember), tai dėl svarbių priežas
čių likos tas išvaževimas atidėtas 
ant 12 dienos Spalio (October) 
ir čia minėtą dieną 4 valandą po 
pietų musų atstovas Jonas Kas-

tėnas išvažiuos iš Chicagds j 
Kauną dėl užėmimo vietos vede-
jo musų ofise Kaune ir kituose 
miestuose per kuriuos ofisus bus 
atliekama sekantįs reikalai. Pa- 
rupinimas pasportų norintiems 
važiuoti į Ameriką, perdavimą 
giminės pinigų, ir visokių iš 

Amerikos siuntinių, suteikimą in 
formacijų apie pirkimą nuosavy 
bės, namų, žemės ir kitokių rei
kalingų Amerikos Lietuviams 
reikalų.

Todėl jeigu kas turite kokių 
reikalų, ar tai giminių atsiėmi
mo į Ameriką, ar pinigų perda
vimo, ar nuosavybės kitiems pei- 
vedimo, kreipkitės į musų ofi
są 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. Turė 
darni kokius nors Lietuvoje rei
kalus, nepraleiskite šios progos, 
bet kreipkitės į

FEDERALCS AGENTŪRŲ 
BENDROVES OFISĄ 

666 W. 18th Street, Chicago.
i '*,.r* TT* *•*****•

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
si rinkitės) rinkite visi, nes bus labai 
daug svarbių reikalų.

— A, Balčiūnas.

Brighton Park. — L. S. S. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
spalių 6 d., 7:30 v. v., A. Pociaus 
svet., 3824 S. Kcdzie Avė. ir 38 PI. 
Visi nariai prašomi atsilankyti laiku.

Organizatorius.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos mėnesinis susirinkimas 
vyks seredoj, spalio 6 d., Liuosybčs 

svet., 1822 Wabansia Avė. Draugai 
malonėkit susirinkti laiku; kurie pa
sikėlei į kitą vietą, malonėkit priduot 
savo adresus. — X. Shaikus.

Moterų Draugystės “Apšvietos” re- 
leticija rengiamojo spektaklio įvyks 
šiandie, spalių 6 d., kaip 8 vai. vak. 
C. S. P. S. salėj, 112G-30 W. 18-ta gat
vė. Visi vaidintojai malonėkite būti 
aiku. — Komitetas.

Roseland. — L. S. S. 138tos kuopos 
susirinkimas įvyks ketverge, spalių 7, 
taip 7:30 v. v. Aušros svetainėj 10900 
Michigan Avė. Visi nariai ir norintįs 
įstoti kuopon kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

’a j ieškojimai 
ASMENŲ jlEŠKOJIMA)
PAJIEŠKAU Petro Mankaus, Leo

noros Monkiutes, 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.

. PAJIEŠKAU Jono Skinkio, buk gy
vena Chicago. Turiu labai svarbi) 
reikalą. Malonėkit atsišaukti pats, 
arba kas jį pažįsta per laišką šiuo 
antrašu:

MISS JEANETTE MACK 
General Delivery

Chicago, III.

Aš Ona Puleikienė paj ieškau savo 
vyro Petro Puleikio, Kauno red., Ra
seinių apskr., Šilalės parap., Sedeimų 
kaimo. Jis pats ar kas žino duokit 
žinoti,

ANNA PULEIKIENfi
1109 Madison Str., Gary, Ind.

l’A.lIEŠKAU savo moteries Barbo
ros Stupilaitės Gricienės, kuri prasi
šalino nuo manęs RugpiuČio 23 d., 
1920, pasijmdama ir sūnų Petrą 4 m. 
ir 7 mėnesių. Moteris yra 25 metų 
amžiaus? sveria apie 200 svarų. Pa
eina iš Lietuvos ir Andrijavo, Kre
tingos apskr. Kas pirmas praneš kur 
ji randasi gaus gerą dovaną. Malo
nėkit atsišaukti šiuomi antrašu.

POVILAS GRICIUS 
4813 Kostner Avė., Chicago, III.

________RANDAI
RENDAl”

Gražus 4 kambarių flatas' 
$12.00. žiem.-vak. kampas 36tos 
ir VVallace gatvių. 7 kambarių 
flatas $21.00.

Pamatykit Mrs. O’Donnell

REIKIA DARBININKŲ
MTrrafŲ ‘

""""TelkTT^'mergin^^^
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 Prairio Avė., Cor. 20th St.

.įieško kambarių
VAIKINAS pajiesko kambario, 

apielinkėj 18-tos arba Westsidėj. Gei
stina kad butų galima gauti vaka
rienę. Kas tokį turite, malonėkit pra
nešti laiSku.

M. SONGAILO
1747 So. Halsted Str. Chicago.
REIKALINGA — “

Vienam, įrengtas, šildomas kamba- 
ris; pageidaujama kad apatiniai bal
tiniai, būt skalbiama.

, praneškit:
A. RŪKAS,

Gen. Del.,
Post Office Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA — Šiaučiaus.
Gera mokestis.
Darbas ant visada.

4807 W. 22nd Str.
REIKIA^

Duonkepio dirbti antra 
ranka. Atsišaukit pas: 

2935 W. 25th Str.
REIKIA 50 vyrų serap gele

žies yarde. Pastovus darbas. 
$6.00 į dieną ir daugiau.

Ateikit pas: „
3647 So. Homan Avė.

PARDAVIMUI_____
PARSIDUODA grosemė lie

tuvių apgyventoj vietoj. Parda
vimo priežastį patirsit ant vie
tos.

3443 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Greitu laiku. Pi
giai. Priežastis pardavimo 
— einu į kitą biznį.

3355 W. 38 St.
PARSIDUODA barzdaskutykla su 

3 krėslais. Biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Gera vieta, visokių tautų apie- 
linkė. Turi būt parduota greitu lai
ku, savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukit į Naujienų ofisą po No. 
153.

NAMAI-ŽEMfi
PARDAVIMUI KELETĄ LABAI 

GERŲ FARMŲ. *

REIKIA pardavėjo pardavinėjimui 
musų medikališkų pilvui bitterių; di
delis komisas; speciališki paskatimai 
automobilių savininkams. Atsišaukit 
pas Three Star Bitters Co., 2001 Blue 
fsland Avė., kampas 20th Str. Klaus
kit Mr. Weiskopf.

PARSIDUODA saliunas ir restau- 
ranas tarpe dirbtuvių, galima pada
ryti gerą pinigą, bet esiu priverstas 
parduoti iš priežasties persiskyrimo 
poros. Kreipkitės greičiausia, par
duosiu pigiausia.

716 W. 22nd St?.

REIKIA PAR B IN INKŲ
MOTERŲ

------------------------ —----- .--------------------

REIKIA patyrusių popierų 
perrinkę jų, pastovus darbas, $25 
į savaitę. Ateikit pas 
' ACME WASTE PAPER CO., 

1213—15 W. 15th Str.

REIKIA inteligentiško vyro, kuris 
gali gerai kalbėti angliškai. Gera pro
ga padaryti gerą pinigą. Atsišaukit 
ypatiškai tarpe 2 ir 4 valandų po 
piet.

2324 W. 22nd PI.
žeminis flatas nuo užpakalio

RAKANDAI.
Už STORAGE LftšAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Mes parduodam ir mainom fannas 
ant namų su mažu damokėjimu pini
gų. Priimam namus nuo Lietuvių 
gyvenančių visoje Amerikoje ir kur 
ne gyvfentų jei nori savo namą išmai
nyti ant farmos, rašyk tuoj pasaky
damas kaip brangus namas? Cash, 
ar yra kiek morgičių? Kiek rendos 
atneša? kiek turi savo pinigų damo- 
kejimui? ir t. t. O mes pranešime 
apie savo farmas, jų didumą, kiek yra 
gyvulių, koki budinkai ir t. t. Mes tu
rim labai gerų farmų ant pardavimo 
įr ant mainų. Yra mažos ir didelės 
farmos su gyvuliais ir be gyvulių, iš
sirinksi kokią norėsi. Farmos randa
si tarp didelių miestų Clevelando, Ak- 
rono, Detroit, Youngstowno, Pitts- 
burgho ir t. t. Atsiliuosuok nuo dirb
tuvės bosų, nedrebėk dėl bedarbės, 
bet eik gyventi ant farmos, busi po
nu ir savininku patsai sau, savo mo- 
terei, vaikams ir t. t. Visi džiaugiasi, 
kad kada jiems padarai gerai. Va
žiuok ar rašyk tuoj, nes dabar yra 
geras laikas apsižiūrėti farmą.

PARTNERIS,
130 Wooster Avė.,

Akron, Ohio.

REIKIA moterų sortavimui 
skudurų. Patyrimo nereikia.

WESTERN LEATHER 
DRAPPERY CO.

1016—1018 S. California Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikalingas vyras mokąs gerai 
lietuvių kalbą vertimams daryti 

iš anglų kalbos. Darbas prie ap
skelbimų — vakarais — ant vi- 
sados>. Alga gera. Kreipkitės 
laišku ar asmehiškai į Naujienų 
ofisą: 1739 S. Halsted St., Chi

cago, III.

REIKIA 10 pardavėjų rakan
dų, mezginių ir materijų sky
riuose. Geros vietos. Ateikit 
tuojaus.

J. OPPENHEIMER & CO.
Ashland Avė. ir 47th Str.

AUTOMOBJUIJA£
PARDAVIMUI automobilius, 6 ci- 

linderiu, Oldsmobile, apdarytas, su ap
šildymu viduje. Naujausio išdirbimo. 
4 sėdynių. Mažai važinėtas; mokė
jau $2,700, parduosiu pigiai.

WM. LIULEWICH,
804 State St., Racine, Wis. 

Tek 2832.

PARSIDUODA pigiai, arba mai
nymui automobilius ir elektrinis pia
nas. Turiu 7 pas. Hudson Super Six, 
važiuoja kaip naujas, turi drato ra
tus, gerus tajerus ir vieną extra drato 
ratą. Šitą karą už cash galima gau
ti pigiai, arba mainysiu ant real 
estate. Taipgi parduosiu savo puiki) 
elektrinį pianą už cash pigiai, arba 
mainysiu primokėdama skirtumą ant 
real estate nepaisant kur ne butų.

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 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 BĄRGENAS
Jauna pora yra pnWsta parduo

ti 5 kambarių rakandus‘krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis manas. Pui
kus sėklyčios, valgomojoj ir miega
mųjų rakandai, kaurai, timpos, da- 
venport ir kitkas; visa taip nauji, 
manto adata. Laisvės bobai priima
mą. Taipgi $200.00 vertėsldvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonan priima
ma. Nepraleiskite šios proros.

1922 So. Kedzie Aye.

PARSIDUODA du bizniai, saliunas 
ir pool-ruimis, sykiu ir namas. Na^- 
mas yra didelis 50 pėdų pločio ir 150 
pėdų ilgio, 6 dideli kambariai. H«»k- 
tra, gazas, vanos ir t. t. Iš priežas
ties mirties Šeimynoj noriu parduoti 
greitai, šią savaitę.

P. GEDMAN
1337 So. 52nd Avė., Cicero, III.

NORIME išmainyti du lotus ant 
automobiliaus. Lotai randasi ant 39th 
Placo ir Rockwell Str., piet-vakarinio 
bampo.

JOHN PETRAITIS 
5129 So. Racine Avė.

Phone: Yards 6682

Mainyk Lotus.
Jeigu turi lotą, kuris neneša jokios 

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

A. LEBECKI,
3201 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius įr 
3 flatai po 4 kambarius. Gasas. Pe
čiais apšildoma.

3346 So. Wallace St.

PARSIDUODA —
2 f kitų, 4 ir 4 kamb., namas. 

Gera apygarda. $300 iki $500 
cash. Kaina $2250. Veikit grei-

tekia »=
Paprastų darbininkų dar

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

Ateikit į Akmeninyčią.
U. S. CRUSHED 

STONE CO.

Atsišaukit į
MILLINERY STORE
109 So. Halsted Str. 

Phone Monroe 2250.

PARDAVIMUI ~~
PARSIDUODA valgykla ge

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

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

1942 Canalport Avė.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė, 
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

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 biivo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedelioj.

2810 W. Harrison St.

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

PRICE IRON & 
STEEL CO., 

67th Str. & 48th Avė.

REIKIA barberio. $30.00 j 
savaitę ir 60% virš $42.00. Ge- 
ra vieta geram žmogui. .

FRANK YORK1S, 
2443 W. North Avė.

telkia —
PARINKĖJŲ (seleetors).
50 gabių merginų dirbti 

ant žarnų dėl dešrų. Pa
stovus darbas, gera mokes
tis. Puikus darbo kamba
riai. Geriausis laikas iš ry
to ir po piet. Atsišaukit pas 
superintendentų.

OPPENHEIMER
5 CASING ęo.
/ 1020-28 W. 36th Str.

PARSIDUODA SALIUNAS

PARSIDUODA visi rakandai, kar- 
petai, pianas, gramofonas, seklyčios 
setas, lovos ir t. t. Galima pirkti vi
sus kartu ar atskirai. Viskas turi 
būt parduota iki panedėlio.

F. VIZGINT,
3314 S. Morgan St.

2nd floor front

1723 So. Jefferson Str.

PARSIDUODA bučemė ir 
grosemė lietuvių kolonijoj. Par
davimo priežastis, partnerių ne
sutikimas. Klauskitės Naujienų 
ofise po No. 154.

PARSIDUODA saliunas, biz
nis geras, visokių tautų apgy
ventoj apielinkėj, daugiau
sia lietuvių ir lenkų. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos. Atsilankykite bile kada.

PARSIDUODA 5 kambarių pir
mos klesos rakandų setai. Didelė 
proga pasinaudoti ir kas norės fla
tas $27.00 rendos. Visi parankumai. 
2123 W. Roosevelt Road, 8-čių lubų 
Phone: Canal 4867

Galima matyti per visą dieną, ge
riausiai nuo 5 iki 9 vai. vakaro.

NAMAI-ŽEMA

RENGKIS PAVASARIUI

648 W. 120 St., 
West Pullman, III.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas nuo seniai. Lietuvių apgy
ventoj vietoj. Pardavimo priežastis 
— savininkas apleidžia Chicagą.

1701 So. Canal St.

PARDAVIMUI Bučemė irgroser- 
nė. Parduosiu todėl, kad esu vienas, 
negaliu apsidirbti.

4602 So. Rockwell St.

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė. Didelis bargenas. Pigi renda. 
5 dailus gyvenimui kambariai. Dau
giausia lietuvių apgyventa. Prieža
stį pardavimo patirsit ant vietos.

2500 W. 39th Street.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučemė, arba mainysiu ant sa- 
liuno ar automobilio. Atsišau
kite greitai.

710 W. 33rd Str.

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAtNES 
arti Dos Plnines upės ir Didžioji 
Cook County Auginamojo ndškvno 
Tik 35 minutės nuo pat vidunnies 
Čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro ..................................... $275
% akro ..................................... $425
1 akras ....................................   $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis j ją pavasary)- 
Galėsi pats sau daržovių paslaugiu* 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apstptrko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina j upę arba j ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame -la
bai pigini. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite 

A. T. McTNTOSH & CO.
1404 W. 18th St. Chicago, III 

Phone Canal 6296

tai.
J. McDONNELL SYSTEM

3517 Archer Avė.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DKESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki! knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER 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 

Į Room 323, 74 W. Washington St.
------ j- .. .. -.rr x . ---- --

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 

Į rašystės ir tt.
I Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ikt 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 0 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.


